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OBVESTILO O SKLICU PROGRAMSKO VOLILNE SKUPŠČINE DRUŠTVA BRIGADIRJEV 
VELENJE  

 
 
 
 
Na podlagi Statuta DBV je Upravni odbor DBV na svoji 18. redni seji dne 14.2.2022 sprejel  
 
 
SKLEP:  
 
Sklep št. 3/18: 
UO DBV sklicuje programsko volilno skupščino Društva brigadirjev Velenje, ki bo v sredo, 16.3.2022 v 
prostorih Sejne dvorane MO Velenje, Titov trg 1 v Velenju s pričetkom ob 16.00 uri. 
 
 
 
                                                                         

Prav tako UO DBV obvešča svoje člane, da lahko kandidirajo za funkcionarje DBV ali za člane stalnih 

organov DBV. Postopek za kandidaturo je naveden v sklepu UO DBV številka 6/18. Prav tako je možno 

podati predlog kandidature za funkcionarje DBV ali člane organov DBV na sami skupščini. 

Sklep št. 6/18: 
Glede na to, da je programsko volilna skupščina se vse člane DBV obvešča, da se za kandidaturo za  
predsednika DBV lahko prijavijo vsi člani DBV po naslednjem postopku. 
Po prejetem obvestilu o sklicu skupščine se na sedež DBV pošlje prijava za kandidaturo za predsednika 
DBV, ki mora vsebovati: 

1. Ime in priimek 
2. Okvirni program delovanja DBV za naslednja štiri leta. 

Priporočena kuverta s prijavo za kandidaturo mora prispeti na naslov: Društvo brigadirjev 
Velenje, Kopališka cesta 3, 3320 Velenje do 9.3.2022. Na kuverto se pripiše kandidatura za 
predsednika DBV. 
Prav tako se lahko predlogi za kandidate podajo na sami skupščini. 
 
 
        PREDSEDNIK DBV 

            Koloman LAINŠČEK l.r. 
 

 

 

 



        

       

Upravni odbor je na svoji 18. redni seji, dne 14.2.2022 sprejel naslednji 

 
PREDLOG  DNEVNEGA REDA PROGRAMSKO VOLILNE SKUPŠČINE DBV, 

KI BO DNE 16.3.2022 OB 16.00 URI  
V PROSTORIH SEJNE DVORANE MESTNE OBČINE VELENJE 

 
 

1. Otvoritev in pozdrav – predsednik DBV, tov. Koloman LAINŠČEK 
2. Izvolitev organov Skupščine DBV 
3. Potrditev dnevnega reda Skupščine  
4. Poročilo verifikacijske komisije  
5. Poročilo o delovanju Društva Brigadirjev Velenje za leto 2021 
6. Poročilo o Finančnem poslovanju Društva Brigadirjev Velenje za leto  2021 
7. Poročilo Nadzornega odbora Društva Brigadirjev Velenje za leto 2021 
8. Poročilo častnega razsodišča Društva Brigadirjev Velenje za leto 2021 
9. Razprava po poročilih in sprejem poročil 
10. Razrešitev dosedanjega vodstva in organov DBV 
11. Izvolitev novega vodstva in organov DBV 
12. Predstavitev programa dela za leto 2022 
13. Razprava o programu dela za leto 2022 
14. Predstavitev finančnega načrta za leto 2022 
15. Razprava o finančnem načrtu za leto 2022 
16. Sprejem programa dela za leto 2022 ter finančnega načrta za leto 2022 
17. Beseda gostov 
18. Razno 

 
Pred pričetkom skupščine bodo člani, ki se bodo udeležili skupščine lahko  poravnali letno članarino.   

Ti člani DBV bodo prejeli tudi poverilnico, ki jo bodo predali Verifikacijski komisiji in tako imeli na skupščini 

pravico sodelovanja in glasovanja.  

 
Skupščina  je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov oziroma članic.  
V primeru nesklepčnosti Skupščina po 30 minutah nadaljuje delo, če je prisotnih najmanj 10 članov. 
 
 

Koloman Lainšček 
                    Predsednik Društva brigadirjev Velenje 

 


