
Datum:  2.4.2013 

Z A P I S N I K 
 

Skupščine Društva »TIGR-Primorske«, ki je bila dne 30.3.2013 ob 11. uri v Hotelu Šport v Postojni. 
 
Predsednik društva g. Bevk Marjan  je prisotne delegate in goste pozdravil  in predlagal, da se z minuto 
molka ob tej priložnosti spomnimo na preminule člane društva v letu 2012 in sicer: Vero BERGOČ, 
Aleksandra TERNOVCA, Svita VIŽINTINA, Mira KOCJANA, Staneta BOBKA in Jožeta PANGOSA.  »Slava 
njihovemu spominu« 
Nato je  predlagal zboru izvolitev 3- člansko delovno predsedstvo. Predlagal je tudi spremembo Pravilnika , 
kot je tudi  bil sklep UO, da bi imelo delovno predsedstvo samo 3 in ne 5 članov.  
Predlagal je Boža Novaka za   predsednika  delovnega, za člana pa  Draga Besednjak in Bruno Olenik.  
Predlog je bil soglasno sprejet. 
Predsednik delovnega predsedstva Božo NOVAK se je zahvali za zaupanje in predlaga skupščini v obravnavo 
in sprejem  naslednji  
 
DNEVNI RED: 
1.  Pozdrav udeležencem in gostom                        
2.  Izvolitev delovnega predsedstva   
3.  Sprejem  Poslovnika skupščine                         
4.  Pozdravi gostov   
5.  Letno poročilo dela društva in finančno poročilo za  leto 2012   
6.  Poročilo Nadzornega odbora                
7.  Razprava in sprejem poročil 
8.  Razrešitev vodstva društva 
9. Volitve predsednika, podpredsednika, tajnika  društva, predsednika in članov Nadzornega odbora in   
Častnega razsodišča društva.  
10. Predlog sprememb statuta 
11. Program dela društva in finančni načrt za leto 2013 
12. Razno. 
 
Predsedujoči je predlagal  spremembo dnevnega reda in sicer , da se zamenja vrstni red 10. in 11. točke 
dnevnega reda. 
Predlog  spremembe dnevnega reda niso bile sprejete, tako da ostane dnevni red kot je bil poslan v vabilu. 

2. točka  

Prisotni delegati so soglasno sprejeli predlagane kandidate za vodenje skupščine sicer:                           

Predsednik: Božo Novak                                       

Za člana: Drago Besednjak                                    
Za člana: Bruna Olenik. 

Po sprejemu dnevnega reda je predsednik delovnega predsedstva predlagal v obravnavo izvolitev ostale 
organe in sicer:                                       
Za zapisnikarko: Darja Verbič  
Pripomba. Seja se zvočno snema. 

DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH 

TRADICIJ ORGANIZACIJE TIGR 

PRIMORSKE 

 



 
Dveh overovateljev zapisnika 
 

1. Bruna Olenik  
2. Alojz Mahorčič. 

 
 Tričlansko verifikacijsko komisijo: 
 

Predsednik: Sedmak Jože 
Član: Ivo Furlan 
Član. Zvezdan Božič 

Tričlanska komisija za  sklepe: 

Predsednik Marjan BEVK 
Član: Miha Pogačar 
Član: Ljubo JASNIČ. 

 

Delegati skupščine so soglasno sprejeli predloge delovnih teles skupščine.                           
Po izvolitvi je predsedujoči predlagal verifikacijski komisiji, da pripravi poročilo o sklepčnosti skupščine.                     
                         
V nadaljevanju je predsednik verifikacijske komisije poročal o  številu delegatov na skupščini. Od 41 
delegatov  je bilo prisotnih 26 delegatov, kar predstavlja 67 %. Skupščina je sklepčna in lahko nadaljuje z 
delom.                      
Savin dr. Jogan: Predlagal , da se dodatno ugotovi ne samo koliko delegatov je prisotnih temveč tudi ali so 
zastopane vse Območne enote.                     
Predsednik verifikacijske komisije je podal poročilo , da je od 13 enot prisotnih 10 enot ali  77 % vseh enot.
                      
