Člani DUPPS in drugi kolegi
Člani organov DUPPS

Datum: 15.11.2016

Spoštovani,
V skladu z drugim odstavkom 13. člena Statuta DUPPS ter na podlagi sklepa Izvršnega odbora DUPPS z dne
9.11.2016 vas vabim, da se udeležite rednega občnega zbora DUPPS, ki bo v četrtek, 24.11.2016 ob
17.00 v svečani dvorani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerza v Ljubljani, Jamova ulica 2 v
Ljubljani (2. nadstropje).
V okviru občnega zbora bomo pregledali opravljeno delo v obdobju 2014-2016, o tem bomo odprli
razpravo, nato pa bodo izvedene volitve vodstva in organov društva.

Dnevni red
1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav predsednice DUPPS
2. Izvolitev delovnega predsedstva: predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika
3. Predstavitev predloga dnevnega reda občnega zbora, razprava in glasovanje o tem predlogu
4. Poročila o delu organov društva in o zaključnem računu za 2015
 poročila predsednice, izvršnega odbora in nadzornega odbora
 predstavitev zaključnih računov DUPPS za 2015
 sprejem poročil o delu in zaključnega računa (predlagatelj: nadzorni odbor)
5. Volitve v organe društva:
 izvolitev volilne komisije: trije člani
 ugotovitev kandidatov za predsednika DUPPS, predstavitve kandidatov in njihovih programov dela za
obdobje 2016-2018, razprava o predloženih programih ter izvolitev predsednika DUPPS in izglasovanje
programa dela DUPPS
 ugotovitev kandidatov za člane izvršnega odbora DUPPS in izvolitev šestih članov IO
 ugotovitev kandidatov za člane nadzornega odbora DUPPS in izvolitev treh članov NO
 ugotovitev kandidatov za člane častnega razsodišča DUPPS in izvolitev treh članov in dveh
namestnikov članov častnega razsodišča
(predlagatelji kandidatov so člani DUPPS na občnem zboru osebno ali s pisnimi pooblastili)
6. Zaključek občnega zbora

Na osnovi 15. člena statuta bo točke 1 in 2 vodil predsednik DUPPS, zapisnik k tem točkam pa bo vodil član
izvršnega odbora, ki bo za to aktivnost določen s predhodnim sklepom izvršnega odbora.
Po izvolitvi delovnega predsedstva bo le-to prevzelo vodenje vseh naslednjih točk ter zapisnik prvih treh
točk, ki ga bo kot samostojno celoto priključilo k nadaljnjemu zapisniku.

V pričakovanju vaše čim večje udeležbe in kandidatur vas lepo pozdravljam!

Predsednica DUPPS
dr. Liljana Jankovič Grobelšek, univ.dipl.inž.arh.

