
SEJA PREDSEDSTVA OZVVS SLOV. KONJICE  dne 01. 09. 2020  

 

Pregled realiziranih nalog od zadnje seje predsedstva 09.06.2020 do danes: 

- od 11.06. dalje večkratna objava obvestila v NOVICAH, vezano na preminule člane OZVVS 

- 14.06. stornacija ponudbe za predvideno dvodnevno ekskurzijo na Primorsko, vsled nezmožnosti 

pridobitve namestitve za 50 ljudi 

- 18.06. Seja predsedstva PO ZŠP – dogovor, da se v sklopu svečanosti ob odkritju spominske plošče 

in 30. letnici dogodka »OROŽJA NISMO PREDALI« ORGANIZIRA TUDI REGIJSKA 

SVEČANOST OB 30. LETNICI MSNZ (maneverske strukture narodne zaščite) v Slov. Konjicah 

- 19.06. letni zbor članov OZVVS Slov. Konjice 

- 23./24.06. udeležba naše delegacije pri spomeniku in plošči v Zrečah in Vitanju  

- 26.06. udeležba članov OZVVS (Groleger, Sevšek) v Radovljici ob podelitvi kovancev za dejanje 

izpred 30 let (OROŽJA NISMO DALI), naša člana sta prejela spominska darila za vseh 27 nosilcev 

kovancev iz področja občine Slov. Konjice. 

- 27.06. udeležba delegacije (Hohler,  Gumzej) na letnem volilnem zboru ZVVS v Lenartu 

- 06.07. vezava depozita sredstev OZVVS za obdobje do 06.01.2021 

30.07. vrnjena pogodba o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva občini Vitanje 

- 26.08. sestanek z vodjo urada župana naše občine ga. Mojco Repnik, vezano na organizacijo regijske 

svečanosti ob 30. letnici dogodkov (OROŽJA NISMO DALI IN MSNZ). Zaradi zadržanosti župana 

občine g. Darka Ratajca na prvotni termin 25.09.2020, se prireditev izvede dne 23.10.2020 ob 16. 

oziroma 17. uri (ta termin je usklajen in dogovorjen z občino Slov. Konjice; ZVVS g. Lipičem in PO 

ZŠP g. Sevškom) 

 

Pri pregledu sklepov preteklega obdobja je bilo ugotovljeno, da so sklepi v celoti realizirani oziroma se 

izvajajo po dogovorjenem terminskem planu. 

Pregled plana aktivnosti z dopolnili, sprejetega na letnem zboru članov OZVVS dne 19.06.2020 

 

-  realizacija je predvsem odvisna od trenutnega gibanja razmer v zvezi z kovid 19 

- v mesecu septembru ni predvidenih posebnih aktivnosti 

- 03.10. planiran Vančev memorial – sprejet je bil SKLEP, da se le-ta prestavi na naslednje leto ( Hohler 

obvesti članstvo na spletni strani) 

- 17.10. planiran Hohlerjev pohod 



- 23.10. planirana osrednja regijska svečanost ob 30. letnici dogodkov OROŽJA NISMO DALI, SPOM. 

PLOŠČA, 30. LET MSNZ (soorganizator je občina Slov. Konjice) 

- 24./25.10 planirana ekskurzija članov (pridobi se novi program) 

Izvedba vseh teh aktivnosti pa je pogojena z kovid 19 in predpisi in dovoljenji NIJZ (50 ljudi) 

30.10. komemoracije (Stranice, Slov. Konjice) 

Ostalo do konca leta na naslednji seji, vsled nepredvidene situacije, vezano na kovid 19 

 

- sprejem in potrditev praporščaka: soglasno je bil sprejet SKLEP, da se Kalšek Ivan potrdi za 

praporščaka; naroči se uniforma in plašč; za jemanje mer se  dogovorita Macuh in Kalšek 

- animacija za sprejem novih članov vezano na sklep na zboru 19.06.2020 (zadolženi vsi, operativno 

Marta) 

 


