
  

 

 

 

Štev.: 53 /2017 

Datum:  01. 03. 2017 
 

Na podlagi 13., 14. in 15. člena Pravilnika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ruše ter v 

skladu  s sklepom  17. seje predsedstva  OZ VVS Ruše z dne 22. 02. 2017 

 

                                                              S K L I C U J E M O     

                    LETNI  ZBOR ČLANOV  OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV 

                                                    VOJNE ZA SLOVENIJO RUŠE 

             v   p e t e k,  dne 10. marca  2017  ob 18,00 uri v jedilnici osnovne šole v  Selnici ob Dravi   

            Mariborska cesta  30    

                                    

                                              

Pred letnim zborom kratek kulturni program , podelitev priznanj in članskih izkaznic  

 

Predlagamo naslednji dnevni red zbora:              

 

1. Otvoritev zbora, pozdrav članov in gostov ter izvolitev delovnega predsedstva  

2. Sprejem dnevnega reda zbora, Poslovnika o delu  ter izvolitev ostalih delovnih teles 

   -       zapisnikarja in  dveh overovateljev zapisnika  

   -       verifikacijsko komisijo  

       

3. Poročila: 

    -      predsedstva OZ VVS Ruše o delu v preteklem  letu 2016   

    -      o finančno materialnem poslovanju v letu 2016 

    -      nadzornega odbora  

    -      verifikacijske komisije  

4. Razprava po poročilih, predlogi in vzpodbude članov za nadaljnje delo, sprejem poročil 

5. Obravnava in sprejemanje programa dela in finančnega načrta za leto 2017 

6. Nadomestne volitve članov predsedstva: 

    a) Razrešitev predsednika in  članov predsedstva 

    b) Izvolitev  predsednika in članov predsedstva 

7. Imenovanje delegatov za volilni glavni zbor ZVVS 

8. Pozdrav vabljenih predstavnikov društev in gostov 

9.  Razno 

 

Prosimo, da se letnega zbora  obvezno udeležite in s tem zagotovite sklepčnost in uspešno delo zbora.  

Po končanem zboru bo družabno srečanje !  

                                                                                                             Predsednik:  

                                                                                                             Tone Sračnik 

 

 

 

 

Važno opozorilo!  

 

Organiziramo  prevoz s kombi vozilom PGD le za člane iz Lovrenca na Pohorju, ker so prevozi iz drugih 

občin  praviloma  vedno neizkoriščeni! 

 

  

- ob 17,30 uri izpred avtobusna postaja Zdravstveni dom  Lovrenc na Pohorju  s postanki  na avtobusnih   

   postajah v smeri Puščava – Ruta – OŠ Selnica ob Dravi   

                                                            

 

                                                                 Obrni!    

             



  

 

 

 

 

 

 

Važna obvestila:  

 

1. Ponovno opozarjamo vse člane, ki izpolnjujete pogoje za pridobitev STATUSA veterana 

(pripadniki enot TO, policije, MSNZ), da si status čimprej uredite na  Upravni enoti Ruše, 

Kolodvorska ulica 9, v Rušah,  (gospa Ksenja Novak), tel. 669 06 60, ne glede na to, če ste že  

izpolnili  55 let starosti. Prosimo, da nas o ureditvi statusa tudi obvestite.  

 

2. Člani, ki še nimate članske izkaznice, čimprej dostavite na naš naslov 2 (dve) sliki (3,5 x 4,5 cm), 

da vam ZVVS lahko izda člansko izkaznico.     

 

3. Člane združenja, ki ste prejeli vojaške – veteranske uniforme in še niste prevzeli veteranskih     

              oznak, ponovno obveščamo, da brez oznak uniformo ni dovoljeno uporabljati  (nositi). Oznake   

              dobite na sedežu našega združenja.   

 

       4.    Na letnem zboru se bo pobirala tudi članarina za leto 2017  (15,00 EURO)! 

 

5. Ne pozabite izpolniti anketni list – prijavnico za aktivnosti v letu 2017 in jo oddate na letnem 

zboru ali dostavite na sedež  OZ VVS Ruše!      

 

6. Člani, ki še niste prejeli spominske značke, ki jo je izdala naša zveza ob 20 letnici vojne za  

               Slovenijo v letu 2011, jo boste lahko prevzeli po končanem zboru.  

 


