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ZAPISNIK

O izvedbi redne letne skup56ine Policijskega veteranskega druitva Sever za

Pomurje, kije bila izvedena dne26.3.2021, s pridetkom ob 17.00 uri, preko

videokonference na lokacijah Policijskih postaj: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer,

Gornja Radgona in Policijski upravi Murska Sobota, z naslednjim dnevnim redom:

1. Prihod delegatov in gostov od 16.45 do 17.00 ure
2. Otvoritev skup5dine
3. Sprejem dnevnega reda
4. lzvolitev organov skup5dine

a. delovno predsedstvo - predsednika in dva 6lana;
b. verifikacijska komisija predsednik in 6lan;
c. zapisnikar;
d. dva overovatelja zapisnika;

5. Priznanja PVD in ZdruZetla
6. Poro6ilo verifikacijske komisije
7. Pregled in sprejem zapisnika prej5nje skup5dine;
8. Predstavitev porodil o delu dru5tva:

a. porodilo o delu dru5tva za leto 2020;
b. porodilo o finandnem poslovanju dru5tva v letu 2020 in inventurne

komisije;
c. porocilo nadzornega odbora;
d. porodilo dastnega razsodi56a;

9. Razprava o porodilih in njihov sprejem;
10. Program dela za leto 2021, program dela za leto 2022 in finandni na6rt za

lelo 2021 - predstavitev
ll.Razprava in sprejem programov dela in finandnega na6rta za leto 2021
12.Razno



Ad1

lz vseh petih pododborov drustua.ie bilo preko videokonference prisotnih skupno 35
delegatov. Lista prisotnih delegatovje priloga tega zapisnika.

Ad3

Predsednik predstavi dnevni red in prisotni delegati ga soglasno potrdijo

Verifikacijska komisija

Predsednik: Anton Rozman
elan: Franc Flegerid

Zapisnikar: Andrej Bradko

Overovatelja zapisnika: Franc Seruga in lvan Potodnik

Sprejet je bil sklep: skupsdina je z vsemi glasovi za sprejela predlog upravnega
odbora o imenovanju organov skupsdine.

Ad4

Predsednik poda predlog UO drustva za sestavo organov skupsdine druitva in ga da
v glasovanje:

Delovno predsedstvo:

Predsednik: lgor Klari6
Clan: Ludvik Rituper
Clan: Marjan Farid

Ad2

Predsednik v svojem nagovoru pozdravivse prisotne in opravi otvoritev skup56ine
drugtva.



Ad5

Na treh lokacijah izvedbe skupidine so bila podeljena priznanja drustva in sicer:

- na PU Murska Sobota, srebrniznak, Fari6 Marjanu,

- na PP Murska Sobota, bronasti znak, Horvat Miranu in

- na PP Lendava, bronastiznak, BagariVilijemu.

Ad6

Anton Rozman opravi porodilo verifikacijske komisije. Prisotnih je 35 delegatov

Ugotovi se, da je skupsdina sklepdna in lahko veljavno odloda.

Ad7

Klari6 lgor pregleda zapisnik prejSnje skupsdine. Zapisnik je bil s strani vseh delegatov

soglasno sprejet.

Ad8

Predsednik delovnega predsedstva pozove predsednika drustva, da predstavi:

Porodilo o delu drustua v letu 2020, Porodilo o finaninem poslovanju drustva v letu

2020, Porodilo o izvedeni inventuri drustva, Porodilo nadzornega odbora in Porodilo

dastnega razsodi56a.

Ad9

Sledila je kratka razprava o vseh porodilih. Nato so bila vsa porocila s strani prisotnih

delegatov soglasno sprejeta.

Ad 10

Predsednik drustua predstavi Program dela drustva za leti 2021 in 2022 in linaneni

na6rt dela drustva za lelo 2021.

Ad11

Delovni predsednik odpre razpravo v zvezi predstavljenih programov dela. Po kratki

razpravi so delegatio vseh treh predstavljenih dokumentih glasovali. Na glasovanju so

bili vsi dokumenti soglasno potrjeni.



V nadaljevanju predsednik predlaga skup5dini sprejetje naslednjih sklepov:

Skup5dina Policijskega veteranskega dru5tva Sever za Pomurje poobla5da
upravni odbor druitva da:

Pripravlja in vlaga kandidature za dodelitev sredstev za razpise obdin in
drugih dr2avnih organov ali zasebnih pravnih oseb za sofinanciranje
dejavnosti dru5tva;
Po potrebi prerazporeja sredstva med posameznimi postavkami
finaninega nairta, glede na dejanske stroike posameznih priredltev;
Ustrezno dopolnjuje finandni naErt in porabo v okviru razpoloZljivih
finaninih sredstev.

Ad12

Pod todko (azno @zptave ni bilo zato se je redsednik dru5tva vsem lepo zahvali za

uspe5no izvedbo skup5dine.
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