
 

Ljubljana, 22.12.2020 
 

Vabimo vas na 

VOLILNI OBČNI ZBOR SZKKLM, 

ki bo 12. januarja 2021, ob 13.00 uri, preko video-konferenčnega programa ZOOM 

in 

od 18. januarja 2021 do 22. januarja 2021, preko dopisnega glasovanja. 

 

 

Spoštovani, 

občni zbor članov SZKKLM za leto 2020, bomo zaradi epidemioloških razmer COVID-19, izvedli z 

zakasnitvijo in na drugačen način kot običajno. 

 

1. del občnega zbora bo potekal preko video-konferenčnega programa ZOOM (povezavo boste 

prejeli naknadno) 12. januarja 2021 ob 13.00 uri in na njem bomo imenovali delovno predsedstvo, 

volilno komisijo, zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika. V skladu s statutom SZKKLM, bomo v 

primeru nesklepčnosti občnega zbora (prisotnih manj kot 50% članov), zbor prekinili za 15 minut in 

nadaljevali v primeru prisotnosti najmanj 10 članov društva. 

2. del občnega zbora bo potekal od 18. januarja 2021 do 22. januarja 2021, na katerem bomo 

dopisno z glasovnico odločali o poročilih za leto 2020 (poročilo predsednika, blagajničarke, 

nadzornega odbora), potrdili višino članarine za leto 2020 ter volili novo vodstvo SZKKLM (izvršilni 

odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče). 

Vsak član bo v tednu od 12. do 15. januarja 2021 prejel glasovnico z unikatno ID številko, ki jo bo 

izpolnil in vrnil na sedež društva preko klasične ali e-pošte. V primeru dveh glasovnic z isto ID 

številko ali neznano ID številko, bo volilna komisija smatrala glasovnico kot neveljavno. Vso 

dodatno pisno gradivo občnega zbora bo dostopno na spletni strani SZKKLM, v rubriki »samo za 

člane«. 

V primeru nesklepčnosti občnega zbora (prejetih manj kot 50% glasovnic), bomo 2. del občnega 

zbora podaljšali do 25. januarja 2021. V takem primeru se sklepi občnega zbora smatrajo veljavni, 

če bo prejetih najmanj 10 glasovnic.  

 

Vabimo vas, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu. 



 

 

Predlagani dnevni red za 1. del občnega zbora, ki bo potekal 12.1.2021 preko ZOOM-a  

1. Potrditev predlaganih dnevnih redov (1. del, 2. del) 

2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednika in dveh članov), volilne 

komisije (predsednika in dveh članov), zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika  

 

Predlagani dnevni red za 2. del občnega zbora, ki bo potekal od 18.1.2021 do 22.1.2021 

dopisno 

1. Poročilo predsednika izvršilnega odbora SZKKLM za leto 2019 

2. Poročilo blagajničarke SZKKLM za leto 2019 

3. Poročilo nadzornega odbora SZKKLM za leto 2019 

4. Potrditev višine članarin SZKKLM za leto 2020 

5. Volitve predsednika, tajnika, blagajnika, izvršilnega odbora, nadzornega odbora in 

častnega razsodišča SZKKLM. 

 

 

 

Mag. Elizabeta Božnar Alič, l.r.                   Dr. Blaž Krhin, l.r. 
         tajnica SZKKLM               predsednik SZKKLM 


