
POVZETEK DOPISNE SEJE PREDSEDSTVA ZVVS SLOVENSKE KONJICE - 9.2.2021 
 
  

1)      Pregled dogodkov in aktivnosti od zadnje DOPISNE SEJE dne 18.01.2021 dalje 
2)      Planirane aktivnosti predsedstva OZVVS za naslednje obdobje 
3)      RAZNO 

  
Ad1) Pregled dogodkov in aktivnosti od zadnje seje OZVVS do danes: 
  
  18.01. 2021 
             - V celoti so potrjeni in realizirani sklepi predsedstva OZVVS predhodnega obdobja 2020 razen sklepov , kateri 
so v fazi realizacije in so prestavljeni vsled razmer KOVID 19 –IZOBRAŽEVANJE MLADIH . 
            - Potrjeno poročilo OZVVS  o delu predsedstva za leto 2020 vključno Finančnim poročilom za leto 2020 
            - Potrjen je PREDLOG NAČRTA DELA OZVVS za leto 2021 vključno z Finančnim načrtom za leto 2021 
   28.01. 
            - Sestanek predsednika in blagajnika OZVVS vezano na izdelavo Zaključnega računa za leto 2020, ugotovitev  je 
bila, da so potrebni podatki za izdelavo poročila pripravljeni in, da se predajo pogodbeno pooblaščeni osebi za 
izdelavo le-tega z rokom izdelave najkasneje do 15.03.2021. 
   02.02. 
             - Spominsko slovo delegacije OZVVS (Miljan in Branko, praporščak ) pri pokojnem članu Tič Rudi. 
  03.02 
             -Telefonsko vprašanje člana o možnosti pridobitve enkratne socialne pomoči od strani OZVVS. (Posredovan 
mu je bil odgovor, da naj v pismeni obliki odda vlogo z vsemi željami in ostalimi podatki na naslov OZVVS, na osnovi 
dospele vloge mu bo predsedstvo OZVVS posredovalo pismen odgovor takoj  po prvi fizični obliki sklica predsedstva). 
  06.02. 
              - Posredovan pismen  odgovor  predsednika ženi preminulega člana vezano na prenos pravic bonitete plačila 
DPZ na družinske člane. 
  
OPOMBA: 
  
      Zaradi pandemije KOVID 19 so do tega časa izpadle iz NAČRTA DELA OZVVS za leto 2021 naslednje aktivnosti in 
dogodki: 
               -planirana spominska svečanost na grobovih 100 talcev na Stranicah 
               -odpovedana redna seja predsedstva za dan 09.02.2021 
  
Ad 2) 
        Planirane aktivnosti predsedstva OZVVS za naslednje obdobje so prvenstveno odvisne od zdravstvenih razmer in 
pogojev vezanih na pandemijo kovid 19 in s tem vezanimi predpisi NIJZ. 
         Takoj, ko bodo razmere dovoljevale se bomo aktivno vključili z vsemi dejavnostmi v skladu z NAČRTOM DELA 
OZVVS za leto 2021 
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