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VABILO NA LETNO SKUPŠČINO DKPS 

 

V soboto,  20. marca 2021, bo potekala letna skupščina društva, na kateri 

bomo pregledali  delo, ki smo ga opravili na vseh področjih delovanja našega 

društva v preteklem letu. Tokratna skupščina bo tudi volilna. Na skupščini bomo 

izvolili organe društva za prihodnje 4 letno obdobje. Skupščina bo zaradi 

epidemioloških razmer potekala v obliki videokonference. Iz pisarne DKPS 

boste do vključno petka, 19. 3., prejeli povezavo, preko katere bomo izvedli 

letošnjo skupščino z naslednjim dnevnim redom:  

 

Dnevni red  

9.00 sveta maša – prenos preko zoom-a iz Cerkve sv. Jakoba       

10.00 predavanje ddr. Verene Vidrih Perko in razprava -   ZAČETKI  SLOVENSTVA  

11.15 odmor 

11.30  izvolitev delovnega predsedstva in poročanje   

 o delu in programu območnih skupnosti (predsedniki ali delegati OS) 

 o drugih dejavnostih društva (strokovni svet, častno razsodišče, SIESC, revija    

Vzgoja, seminarji, prostovoljstvo, mednarodna konferenca, povezani v molitvi, 

finančno poročilo,  nadzorni odbor, upravni odbor) 

13.00 odmor za kosilo 

14.00   Sprejem novih članov in glasovanje o predlogu podelitve naziva častni član: ddr. Barica Marentič 

Požarnik 

14.30 VOLITVE 

 Predstavitev kandidatov za organe deruštva 

 Imenovanje volilne komisije  

 Izvedba volitev: javne – tajne  

 Poročilo volilne komisije 

15.45 nagovor novo izvoljenega predsednika  

16.00: zaključek  
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Vsaka območna skupnost imenuje dva delegata, ki bosta glasovala o sklepih 

skupščine in sodelovala pri izvolitvi novih organov društva.  

 

Veselim se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljam. 

 
 
 

Ljubljana, 15. 3. 2021                                                                                          

Predsednica DKPS 

                                                                                                     Marija Žabjek                                                                           

 

Navodila: 

 
Na upravnem odboru društva smo se tudi letos odločili, da oblikujemo Letno poročilo, v 

katerem smo zbrali vsa  vaša poročila.  

Ker bomo na skupščini že dobili letno poročilo, pripravite za poročanje kratko predstavitev 

(do 3 min. za posamezno dejavnost), v kateri boste predvsem izpostavili tiste dejavnosti, s 

katerimi ste v letu 2020 sledili viziji društva. 

 

Zaradi zagotovitve povabila na videokonferenco prosimo, da do četrtka, 18. marca vse 

območne skupnosti sporočite imena in priimke udeležencev skupščine z elektronskim 

naslovom na naslov: dkps.seminarji@gmail.com.  Če vas bo na skupščini iz posamezne 

območne skupnosti  prisotnih več,  prosimo, da označite imena tistih dveh, ki bosta imela 

glasovalno in volilno pravico.  

Na skupščino lepo povabljeni vsi člani sedanjih organov društva in vsi kandidati za 

organe društva za obdobje 2021 - 2024, ki se boste pred volitvami tudi na kratko 

predstavili.  Prav tako se prijavite na elektronski naslov: dkps.seminarji@gmail.com  

 

Poročajo: 

a.) OBMOČNE SKUPNOSTI: Helena Kregar – Ljubljana,  Ula Hribar Babinski - 

Kranj, Mirjana Furlan – Zahodna Dolenjska, Martina Petelinek – OS Zreče, Jelka 

Repenšek - Mozirje, Marija Šavli – Tolmin, Sabina Dogenik – Novo mesto, 

Milena Rakuša – Ljutomer, Leon Kernel – Sv. Hieronim, Jasna Korbar – Trebnje, 

Mojca Butala – Bela krajina  

b.) SIESC: Magda Jarc 

c.) STROKOVNI SVET : Helena Kregar 

d.) ČASTNO RAZSODIŠČE:  Slavka Janša 

e.) UREDNIŠTVO  REVIJE VZGOJA: Erika Ašič 

f.) PROSTOVOLJSTVO: Ema Kotar 

g.) SEMINARJI: Ema Kotar 

h.) MEDNARODNA KONFERENCA:  Branka Roškar 

i.) POVEZANOST V MOLITVI: mag. Ivo Branimir Piry 

j.) FINANČNO POROČILO: Erika Ašič 

k.) NADZORNI ODBOR: Erika Ašič 

l.) UO DKPS: Marija Žabjek 
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