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Člani društva revmatikov Slovenije
Datum: 1.3.2018
Št: 05/2018

VABILO NA REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA REVMATIKOV SLOVENIJE
Na podlagi 22. člena Statuta Društva revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS) in v skladu s sklepom
Upravnega odbora, z dne 1.3.2018, sklicujem redni zbor članov DRS, ki bo potekal
v ČETRTEK 29.3. 2018, s pričetkom ob 16. uri v prostorih DRS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
(sejna soba, 4. nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Pozdrav in otvoritev zbora članov
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana, zapisnikar in 2 overovatelja zapisnika)
3. Sprejem dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika zbora članov (oz. zapisnikov delnih zborov v podružnicah), z dne 29.3.2017
5. Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora DRS za leto 2017
6. Obravnava in sprejem letnega poročila DRS za leto 2017
7. Vsebinski in finančni načrt dela DRS ter višina članarine za leto 2018
8. Odstop sedanje in izvolitev novega vodje podružnice Ljubljana (točka le za podružnico Ljubljana!)
in razprava o pobudi za ustanovitev podružnice Nova Gorica (točka le za podružnico Ajdovščina!)
9. Imenovanje predstavnikov podružnic za izvedbo končnega zbora članov/predstavnikov podružnic
(točka na delnih zborih v podružnicah)
10. Razno
Zbor članov se bo v skladu z določbami 23. člena statuta DRS izvedel v dveh fazah, in sicer se bodo
najprej izvedli delni zbori članov v podružnicah, ki jim bo na koncu sledil še zbor članov (sestavljen iz
predstavnikov podružnic), ki bo potekal 29.3.2018! Imenovani predstavniki podružnic bodo na zboru
članov, pri obravnavanju točk predlaganega dnevnega reda, zastopali odločitve sprejete na delnih zborih.

Delni zbori po podružnicah bodo potekali od 17.3. do 24.3.2018 in sicer:
 Podružnica TOLMIN, sobota 17.3.2018, s pričetkom 9.00 uri v sejni sobi Zdravstvenega
doma Tolmin ( Prešernova ulica 6, 5220 TOLMIN)
 Podružnica AJDOVŠČINA, sobota 17.3.2018, s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Ljudske
univerze (Stritarjeva ulica 1a (Na placu), 5270 Ajdovščina).
 Podružnica KOPER, sobota 17.3.2018, s pričetkom ob 16.30 uri v HOTELU BIO VODIŠEK v ŠALARI (Vanganelska cesta 2, 6000 Koper)
 Podružnica POSAVJE, ponedeljek 19.3.2018, s pričetkom ob 16. uri v Gasilskem domu
Krško (Bohoričeva ulica 18, 8270 Krško, v neposredni bližini Zavoda za zdravstveno
zavarovanje)
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 Podružnica LJUBLJANA, torek 20.3.2018, s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi DRS (4.
nadstropje – stavba Lesnina, Parmova 53, 1000 Ljubljana)
 Podružnica VELENJE, sreda 21.3.2018, s pričetkom ob 13.00 uri v VILI BIANCA (Stari trg
3, 3320 Velenje)
 Podružnica CELJE, sreda 21.3.2018, s pričetkom ob 16.00 uri v veliki sejna sobi v hotelu
Thermana Park Laško - novi del (Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško)
 Podružnica GORENJSKA, četrtek 22.3.2018, s pričetkom ob 17.00 uri v OŠ Jakoba
ALJAŽA (Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj)
 Podružnica KOČEVJE, petek 23.3.2018, s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Ljudske
univerze Kočevje (TZO 30, 1330 Kočevje)
 Podružnica DBK, v petek 23.3.2018, s pričetkom ob 16.30 uri v prostorih Razvojno
izobraževalnega centra - RIC Novo mesto (Topliška cesta 2 - stavba Planet TUŠ, 8000 Novo
mesto)
 Podružnica PTUJ, sobota 24.3.2018, s pričetkom ob 9.00 uri v pisarni podružnice Ptuj
(Dravska ulica 18, 2250 Ptuj)
 Podružnice MARIBOR, sobota 24.3.2018, s pričetkom ob 13.30 uri v OŠ Borcev za severno
mejo (Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor)
 Podružnica MURSKA SOBOTA, sobota 24.3.2018, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih
Trgovina, gostinstvo in turizem Branko Huber s.p., (Cankarjeva ulica 56, 9000 Murska Sobota)
S seboj obvezno prinesite člansko izkaznico, na podlagi katere vas bomo identificirali ob prihodu.
Pravico razpravljanja imajo vsi člani. Pravico glasovanja pa imajo le redni člani DRS!
Gradivo za zbor članov je dostopno v pisarni na sedežu društva, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Vljudno naprošamo vse predstavnike podružnic, ki bodo imenovani na delnih zborih v
podružnicah, da se zanesljivo udeležijo zbora članov (predstavnikov podružnic), ki bo potekal
29.3.2018!
V pričakovanju snidenja vas lepo pozdravljamo,
Andrej Gregorčič
Predsednik DRS

Petra Zajc, univ. dipl. pravnica
Strokovna sodelavka DRS

Vabljeni tudi:
- Člani upravnega odbora in nadzornega odbora DRS
- Predstavniki imenovani na delnih zborih po podružnicah
- Predstavnik iz računovodske službe Tabor Trade d.o.o.
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