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Spoštovani člani Društva za realitetno terapijo Slovenije! 
 

Izvršni odbor DRTS vas v skladu z 18. in 19. členom Temeljnega akta DRTS vabi na  
 

VOLILNI ZBOR ČLANOV DRTS, 
ki bo potekal v obliki dopisne seje (preko elektronske pošte) 

od srede, 17.3.2021, od 08:00 ure, do vključno srede, 25.3.2021, do 08:00 ure. 
 
 
Navodila za glasovanje na Zboru članov boste prejeli preko elektronske pošte pred začetkom 
seje, predsednik društva Ruben Belina bo dne 17.3.2021 ob 18:00 uri organiziral 
videokonferenco za pojasnila, diskusijo in neformalno druženje. Link ste prejeli na vaš 
elektronski naslov. 
V kolikor ste plačali članarino za leto 2020 oz. 2021 in na svoj elektronski naslov niste prejeli 
vabila z gradivom, nas nemudoma obvestite na drustvo.rt@gmail.si, da rešimo zaplet. 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA ZBORA ČLANOV: 

1. Volitve delovnega predsedstva  
2. Sprejem dnevnega reda  
3. Zapisnik Zbora članov 5.3.2020  
4. Poročilo Komisije za pritožbe za leto 2020 
5. Poročilo Odbora društvenega nadzora za leto 2020 
6. Poročilo o poslovanju DRTS za leto 2020 
7. Finančno poročilo za leto 2020 
8. Letni program DRTS za leto 2021 
9. Volitve članov v organe DRTS za mandat 2021-2025 

a. Volitve Predsednika društva (1 mesto) 
b. Volitve Izvršnega odbora (4 mesta) 
c. Volitve Odbora društvenega nadzora (3 mesta) 
d. Volitve Komisije za pritožbe (3 mesta) in Nadomestnih članov Komisije za 

pritožbe (2 mesti) 
 
VABILU PRILAGAMO GRADIVO: 

- 1_Zapisnik Zbora članov 5.3.2020  
- 2_Poročilo Odbora društvenega nadzora za leto 2020 
- 3_Poročilo Komisije za pritožbe za leto 2020 
- 4_Poročilo o poslovanju DRTS za leto 2020 
- 5_Finančno poročilo za leto 2020 
- 6_Predlog Letnega programa DRTS za leto 2021 
- 7_Kandidatna lista z dne 1.3.2021 

 
 

Z lepimi pozdravi, 
Izvršni odbor DRTS 


