
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 

L U K O V I C A 
 

Vevrov trg 2, 
Lukovica pri Domžalah 
SI-1225 Lukovica 
 

telefon: 01 834 57 02 
E-pošta: info@gasilci-lukovica.si 
splet: http://www.gasilci-lukovica.si  

 

Davčna številka: 99779188 
Davčni zavezanec: NE 

Matična številka: 5117364 
Poslovni račun: SI 56 0230 0001 9030 154 

Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. 
 

 
                                    telefon predsednik: 031/651 284 

telefon poveljnik: 041/341 803 
                                        telefon tajnik: 031/302 315 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Lukovica je društvo, ki deluje v javnem interesu ter skrbi za Vašo in našo skupno varnost. 

 

 datum: 10.03.2018 
 številka: 009/2018/sl/dm 

 
 
Upravni odbor PGD Lukovica na podlagi 31. člena v zvezi z 24. členom statuta PGD 
Lukovica, ter na podlagi sklepa 13. seje upravnega odbora PGD Lukovica, z dne 08.03.2018 
 

S K L I C U J E M  
 

REDNI LETNI OBČNI ZBOR PGD LUKOVICA 
 

Redni letni občni zbor bo v soboto 17. marca 2018, ob 19.00 uri, v dvorani pri Fast 
Food Šime v Lukovici 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav udeležencem; 
2. Izvolitev organov občnega zbora; 
3. Poročila o delovanju društva v letu 2017 
4. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora; 
5. Razprava na poročila in sprejem poročil; 
6. Sprejem letnega poročila za leto 2017; 
7. Razrešitev predsednika, poveljnika in ostalih organov društva; 
8. Poročilo kandidacijske komisije o poteku kandidacijskega postopka; 
9. Volitve predsednika, poveljnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije; 
10. Imenovanje članov upravnega odbora in poveljstva; 
11. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega plana za leto 2018; 
12. Izvolitev delegatov za občni zbor Gasilske zveze Lukovica za mandatno obdobje; 
13. Evidentiranje kandidatov za funkcionarja in organov Gasilske zveze Lukovica; 
14. Pozdrav delegata Gasilske zveze Lukovica in ostalih gostov občnega zbora; 
15. Podelitev napredovanj v stopnji čina;  
16. Vprašanja in pobude. 

 
Prosimo Vas za zanesljivo udeležbo in točnost! 
 
Gradivo za občni zbor je dosegljivo na internetni strani društva (www.gasilci-lukovica.si) 
 
Prosimo, da se člani PGD Lukovica občnega zbora udeležite v gasilski uniformi ali gasilski delovni obleki, če jo 
imate. 
 
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje 
odloži za 30 minut. Po poteki tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani 
in je prisotnih najmanj 1/3 članov (prvi odstavek 25. člena statuta PGD Lukovica) 

 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 
  žig Predsednik UO PGD Lukovica: 
  Blaž CERAR, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gasilci-lukovica.si/

