
Z A P I S N I K 
 
 

Volilnega zbora članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slov. Konjice 
(OZVVS), ki je bil dne 01.03.2019 ob 18.00 uri v gostišču Konjičanka, Stari trg 41, Slov. 
Konjice. 
 
PRISOTNIH je bilo 88 članov združenja 
OD VABLJENIH sta se zbora udeležila predsednik PO ZVVS Zahodnoštajerske Zdenko 
Terpin in predsednik OZB za vrednote NOB Marijan Stramšak in Delevič Majda. 
OPRAVIČILI so se župani občin Slov. Konjice, Zreče in Vitanje, Artič Marjan – PVS Sever 
za celjsko območje in Korošec Vojko – Obm. Zdr. slov. častnikov dravinjske doline 
 

Ad. 1 
 
Prisotne člane OZVVS in goste je pozdravil predsednik OZVVS Slov. Konjice Benjamin 
Macuh in predlagal enominutni molk za našimi umrlimi člani.  
 

Ad. 2 
 
Predsednik OZVVS je prebral Poslovnik volilnega zbora OZVVS ter ga podal v obravnavo. 
Sprejet je bil  s k l e p, da se soglasno sprejme Poslovnik volilnega zbora z dne 01.03.2019. 
 

Ad. 3 
 
Predsednik OZVVS predlaga naslednjo sestavo delovnih teles, ki so bili soglasno potrjeni:  
 
 
a) DELOVNO PREDSEDSTVO: 
1. OPLOTNIK DANIJEL, predsednik 
2. ROZMAN ALOJZ, član 
3. KADILNIK FRANC , član 
 
b) VERIFIKACIJSKO-VOLILNA KOMISIJA  
1. ONIČ JOŽE, predsednik 
2. VREŠAK ŠTEFANIJA, članica 
3. ZAGOMILŠEK BRANKO, član 
 
d) OVEROVATELJA ZAPISNIKA : 
1. SABANOVIĆ LINO   
2. ŠTERCIN DRAGO   
 
e) ZAPISNIKAR:   
-! PLAJH MARTA  
 
Predsednik povabi delovno predsedstvo, da nadaljuje z delom zbora. 
Delovni predsednik pozove verifikacijsko komisijo da poda poročilo.Verifikacijska komisija 
je ugotovila, da je od 411 članov prisotnih 88 članov in je zbor sklepčen ter lahko nadaljuje z 
delom. 
 



 
Ad. 4 

 
Delovni predsednik je podal v obravnavo naslednji 
DNEVNI RED: 
 

1.! Otvoritev in pozdrav  
2.! Obravnava in sprejem »POSLOVNIKA  VOLILNEGA ZBORA ČLANOV OZVVS 

Slovenske Konjice« 
3.! Izvolitev organov ZBORA  ČLANOV  
4.! Obravnava in sprejem  »dnevnega reda« 
-! Poročilo o delu OZVVS Slov. Konjice  za  2018,  Načrt dela  2019 
-! Poročilo o finančnem poslovanju  za 2018 in finančni načrt 2019 
-! Poročilo Nadzornega odbora in Častnega razsodišča 
5.! Razprava po poročilih in programih dela 
6.! Razrešnica dosedanjemu vodstvu in organom OZVVS Slov. Konjice 
7.! Volitve in imenovanja: 
-! predsednika OZVVS, podpredsednika, sekretarja in blagajnika 
-! članov predsedstva (8) 
-! nadzorni odbor (3), častno razsodišče (3) 
8.! Beseda gostov 
9.! Razno 
10.!DRUŽABNO druženje s pogostitvijo 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Poročilo o delu OZVVS Slov. Konjice za leto 2018 ter Načrt dela za leto 2019 je podal 
predsednik Benjamin Macuh: 
 
POROČILO O DELU OZVVS SLOV. KONJICE ZA LETO 2018 
 
Na osnovi planiranih in sprejetih aktivnosti dela OZVVS Slov. Konjice na letnem zboru dne 
16.02.2018 so bili osnovni poudarki in vsebina dela vezani na: 

