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VABILO 
 

V skladu z 18. členom Statuta društva IPA Mednarodno policijsko združenje, IPA klub 
Celje sklicujem    

 
OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

 
ki bo v petek, 10. marca 2023 ob 18.00 uri, v prostorih  Gostilne Rimljan v 

Šempetru v Savinjski dolini   
 

Dnevni red: 
 
1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora. 
2. Izvolitev organov občnega zbora.  
3. Poročilo o delu upravnega odbora društva v letu 2022,  Finančno poročilo za leto 2022,    
    Poročilo nadzornega odbora o delu UO v letu 2022 in Poročilo častnega razsodišča za  
    leto 2022.  
4. Razprava po poročilih in sprejem poročil. 
5. Predlog programa dela za leto 2023 in predlog finančnega načrta  društva za leto 2023. 
6. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2023. 
7. Razno. 
 

 
Poverjenike prosim, da zaradi sklepčnosti občnega zbora  motivirajo člane in 
zagotovijo prihod zadostnega števila predstavnikov oz. članov na občni zbor. 
 

                                                IPA PLES OB DNEVU ŽENA 
 
Po uradnem delu sledi svečana večerja, ples in druženje, ki ga bomo tudi letos posvetili dnevu 
žena. Glede na navedeno apeliram na vse člane, da tudi letos povabite vaše partnerice na IPA 
ples in druženje.   
 
Prispevek udeležencev znaša 10  EUR na osebo. Osebje gostilne Rimljan  bo za nas pripravilo 
svečano večerjo. Za zabavo in glasbo po poskrbel ansambel JelenMajster,  za dobro voljo pa 
bomo morali poskrbeli tudi sami.  
 
Prijave sprejema Tatjana Valant na e-mail tatjana.valant@policija.si do 6.3.2023 do 15.00 ure.  
Glede na uvedbo davčnih blagajn prosimo, da poverjeniki prispevek za udeležence iz svojih 
enot  nakažete  na transakcijski račun IPA KLUBA Celje št. SI56  0400 1004 7549 389 odprt 
pri NKBM , sklic je SI00 10032023. Izjemoma pa je možno tudi plačilo blagajniku društva 
Alojzu Hrnčiču na sami prireditvi.  
 

Servo per amikeco! 
                                                                                               
V Celju, dne 14.02.2023 
                                                                                               Božidar PEZDEVŠEK  
                                                                                               Predsednik IPA Klub-a Celje 
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