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Novo mesto, 01. 03. 2007 

 
 Spoštovani! 
 
 
Vse člane Društva strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto vabimo na  
redni letni občni zbor, ki bo  
 

v četrtek, 15/03/2007 ob 16.30 h 
v prostorih Gostišča Pugelj v Ždinji vasi 

 
 
Dnevni red: 
 

1. Izvolitev delovnih organov občnega zbora 
2. Poročila: 

a. Poročilo predsednika o delu v preteklem letu 
b. Poročila vodij sekcij 
c. Finančno poročilo 
d. Poročilo Nadzornega odbora. 

3. Razprava in sprejem poročil 
4. Predlog programa dela Društva v letu 2007 
5. Razno 

 
 

Obveščamo Vas tudi, da ima Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto svojo novo 
internetno stran, in sicer:  http://www.dsit-nm.si   in eletronsko pošto za vsa sporočila na 
naslovu: dsit-nm@dsit-nm.si. Vabimo Vas, da si stran ogledate in nam podate tudi morebitne 
pripombe. 
 
 
V prilogi  Vam pošiljamo tudi pred izpolnjen obrazec s podatki o stopnji Vaše izobrazbe, zaposlitvi, 
naslovu in internetni pošti, in vas prosimo, da preverite podatke in nam sporočite morebitne 
spremembe in netočnosti. Te podatke namreč potrebujemo tako v Društvu strojnih inženirjev in 
tehnikov  Novo mesto, kot na  Zvezi strojnih inženirjev Slovenije. Ugotavljamo namreč, da so 
naše baze podatkov že precej zastarele, in kot take precej neuporabne, bodisi za statistično 
obdelavo, bodisi za korespondenco.    
V kolikor imate elektronski naslov, Vas prosimo, da nam spremembe pošljete kar po e-pošti, sicer 
pa nam jih lahko pošljete po  faksu  07-33-14-833, ali po redni pošti. 
 
 
Zaradi boljše organizacije vašo udeležbo potrdite do 12. marca 2007, ga. Ireni VIDIC 
na telefon  07 33 15 830, ali po e-pošti. 
 
 
Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas prijazno pozdravljamo! 
 
 
 

                                                                                          Predsednik Društva strojnih 
                  inženirjev in tehnikov  Novo mesto: 

 
                                                                                          Mitja Novak 

 
 
 

 


