Društvo revmatikov Slovenije
Nacionalna invalidska organizacija
Kandidacijske liste za volitve v organe društva za mandatno obdobje 2020 -2024

V Ljubljani, 28.2.2020
Na podlagi 6. člena Poslovnika o delu zbora članov (z dne 5.5.2011) in 9. ter 10. člena Pravilnika o
kandidacijskem postopku za volitve v organe društva (z dne, 16.9.2011) upravni odbor Društva
revmatikov Slovenije (v nadaljevanju: DRS) objavlja za izvedbo volitev v organe DRS:

KANDIDACIJSKE LISTE
kandidatov za volitve v organe DRS za mandatno obdobje 2020 -2024
I. Predlagane kandidate je kandidacijska komisija uvrstila na kandidacijske liste za posamezne organe
društva po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov.
II. Volitve v organe društva bodo potekale na zboru članov (predstavnikov izvoljenih na delnih zborih
podružnic), ki ga predsednik DRS na podlagi sklepa upravnega odbor z dne 27.2.2020 sklicuje v
ponedeljek, 30.3.2020 s pričetkom ob 16.00 uri na sedežu društva (sejna soba, 4. nadstropje),
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Predhodno se bodo v skladu s 23. členom Statuta DRS izvedli delni
zbori članov v podružnicah, ki bodo potekali od 14.3. do 25.3.2020 (razpored po dnevih, urah in lokacijah
poteka delnih zborov v podružnicah je razviden iz vabila na Zbor članov, ki je objavljeno na spletni strani
www.revmatiki.si.
III. Na kandidacijske liste za posamezne organe DRS so se uvrstili samo kandidati, ki so izpolnjevali pogoje
iz 4. točke Sklepa upravnega odbora DRS o razpisu kandidacijskega postopka za volitve v organe društva
za mandatno obdobje 2020 -2024 in imenovanju kandidacijske komisije, z dne 27.2.2020 (v nadaljevanju:
sklep o razpisu kandidacijskega postopka) in katerih kandidature so vložili upravičeni predlagatelji v
skladu s 3. točko Sklepa o razpisu kandidacijskega postopka ter so bile popolne, ustrezne, utemeljene in
pravočasne ter vložene v skladu z določbami Statuta DRS, Pravilnikom o kandidacijskem postopku za
volitve v organe društva in Sklepom o razpisu kandidacijskega postopka (od 5. do 7. točka).
IV. Kandidacijske liste so del gradiva za Zbor članov in se skupaj z vabilom na Zbor članov in delne zbore v
podružnicah objavijo na spletni strani DRS www. revmatiki.si in se posreduje tudi vodjem podružnic.
V. Na delnih zborih po podružnicah se bo, v skladu z določbo 39. člena statuta, za dobo 4 let izvolilo tudi
vodje podružnic. Vodjo podružnice bodo volili samo člani društva, vključeni v zadevno podružnico. V
kolikor pisni predlog za vodjo posamezne podružnice ni bil vložen, se za kandidata šteje dosedanji vodja
podružnice oziroma na samem delnem zboru člani zadevne podružnice lahko predlagajo drugega
kandidata.
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LISTA ŠT.1
Kandidat za PREDSEDNIKA DRUŠTVA
1.kandidat: Špegel Franc
kandidat iz podružnice Velenje
Kandidacijska lista po abecednem vrstnem redu za predsednika društva je zaključena z zaporedno št.1
LISTA ŠT.2
Kandidati/ke za člane UPRAVNEGA ODBORA
1. kandidat: Belec Aladar
kandidat iz podružnice Ljubljana
2. kandidatka: Fürst Irena
kandidatka iz podružnice Posavje
3. kandidat: Gregorčič Andrej
kandidat iz podružnice Dolenjske in Bele krajine
4. kandidatka: Klanjšek Uršula
kandidatka iz podružnice Ljubljana
5. kandidat: Škrjanec Aljaž
kandidat iz podružnice Gorenjska
6. kandidatka: Vilfan Vojka
kandidatka iz podružnice Ljubljana
Kandidacijska lista po abecednem vrstnem redu kandidatov za člane upravnega odbora je zaključena z
zaporedno št. 6.
LISTA ŠT. 3
Kandidati/ke za člane NADZORNEGA ODBORA
1. kandidat: Bertoncelj Gašper
kandidat iz podružnice Ljubljana
2. kandidat: GERŠAK Peter
kandidat iz podružnice Velenje
3. kandidatka: ZAVRŠNIK Dragica
kandidatka iz podružnice Gorenjska
Kandidacijska lista po abecednem vrstnem za člane nadzornega odbora je zaključena z zaporedno št. 3.

Društvo revmatikov Slovenije, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Društvo revmatikov Slovenije
Nacionalna invalidska organizacija
Kandidacijske liste za volitve v organe društva za mandatno obdobje 2020 -2024
LISTA ŠT. 4
Kandidati/ke za člane DISCIPLINSKE KOMISIJE
1. kandidatka: Golja Erika
kandidatka iz podružnice Tolmin
2. kandidatka: Jerman Mirjana
kandidatka iz podružnice Dolenjske in Bele krajine
3. kandidatka: Murgelj Helena
kandidatka iz podružnice Dolenjske in Bele krajine

Kandidacijska lista po abecednem vrstnem redu za člane disciplinske komisije je zaključena z zaporedno
št. 3.
LISTA ŠT. 5
Kandidati/ke za VODJE PODRUŽNIC
Podružnica AJDOVŠČINA
1. kandidatka: Volk Milena
Podružnica CELJE
1. kandidat: Cvar Zoran
Podružnica DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
1. kandidat: Gregorčič Andrej
Podružnica GORENJSKA
1. kandidatka: ni kandidata
Podružnica KOČEVJE
1. kandidatka: Verderber Jožica
Podružnica KOPER
1. kandidatka: Urumovič Zorica
Podružnica LJUBLJANA
1. kandidat: Gajšek Gregor
Podružnica MARIBOR
1. kandidatka: Kline Mojca
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Podružnica MURSKA SOBOTA
1. kandidat: Recek Ivan
Podružnica POSAVJE
1. kandidatka: Fürst Irena
Podružnica PTUJ
1. kandidatka: Šmid Darja
Podružnica TOLMIN
1. kandidatka: Golja Erika
Podružnica VELENJE
1. kandidat: Geršak Peter
Za vsako podružnico je predlagan po en (1) kandidat oz. v primeru nevložitve predloga je na seznamu
obstoječi vodja podružnice.

Petra Zajc
Predsednica kandidacijske komisije

Andrej Gregorčič
Predsednik DRS
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