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Ljubljana, 18. 3. 2018 

 

Spoštovani člani in podporniki Društva za zdravje naroda, 

 

Letos smo obeležili tretjo letnico delovanja društva, ki skrbno uresničuje svoj program in si 

skladno s poslanstvom prizadeva za čim boljši, bolnikom prijazen, kakovostni zdravstveni 

sistem v Sloveniji, ki bo zagotavljal zdravstveno varstvo vsem državljankam in državljanom, 

ter zdravstvene storitve takrat, ko jih potrebujemo.  

 

V teh letih smo uspešno izvedli številne aktivnosti, s katerimi smo postali pomembni in 

nepogrešljivi člen civilne družbe, saj pozorno spremljamo zdravstveno zakonodajo in 

proaktivno sodelujemo s svojimi predlogi, pobudami in utemeljenimi ter strokovno 

osnovanimi pripombami za izboljšanje le te. Zaradi naših prizadevanj in dejanj v korist 

slovenske družbe nam je komisija ministrstva za zdravje lani podelila status društva, ki deluje 

v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. V letošnjem letu pa bomo ponovno 

podali vlogo za dodelitev statusa društvu kot humanitarne organizacije, kar predstavlja tudi 

naš največji cilj za leto 2018. 

 

Celotno poslovanje in pomembne aktivnosti programa društva v letu 2018 bomo skladno z 

Zakonom o društvih predstavili na  

 

3. Občnem zboru Društva za zdravje naroda, ki bo v četrtek, 22. marca  

2018, ob 17. uri v dvorani Slovenskega svetovnega kongresa, Cankarjeva 

ulica 1 (4. nadstropje), Ljubljana. 
 

Občni zbor bomo začeli z uvodnim predavanjem akad. prof. dr. Metke Zorc, članice 

upravnega odbora Društva za zdravje naroda, ki bo predstavila vizijo razvoja zdravstva v 

Sloveniji.  

 

Po koncu občnega zbora bo čas tudi za druženje ob pogostitvi.  

 

Vljudno vabljeni! 

 

S spoštovanjem, 

 
Jožef Ivan Ocvirk 

      predsednik 
  

 

Prosimo, da svojo udeležbo na občnem zboru sporočite do vključno 19. 3. 2018 na 

info@zazdravjenaroda.si ali na tel. št. 040 607 200.  
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DNEVNI RED 3. OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA ZA ZDRAVJE NARODA 

 

1. Otvoritev občnega zbora; 

2. Sprejem poslovnika o delu občnega zbora; 

3. Izvolitev delovnih teles občnega zbora: 

-  izvolitev delovnega predsednika in dveh članov delovnega predsedstva 

-  izvolitev tri članske verifikacijske komisije 

-  izvolitev zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 

       3.     Poročila: 

               -  poročilo predsednika o delu društva za leto 2017; 

               -  finančno poročilo in zaključni račun za leto 2017; 

               -  poročilo nadzornega odbora 

        4.    Razprava o poročilih in njihov sprejem; 

        5.    Program dela in finančni načrt za leto 2018; 

        6.    Odločanje o članarini; 

        7.    Pobude in vprašanja članov društva. 

 
 


