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Ljubljana, 01.07.2022 

VABILO 

 

V skladu z 10. členom statuta Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije sklicujem skupščino, ki bo 

potekala v petek, 15.07.2022 ob 12.00 uri v prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva ul. 13, 1000 

Ljubljana 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pozdravni govor in izvolitev delovnega predsedstva  

2. Izvolitev zapisnikarja, 2 overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije 

3. Poročilo predsednika o delu in finančno poročilo za obdobje 2017-2021.   

4. Sprememba statuta ZDVIS – omogočena izvedba sestankov s pomočjo informacijske tehnologije. 

5. Izvolitev 7. uprave Fundacije Avgust Kuhar in potrditev predloga sprememb Pravilnika o kriterijih 

in postopkih za podelitev nagrad in priznanj FAK.  

6. Sprememba statusa Sekcije za gradbeništvo ZDVIS.   

7. Predlogi in pobude udeležencev skupščine.                             

Skupščina je sklepčna, če je navzočih več kot 1/2 predstavnikov članov. V kolikor ni zadosti navzočih 

predstavnikov, predsednik oz. predlagatelj po polurnem čakanju izvede skupščino ob prisotnosti vsaj 

1/3 članov. V nasprotnem primeru se mora  skupščina preložiti. 

 

Z najboljšimi željami, 

Predsednik ZDVIS 

Stanko Ožbot, l.r. 

Vabljeni: 

 člani IO, NO ZDVIS, častno razsodišče ZDVIS, predstavnik Fundacije AK 
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ZVEZA DRUŠTEV VARNOSTNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE 
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Tel.: 01 430-3256 

e-mail: zdvis@guest.arnes.si 

 

 

Zadeve: Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. 

Spoštovani kolegi! 

 

V prilogi vam pošiljam vabilo za skupščino Zveze, ki bo potekala v petek, 15.07.2022 ob 12.00 uri v 

prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva ul. 13, 1000 Ljubljana. 

 

V skladu s 14. členom Statuta Zbor članov sestavljajo člani, ki so imenovani iz društev varnostnih 

inženirjev, strokovnih delavcev in sekcij (sekcija ali društvo z do vključno 50 člani delegira dva 

predstavnika, sekcija ali društvo z 51 do vključno 100 člani, delegira tri predstavnike, društvo 101 in 

več člani, delegira štiri predstavnike). 

 

Prosim, da vaše društvo/sekcija izvoli delegate (število določeno v 14. členu Statuta) vključno s 

predsednikom, ki bodo zastopali vaše društvo/sekcijo na skupščini. 

 

V prilogi je poverilnica, na katero se vpiše vse tri delegate ter jih potrdi z žigom in podpisom. Poverilnico 

se preda ob prihodu pred pričetkom skupščine. Kot predlagano na 7. redni seji IO in v smislu 

zagotavljanja sklepčnosti predvidene Skupščine, lahko imenovani delegati v primeru odsotnosti za 

glasovanje izdajo tudi pooblastilo kateremu od drugih delegatov.   

 

Imena udeležencev skupščine - delegatov je potrebno posredovati predhodno na ZDVIS po elektronski 

pošti zdvis@guest.arnes.si, in sicer najkasneje do srede, 13.07.2022 zaradi lažje organizacije. 

 

Prijazen pozdrav, 

 

Predsednik ZDVIS 

Stanko Ožbot, l.r. 

Priloga: poverilnica 
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POVERILNICA (Skupščina 2022) 

podpis 

 

1. Ime in priimek: ____________________________________________________________ 

2. Ime in priimek: ____________________________________________________________ 

3. Ime in priimek: ____________________________________________________________ 

4.  Ime in priimek: ____________________________________________________________ 

 

 

žig 

 

Društvo / Sekcija:_____________________________________________________________ 
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