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POROČILO
NADZORNEGA ODBORA POLICIJSKEGA
VETERANSKEGA DRUŠTVE SEVER SPECIALNE
ENOTE ZA LETO 2020
Člani nadzornega odbora PVDS-SE v sestavi Branko ŠALAMUN, Franc ŠEŠERKO in
Angel ČIBEJ smo v letu 2020 spremljali delo upravnega odbora Policijskega veteranskega
sever Specialna enota in pri tem nismo zaznal večjih odstopanj od letnega načrta dela društva,
kot tudi od sklepov zadnje skupščine društva.
Glede na zdravstvene razmere v državi in sprejetih varnostnih in zaščitnih ukrepov s strani
vlade zaradi omejitve širjenja Korona virusa v letu 2020, so bile praktično vse večje
načrtovane aktivnosti društva omejene oziroma nekaj časa celo prepovedane. Ti ukrepi so
veljali za celoten sistem javnega življenja z redkimi nujnimi zadevami.
Življenje in v okviru možnosti tudi delo se je večji del preteklega leta preselil na splet. Temu
trendom je svoje delo prilagodil tudi Upravnega odbora našega društva.
Posamezni člani smo bili prisotni na večini sej Upravnega odbora. Upravni odbor nas je sproti
seznanjal s sklepi sej, kot tudi z realizacijo posameznih sklepov in nalog iz letnega načrta.
Seznanjal nas je tudi s problemi in težavami s katerimi se je srečeval pri realizaciji
posameznih nalog glede na omejitve zaradi že omenjenih vladnih ukrepov.
Še vedno je aktualen poziv vsem članom društva, da redno poravnavajo članarino društva, saj
je le ta pomemben vir financiranja dela društva in na ta način olajšajo delo upravnega odbora.
Pri izdelavi finančnih poročil in načrtov dela društva smo sodelovali in redno spremljali
prihodke in odhodke.
Glede na vse navedeno lahko zaključimo, da je bilo delo Upravnega odbora društva potekalo
v skladu s statutom društva in ostalimi predpisi, ki urejajo njegovo delo in delo društva.
Zboru članov društva PVDS SE predlagamo, da vsa poročila za leto 2020 in načrte za leto
2021, ki jih je Upravni odbor predstavil, sprejme.
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Predlagamo tudi, da se Upravni odbor pooblasti, da glede na nepredvidljive zdravstvene
razmere v tekočem letu, realizacijo programa dela za leto 2021 prilagaja trenutnim razmeram
in člane društva o tem na ustrezen način sproti obvešča, na naslednji skupščini pa o
spremembah poroča.
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