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Ime društva: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – SPECIALNA ENOTA
matična številka:1678655; Id. št. za DDV: SI13448021, TRR.: 0205 9025 3638 209

ZAPISNIK
Upravni odbor je na podlagi 33. člena statuta društva opravil sklic zbora članov, vendar zaradi
epidemije COVID-19 in trenutno veljavnih vladnih ukrepov zbiranje več oseb kot 10 ni dovoljeno,
je zbor članov potekal dopisno in elektronsko. Vsi člani društva so bili po pošti seznanjeni z
rokovnikom izvedbe zbora članov in navodilom o nadaljnjem glasovanju.
DNEVNI RED ZBORA ČLANOV

1. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev organov zbora članov
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročila za leto 2020
 Poročilo o delu
 Poročilo o finančnem poslovanju
 Poročilo nadzornega odbora
 Poročilo častnega razsodišča
5. Načrti dela za leto 2021
 Načrt dela za 2021,
 Finančni načrt 2021,
Ad. 01.
Letni zbor članov PVDS SE je zaradi epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov potekal od 15.3.2021 z
pošiljanjem obvestila in navodila po pošti vsem članom, do 26.3.2021, ko je bilo zaključeno glasovanje in
razpravljanjem o poročilih , ter načrtih.
Ad.02.
Upravni odbor PVDS- SE predlagal organe letnega zbora članov in sicer so bili za delovno predsedstvo
predlagani naslednji člani:
Predsednik delovnega predsedstva : Slavnić Momčilo
Člana: Janez Košir,
Član in zapisnikar: Silvo Možek
Overovatelja zapisnika: Bojan Kopač, Vesna Vičič
Verifikacijska komisija: Bojan Kopač, Vesna Vičič

Ad.03.

Verifikacijske komisije rednega zbora članov 2021, Policijskega veteranskega društva Sever Specialna
enota, ki je izvedla pregled in preverjanje prispelih elektronskih sporočil za sklepčnost in potrditev:
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1. DNEVNEGA REDA in
2. ORGANOV ZBORA
Verifikacijska komisija v sestavi :
1. Bojan Kopač
2. Vesna Vičič
Do 19.3.2021, do 23.59 ure, je na naslov info@pvds-se.si, prišlo skupaj 36 sporočil. Po pregledu članstva
glede na status in glasovalne pravice, se je ugotovilo sledeče:
1. 4 člani, ki so glasovali so simpatizerji (Valentič, R. Šalamun, Boškič in Kozmelj)
1. 31 članov je glasovalo za dnevni red in organe zbora
2. 1 član je glasoval in potrjeval le načrte in poročila (Glavič)
3. 14 članov od 30 potrjuje poleg dnevnega reda in organov zbora tudi načrte in poročila

Ad.04.
Vsa poročila za leto 2021 so bila objavljena na spletni strani PVDS-SE (http://pvds-se.si/zbor-clanov2021/), vsa poročila so priloge zapisniku zbora članov
Ad.05.
Načrt dela za leto 2021 in finančni načrt za leto 2021 sta bila objavljena na spletni strani PVDS-SE
(http://pvds-se.si/zbor-clanov-2021/), in sta priloge zapisniku zbora članov
Dne 26.3. 2021 do 23.59 ure je bilo zaključena razprava in glasovanje o poročilih za leto 2020, ter o
načrtih za leto 2021. V glasovanju je sodelovalo 47 članov od tega jih pet nima glasovalne pravice, v
predpisanem roku je za vsa poročila in načrte glasovalo 31 članov.
Drugih pripomb po elektronski pošti na info@pvds-se.si ni bilo prejetih.
Zapisnik sestavil:

Delovni predsednik:

Silvo Možek

Momčilo Slavnić
Overovitelja zapisnika:
Bojan Kopač
Vesna Vičič
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