Skupščina je sklepčna in lahko nadaljuje z delom.  

3. točka 

Predsedujoči predlaga predlog Poslovnika(Poslovnik je priloga zapisnika).                   
Sprejet je bil predlagani Poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu z dopolnitvijo, da vodi 
skupščino 3 člansko delovno predsedstvo. 

4. točka: 

Skupščino so pozdravili gosti in sicer Jože Tišler iz Zveze društev Generala Maistra , Mitjo Klavoro iz Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB,  Janeza Podržaja  iz Zveze društev vojnih invalidov Slovenije in Angela 
Vidmarja iz Zveze policijskih in veteranskih društev SEVER.                   
Vsi so pozdravili delegate in želeli uspešno delo. Pri tem so poudarili da je pomembno medsebojno 
sodelovanje med vsemi domoljubnimi organizacijami. To mora biti so odraz enotnega nastopa. S to obliko 
sodelovanja smo v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije smo želeli smo poudariti  
ravno to enotnost  in doseči večjo vlogo in  prepoznavo vloge posameznih organizacij skozi zgodovino 
slovenskega naroda.                        
Pri ZB za vrednote NOB želijo poudariti ravno samozavest, solidarnost in strpnost. To so vrednote , ki so se 
izoblikovale tekom zgodovine Slovencev in so se pokazale kot vrednote, ki so narod vodile v najtežjih 
obdobjih njegove zgodovine. Sami imamo do teh vrednot premalo samozavesti in ponosa. Nimamo svojih 
zgodb in samo dogodki v zgodovini nam dajejo podlago da jih uporabljamo.                 
Zaključili so z mislimi da nas družijo enake ideje, enake misli in enake vrednote, ter nam zaželeli uspešen 
dan.                                                  
Božo NOVAK: je opozoril, da imamo na strani domoljubnih in veteranskih organizacij tudi organizacijo 
Nova slovenska naveza. Problem je v tem, da na to ne reagiramo. Predsednik in dosedanje Vlade do tega 
niso primerno reagirale. To je problem na katerega moramo primerno odgovoriti.  



5. točka                                 

Poročilo o delu društva v  letu 2012 je podal predsednik Marjan Bevk, finančno poročilo za leto 2012 je 
podal tajnik društva Miha Pogačar.                      
(Poročilo o delu društva in finančno poročilo za  leto 2012 priloga zapisniku) 

Predsedujoči je predlagal, da bi 5., 6. točko obravnavali skupaj in po predstavitvi odprli razpravo ter  
sprejeli sklepe. 

Predlog je bil z večino sprejet. 

6. točka 

Predsednik Nadzornega odbora g.  Sergij Pelhan je podal poročilo o  opravljenem pregledu poslovanja 
društva v letu 2012 .                                
Nadzorni odbor ugotavlja da so bili računovodski izkazi izdelani s strani računovodstva »ZONTA« 
dokumenti izdelani v skladu z računovodskimi standardi. Tako so izkaz  poslovnega izida z obrazložitvijo, 
bilanco stanja in n poročilo o poslovanju društva za leto 2012 pravilno pripravljeni.               
Nadzorni odbor  je  ugotovil, da je društvo v letu 2012 pričelo poslovati   s sredstvi rezervnega sklada v 
višini 69.102,65. Nadzorni odbor je v letu 2012 je tedaj  predlagal sklep,  da se nameni sredstva rezervnega 
sklada  uporabljajo za tekoče poslovanje  v letu 2012. Zgoraj omenjeni sklep se je pokazal kot ustrezen , ker 
je Ministrstvo  kljub podpisani pogodbi v višini 57.000,00 EUR zagotovilo le slabih 30.000,00 EUR. 
Ministrstvo je obvestilo društvo šele 31.1.2013 o tem, da je sredstva namenjena domoljubnim 
organizacijam zaradi slabe finančne situacije države namenilo v  proračunsko rezervo.    
                    

