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Slovensko toksikološko društvo ima v skladu z odločbo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport,  
št. 0140-69/2019/12, status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.  

Slovensko toksikološko društvo je član mednarodnih toksikoloških združenj  
EUROTOX (http://www.eurotox.com/) in IUTOX (https://www.iutox.org/). 

 

Datum: 28.4.2020 

Zadeva: občni zbor STD 2020 

 
Občni zbor bo 28. 5. 2020, ob 16.00 uri. Zaradi trenutnih razmer bo seja občnega zbora potekala na 
daljavo, oziroma korespondenčno (podrobnejša navodila za povezavo in glasovnice boste prejeli pred 
sejo). 
 
Predsednik upravnega odbora Slovenskega toksikološkega društva, Jernej Kužner, sklicuje v skladu z 
19. in 29. členom pravil društva, sejo občnega zbora Slovenskega toksikološkega društva. 
 
Dnevni red: 

1. Izvolitev organov občnega zbora: 

a. upravni odbor predlaga korespondečno glasovanje, 

b. za predsedovanje občnemu zboru predlagamo Lucijo Peterlin Mašič, za zapisničarko 

Smiljano Milošev tuševljak, za overovitelja zapisnika Katjo Venko, Drevenšek Gorazda 

c. izpolnjene glasovnice za potrditev organov občnega zbora pošljite do: 24. 5. 2020; 

2. Poročilo o delu STD v letu 2019 (predsednica upravnega odbora v 2019); 

3. Finančno poročilo za leto 2019 in članarina za leto 2020 (blagajnik društva); 

4. Načrti za delo društva v letu 2020; 

5. Posodobitev spletne strani; 

6. Organizacija kongresa EUROTOX Ljubljana 2021 – poročilo; 

7. Organizacija petega kongresa Slovenskega toksikološkega društva; 

8. Glasovanje o novih članih/-cah društva; 

9. Obravnava dopolnitev predlogov za spremembo statuta STD: 

a. dopolnitve smo potrdili na lanskem občnem zboru, dodatne dopolnitve so potrebne 

zaradi pridobitve ststusa nevladne organizacije, 

b. izpolnjene glasovnice pošljite do 2. 6. 2020; 

10. Razno. 

 
Pripombe in predloge v zvezi z dnevnim redom lahko posredujete na elektronski poštni naslov društva: 
slotox@gmail.com. V skladu s 16. členom pravil društva, morajo biti pripombe in predlogi vročeni 
predsedniku upravnega odbora najkasneje 15 dni pred občnim zborom. 
 
 
Prosimo za zanesljivo udeležbo na občnem zboru. 
 
 
Upravni odbor Slovenskega toksikološkega društva 
predsednik Jernej Kužner 
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