
PLANINSKO DRUSTVO GOZD MARTULJK

ZAPISNIK

Dopisnega ob6nega zbara Planinskega dru5tva Gozd Martuljk, kije potekal v dneh od
15.06.2021 do 22-A6.2021 inje bil pripravljen na podlagi sklepa 3t.412_2021 4. redne seje
UO PD Gozd Martuljek z dne 08.06.2021.

Za pravilnost izvedbe dopisnega obCnega zbaraje UO PD Gozd Martuljk imenoval kandidate
za delovno predsedstvo v sestavi:

Delovni predsednik: Tone Robi6:
flana: Darja Robi6 in Mihaela Oman

Vsi polnoletni 6lani druitva so po elektronski ali navadni po5ti preleli vabilo z naslednjim
dnevnim redom:

1. Sprejem poslovnika o delu dopisnega obenega zbora dru5tva
2. lmenovanje delovnega predsedstva (clani delovnega predsedstva so navedeni

na glasovnici)
3. Poroeilo o delu dru$tva in finan6no poroeilo zaleta2g2O
4. Porodilo nadzomega odbora druStva
5" Program dela in finan6ni nai*zale|o 2421
6. Beseda 6lanom, predlogi in pobude

Vabilu so bile priloZene priloge:

- glasovnicaza dopisni obdnizbor
- poslovnik o izvedbidopisnega obdnega zbora dru5tva
- poroeilo o delu in finan6no poro6ilo druitva za leto 2O2A
- porotilo nadzornega odbora druitva
- program dela in finandno porodilo zalelo2021

Delovno predsedstvo se je sestalo 24.A6.2A21 in ugotovilo sklep6nost dopisnega ob6nega
zbora. Preitete so bile vse glasovnice, ki so prispele do vkljudno 22.A6.2A21, po elektronski
(75 glasovnic) in navadni poiti (43 glasovnice).

Presled prispelih olasovnic: Od 236 dlanov je v dru5tvu 183 polnoletnih 6lanov. Do zakljudka
glasovanja je glasovnice oddalo 119 6lanov, Veljavne glasovnice je oddalo 116 6lanov, 3
glasovnice so bile neveljavne (brez imena in priimka). Delovno predsedstvo je ugotovilo, da je
dele2 veljavnih glasovnic 63,39%, zato je dopisniob6nizbor sklep6en.

Preoled olasovnic: Na glasovnicah so elani glasovaliz DA ali NE za pet toek dnevnega reda.
Lahko so podali svoje mnenje, pobude in predloge. Rezultati glasovanja so razvidni v tabeli:



Todke dnevnega reda DA
(St.qlasov)

NE
(St"olasov)

Potrditev Poslovnika o delu dopisnega obdnega zbora druStva 116 0

Potrditev delovnega predsedstva (predsednik Tone Robi6, 6lana
Darja Robi6 in Mihaela Oman) 116 0

Potrditev porodilo o delu druStva in finandnega porodila za leto
2024 116 0

Potrditev porodila nadzornega odbora druitva
116 0

Sprejem programa dela in finandnega nadrta zaletoZA2l
116 0

PLANINSKO DRUSTVO GOZD MARTULJK

Na podlagi prejetih glasovnic je dopisni ob6ni zbor dru5tva sklepden. Z glasovanjem so
sprejeti in veljavni naslednji sklepi:

SKLEP 1

Clani so soglasno potrdili Poslovnik o delu dopisnega obtnega zbora dru5tva.

SKLEP 2
ffi-soglasno potrdili kandidate delovnega predsedstva.

Clani so soglasno potrdili poro6ilo o delu, finan6no porodilo in poroEilo NO drtrSfua za
leto 2020.

SKLEP 4
Clani so soglasno potrdili program dela in finan6ni nadrt za leto 2021.

Zapisnik dopisnega obdnega zbora bodo prejeli elani po elektronski ali navadni po5tido
30.06,2021. Zapisnik bo objavljen tudi na spletnistrani dru5tua.

Pod Sesto toiko so 6lani izrazili svoje pohvale dru$tvu za uspe$no delo.

Zapisala: Tatjana Perov5ek

elani delovnega predsedstva:
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Delovni predsednik obdnega zbora
PD Gozd Martutjk
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