 
-! Pridobivanju novih članov 
-! Krepitvi domoljubne in domovinske vzgoje 
-! Obeležitev pomnikov pretekle zgodovine iz obdobja 1990/1991 
-! Druženja in družabna srečanja članov OZVVS na raznih delovnih in športno 

rekreacijskih srečanjih in organiziranih izletih ,ter strokovnih ekskurzijah naše 
organizacije  

ČASOVNI POTEK AKTIVNOSTI 
JANUAR: 
-! Aktivnosti vezane na pobiranje članarine 
-! Sodelovanje z občino Zreče pri udeležbi in polaganju venca na Treh žebljih-

Osankarica 
-! Seja predsedstva OZVVS vezano na priprave na letni zbor članstva predvidoma v 

mesecu februarju 
  
 



FEBRUAR: 
-! Polaganje venca in sodelovanje delegacije OZVVS na žalni svečanosti na grobovih 

100. talcev na Stranicah skupaj z OZVVS Celje 
-! Seja predsedstva OZVVS vezano na dokončne priprave na letni zbor 
-! Prevzem novih veteranskih oblek za člane predsedstva OZVVS Slov. Konjice 
-! Redni letni zbor članov OZVVS Slov. Konjice 
-! Pridobitev ponudbe za dvodnevni izlet članov OZVVS v Slavonijo 
-! Podpis pogodbe za upravljanje finančno računovodskih storitev s podjetjem s.p. Jelka 

Brglez 
-! Seja predsedstva Zahodno štajerske pokrajine v Šentjurju 

MAREC: 
-! Seja predsedstva OZVVS 
-! Posvet predsednikov OZVVS na ZVVS v Ljubljani 
-! Začetek priprav za organizacijo in določitev okvirne vsebine družabno memorialne 

prireditve pod nazivom »VANČEV MEMORIAL« 
-! Udeležba delegacije OZVVS skupaj s praporščakom na komemoraciji na pokopališču 

v Zrečah 

APRIL: 
-! Seja predsedstva OZVVS 
-! Določitev aktivnosti in lokacij posameznim članom predsedstva OZVVS vezano na 

proces izobraževanja mladine osnovnih in srednjih šol področja vseh treh občin 
-! Udeležba predsednika OZVVS Slov. Konjice na glavnem zboru ZVVS v Murski 

Soboti 
-! Udeležba na strelskem tekmovanju Skrtov memorial in na tekmovanju v Celju 
-! Udeležba našega praporščaka na proslavi Dan upora proti okupatorju v Celju 
-! Udeležba naše delegacije in so organizacija proslave Dan upora proti okupatorju na 

Tolstem vrhu v okviru treh občin Zreče, Vitanje in Slov. Konjice 
-! Posredovanje podatkov na ZVVS vezano na priprave in aktivnosti ob praznovanju in 

obeležitvi 50. obletnice TO Slovenije 

MAJ: 
-! Seja predsedstva OZVVS 
-! Udeležba delegacije OZVVS Slov. Konjice ob dnevu Slovenske vojske v Vačah 
-! Druga seja predsedstva OZVVS 
-! Dvodnevni izlet članstva OZVVS v Slavonijo in srečanje z veterani HVO v Virovitici 
-! Končne priprave in dogovor za izvedbo memorialne prireditve VANČEV 

MEMORIAL 

JUNIJ: 
-! Uspešno realizirano družabno – športno srečanje vezano na memorialno prireditev 

VANČEV MEMORIAL 
-! Sodelovanje strelske ekipe OZVVS na tekmovanju v Radovljici 
-! Poklon in polaganje vencev delegacije OZVVS na obeležjih iz osamosvojitvene vojne 

za Slovenijo v Zrečah in Vitanju 

JULIJ: 
-! Priprave na pridobitev ponudbe za ponatis knjige LETO PREJ avtorja Jožeta Kuzmana 



