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ZA,PISNIK

Skup5dine Policijskega veteranskega dru5tva Sever za Pomurje dne 25.2.2022 ob

16.00 uri v gostilni Mencigar na Krajni.

Dnevni red:

1. Prihod delegatov in gostov od 15.30 do 15.50 ure

2. Otvoritev skup5dine

3. Sprejem dnevnega reda

4. lzvolitev organov skup56ine

- Delovno predsedstvo - predsednika in dva dlana;

- verifikacijska komisija predsednik in 6lan;

- zapisnikar;

- dva overovatelja zapisnika;

- volilna komisija predsednika in dva 6lana;

5. Pozdravi gostov

6. Porodilo verifikacijske komisije

7. Pregled in sprejem zapisnika prej5nje skup5dine;

8. Predstavitev porodil o delu dru5tva:

o porodilo o delu dru5tva za leto 2021;

r porodilo o finandnem poslovanju dru5tva v letu 2021 in

inventurne komisije;

o porodilo nadzornega odbora;

o porodilo dastnega razsodisda;



9. Razprava o poroeilih in njihov sprejem;

10. lzvedba volitev za organe dru5tva v mandatu 2022 - 2026 in za predsedstva

pododborov za isti mandat

11. Razglasitev rezultata volitev

't2. Program dela za leti 2022, 2023 in finanini nairl za leto 2022 - predstavitev

13. Razprava in sprejem programa de\a2022,2023 in finandnega nadrta za leto

2022

14. Razno

1 5. Prijateljsko druZenje

AD2
Predsednik dru5tva Drago Riba5 pozdravi vse prisotne in Se posebej izpostavi goste.

Ob svedani priloZnosti sta bili podeljeni priznanji
- Plaketa osamosvojitve, ki jo je prejel Kuplen JoZe in
- Srebrni znak, ga je prejel Slithuber Franc

AD3
Predsednik predstavi dnevni red, ki so ga delegati soglasno in brez pripomb potrdili.

AD4
Predsednik predstavi predlog upravnega odbora dru6tva za sestavo organov za
izvedbo skup5dine in sicer:

Delovno predsedstvo:
Predsednik: lztok Trdek
elan: Slavko Pelcl
elan: Franc Lutar

Verifikacijska komisija:
Predsednik: Anton Rozman
elan: Franc Flegerid

Volilna komisija:
Predsednik: Branko Kos
elan: Janko Knipli6
elan: Bo2o Pongrac

Zapisnikar: Andrej Bradko

Overovatelja zapisnika: lgor Klarid in Milan Osterc

Predlog je bil s strani delegatov soglasno potrjen

Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje skupS6ine.
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AD5
Sledili so pozdravi gostov.

AD6
Predsednik verifikacijske komisije Anton Rozman predstavi, da je na skupSdini
prisotnih naslednje Stevilo delegatov: pododbor UNZ 6, pododbor PP Lendava 7,
pododbor PP Gornja Radgona 8, pododbor PP Murska Sobota 7 in pododbor PP

Ljutomer 7. Skupaj je prisotnih 35 delegatov.

AD7
Predsednik druitva predstavi zapisnik skup5dine druStva 2dne26.3.2021 .

Vsebina zapisnika je bila s strani delegatov soglasno potrjena.

potrdili soglasno.

ADlO
Sledila je izvedba volitev za organe druitva v mandatu 2022-2026

Predsednik druStva predstavi kandidacijski postopek in predloge kandidatov v

upravni odbor dru5tva v novem mandatu:

Predsednik druStva: Drago Riba5
Podpredsednik dru5tva: Milan Osterc
elani upravnega odbora: Anton Rozman, lztok Trdek, lgor Klari6, Ljudmila Kovadi6,