Plan društva je bil izvajan med letom v pričakovanju na celotno dotacijo in zato so stroški društva znašali 
103.782,75 EUR, prihodkov pa je bilo le 38.047.02.                     
Razliko 65.735,75 se pokrije  iz sredstev rezervnega sklada,  ki so bila rezervirana za tovrstno situacijo.  

Nadzorni odbor ugotavlja, da kljub temu nekatere akcije niso bile izvedene (spomenik v Braniku in številka 
Rodoljuba) in predlaga  skupščini, da v finančnem načrtu za leto 2013 planira akcije, ki so bile načrtovane  v 
letu 2012 in zaradi nastalih razmer nerealizirane, da se izvedejo prioritetno v letu 2013. 
Nadzorni odbor predlaga skupščini naslednje sklepe: 

1.  Nadzorni odbor Društva TIGR Primorske sprejema ugotovljene rezultate poslovanja za leto 2012,   
    na osnovi podatkov v računovodskem izkazu poslovnega  izida v obdobju od 01.01.2012 do        
    31.12.2012. 
2.  Nadzorni odbor predlaga skupščini, da skupaj z obrazložitvijo sprejme sklep o potrditvi Bilance   
     stanja  na dan 31.12.2012. 
3.  Nadzorni odbor Društva TIGR Primorske  predlaga skupščini, da sprejme finančno poročilo za leto  
      2012.  
4.  Nadzorni odbor predlaga, da skupščina odloča o dveh variantah sprememb   statuta glede števila  
     delegatov skupščine in sicer :  
     1. predlog delovne skupine, ki jo je imenoval Upravni odbor  
     2. predlog ,da ostane enako število delegatov  kot je določeno v  sedanjih Pravilih.  
 
  
7. točka : Sprejem poročil (5 in 6. točka DR) 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji   Sklepi: 

1. Sprejme se Poročilo o delu Društva TIGR za leto 2012. 
2. Sprejme se finančno poročilo za leto 2012. 
 
 



8. točka 

Po ugotovitvi , da je dosedanjemu vodstvu , članom Nadzornega odbora , Častnega razsodišča in delovnih 
teles potekel mandat predsedujoči predlaga razrešnico dosedanjemu vodstvu društva:  
predsedniku, podpredsedniku,  članom Nadzornega odbora v sestavi: Sergij Pelhan, Tomc Lamut Vesna in 
Marjan Suša in Častno  razsodišče v sestavi: Jože Sedmak, Božo Novak in  Edo Bergoč.  
 
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet naslednji Sklep: 
 
Skupščina društva »TIGR-PRIMORSKE« razreši dosedanje predsednika, podpredsednika, tajnika društva, 
člane Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Uredniškega odbora društvenega glasila in Komisije za 
zgodovino in publicistiko. 
 
9. člen 
 
Predsednik delovnega  predsedstva  je povedal, da je postopek evidentiranja kandidatov za  predsednika, 
podpredsednika, tajnika društva ter člane Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za obdobje od 2013-
2017. 
Potekal med člani na Območnih enotah  in da so prispele naslednje kandidature ter prebere predloge, ki so 
prispeli. Upravni odbor je na svoji seji pregledal prispele predloge in na osnovi tega izoblikoval  listo 
kandidatov .Upravni odbor je po prispelih predlogih upošteval tudi določilo Pravil , kjer je določeno, da 
skupščina društva izvoli izmed članov Upravnega odbora dva podpredsednika. Upoštevajoč to določilo 
Pravil se je Upravni odbor odločil, da ne uvrsti na listo kandidatov dva predloga za podpredsednika društva 
in sicer Mirana Dolharja – predlog OE Trst in Lucijana PELICONA – predlog OE Slovenska Istra, ker tako 
Miran DOLHAR  kot Lucijan PELICON nista vodje OE in tudi ne člana Upravnega odbora društva.Za zaplet se 
jima opravičujemo. Zaplet je posledica nujnosti spoštovanja sprejetih pravil  iz leta 2009 , ki pa v času 
evidentiranja kandidatur še ni bilo jasno. 
Lista kandidatov je priloga zapisnika. 
Predsednik predlaga, da se volitve izvedejo tajno in pozove Volilno komisijo, da zasede delovna mesta. 
Delegate pa pozove, da  izvedejo volitve. 
Komisija prejme volilne liste z imeniki kandidatov za vodilne funkcije v društvu, seznam delegatov in 
glasovalno  skrinjo.  
Po končanih volilnih opravilih  pozove Komisijo, da razglasi rezultate volitev in pripravi volilni zapisnik. 
Na podlagi preštetih glasov je bil rezultat volitev naslednji: 
 
