
 
TECES, Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor 
T: +386 2 333 13 50 .:. E: SRIP-Smart-Buildings@teces.si .:. W: srip-stavbe.teces.si 

 

 

 

SRIP-Stavbe_3_Skupscina_clanov_Vabilo_20201217.docx  1 | 1 

VABILO NA  
3. SKUPŠČINO ČLANOV SRIP (ONLINE) 

  četrtek, 17. december 2020    14.00 - 16:00  spletni dogodek 

 

Vabimo vas na 3. skupščino članov SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki bo namenjena predstavitvi 
opravljenega dela in prenove Akcijskega načrta SRIP za obdobje 2020 – 2023, obravnavi programa dela in 
finančnega načrta SRIP ter sprejetju sprememb in dopolnitev Sporazuma o ustanovitvi  SRIP. 

Načrtovani dnevni red: 

13:45-14:00 Registracija udeležencev 

14:00-15:45 3. skupščina članov SRIP 

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, izvolitev predsednika skupščine 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika prejšnje 2. skupščine 
4. Poročilo o opravljenem delu s predstavitvijo prenovljenega Akcijskega načrta SRIP 

2020-2023 
5. Obravnava programa dela in finančnega načrta SRIP 
6. Sprejem sprememb in dopolnitev Sporazuma o ustanovitvi SRIP 
7. Razno 

15:45-16:00 Razprava  

Vabljeni 

▪ člani Skupščine SRIP oz. njihovi pooblaščenci, 
▪ zakoniti zastopniki članov SRIP. 

Prijava udeležbe 

Prijava na Skupščino je obvezna in možna le preko spletne strani. Zadnji rok za prijavo je četrtek, 17. 
december 2020 do 9.00 ure. Po tem roku prijava več ne bo možna.  

Takrat boste tudi prejeli povezavo za vključitev v skupščino. 

Veljavnost glasovanja in pooblaščene osebe 

Veljavno bodo na skupščini glasovali le: 

▪ imenovani člani Skupščine oz. pooblaščenci za zastopanje člana na skupščini [ pooblastila ] ali  
▪ zakoniti zastopniki članov (AJPES). 

V drugem mailu vas bomo pozvali po potrditvi osebe, ki vas bo zastopala na Skupščini.  

Gradivo za Skupščino 

▪ gradivo za sejo je dosegljivo v elektronski obliki na internem portalu TECES [ TUKAJ ]. 
▪ prijava z vašim uporabniškim imenom in geslom, 
▪ vsi člani ali zakoniti zastopniki članov bi dostope morali imeti. Če dostopa nimate, nam to sporočite. 

 

Bogdan BOŽAC mag. Matej GAJZER 

predsednik UO SRIP direktor SRIP  

http://intranet.teces.si/prikazi.asp?vsebina=%2Finterno%2Forgan_seje.asp&orn_id=9&id=121#121
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