POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO “SEVER” - SPECIALNA ENOTA
1000 Ljubljana, Podutiška 88, telefon: 070 887 088, E-mail: info@pvds-se.si

Datum: 11. marec 2021

ČLANOM DRUŠTVA
ZADEVA: ZBOR ČLANOV 2021 – OBVESTILO IN NAVODILA
Spoštovani člani!
Leto je naokoli, in naša dolžnost je, da izvedemo redni zbor članov. To pa je, v kolikor
spremljate ukrepe vlade za zajezitev epidemije COVID-19, misija »znajdi se« kakor veš in
znaš. Čakati, da bodo epidemijo preklicali in nam omogočili zbiranje, kot smo ga bili vajeni, z
današnjega zornega kota, zgleda nesmiselno. In prav zaradi tega in drugih nesmislov smo se
odločili, da letošnji zbor članov izvedemo po pošti, v prvem delu, v drugem delu pa po
izključno po elektronski pošti.
Prvi del predstavlja ta dopis1, ki je istočasno vabilo z rokovnikom, izvolitev delovnega
predsedstva, navodili za glasovanje (potrditev delovnega predsedstva, dnevnega reda in
načina glasovanja).
Drugi del Zbora članov bo potekal na način, da bodo gradiva objavljena na naši spletni strani
in poslana članom po elektronski pošti. Po določenem roku za pregled gradiva bo določen
datum za glasovanje po elektronski pošti.
S tem bomo v največji meri, smiselno, in v dobri veri, da zadostujemo določilom Statuta
društva in Zakona o društvih, izpolnili našo obvezo, izvedbo rednega Zbora članov društva za
leto 2021.
Pozivamo vas, da nam takoj sporočite, če še nimamo vašega elektronskega naslova (emaila)!
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Dopis bo poslan po redni pošti na naslove članov, ki jih imamo v društvu. Prav tako bo dopis poslan vsem
članom na njihove elektronske naslove s katerimi razpolagamo.
ime društva: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – SPECIALNA ENOTA
matična številka:1678655; Id. št. za DDV: SI13448021, TRR.: 0205 9025 3638 209

ROKOVNIK IZVEDBE ZBORA ČLANOV PVDS-SE
POŠILJANJE DOPISA Z VABILOM IN NAVODILI

15. 3.

OBJAVA NAČRTOV IN POROČIL NA www.pvds-se.si

17.3.

POTRDITEV DNEVNEGA REDA, DELOVNEGA PREDSEDSTVA
IN NAČINA GLASOVANJA

19.3.

GLASOVANJE (POTRDITEV) POROČIL IN NAČRTOV

26.3.

OPOMBA: razprava po posameznih točkah je mogoča po elektronski pošti na e-naslov
info@pvds.se ali elektronske naslove izvoljenih članov delovnega predsedstva! Pozor,
razprava v okviru zbora je mogoča le do 24. ure, en dan pred datumom, ki je določen za
glasovanje in samo v zvezi z dnevnim redom! Za dodatne informacije nas lahko pokličete po
telefonu ali pa nam pišete na naš elektronski naslov info@pvds-se.si .

DNEVNI RED ZBORA ČLANOV (15. DO 26.3.2021)
1. potrditev dnevnega reda
2. izvolitev organov zbora članov
3. poročilo verifikacijske komisije
4. poročila za 2020
 poročilo o delu,
 poročilo o finančnem poslovanju
 poročilo nadzornega odbora
 poročilo častnega razsodišča
5. načrti dela za leto 2021
 načrt dela
 finančni načrt

Navodilo pod 1. točko dnevnega reda
DNEVNI RED SE POTRDI TAKO, DA SE NAJKASNEJE DO 19.3. DO 23.59 URE NA E-NASLOV info@pvdsse.si pošlje sporočilo:
Ime in Priimek2, potrjujem dnevni red ALI
Ime in Priimek, NE potrjujem dnevnega reda
Navodilo pod 2. točko dnevnega reda
Prilagojeno delovno predsedstvo za izvedbo Zbora članov sestavljajo:
Momčilo Slavnić – predsednik
Silvo Možek – član in zapisnikar
Janez Košir - član
Verifikacijska komisija in overitelja zapisnika:
Bojan Kopač – predsednik
Vesna Vičič – član
ORGANE DRUŠTVA SE POTRDI TAKO, DA SE NAJKASNEJE DO 19.3. DO 23.59 URE NA E-NASLOV
info@pvds-se.si pošlje sporočilo:
Ime in Priimek, potrjujem organe zbora ALI
Ime in Priimek, NE potrjujem organov zbora
Navodilo pod 3. točko dnevnega reda
Verifikacijska komisija bo najkasneje 19.3. do 23.59 ure sporočila delovnemu predsedstvu podatke o
sklepčnosti in potrditvi delovnega predsedstva za izvedbo Zbora članov. Pri tem bodo smiselno
upoštevana določila 29. člena Statuta društva3. Podatek o sklepčnosti bo objavljen na spletni strani
http://pvds-se.si/zbor-clanov-2021/ in poslan na e-naslove članov .
Navodilo pod 4. in 5. točko dnevnega reda
Poročila in načrti bodo dosegljivi na spletnem naslovu http://pvds-se.si/zbor-clanov-2021/ od 17. 3.
dalje. Skladno s podatkom verifikacijske komisije o sklepčnosti, bodo upoštevana tista e-sporočila, ki
bodo prispela najkasneje do 26.3., do 23.59 ure.
Glasovanje poteka tako, da član po elektronski pošti na e-naslov info@pvds-se.si pošlje sporočilo:
Ime in Priimek, potrjujem poročila in načrte ALI
Ime in Priimek, NE potrjujem poročil in načrtov
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Podatek rabimo, večina e-naslovov ne omogoča prepoznavanja identitete člana
http://pvds-se.si/wp-content/uploads/2020/02/STATUT_2019_-SKUP%C5%A0%C4%8CINA_UE.pdf

OSTALO:
Po preteku časa določanega za glasovanje, t.j. 27. 3. 2021 ob 00.00 uri je skupščina zaključena! Po
tem času ni mogoče več glasovati, niti se ne sme upoštevati glasovnic, ki bi bile oddane po preteku
časa določenega za glasovanje!
V kolikor sami nimate elektronskega naslova, lahko zaprosite koga od svojih družinskih članov, da
nam v vašem imenu pošlje vaš glas. Pri tem naj ob vašem glasu zapiše vaš ime in priimek, sicer
glasovnica ne bo veljavna. Prav tako delovno predsedstvo ne bo upoštevalo morebitnih glasovnic, ki
jih bodo poslali člani, ki glasovalnih pravic nimajo!
Upamo, da bodo ukrepi vlade čim prej odpravljeni in se bomo lahko, spet, dobili v živo! Do takrat pa,
ostanite zdravi!
Lep pozdrav,

Janez Portir
PREDSEDNIK DRUŠTVA

