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Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor (Društvo GNP Maribor)  ustanovljeno 1933 leta.  

TRR: 04515-0000800176, DŠ: 56744099, šifra dejavnosti: 94.991 

Invalidska organizacija odraslih gluhih in naglušnih prebivalcev 41 občin in mest Podravja s statusom društva v javnem interesu 

 

 

Maribor, 9. 6. 2020 

št.: 292/20 

 

 

VABILO 
 

 

Na osnovi določb Statuta Društva sklicujem 4. redno letno in volilno skupščino Društva,  

ki bo v torek   23. 6. 2020, ob 10:00 uri v Gostišče Gurmanski hram, Zagrebška cesta 92, Maribor. 
 

Predlagam DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje: 

 ugotovitev sklepčnosti 

 izvolitev tričlanske verifikacijske komisije 

 izvolitev zapisnikarja 

 izvolitev dveh overoviteljev zapisnika 

 sprejem dnevnega reda 

2. Letno poročilo Društva za leto 2019: 

 Letno poročilo društva za leto 2019 (Vsebinsko in finančno letno poročilo Društva o 

delovanju in izvedbi posebnih socialnih programov v letu 2019, Pojasnila k izkazom in 

poslovno poročilo AJPES-u, poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja Društva v 

letu 2019, poročilo predsednice Društva za leto 2019, poročilo strokovnega delavca-

sekretarja Društva o delu v letu 2019, Poročilo o prostovoljskem delu v letu 2019). 

3. Programi dela in finančni načrt Društva za leto 2020 

4. Razrešitev predsednika, namestnika in organov društva 

5. Volitve za predsednika in namestnika predsednika društva, mandat (2020-2024) 

6. Volitve članov v organe Društva, mandat (2020-2024) 
- upravni odbor (izvoli se 5 članov) 

- nadzorni odbor (izvolijo se 3 člani) 

- disciplinska komisija (izvoli se 5 članov) 

7. Potrditev mandata strokovnega delavca-sekretarja (2020-2024). 

8. Vprašanja, pobude, predlogi. 
 

 

Obvezne prijave prisotnosti na skupščini na gsm: 041 777 132, plačilo lastne udeležbe za kosilo 10,00 € 

do 19.6.2020 do 12:00 ure v društvu. 
 

Po skupščini bo družabno srečanje s kulturnim programom in kosilom. 

 

VLJUDNO VABLJENI 

 
 

 

 

Ernestina Savski 

predsednica 

http://www.dgnp-mb.si/

