
SEJA PREDSEDSTVA  OZVVS SLOVENSKE KONJICE  06.10.2020 

 

 

 

Pregled realizacije sklepov in opravljenih nalog od zadnje seje 01.09.2020 do danes 06.10.2020 

do danes: 

 

- izdelan je bil dopis predsednika OZVVS, vezan na možnost včlanitve v OZVVS Slov. 

Konjice, izvedena je objava na oglasni deski v Slov. Konjicah in objava na spletni strani 

OZVVS. Objava v Konjiških novicah ni bila izvedena vsled cene objave 170,00 € + DDV, zato 

se moramo odločiti danes za objavo da ali ne (izdelane so priloge za objave v Vitanju in Zrečah). 

Soglasno je bil sprejet sklep predsedstva, da se dopis zaenkrat ne objavi v Konjiških novicah. 

- neplačnikom članarine za leto 2020 se v oktobru in novembru ponovno pošljejo opomini – 

odgovorna Marta in je sklep v fazi realizacije 

- nabavljena je bila uniforma za praporščaka na osnovi ponudbe v znesku 722,24 €. Račun z 

dopisom posreduje sekretarka na ZVVS zaradi refundacije – odgovorna Marta in Vojko 

- poslana je bila vsebina izvedenih aktivnosti OZVVS Slov. Konjice na ZVVS Ljubljana vsled 

pridobitve donatorskih sredstev – zadolžen predsednik 

- izdelana je bila vloga za doniranje sredstev, vezana na organizacijo planirane svečanosti 

23.10.2020 – vlogo je izdelal predsednik in jo je posredoval: Kostroj, Weiler, občina Zreče in 

Občina Vitanje, vloge so bile posredovane članom predsedstva, blagajniku in praporščakoma 

- pridobljene so ponudbe za predvideno strokovno ekskurzijo OZVVS Slov. Konjice 24. in 

25.10.2020, katere so bile posredovane na el. naslove članom predsedstva s prošnjo, da do 

ponedeljka 05.10.2020 sporočijo svoja mnenja (odgovore so posredovali Gumzej, Hohler, 

Vodovnik, Plajh in Macuh – vsi so bili mnenja da se strokovna ekskurzija prestavi na ugodnejši 

čas). Soglasno je bil sprejet sklep, da se z oziroma na situacijo vezano na KOVID 19 strokovna 

ekskurzija in novoletni izlet prestavi na čas, ko bo možna realizacija. 

 

 

Dogovor vezan na realizacijo dopolnjenega Načrta dela 2020: 

 

- 17.10.2020 Hohlerjev pohod v organizaciji Sever ODPADE (ožja delegacija prižge 

svečko na grobu Hohlerja na pokopališču v Slov. Konjicah) 

- 23.10.2020 Prireditev  ''OROŽJA NISMO DALI'' v soorganizaciji z občino Slov. 

Konjice v dogovoru z županom odpade in se izvede predvidoma v mesecu maju 2021 

(objaviti v Novice, oglasna deska in spletna stran) 

- 24./25.10.2020 Planirana ekskurzija članov in članic OZVVS se preloži na novi termin 

december 2020, oziroma ko bo možna izvedba 

- 30./31.10.2020 Določitev delegacije za komemoracije: Stranice (praporščak, Sevšek, 

Zagomilšek); v Slov. Konjice: praporščak, Gumzej in Hohler; točen termin javi 

sekretarka 

 

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

oziroma se izvajajo po dogovorjenem terminskem planu. 

 

RAZNO: 

Pogreba našega člana združenja se v četrtek 08.10.2020 na željo družine udeleži samo 

praporščak.  
                                                                                       

 


