
   
V Mariboru, 14. marca 2020 

 

Obvestilo o izvedbi Zbora članov za leto 2020 

 
Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja 91. 

 

Z letošnjo izvedbo Zbora članov imamo resne težave. Že sredi januarja smo določili datume za izvedbo seje  
upravnega in nadzornega odbora ter zbora članov. Še pred nekaj dnevi smo objavili na spletni strani novi 

 datum in kraj izvedbe za soboto 28. marca v Ljubljani.  
 

Zaradi najnovejših določil, ki so bila objavljena v zadnjih dneh, smo primorani zbor članov odpovedati. 
 

Za potrebe potrditve poročil za leto 2019 in programa dela za leto 2020 
bomo v združenju izvedli dopisne seje organov na podlagi poročila o delu, 
finančnega poročila in poročila Ajpes ter programa dela za leto 2020 s  

pripadajočim finančnim načrtom za leto 2020. 
 

Gradivo za sejo in zbor članov bodo prejeli vsi člani UO Z91, vsi člani NO Z91 in še štirje člani združenja.  

Po Temeljnem aktu Združenja 91 je zbor članov veljaven, če na njem deluje najmanj 10 članov.  
Delovanja v izrednih razmerah, v katerih smo se znašli in v katerih bomo kot država še nekaj časa živeli,  

akti ne predvidevajo oziroma urejajo. Na podlagi priporočil NSIOS za delovanje nevladnih organizacij 
 bomo s sprejetimi odločitvami v danih pogojih zadostili predpisom. 

 

Gradivo za seje bo objavljeno na spletni strani v podcastu » Gradiva«, do katerih imajo člani  
organov dostop na podlagi podeljenih gesel za posamezno uporabniško ime. Za člane, ki  

nimajo urejenega dostopa, bomo gradivo posredovali v e-zapisih po e-pošti. 
 

Zadnji rok za posredovanje glasovnic za 3. sejo UO Z91 je 22. marec,  
Datum oddaje glasovnic za Zbor članov pa 29. marec 2020.  

 

Vsa vprašanja in predloge v zvezi z izvedbo seje in zbora članov je potrebno posredovati 
 po e-pošti na naslov zdruzenje91@guest.arnes.si ali mobilni telefon 040 417 359 
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