AVGUST: 
-! Letni dopusti 

SEPTEMBER: 
-! Seja predsedstva OZVVS 
-! Ponovna obravnava okvirnega plana dela naše OZVVS do konca leta 2018 
-! Začetek priprav vezano na tedensko odprtje uradnih ur pisarne naše OZVVS, 

predvidoma v mesecu januarju 2019 
-! Organizacija seje PO Zahodna Štajerska v Slov. Konjicah 
-! Udeležba članov OZVVS na tradicionalnem Hohlerjevem pohodu v organizaciji 

društva Sever 

OKTOBER: 
-! Udeležba delegacije OZVVS na osrednji proslavi ob 50. letnici TO Slovenije v 

Ljubljani 
-! Udeležba delegacije OZVVS na komemoraciji na Frankolovem, pokopališči v Slov. 

Konjicah 

NOVEMBER: 
-! Seja predsedstva OZVVS 
-! Naročilo plaščev (6 kom) za člane predsedstva OZVVS 
-! Razgovor in razprava za evidentiranje organov OZVVS za volilni zbor predvidoma v 

začetku marca 2019 
-! Udeležba delegacije OZVVS na okrogli mizi v Celju vezano na obeležitev 50. let TO 

Slovenije 
-! Udeležba delegacije OZVVS na proslavi ob 50. letnici TO Slovenije v Celju 
-! Dogovor vezan na izvedbo prednovoletnega izleta članov OZVVS predvidoma v 

mesecu decembru 

DECEMBER: 
-! Prednovoletna seja predsedstva OZVVS 
-! Nakup računalniške opreme za potrebe delovanja OZVVS 
-! Dobava 50 kom ponatisa knjige LETO PREJ avtorja Jožeta Kuzmana 
-! Izvedba prednovoletnega izleta v Avstrijo 
-! Prednovoletna seja PO Zahodna Štajerska v Celju 

 
 
Slov. Konjice 29.01.2019                                  Predsednik OZVVS Slov. Konjice 
                                                                                      Benjamin Macuh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                   
     NAČRT DELA OZVVS ZA LETO 2 0 1 9 
 

1.! TEŽIŠČE DELA 

V letu 2019 se bomo osredotočili predvsem na: 
 
-! Sodelovanje in udeležba članov OZVVS na proslavah, prireditvah in srečanjih ob 

državnih praznikih in praznikih lokalnih skupnosti občin: Slov. Konjice, Vitanje in 
Zreče, 

-! Aktivnosti, vezane na pridobivanje novih članov in aktiviranje obstoječega članstva 
vezano na dajanje idej in vizije sedanjega in bodočega delovanja OZVVS v lokalnem 
in širšem slovenskem prostoru, 

-! Poskus uvedbe ponovnega trdnejšega sodelovanja na relaciji OZVVS – 
IZOBRAŽEVANJE MLADIH (OSNOVNE in SREDNJE šole območja naših treh 
občin), vezano na prikaz objektivne, realne in dejanske oblike prikaza in pričevanja o 
dogodkih iz obdobja OSAMOSVOJITVENE VOJNE 1990/1991 na našem lokalnem 
področju vseh treh občin, 

-! Udeležba čim večjega števila članov OZVVS na športnih, memorialnih, spominskih 
druženjih in pohodih po poteh tajnih skladišč orožja TO v letu 1990/1991 in 
posvečenim dogodkom naše bližnje in polpretekle zgodovine, 

-! Zbiranje gradiva iz obdobja osamosvojitvene vojne ter iskanje lokacije in primernega 
prostora za stalno razstavo teh eksponatov, 

-! Aktivno sodelovanje z lokalnimi in ostalimi mediji ter sredstvi obveščanja, s ciljem 
večje prepoznavnosti naše OZVVS in organizacije ZVVS kot celote na nivoju države 
Slovenije, ter večkratna letna poročanja opremljena s fotografijami in prispevki, 
objavljena v oglasni deski OZVVS, glasilu Veteran in ostalih medijih 

