Vabilo
na volilni ter redni občni zbor, ki bo 06.03.2007 ob 18h
v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa Ljubljana, Cankarjeva 1/4
Dnevni red:
1. uvodni pozdrav
2. izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovatorjev zapisnika
3. imenovanje in potrditev volilne komisije
4. poročilo predsednika društva
5. blagajniško poročilo podpredsednice
6. poročilo nadzornega odbora
7. razprava o podanih poročilih
8. potrditev razrešnice dosedanjih predstavnikov v organih društva
9. imenovanje ter volitev novih predstavnikov v organih društva
10. predstavitev sprememb statuta v skladu z novim Zakonom o društvih in potrditev sprememb
statuta
11. imenovanje g. Jožefa Jeraja za častnega predsednika društva
12. predstavitev program dela za leto 2007
13. razprava o predstavitvi programa dela za leto 2007
14. pozdrav gostov in partnerskih društev
15. razno
Članarina za leto 2007 po sklepu upravnega odbora znaša 15 EUR,, za vsakega nadaljnjega
družinskega člana pa 5 EUR . Prosimo Vas, da jo nakažete na račun društva št. 29000-0055184709
odprtem pri BACA Ljubljana, (Bank Austria Creditanstalt), sklic 00 2007, in sicer do občnega zbora,
saj boste lahko tako potrdili pripadnost Društvu in s tem omogočili redno delovanje. Na položnico
vnesete svoje podatke in podatke o društvu, ki so navedeni na tem vabilu.
Hkrati vas obveščamo, da Državni svet v sredo 07.03.2007 organizira posvet na temo Položaj
Slovencev na avstrijsko koroškem po zadnjih parlamentarnih volitvah v Republiki Avstriji. Posvet bo
v mali dvorani državnega sveta ob 13.00 uri.
Izkoriščamo pa tudi priložnost, da vas povabimo na koncert, ki ga organizirata Kulturni forum
avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani, ter Kulturna agencija Lane d.o.o., pod naslovom »Projekt
Villach – Ljubljana«. Koncert bo 05.03.2007 ob 19.30 uri v mali dvorani slovenske filharmonije.
Vstopnice po ceni 10 in 6 EUR bodo na voljo pred koncertom od 17.00 dalje na blagajni slovenske
filharmonije.
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