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PREDLOGI SKLEPOV KORESPONDENČNEGA OBČNEGA ZBORA PD 

LITIJA 2020 
 

Občni zbor PD Litija je bil prvotno sklican 15.3.2020 z začetkom ob 11. uri v prostorih planinskega doma na 

Jančah. Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s korona virusom je bil članom poslan preklic sklica 

občnega zbora. Zaradi nujnosti izvedbe občnega zbora se zaradi epidemije sklicuje korespondenčni občni zbor. 

V skladu s pravili PD Litija je potrebno razrešiti staro vodstvo in organe PD Litija, izvoliti novo vodstvo in 

organe PD Litija, ter sprejeti finančno in vsebinsko poročilo ter poročilo NS. Prav tako je potrebno potrditi 

program  dela za leto 2020.   

 

Vsebina sklepov: 

1. Način izvedbe občnega zbora. 

2. Poročila PD Litija za leto 2020. 

3. Volitve v organe PD Litija za mandatno obdobje 2020-2024. 

4. Načrti PD Litija za leto 2020.

 
 

AD 1: 
 

Zaradi uvodoma zapisanih razlogov predlagamo, da se izjemoma izvede korespondenčni občni zbor 

PD Litija. Pravila PD velevajo: 

 
37. člen 

(sklepčnost občnega zbora) 
(1) Občni zbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina glasov za odločanje. Odločitev 
je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov. 
 

(2) Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 min na kar je občni zbor 
sklepčen ne glede na število prisotnih. 
 

V skladu s 36. členom pravilnika PD Litija je predsednica sklicala občni zbor PD Litija trideset (30) 

dni pred sklicem. Ravno tako je UO PD Litija imenoval komisijo v sestavi Roman Ponebšek, Janez 

Medved in Darko Juhant za izvedbo kandidacijskega postopka. Komisija je svoje delo opravila in UO 

PD Litija v potrditev posredovala kandidacijsko listo.  
 
(2) Člani PD Litija vlagajo pisna dopolnila k objavljenim sklepom do deset (10) dni pred sklicem. Do dopolnil 
se opredeli UO PD Litija in vsaj pet (5) dni pred sklicem objavi dopolnila in stališča na spletnem mestu PD 
Litija. 
 

UO PD Litija je na svoji korespondenčni seji dne 20.3.2020 sprejel sklep, da se zaradi kriznih razmer, 

razglasitve epidemije zaradi širjenja okužbe s korona virusom redni volilni občni zbor PD Litija 

izvede korespondenčno preko elektronskih medijev.  

 

SKLEP 1: Člani PD Litija se strinjajo, da se občni zbor PD Litija izvede korespondenčno.  
 

SKLEP 2: Občni zbor PD Litija imenuje komisijo v sestavi: Aleš Pregel (tajnik PD), Mitja 

Golouh (član NO), Janez Medved, Darko Juhant in Roman Ponebšek (kandidacijska komisija). 

Pristojnosti in opravila komisije so: 

•         Preveri ali je bilo večini članov omogočeno glasovanje in potrjevanje sklepov.  

•         Evidentira prisotnost  na občnem zboru (vsak član, ki pošlje sporočilo po elektronski ali 

navadni pošti se šteje kot udeleženec občnega zbora). 

•         Pregleda stanje potrjenih in zavrnjenih sklepov in o tem pripravi zapisnik, ki ga potrdi 

novo izvoljeni UO PD Litija. 
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AD 2: 
 

 

SKLEP 3: Občni zbor sprejme vsebinsko in finančno poročilo PD Litija za leto 2019. 

SKLEP 4: Občni zbor sprejme poročilo nadzornega odbora PD Litija  za leto 2019.  

 

 

AD 3: 
 

 

SKLEP 5: Občni zbor razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, voljene 

člane UO,  nadzorni odbor in častno razsodišče PD Litija v mandatnem obdobju 2016-2020. 

SKLEP 6: Občni zbor sprejema predlagane kandidate za organe PD Litija za mandatno 

obdobje 2020 – 2024. 
 

 

 

AD 4: 
 

SKLEP 7: Občni zbor sprejme programe PD Litija in finančni načrt za leto 2020. 
 