-! Organiziranje strokovnih ekskurzij, izletov, družabnih srečanj na nivoju članov naše 
OZVVS in povezovanje z ostalimi OZVVS in ZVVS 

-! Od 08.01.2019 dalje odprtje društvene pisarne na lokaciji OZVVS Slov. Konjice, Stari 
trg 39 a (bivši dom TO), z namenom približati članstvu samo delo OZVVS in nudenje 
pomoči članstvu na osnovi možnosti, katero nam dajejo Pravila delovanja naše 
organizacije – URADNE URE so VSAK TOREK med 17.-18. uro 

-! Oblikovanje spletne strani OZVVS z namenom pridobitve informacij, tekočega 
medletnega dela predsedstva OZVVS in delovanja same organizacije. 

2. ČASOVNA DINAMIKA PLANIRANIH AKTIVNOSTI 
 
JANUAR: 
 
-! Celoletna naloga vezana na aktivnosti glede plačila članarine in pridobivanja novih 
članov 

-! 05.01. udeležba naše delegacije OZVVS na povabilo občine Slov. Bistrica na 
komemorativni svečanosti ob padcu Pohorskega bataljona pri Treh žebljih, Osankarica 

-! 08.01. odprtje društvene pisarne 
-! 12.01. sodelovanje z občino Zreče pri udeležbi naših članov OZVVS na 

tradicionalnem pohodu obeležja padca Pohorskega bataljona pri Treh žebljih, 
Osankarica 



-! 15.01. seja predsedstva OZVVS vezano na priprave na LETNI VOLILNI ZBOR v 
mesecu MARCU 

FEBRUAR: 
 
-! 04.02. predvidena dobava 6 kom plaščev za dopolnitev oblek članov predsedstva 

OZVVS 
-! 09.02. udeležba delegacije OZVVS vključno s praporščakom na spominski svečanosti 

na grobovih 100 talcev na Stranicah in skupno polaganje venca z OZVVS Celje 
-! 12.02. planirana seja predsedstva vezana na dokončne priprave za volilni zbor 

MAREC: 
 
-! 01.03. planiran VOLILNI ZBOR ČLANSTVA OZVVS 
-! 19.03. planirana seja predsedstva OZVVS vezana na analizo sklepov Letnega 

volilnega zbora 
-! 31.03. dokončna odločitev vezana na izdelavo SPLETNE STRANI OZVVS z ozirom 

na prispele ponudbe in odločitev o VSEBINI predvidenega dvodnevnega izleta članov 
predvidoma v mesecu maju 

APRIL: 
 
-! 06.04. predvidena udeležba delegatov na letnem zboru ZVVS v Hrastniku 
-! 09.04. planirana seja predsedstva OZVVS s poudarkom vezano na priprave in iskanje 

rešitev možne oblike tematike Osamosvojitvene vojne in dogodkov, vezanih na 
obdobje 1990/1991 učencem višjih razredov osnovnih šol ter dijakom SŠC na 
področju vseh treh občin Slov. Konjice, Vitanje in Zreče, z določitvijo terminov in 
nosilcev nalog za posamezno ustanovo 

-! 26.04. udeležba naše delegacije OZVVS s praporščakom na proslavi ob Dnevu upora 
proti okupatorju v Celju 

-! 26.04. udeležba članov naše OZVVS skupaj s praporščakom in soorganizacija 
proslave z ZB na skupni proslavi treh občin Slov. Konjice, Zreče in Vitanje na 
Tolstem vrhu 

MAJ: 
 
-! 07.05. seja predsedstva OZVVS vezana na priprave in organizacije vsebine 

memorialnega spominskega dogodka:«2. VANČEV MEMORIAL«, končne priprave 
na organizacijo dvodnevnega izleta in dogovor vezan na svečanost ob postavitvi 
spominske plošče in samo organizacijo le-te 