Za predsednika društva je izvoljen: Marjan Bevk 
 
Za podpredsednico : 1. Bruna Olenik 
Za podpredsednika:  2. Rok Andres 
Za tajnika društva: Miha Pogačar 
Za člane častnega razsodišča; Jože Sedmak, Vitomir Dekleva in Drago Besednjak. 
Za člane Nadzornega odbora: Marjan Gril, Bernard Oblak in Vojko Čeligoj.  
 
Predsednik delovnega predsedstva  poda besedo izvoljenim: 
 
Marjan Bevk , se je zahvalil skupščini za izraženo zaupanje v imenu vseh novo izvoljenih. Poudaril je , da bo 
delovanje društva usmerjeno predvsem v naslednje: 
- Omogočiti delovanje  društva TIGR v mednarodnih antifašističnih  organizacijah in zvezah,  
- posebno še delovanje  Klub mladih tigrovcev 
- vztrajati moramo  na tem , da bo društvo TIGR  aktivni organizator proslav priključitve Primorske matični 
domovini (V letošnjem letu bo proslava v Sežani – Lipica); 
- delovanje društva bomo usmerili predvsem na delovanje med mladimi , organizirali bomo skupino 
predavateljev in pripravili scenarij predstavitve o delovanju TIGR-a  za predstavitev v šolah; 
-  Zgodbo o TIGR-u moramo nenehno širiti posebno med mladimi;  



- društvo TIGR bo tudi v bodoče nastopal usklajeno z ostalimi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami 
združenimi v KODVOS- u. 
- Način usklajenega in skupnega nastopanja bomo v društvu TIGR prenašali tudi na lokalni nivo delovanja. 
- Pri svojem delovanju bomo upoštevali in spoštovali »prelomne » datume , ki označujejo pomembne 
dogodke iz zgodovine slovenskega naroda ( bitka na Nanosu,Bazovica,priključitev Primorske matični 
domovini, in drugi ). 
- Društvo TIGR se bo po dogovorjenem načinu po svojih predstavnikih še nadalje odzival na aktualne 
politične razmere. Posebno energično bomo reagirali proti poskusom revidiranja zgodovine; 
-Zoper take poskuse bomo  reagirali tako , da bomo povedali svojo zgodbo in ne samo nasprotovali 
poskusom drugačne interpretacije. 
- Pri svojem delovanju bomo stalno pazili da društvo »TIGR« ne postane ( tudi občasno) katerekoli politične 
stranke; 
 
10. točka 
 
Predsednik delovnega predsedstva predstavi razloge za spremembe in dopolnitve in same dopolnitve 
Pravil, ki so bili sprejeti na Upravnem odboru društva dne 21.3.2013 . 
 
Upravni odbor društva je obravnaval predlog  delovne skupine  za pripravo sprememb in dopolnil Pravil 
društva na svoji  seji, ter sprejel   naslednje  
 
Sklepe:  
 
1. Upravni odbor društva TIGR Primorske ugotavlja, da so z Odločbo Upravne enote Koper, štev. 215-
157/2009/54 z dne 21.3.2012 Pravila Društva za negovanje rodoljubnih  tradicij organizacije TIGR-
Primorske sprejeta 29.3.2009 v Ilirski Bistrici pravno veljavna. 