Slavko Pelcl, Franc Lutar, Marija Ranta5a in Aleksander Gracin

Tajnik dru5tva: Andrej Bra6ko
Blagajnik: Ksenija Herbaj

Nadzorni odbor

AD9
Predsednik delovnega predsedstva je delegatom predlagal, da se opravi glasovanje

o potrditvi vseh porodil skupaj, kar so delegati soglasno podprli. Prav tako je delegate
pozval k razpravio predstavljenih porodilih. Razprave ni bilo. Delegati so vsa porodila

Ladislav Vegi, Janez Vencelj in Stanko Sakovii

Sprejet je bil sklep:
Skup5dina je na podlagi porodila verifikacijske komisiie ugotovila, da je
sklepdna in lahko veljavno odloEa.

AD8
Sledila je predstavitev Porodil:

Predsednik drustva je predstavil: Porodilo o delu drustva v letu 2021, Porodilo

6asnega razsodiSda in Porodilo nadzornega organa
Tajnik-dru5tva je predstavil: Porodilo o finanfnem poslovanju dru$tva v letu 2021 in

Porodilo inventurne komisije



eastno razsodiSde:
Milan Horvat, Du5an Kristl, Marjan Horvat, Borut Kocet in Branko Kreft

Pododbor UNZ:
Drago Riba5-predsednik, Anton Rozman, Borut Kocet, Ludvik Rituper in Franc
Seruga

Pododbor PM Murska Sobota:
lztok Trdek-predsednik, lgor Klari6, lvan Potodnik in Cvetka Temlin

Pododbor PM Gornja Radgona;
Ljudmila Kovadid-predsednica, Slavko Pelcl, lgor plohl, Janko Knipli6, Nevenka
Bidek, Branko Kreft in lvan Belec

Pododbor PM Lendava:
Milan Osterc-predsednik, Franc Lutar, Alojz Kramar, Marjan easar, Lajo5 Nemeth,
Bojan Gavrid, Bo2o Pongrac, Zlatko Kuk, Ladislav Baglaili in JoZe Sarja5

Pododbor PM Ljutomer:
Marija Rantasa-predsednica, Aleksander Gracin, Branko Kos, Janez Kodeli6, Jo2e
Ladiha, Franc Prapotnik in Marko Filipid

Dodatnih predlogov kandidatov ni bilo.

Delegati so na glasovanju soglasno potrdili vse predlagane kandidate.

AD11
Opravljena je bila razglasitev rezultata volitev.

AD12
v 1g!9llevanju je predsednik drustua prisotnim predstavil se program dela drustva za
leli 2022 in 2023 in Finandni nadrt dela dru5tva za lelo 2022.

AD13
V razpravo se je vkljudil Bo2o pongrac, ki je pohvalil delo predsednika in dlanov
upravnega odbora.

Sledilo.je glasovanje in potrditev predstavljenih porodil. predstavljena porodila so bila
s strani delegatov soglasno potrjena.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

1. skup5Eina druStva sprejema program dela druStva zaleli 2022 in 2023 in
FinanEni naErt dela za leto ZO22;

2. Skupidina drustva poobla5da upravni odbor da:
- pripravlja in vlaga kandidature za dodelitev sredstev za razpise obEin

in drugih driavnih organov in zasebnih pravnih oseb za
sofi nanciranje dejavnosti druitva;



po potreba prerazporeja sredstva med posameznimi postavkami

finandnega nadrta, glede na dejanske stro5ke posameznih prireditev
in
ustrezno dopolniuje finandni na6rt in porabo v okviru razpoloiljivih
finandnih sredstev

AD14
Pod todko razno se je predsednik drustva zahvalil vsem za dobro opravljeno delo v

letu2021.

AD15
Sledilo je prijateljsko dru2enje.

Skup5iina je bila zaklju6ena ob 1 8.'l 5 uri.

Delov predsednik

V nadaljevanju je pozdravni nagovor opravil predsednik Zveze policijskih veteranskih

dru5tev Sever dr. TomaZ Cas.

Zapisnikar:

Andrej ffadko
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