-! 18.05.-19.05. TERMIN predviden za ENO ali DVODNEVNI IZLET 
-! 21.05. organizacija srečanja podpisnikov listine »Orožja nismo dali« in predvidena 

svečanost vezana na postavitev spominske plošče iz obdobja Osamosvojitvene vojne 
na zgradbo OBČINE Slov. Konjice 

-! 25.05. sodelovanje in udeležba članov naše OZVVS na MAISTROVEM  pohodu 
-! 28.05. predvidena seja predsedstva OZVVS vezana na končni dogovor glede 

družabnega srečanja 15.06.2019 
 
 



JUNIJ: 
 
-! 15.06. organizacija družabnega in rekreacijsko športnega srečanja veteranov in 

njihovih družinskih članov v počastitev spomina 2. VANČEVEGA MEMORIALA, 
predvidoma na lokaciji v Konjiški vasi (gostišče AZIZ) 

-! 22.06. sodelovanje strelske in šahovske ekipe na Veteranskih športnih igrah 
-! V tednu od 24.06. do 29.06. udeležba delegacije OZVVS skupaj s praporščakom na 

slovesnosti s polaganjem vencev pred spomenik OSAMOSVOJITVE v Zrečah in 
spominsko ploščo VSEM PADLIM v Vitanju 

-! 25.06. udeležba delegacije OZVVS na osrednji proslavi ob državnem prazniku 25. 
JUNIJ v Slov. Konjicah 

JULIJ: 
 
-! 06.07. – 07.udeležba članov OZVVS na veteranskem pohodu na Triglav 

AVGUST: 
 
-! 03.08. sodelovanje članov OZVVS na ribiškem tekmovanju v Ptuju 

SEPTEMBER: 
 
-! 03.09. predvidena seja predsedstva OZVVS s poudarkom na analizi opravljenega dela 

v letu 2019 in planirane naloge do konca leta 
-! 20.09. planiran ogled muzeja moderne zgodovine iz časa osamosvojitvene vojne za 

Slovenijo v Velenju 

OKTOBER 
 
-! 08.10. planirana seja predsedstva OZVVS 
-! 19.10. sodelovanje članov na tradicionalnem Hohlerjevem pohodu v sodelovanju z 

organizacijo Sever Slov. Konjice 
-! 25.10. sodelovanje delegacije OZVVS na osrednji proslavi Dneva suverenosti 
-! 31.10. sodelovanje naše delegacije s praporščakom na žalni slovesnosti v počastitev 

dneva mrtvih na pokopališču Slov. Konjice in grobovih 100. talcev na Stranicah 

NOVEMBER: 
 
-! 05.11. planirana seja predsedstva 

DECEMBER: 
 
-! V tednu od 09. do 13.12. prednovoletni obisk pri družinah, pri katerih je bilo v času 

priprav in samo osamosvojitveno vojno, hranjeno orožje takratne TO 
-! 14.12. prednovoletni izlet (lokacija po naknadnem dogovoru) 
-! 17.12. razširjena prednovoletna seja predsedstva OZVVS 

 
 
Slov. Konjice 29.01.2019                                    Predsednik OZVVS Slov. Konjice 
                                                                                          Benjamin Macuh  
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Poročilo o finančnem poslovanju za leto 2018 in Finančni načrt 2019 je podal blagajnik 
Pančur Tomo:  
 
 
 
 



 
 

 
 

      
 

  
      

 
 

      

  

 
 
 
 

      



 
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA  ZA LETO 2019 

    
         
         

 
PRIHODKI od tega SKUPAJ 

    

 
Članarine                      4.300,00      

    
 

Sredstva Občin                      1.320,00      
    

 
  Slovenske Konjice         420,00        

    

 
  Vitanje         120,00        

    

 
  Zreče         780,00        

    
 

ZVEZA VVS Ljubljana                      1.500,00      
    

 
  Sofinanciranje      1.500,00        

    

 
Sponzorstva, donacije                         300,00      

    

 
Drugi prihodki (obresti)                         200,00      

    

 
SKUPAJ PRIHODKI                  7.620,00      

    

                  

 
ODHODKI   SKUPAJ 

    

