DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE
Nacionalna invalidska organizacija
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Programe in delovanje sofinancira FIHO.
Stališča organizacije ne odražajo stališča FIHO.

Člani Društva revmatikov Slovenije
Datum: 31.5.2021
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 27.5.2021 sklicujem redni letni zbor članov DRS, ki bo potekal
v SREDO 30.6.2021, s pričetkom ob 11. uri v sejni sobi DRS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana (sejna soba, 4.
nadstropje).
Delni zbori članov v podružnicah bodo predhodno potekali v času od 15.6. do 24.6. 2021!
Predlog dnevnega reda:
1. Pozdrav in otvoritev zbora članov
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana, zapisnikar in 2 overovatelja zapisnika) in tri
članske volilne komisije
3. Sprejem dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika zbora članov (oz. zapisnikov delnih zborov članov v podružnicah), z dne 9.7.2020
5. Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora DRS za leto 2020
6. Obravnava in sprejem letnega poročila DRS za leto 2020
7. Vsebinski in finančni načrt dela DRS za leto 2021 ter višina članarine za leto 2022
8. Spremembe in dopolnitve Statuta DRS
9. Volitve nadomestnega člana nadzornega odbora DRS do izteka mandatnega obdobja 2020-2024
10. Poročilo volilne komisije in razglasitev rezultatov volitev
11. Imenovanje predstavnikov podružnic za izvedbo zbora članov, ki ga sestavljajo predstavniki podružnic
(točka na delnih zborih v podružnicah)

12. 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 30.6.2021! Imenovani predstavniki podružnic bodo na zboru članov zastopali odločitve sprejete na
delnih zborih.
Delni zbori članov v podružnicah bodo potekali od 15.6. do 24.6. 2021, in sicer:
•
•
•
•
•
•

Podružnica GORENJSKA, torek 15.6.2021, s pričetkom ob 16.00 uri v gostišču Brunarica Štern (Cesta na
Rupo 16, 4000 Kranj)
Podružnica TOLMIN, sreda 16.6.2021, s pričetkom ob 10.00 uri v Okrepčevalnici Tolminska korita
(Zatolmin 66 a, 5220 Tolmin)
Podružnica AJDOVŠČINA, sreda 16.6.2021, s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Ljudske univerze
(Stritarjeva ulica 1a (Na placu), 5270 Ajdovščina).
Podružnica KOPER, sreda, 16.6.2021, s pričetkom ob 16.00 uri v HOTELU BIO - VODIŠEK v ŠALARI
(Vanganelska cesta 2, 6000 Koper)
Podružnice MARIBOR, četrtek 17.6.2021, s pričetkom ob 15.00 uri v Gostilni Poštela (Streliška cesta 57,
2000 Maribor)
Podružnica MURSKA SOBOTA, četrtek 17.6.2021, s pričetkom ob 18.00 uri v Gostilni Gaj (Tišinska 29 a,
9000 Murska Sobota)

1
Tel.: 059 075 366 (pisarna) • e-pošta: drustvo@revmatiki.si • www.revmatiki.si
Matična številka 5258332 • davčna številka 26542609 • TRR: 02140-0089820640

DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE
Nacionalna invalidska organizacija
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Programe in delovanje sofinancira FIHO.
Stališča organizacije ne odražajo stališča FIHO.

•
•
•
•
•
•
•

Podružnica VELENJE, ponedeljek 21.6.2021, s pričetkom ob 14.00 uri v Vila Bianca (Stari trg 3, 3320
Velenje)
Podružnica POSAVJE, ponedeljek 21.6.2021, s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani Prostovoljnega
gasilskega društva Krško (Bohoričeva ulica 14, 8270 Krško)
Podružnica LJUBLJANA, torek 22.6.2021, s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi DRS (4. nadstropje – stavba
Lesnina, Parmova 53, 1000 Ljubljana)
Podružnica CELJE, sreda 23.6.2021, s pričetkom ob 15.00 uri v Hotelu zdravilišča Laško (stari del), zlata
dvorana (Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško)
Podružnica PTUJ, sreda 23.6.2021, s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani Športnega zavoda Ptuj-vhod s
parkirišča (Dravska ulica 18, 2250 Ptuj)
Podružnica KOČEVJE, četrtek 24.6.2021, s pričetkom ob 13.30 uri v Ljudski univerzi Kočevje (Trg zbora
odposlancev 30, 1330 Kočevje)
Podružnica DBK, četrtek 24.6.2021, s pričetkom ob 16.30 uri v RIC Novo mesto (Topliška cesta 2 - stavba
Planet TUŠ, 8000 Novo mesto)

S seboj obvezno prinesite člansko izkaznico, na podlagi katere vas bomo identificirali ob prihodu. Gradivo za
zbor članov je od 1.6.2021 dalje dostopno v pisarni na sedežu društva, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.
Dostopno pa bo tudi pri vodjih podružnic od 7.6.2021 dalje.
Za vse udeležence delnih zborov po podružnicah je v prostorih, kjer bodo potekali delni zbori članov v
podružnicah in zaključni zbor članov (predstavnikov podružnic), ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja
COVID-19 priporočljivo, da ohranjajo varno razdaljo do drugih oseb. V prostorih bo obvezna uporaba zaščitne
maske ter razkuževanje rok. Za vse zaščitne ukrepe ter maske in razkužila bo poskrbelo društvo. Pred udeležbo
na volilnem zboru članov (in delnih zborih članov v podružnicah) je potrebno predložiti potrdilo bodisi, da ste
preboleli COVID-19 ali, da ste cepljeni proti COVID-19 ali potrdilo o negativnem rezultatu testiranja na okužbo
SARS-CoV-2.
Vljudno vas naprošamo, da zaradi organizacije izvedbe delnih zborov članov v podružnicah, svojo namero o
udeležbi na delnem zboru v vaši podružnici, le to sporočite vodji vaše podružnice (po e-pošti ali telefonsko). In
sicer najkasneje 3 dni pred datumom sklica delnega zbora vaše podružnice.
Vljudno tudi naprošamo vse predstavnike podružnic, ki boste imenovani na delnih zborih v podružnicah, da se
zanesljivo udeležite zaključnega zbora članov (predstavnikov podružnic), ki bo potekal v SREDO, 30.6.2021!
V pričakovanju snidenja vas lepo pozdravljam,
predsednik DRS, Franc Špegel

Vabljeni tudi:
- predstavnik iz računovodske službe Tabor Trade d.o.o.
- sodelavki v strokovni službi DRS
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