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Redne letne skupščine IPA Kluba Štajerske dne 24. 4. 2021 ob 10.00, ki je potekala preko video povezave: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev skupščine 
 

2. Izvolitev organov skupščine 
- predsedujoči skupščine Stanislav Žebela 
- zapisnikar Mitja Tramšek 
- overitelja zapisnika Dejan Lenarčič in Boris Ilec 
- verifikacijska komisija Ljubomir Sinčič in Vitko Kurnik 
 

3. Poročila 
- poročilo o delu društva v letu 2020 
- finančno poročilo 
- poročilo častnega razsodišča 
 

4. Razprava o poročilih, sprejem poročil 
 

5. Sprejem programa dela 2021 in finančnega načrta 2021 
 

6. Razno 
 

Prisotni člani:  
Prisotnih 34 članov IPA Kluba Štajerska 
 
Pred pričetkom skupščine je predsednik sekcija IPA Slovenija Jože Senica pozdravil prisotne, podal 
informacija, da je bil podpisan sporazum o sodelovanju sekcija IPA Slovenije in Policije v letu 2021, 
podal je informacija, da je bil kongres sekcija IPA Slovenije zaradi trenutnih razmer prestavljen v mesec 
maj. 
 

AD 1 
Sekretar IPA Kluba Štajerska Miran Šadl je uvodoma pozdravil prisotne ter podal dnevni red skupščine 
IPA Kluba Štajerska, kateri je bil soglasno sprejet. 
 
Besedo je predal verifikacijski skupini, Vitko Kurnik je podal informacijo, da je prisotnih 34 članov IPA 
Kluba Štajerska, tako je skupščina sklepčna. 
 
 

AD 2 
Sekretar IPA Kluba Štajerska je predstavil predloge za člane organov skupščine: 

- predsedujoči skupščine Stanislav Žebela 
- zapisnikar Mitja Tramšek 
- overitelja zapisnika Dejan Lenarčič in Boris Ilec 
- verifikacijska komisija Ljubomir Sinčič in Vitko Kurnik 



 

 
Člani organov skupščine so po predlaganem seznamu bili soglasno sprejeti. 
 
Besedo je predal verifikacijski komisiji, Vitko Kurnik je podal informacijo, da je prisotnih 34 članov IPA 
Kluba Štajerska, tako je skupščina sklepčna. 
 

AD 3 
Predsedujoči skupščine Stanislav Žebela je pozdravil vse prisotne ter povzel in predstavil poročilo o 
delu društva v letu 2020, finančno poročilo za leto 2020, poročilo nadzornega odbora za leto 2020 in 
poročilo častnega razsodišča za leto 2020, vsa poročila so bila tudi 22. 3. 2021 objavljena na spletni 
strani IPA Kluba Štajerska (http://stajerska.ipa.si/gradivo-pred-skupscino-clanstva/). 
 

AD 4 
Nadalje je predsedujoči skupščine Stanislav Žebela odprl razpravo o poročilih, prisotni člani niso imeli 
pripomb na podana poročila.  
 
Poročila so bila soglasno potrjena s glasovanjem. 
 

AD 5 
Predsedujoči skupščine Stanislav Žebela je predstavil program dela za leto 2021 in finančni načrt za 
leto 2021 IPA Kluba Štajerska, oba dokumenta sta bila 22. 3. 2021 objavljena na spletni strani IPA Kluba 
Štajerska (http://stajerska.ipa.si/gradivo-pred-skupscino-clanstva/). 
 
Odprta je bila razprava o programu dela za leto 2021 in finančnem načrtu za leto 2021. Na oba 
dokumenta prisotni člani IPA Kluba Štajerska niso imeli pripomb. 
 
Načrt dela za leto 2021 in finančni načrt za leto 2021 sta bila soglasno sprejeta. 
 

AD 6 
Pod točko razno je sekretar IPA Kluba Štajerska Miran Šadl prestavil pobudo člana Branka Frangeža za 
odpravo težav zaradi članskih nalepk za leto 2021. Ta pobuda je v preteklosti že bila podana na upravni 
odbor sekcija IPA Slovenije. 
 
Predsednik sekcija IPA Slovenije Jože Senica je povedal, da je UO sekcija IPA Slovenije o tem že bil 
seznanjen in se vsem uporabnikom opravičuje za nevšečnosti, v nadaljevanju je predstavil, da je v 
lanskem letu bil izbran novi izvajalec za tiskanje članskih izkaznic, s katerim pa so sedaj te težave že 
odpravljene oziroma pri izdaji novih izkaznic več ni teh težav, podal pa je tudi informacijo, da lahko 
vsak član na svojo željo za leto 2021 dobi novo nalepko, kar naj sporočil preko zaupnika po enotah. 
 
Ob koncu se je sta se predsedujoči skupščine IPA Kluba Štajerska Stanislav Žebela in sekretar IPA Kluba 
Štajerska zahvalila vsem prisotnim. 
 
Skupščina RK IPA Štajerska je bila zaključena ob 11:00. 
 
 

Mitja TRAMŠEK  Stanislav ŽEBELA 

ZAPISNIKAR  PREDSEDUJOČI SKUPŠČINE 
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