 
Pisarniški material                         350,00      

    
 

Plačilni promet                         130,00      
    

 
Poštni stroški                         300,00      

    

 
Potni stroški                      1.800,00      

    

 
Stroški uniform in ostale opreme                    2.000,00      

    
 

Stroški srečanj, prireditev in izletov                    1.490,00      
    

 
Solidarnostne pomoči                                -        

    

 
Stroški drobnega inventarja                         100,00      

    

 

Stroški vzdrževanja društvenih  prostorov (kurjava, elektrika, 
voda,…)                     400,00      

    
 

Stroški sveč, prapora in vencev                       200,00      
    

 
Stroški Zbora članov                         700,00      

    

 
Stroški intelektualnih storitev                         150,00      

    

 
Ostali stroški       

    

 
SKUPAJ ODHODKI                   7.620,00      

    
         
         
 

Slovenske!Konjice,!1.!3.!2019!
!       

    
!Blagajnik!OZVVS:!

!    
    

!Tomo!Pančur!!
!    

         
         
         
          
 
 
 

            



Poročilo nadzornega organa je podal Marko Hlastec. Člani Nadzornega odbora so v   
prisotnosti blagajnika opravili pregled materialno tehničnega poslovanja OZVVS Slov. 
Konjice ter soglasno ugotovili naslednje: 
 

-! Finančno poslovanje OZVVS Slov. Konjice je bilo v letu 2018 vodeno pravilno in v 
skladu z zakonodajo. 

-! Ob pregledu dela in aktivnosti funkcionarjev in organov združenja NO soglasno 
ugotavlja, da je bilo delo opravljeno v skladu s pravili, usmeritvami in drugimi 
dokumenti OZVVS. 

-! NO ugotavlja, da Predsedstvo upošteva predlog NO, da se zapadle finančne 
obveznosti, če je le mogoče, poravnavajo v tekočem letu. 

 
Priporočila Nadzornega odbora: 
 

-! NO predlaga Predsedstvu, da v roku enega leta 2 x pisno opomni in pozove k plačilu 
vse neplačnike članarine. Za vse, ki v roku enega leta svojih obveznosti ne bodo 
poravnali, NO predlaga, da se opravi postopek izbrisa iz registra članstva v združenju. 
Izjemo predstavljajo zgolj tisti člani, ki so, skladno s določili pravil, plačila članarine 
oproščeni. 

 
Poročilo častnega razsodišča je podal Kuzman Jožef. Častno razsodišče ugotavlja, da je tudi v 
tem mandatu potekalo delo organov in posameznikov tako, da niso bila kršena pravila Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo  in našega združenja 
 
 

Ad. 5 
 
Razprave po poročilih ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet s k l e p, da se sprejme poročilo o delu za leto 2018 in Poročilo o 
finančnem poslovanju OZVVS za leto 2018 ter Načrt dela OZVVS Slov. Konjice za leto 2019 
in Finančni načrt za leto 2019. Potrdi se tudi zaključni račun za leto 2018. 
 Ker odhodki presežejo prihodke je bil sprejet sklep, da se za znesek 1.686,50 € zmanjša 
društveni sklad. 
 
 

Ad. 6 
 

Delovni predsednik ugotavlja, da je dosedanje vodstvo dobro delalo ter predlaga razrešnico 
dosedanjemu vodstvu združenja. Soglasno je bil sprejet sklep, da se sprejme razrešnica 
dosedanjemu vodstvu. 
 
