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VABILO 
 
 
Izvršni odbor DLBSG na podlagi 18. člena Statuta Društva ledvičnih 
bolnikov Slovenj Gradec, vabi vse člane društva na REDNI LETNI ZBOR 
ČLANOV DLBSG, ki bo   
 

v nedeljo, 10.4.2022 ob 10.00 uri v prostorih  
gostišča KOVAČ, Podgorje 50/a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu  

 
  
z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlaga Izvršni odbor:  
 
10:00 Dnevni red zbora članov  
 
1. Izvolitev organov zbora članov 

2. Poročilo o delu DLBSG za leto 2021, Vera Merc, predsednica  

3. Finančno poročilo za leto 2021,Vera Merc, predsednica 
 
4. Poročilo Nadzornega odbora 2021, predsednik NO  

5. Poročilo Disciplinske komisije 2021, predsednik DK  

6. Poročilo verifikacijske komisije 

7. Program dela v letu 2022, Vera Merc, predsednica  

8. Finančni plan za leto 2022, Vera Merc, predsednica 

9. Pobude in predlogi (članarina 2022)  
 
 
12:00 Izobraževanje : Kako čustva vplivajo na bolezni in zdravje ( Andrej 
Pešec, univ. dipl. pol. ) 
 
13.15 Kosilo 
 
Na zboru članov je potrebno imenovati delovna telesa, to je predsednika zbora 
članov, ki vodi zbor članov in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja ter dva 
overovatelja.  
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O delu zbora članov Društva se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči 
zbora članov, dva overovatelja in zapisnikar.  
 
Prosimo, da zaradi zagotovitve zadostnega števila kosil svojo udeležbo prijavite 
do četrtka, 7.4.2022, 
Prijave sprejemajo sestre na dializi ali Vera Merc na tel: 041 469 926 ali na e- 
naslov vera.merc@gmail.com 
 
Pogoj za vstop v gostišče je zaščitna maska. 
 
 
Vabljeni:  
-  člani Izvršnega odbora DLBSG 
-  člani Nadzornega odbora DLBSG  
-  člani Disciplinske komisije DLBSG  
-  vsi ostali člani in gostje 
 
 Vera Merc 
Predsednica DLBSG                                                       
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