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VABILO NA OBČNI ZBOR

Spoštovana članica, spoštovani član DUPPS,

v skladu s 13. členom statuta sklicuje izvršni odbor DUPPS-a redni občni zbor društva, predvidoma
kot video konferenco, ki bo v četrtek, dne 21. januarja 2021 ob 18 uri.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži
za 30 minut in nato nadaljuje.
Predlagamo naslednji 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:
-

poročila predsednice (za izvršni odbor) in nadzornega odbora;

-

predstavitev zaključnega računa DUPPS za 2018-2020;

-

sprejem poročil o delu društva in zaključnem računu.

5. Volitve v organe društva
-

javna izvolitev volilne komisije: treh članov,

-

sledijo tajne volitve;

-

ugotovitev kandidatov za predsednika/ice DUPPS, predstavitev kandidatov in njihovih programov
dela za obdobje 2021-2023, razprava o predloženih programih in izvolitev predsednika/ice
DUPPS ter izglasovanje programa dela DUPPS;

-

ugotovitev kandidatov za člane izvršnega odbora DUPPS, voli se šest članov IO;

-

ugotovitev kandidatov za člane nadzornega odbora DUPPS, voli se tri člane NO;

-

ugotovitev kandidatov za člane častnega razsodišča DUPPS, voli se tri člane in dva namestnika
ČR;

-

razglasitev rezultatov volitev: predsednika/ice, izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega
razsodišča.

6. Razno
7. Zaključek občnega zbora.
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Pozivamo člane/ice DUPPS, da predlagate kandidate za predsednika in druge vodilne funkcije društva, ki pa
se morajo pisno strinjati s kandidaturo. Predloge pošljite na: drustvo.dupps1@gmail.com najmanj 10 dni pred
občnim zborom (do 11. januarja 2021).
Kandidati za predsednika morajo poslati svoj program dela za naslednji dve leti do 11. januarja 2021 na:
drustvo.dupps1@gmail.com. Njihovi programi bodo objavljeni na spletnih straneh društva še pred občnim
zborom.
Ker bo občni zbor zaradi epidemije koronavirusa potekal predvidoma kot video konferenca, boste navodila za
ravnanje z ZOOM aplikacijo prejeli nekaj dni pred občnim zborom.
V pričakovanju udeležbe vas v imenu IO DUPPS prijazno pozdravljam.

Predsednica DUPPS:
dr. Mojca Šašek Divjak, univ.dipl.inž.arh.
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