
   OZVVS Maribor, Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor 

 

D N E V N I   R E D 

LETNEGA  ZBORA  članov OZVVS Maribor, ki bo v petek, 10.03.2017 v gasilski dvorani PGD Sp. in Zg. 

Gorica,  v Sp. Gorici 55 a,  občina Rače – Fram, s pričetkom ob 18:00 uri 

 

Ženski pevski zbor Kresnice zapoje __  pesmi 

 

1. Otvoritev, pozdrav članov in gostov in podelitev priznanj zveze in priznanj ter zahval OZVVS Maribor 

(predsednik OZVVS Mb ) 

 

2. Predlog za izvolitev delovnega predsedstva, razprava o predlogu, izvolitev delovnega predsedstva           

( predsednik OZVVS Mb) 

 

3.  Predlog dnevnega reda in POSLOVNIKA za delo LZ, izvolitev ostalih  

             delovnih teles (obravnava in sprejem dnevnega reda, obravnava in sprejem  

             POSLOVNIKA, izvolitev zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in  

             verifikacijske komisije ( 2 člana)  ( predsednik del. predsedstva) 

 

4. Poročila  

a) poročilo predsednika OZVVS Mb o delu v letu 2016 

b) poročilo o finančnem poslovanju v l. 2016 ( obe poročili poda predsednik. OZVVS Mb) 

c) poročilo Nadzornega odbora. ( poročilo poda  predsednik NO) 

č)poročilo Častnega razsodišča (poročilo poda predsednik ČR) 

 

5. Razprava po poročilih. Razpravljajo člani in gostje. 

            Verifikacijska komisija poroča o številu prisotnih in sklepčnosti  

            Glasovanje o sprejemu poročil ( predlog: v paketu) 

 

 

6.  Nadomestne volitve člana predsedstva in  kandidiranje ter volitve predsednika OZVVS Maribor do 

konca mandata (še 3 leta) 

- Nadomestne volitve člana predsedstva (obrazložitev poda podpredsednik) 

- Razrešitveni postopek 

- Kandidiranje in volitve predsednika  (predlog predsedstva OZVVS Maribor poda podpredsednik) 

- Odstop članice predsedstava, seznanitev, razrešitev, predlog in volitve novega člana predsedstva. 

            

7. Predloga načrta dela in finančnega načrta za leto 2017 in obravnava le-teh .Glasovanje o predlogu 

načrta dela in fin. načrta OZVVS Mb (predlog: v paketu) (poročili poda predsednik OZVVS Mb) 

 

8. Imenovanje in potrditev 4 delegatov OZVVS Maribor za Glavni  zbor ZVVS 

              

Nastop ženskega pevskega zbora Kresnice 

 

9. Razno 

  

 

Sledi družabno srečanje …. 

                                                                                             Anton Korošec, predsednik 

 

 

 