2. Zaradi usklajevanja Pravil je upravni odbor imenoval  delovno skupino, ki je pripravila predlog sprememb 
in dopolnitev Pravil. Upravni odbor je predlagane spremembe dopolnil obravnaval in odločil, da skupščini 
predlaga dopolnitev  15. Člen Pravil s tem, da se v drugem odstavku 15. člena besede  » volijo dva 
delegata«  nadomesti  z besedo »delegate«. 

V istem členu se doda 3. odstavek ,ki se glasi: »Območna enota ki ima do 50 članov izvoli po 1 delegata, 
območna enota do 100 članov izvoli 2 delegata, območna  enota do 150 članov 3 delegate, območna 
enota nad 150 članov 4 delegate. » 

Sedanji tretji odstavek postane  četrti odstavek.  

 V 4. odstavku 15. člena  se 3. alineja ja pravilno glasi: »volijo delegate v skupščino društva«. 

Glede na problematiko, ki pomeni eno od temeljev organizacije društva  je Upravni odbor predlagal 
skupščini  v obravnavo in sprejem.   

Izvedeno je bilo glasovanje in sicer :20   članov  proti,  4 člani za in vzdržana 2 člana  

Na osnovi tega je bil  sprejet naslednji SKLEP: 

1. Skupščina društva ni sprejela predlagane spremembe Pravil društva TIGR-PRIMORSKE. 

2. Z odločbo št. 215-157/2009/54 z dne 21.3.2012 Upravne enote Koper, Pravila Društva za negovanje 
rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, iz dne 29.3.2009   veljajo in jih v skladu z 36. členom 
Pravil društvo uporablja pri svojem delovanju. 

3. Delovno skupino za pripravo  dopolnil in sprememb Pravil (Statuta) naj imenuje Upravni odbor na eni 
prihodnjih sej.  

 



11. točka 

Program dela društva za leto 2013 in finančni načrt za leto 2013 predstavi tajnik društva Miha 
Pogačar.(Program dela društva in finančni načrt za leto 2013 priloga zapisniku) 

V razpravi je                                   
Borut KLANJŠČEK : Opozoril  je na problem zahteve Upravnih enot ob menjavi osebnih izkaznic, da se 
uporablja imena, ki so bila dodeljena v času fašizma. Predlaga, da skupina pravnikov prouči problem in 
zagotovi tudi z  prilagoditvijo   predpisov, da se ta posledica ostankov fašističnega nasilja izbriše. 

Lucijan PELICON: Poudaril je potrebo po delovanju med mladimi. Sedanje razmere in razni poskusi 
revidiranja  zgodovine  in čedaljnji  ofenzivnejši  pristop desnice .  

 

Po razpravi je bil sprejet sklep:   

1. Sprejme se progam dela društva »TIGR-Primorske« za leto 2013. 

2. Sprejme se finančni načrt društva TIGR  za leto 2013. 
 

12. točka: Razno 

Tajnik društva je pojasnil , da so podani  predlogi za priznanja, zato  jih daje Upravni odbor skupščini v 
obravnavo in sprejem. 

Priznanje društva se podeli :  Akademskemu pevskemu zboru »Vinko Vodopivec«  

Spominsko plaketo se podeli: Bruni Olenik in Lucijanu Pelicon. priznanje društva se podeli :   

Pohvalo društva TIGR prejme   Jež Dušan in Dejan Kozina. 

Obrazložitve priznanj so sestavni del zapisnika. 

Priznanja bodo podeljena v okviru »Rodoljubnih dnevov« TIGR-a v mesecu oktobru 2013. 

Predsedujoči se zahvali članom in gostom, pozdrav ter poziv, da se zadržijo na družabnem srečanju. 

Seja skupščina zaključena ob 14.30 uri. 

 

Overovatelja zapisnika:     Predsednik skupščine 

1. Bruna Olenik       Božo NOVAK 

2. Alojz Mahorčič 

 

Zapisnikar: 

Darja Verbič 

 

  

 


