
  

 

  

Štev.: 119 /2012 

Datum: 09. 05. 2012   

 

ZADEVA: Vabilo na IX. pohod in srečanje veteranov vojne za Slovenijo Ruše z veterani Koroške in VŠP  in drugimi        

                  društvi, v soboto, dne 26. maja 2012 

 

V skladu z letnim načrtom dela OZ VVS Ruše za leto 2012 organiziramo 9. pohod in prijateljsko srečanje z veterani OZ 

Koroške in  VŠP in s člani drugih društev in organizacij.  

 

Pohod in srečanje organiziramo v soboto, dne 26. maja 2012.   

 

Program aktivnosti bo potekal po naslednjem:  

1.  Od 07,45 ure do 08,00 ure zbiranje in sprejem udeležencev pri Kulturnem domu – oziroma na prireditvenem prostoru 

občine Lovrenc na Pohorju  -  na kraju trga ( glej karto na hrbtni strani). 

2.  Od 08,00 ure do 08,20 ure pozdrav udeležencev, dogovor o poteku pohoda in srečanja. 

3.  Od 08,20 ure do 10,00 ure začetek in  pohod do kmetije Ahej  

4.  Od 10,00 ure do 11,00 ure kmečka malica z napitkom pri kmetiji Ahej - Vaner 

5.  Od 11,00 ure do 11,40 nadaljevanje pohoda v smeri kmetija Skrbinsko  

6.  Od 11,40 do 12,15 ure postanek pri  kmetiji Skrbinsko – okrepčilo               

7.  Od 12,15 ure do 14,00 ure nadaljevanje poti  do cilja -izhodiščne točke  

8. Od 14,15 ure do 15,00 ure topli obrok  z napitkom 

9. Od 15,00 ure do 15.30 ure:  

-  pozdrav in sprejem vseh udeležencev srečanja 

-  predstavitev  kraja  

-  predstavitev dogodkov med vojno za Slovenijo na tem  področju 

-  kratek kulturni program 

10. Od 15,30 ure dalje družabno srečanje udeležencev         

 

Težavnost pohoda je povprečna. Pot proti Kumnu do kmetije Ahej in Skrbinsko se vzpenja ( višinska razlika cca 450 m 

), nato se spušča. 

Za udeležence, ki ne pešačijo, bo organiziran prevoz do kmetije Ahej in dalje do cilja. Oprema naj bo planinska, 

priporočamo pohodne  palice. Upoštevajte tudi vremensko napoved! V slučaju slabega vremena bomo pohod skrajšali.  

 

OZ VVS Ruše zagotavlja malico z napitkom in topli obrok z napitkom, ostale potrebe krijejo udeleženci osebno 

sami. Na pohod lahko povabite tudi svojce in prijatelje!  

 

V kolikor se pohoda ne boš udeležil –a, javi do srede, dne  23. maja 2012 na mobitel 041 967 681  ( Sračnik ) ali  040 

320 786 (Todorovski ). 

  

Pohoda se vsak udeležuje na lastno odgovornost! 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

S prisrčnim veteranskim pozdravom! 

 

Sekretar:                                                                                                               Predsednik:  

Rajko Todorovski                                                                                                Tone Sračnik  

 

Opomba:  a) Za pohod si prijavil - a :…….. oseb 

                

 b) Za prijavljene je organiziran prevoz po naslednjem voznem redu:  

                 

- ob 07,15 uri od  Gasilski dom Slemen, s postanki na avtobusnih postajah v smeri vožnje Selnica – Fala-    

        – Ruta – Puščava  - Lovrenc na Pohorju 

- ob 07,20 uri od  Ruše center, s postanki na avtobusnih postajah v smeri vožnje Smolnik  – Fala – Činžat 

-  Puščava – Lovrenc na Pohorju 

- ob 07,15 uri od  avtobusna postaja Bistrica ob Dravi, s postanki na avtobusnih postajah v smeri vožnje 

Bezena – Ruše – Smolnik – Fala  - Činžat – Lovrenc na Pohorju  

                                                                       

 

 



 

 

        

 

 

 

 

 


