
PGD Čemšenik, Čemšenik 16, 1413 Čemšenik 
Matična številka: 5118514000 
Davčna številka: 81350511 
Email: pgdcemsenik@gmail.com 
www.pgdcemsenik.si  
 

PGD ČEMŠENIK 

Čemšenik 16 

1413 Čemšenik 

  

                                                                                                                                          Čemšenik, 04.02.2022 

 

VABILO 
 
Vabimo vas na 90. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 12.02.2022 ob 18:00 uri v 
prostorih Gasilskega društva Čemšenik. 
 
Dnevni red: 

1 Otvoritev in pozdrav 
2 Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora 
3 Izvolitev organov Občnega zbora  
4 Poročilo verifikacijske komisije 
5 Poročila o delovanju društva v 2020 in 2021 (predsednik, poveljnik, blagajnik) 
6 Poročilo Nadzornega odbora 
7 Razprava po poročilih 
8 Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2020 in 2021 
9 Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2022 
10 Informacija o zboru Mladine PGD Čemšenik 2022 
11 Potrditev novih članov 
12 Podelitev priznaj in napredovanj 
13 Razno 
 

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite v svečanih oz. delovnih uniformah. Zaradi 
trenutnih epidemioloških razmer povezanih z epidemijo Covid-19, je udeležba na Občnem zboru 
možna s pogojem PCT, ki se bo tudi preverjal. Na Občnem zboru je obvezno nošenje zaščitnih mask. 
Zaradi omejitev povezanih z epidemijo Covid-19 na koncu Občnega zbora ne bo pogostitve in 
običajnega druženja. 
 
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo volilno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 
minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov (2. odstavek 
21. člena Statuta PGD Čemšenik). 
 
Na občnem zboru se poravna članarina za leto 2022 (10 EUR). Članarina za 2021, ko Občnega zbora ni bilo izvedenega, se ne bo pobirala. 
Otroci, dijaki in študenti so plačila članarine oproščeni. V skladu s 3. odstavkom 15. člena Statuta PGD Čemšenik, se član črta iz članstva PGD, 
če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Črtanje opravi Upravni odbor PGD. 

 
Gasilski pozdrav NA POMOČ! 
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                                                                                                                                        Darko Šerak, l.r. 
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