
 

SEJA PREDSEDSTVA ZVVS SLOVENSKE KONJICE 09.12.2020 

 

 

 

 

Z ozirom na situacijo vezano na KOVID 19, je predsednik sklical dopisno sejo predsedstva, za 

katero je gradivo v elektronski obliki posredoval članom predsedstva dne 09.12.2020. 

 

 

Pri pregledu sklepov in opravljenih aktivnosti je bilo ugotovljeno naslednje: 

Vsi sklepi so realizirani v skladu z dogovori, razen sklepi o izvedbi planirane seje predsedstva 

za dan 10.11.2020  in udeležbe na komemoracijah ob dnevu preminulih na Stranicah in 

pokopališču Slov. Konjice so  odpadli vsled razglašene pandemije,  

Ostale realizirane naloge v tem obdobju pa so naslednje: 

-19.10. Obvestilo o zaprtju članske pisarne OZVVS vsled pandemije (ogl. deska, novice, 

spletna stran) (predsednik) 

-02.11. Elektronsko obvestilo članom predsedstva OZVVS o odpovedi planirane seje za dan 

10.11.2020 (predsednik) 

-04.11. Izdelano blagajniško poročilo za OKTOBER 2020 (blagajnik) 

-16.11. Prejeto elektronsko obvestilo člana Kuzman Jožeta o izstopu iz OZVVS (predsednik) 

-18.11.Prejeti zahtevek s strani ZVVS za izdelavo Plana okvirnih aktivnosti OZVVS ZA leto 

2021 (predsednik) 

-25.11. Posredovana tabela izvedenih aktivnosti OZVVS v letu 2020 na OZ ZŠP (predsednik) 

-01.12. Prejeta ponudba RADIA ROGLA za novoletna voščila (predsednik) 

-01.12. Izdelano blagajniško poročilo za mesec NOVEMBER 2020 (blagajnik) 

-01.12. Prejeto obvestilo s strani OZVVS o SPREMEMBI zakona o vojnih veteranih v letu 

2021 in posredovano v objavo na spletni strani OZVVS    (predsednik, urejevalec spletne strani)  

-03.12. objava vsebine knjige LETO PREJ na spletni strani OZVVS (urejevalec spletne strani) 

 

Predlagani SKLEPI katere so dne 12.12.2020, člani predsedstva v elektronski obliki in po 

telefonu soglasno sprejeli in potrdili. 

1)      SKLEP 



Vsi člani predsedstva OZVVS v PISMENI obliki pripravijo okvirne naloge in vsebine za 

NAČRT DELA OZVVS za leto 2021 in vsebino v elektronski obliki posredujejo do 

predsednika do petka 8.01.2021, oziroma poročajo na prvi seji predsedstva predvidoma 

15.01.2021 

2)      SKLEP 

Odobri se izplačilo nagrad in kilometrine za člane predsedstva za leto 2020 (seznam 

prejemnikov prejme blagajnik in realizira sklep še v letu 2020) 

3)      SKLEP 

Uredništvu RADIO ROGLA se posreduje pozitivni odgovor o izvedbi novoletnih voščil 

članom OZVVS v vrednosti ponudbe 119 eur 

4)      SKLEP 

O vsebini vzrokov in razlogov poslane izjave za prenehanje članstva člana KUZMAN 

JOŽETA, bo predsedstvo razpravljalo, zaradi določenih obremenilnih trditev, vezano na 

predsedstvo OZVVS,  na prvi redni seji predsedstva OZVVS v letu 2021. 

5)       SKLEP 

Zapis dopisne seje s celotno vsebino predlaganih sklepov posreduje SEKRETARKA po 

pošti tudi članom ŠILD JOŽETU, FRANCIJU PUŠNIKU, BEZJAK FRANCU, MLAKAR 

ALOJZU, KALŠEK IVOTU 

6)      SKLEP 

Člani predsedstva v elektronski obliki oziroma po telefonu najkasneje do petka 12.12.2020 

posredujejo odgovor predsedniku vezano na vsebino in predlagane  predhodne SKLEPE. 

 

            

 

                 

                    

 
 

 

 

                             
                                                                                       

 