 
 

Ad. 7 
 
Predsednik delovnega predsedstva je podal predlog kandidatne liste za mandatno obdobje 
2019-2023 kot sledi: 
 
 



 
 
ZA PREDSEDNIKA JE PREDLAGAN MACUH BENJAMIN 
 
ZA PODPREDSEDNIKA JE PREDLAGAN GROLEGER ALOJZ 
 
ZA SEKRETARKO JE PREDLAGANA PLAJH MARTA 
 
ZA ČLANE PREDEDSTVA SO PREDLAGANI:  

 
1.! Gumzej Jožef 
2.! Hohler  Konrad 
3.! Hrovat Milan 
4.! Sevšek Maksimiljan 
5.! OplotnikDanijel 
6.! Šild Jožef 
7.! Pušnik Franc 
8.! Zagomilšek Branko 

ZA BLAGAJNIKA JE PREDLAGAN VODOVNIK VOJKO 

ZA NADZORNI ODBOR SO PREDLAGANI: 
1.! Verdel Franc 
2.! Marko Hlastec   
3.! Drago Štercin   

ZA ČASTNO RAZSODIŠČE SO PREDLAGANI: 
1.! Jože Kuzman  
2.! mag. Sojč Milan 
3.! Vahter Vojko 

 
Volitve so bile javne. Najprej je bila predlagana izvolitev predsednika, podpredsednika in 
sekretarja. Za predsednika je bil soglasno izvoljen Macuh Benjamin, za podpredsednika je bil, 
z enim glasom proti, izvoljen Groleger Alojz, soglasno pa je bila za sekretarko izvoljena Plajh 
Marta. 
 
Prav tako so bili soglasno izvoljeni predlagani člani predsedstva, blagajnik, nadzorni svet, 
častno razsodišče. 
 
Novi predsednik se v imenu vseh organov združenja zahvali za zaupanje in obljublja, da bo 
združenje delovalo prav tako dobro kot dosedaj. Od vseh članov združenja pa pričakuje tudi 
čim več predlogov, ki bi jih lahko vključili v še bolj uspešno in aktivno delo našega 
združenja. 
 
 
 
 
 
 



 
Ad. 8 

 
 
Zbor je pozdravil, tudi v imenu ZVVS, predsednik PO ZVVS Zahodnoštajerske  Zdenko 
Terpin in zaželel še naprej tako dobro delo združenja, ki je vidno in slišano v celotni naši 
zvezi. Poudaril je kako pomembno je ohranjanje spomina na vojno in upor slovenskega 
naroda. Vsled tega naj se izvaja veliko raznih dogodkov (pohodi, odkrivanja spominskih 
plošč, izleti, razna srečanja…), ki ne bodo dovolili, da bi se vsi ti dogodki pozabili, pove za 
akcije in prireditve ob praznovanju 50. obletnice ustanovitve TO, ki je bila v letu 2018, na 
ravni zveze pa prizadevanja za spremembo statuta ZVVS in sodelovanje pri spremembi 
Zakona o veteranih. 
 
Dobro sodelovanje in uspešno delo je zboru zaželel tudi predsednik OZB za vrednote NOB 
Slov. Konjice Marijan Stramšak. 
 
Podžupan občine Vitanje g. Hrovat Milan je pohvalil delo OZVVS Slov. Konjice in dobro 
sodelovanje z občino Vitanje. Poudaril je tudi pomembnost seznanjanja mladih vezano na 
obdobje osamosvojitvene vojne in povedal, da že vodi razgovore z vodstvom OŠ Vitanje o 
obliki in načinu kako mladim to obdobje predstaviti.  
 
 

Ad. 9 
 
Pod točko razno je delovni predsednik člane obvestil o odprtju članske pisarne, ki deluje vsak 
torek, opozoril je člane, da sprotno javljajo spremembe naslovov, apelira na člane, da 
sporočajo predsedstvu o pokojnih članih v svojem okolju, da se lahko zagotovi udeležba na 
pogrebih. Ker drugih predlogov ni bilo je vse udeležence zbora pozval na prijateljsko 
druženje. 
 
Zaključeno ob 19.30 uri. 
 
ZAPISALA:                                                                         PREDSEDNIK OZVVS 
MARTA PLAJH                                                                    BENJAMIN MACUH 
 
 
 
OVEROVATELJA ZAPISNIKA: 
 
SABANOVIĆ LINO 
                                                           
 
ŠTERCIN DRAGO 
 
 
 
 
  

 
  



 
 
 
 


