
Pregled dela od zadnje redne seje 06.10.2020 dalje: 

- 08.12.2020 – 1. dopisna seja predsedstva OZVVS v letu 2020 – zapisnik seje je bil poslan 

vsem članom po el. in redni pošti. Iz zapisnika sklepov je razvidno, da so bili vsi sklepi 

realizirani, razen sklepa o prispelem pismenem umiku člana iz OZVVS, katera seznanitev 

članov bo na prvi redni seji predsedstva OZVVS (glej prilogo). Ostali predlogi sklepov po 

zapisniku so bili z večino članov predsedstva potrjeni v elektronski obliki. 

- 05.01.2021 – 1. dopisna seja predsedstva OZVVS v letu 2021, na kateri je bil soglasno sprejet 

sklep za odobritev dotacije v višini 100,00 evrov vet. org. v Hrvaško – Petrinja, vsled 

odpravljanja posledic potresa (iz vseh doniranih sredstev OZVVS je bil nabavljen kontejner) 

- 14.01.2021 – 2. dopisna seja na kateri je bilo posredovano letno poročilo o delu OZVVS za 

leto 2020 ter posredovan predlog Načrta dela OZVVS za leto 2021 in predlog finančnega načrta 

za leto 2021 

- 19.01.2021 – pismena potrditev večine članov predsedstva na posredovano poročilo o delu za 

leto 2020 in finančno poročilo za leto 2020 ter načrt dela za leto 2021 in finančni načrt 2021 

- 09.02.2021 – 3. dopisna seja predsedstva OZVVS na kateri je vilo ugotovljeno, da se potrdi 

finančno poročilo in poročilo o delu za leto 2020, potrdi načrt dela in finančni načrt za leto 

2021, ter sprejme sklep, da se z vsebino 3. dopisne seje seznanijo vsi člani v el. obliki, ostali po 

pošti; skrajšana oblika pa se objavi na spletni strani vključno z načrtom dela OZVVS za leto 

2021  

- 22.02.2021 – dopis v el. Obliki vezan na razpošiljanje položnic za članarino 2021; 02.03.2021 

se odpira članska pisarna – vse se objavi na spletni strani in oglasni deski 

- 01.03.2021 – dopis-obvestilo v el. Obliki vezano na odpoved planiranega letnega zbora za dne 

26.03.2021 in seje predsedstva; odprt je razpis za pridobitev sredstev občine Zreče 

- 19.03.2021 – sklic dela predsedstva (Konrad, Marta Branko, Vojko, Beno) vsled omejitve 

NIJZ, vezano na AJPES – oddajo poročil za leto 2020 

- 02.04.2021 – obvestilo vsem članom predsedstva vezano na objavo in pregled vseh poročil in 

zaklj. poročila 2020 in plana načrta dela in finančnega predloga 2021 Nadzornemu odboru 

OZVVS in s tem oddaje fin. poročila 2020 na Ajpes. Na seji Nadzornega odbora dne 30.03.2021 

so bila sprejeta vsa poročila, kar je razvidno iz zapisnika Nadzornega odbora. 

- 15.04.2021 – 4. dopisna seja predsedstva OZVVS z naslednjo vsebino: 

   - izvajanje dogodkov nalog OZVVS v letu 2021 poteka v skladu z načrtom dela 2021 

   - razgovor pri županu občine Slov. Konjice – z ozirom na še vedno trajajočo pandemijo 

KOVID planirana svečanost (odkritje spom. plošče in podelitev priznanj) za 28.05.2021 odpade 

in se predlaga, da se podelitev kovancev nosilcem »OROŽJA NISMO ODDALI« izvede 

osebno na sedežu OZVVS dne 11.05. in 18.05.2021, odkritje spominske plošče občini pa se 

izvede v juliju 2021 v okviru praznovanja občinskega praznika. 

Večina članov predsedstva je omenjene predloge potrdila v el. obliki. 

- 28.04.2021 seja predsedstva PO ZŠP v Žalcu 28.04.2021; spom. obeležje v Preboldu (Adi 

Vidmajer); dogovorjeno je, da bo dne 22.06.2021 usposabljanje praporščakov 

 

Ad. 2 

 

Pregled sklepov predsedstva OZVVS: sklepi so v celoti realizirani, razen sklepov, ki so 

preneseni iz leta 2020 vsled pandemije v Načrt dela 2021 (izobraževanje osnovnošolske 

mladine, obisk nosilcev spominskih plošč, spom. svečanost - plošča, kovanci). 

 

 

 

 

 



Ad. 3 

 

RAZNO: 

 

- Tekoča problematika: oddana je dokumentacija na razpise občin Slov. Konjice, Zreče in 

Vitanje za pridobitev finančnih sredstev 

- Predlog načina vsebine dela predsedstva za mesec MAJ in JUNIJ 2021 – vse je odvisno 

od razvoja dogodkov, vezano na pandemijo in predpise NIJZ 

- 11.05.2021 – seja predsedstva in 1. del podelitve kovancev 

- 18.05.2021 – podelitev kovancev 2. del 

- 22.05.2021 – usposabljanje praporščakov na Ljubečni 

- 12.06.2021 – plan. Vančev memorial in LETNI ZBOR ČLANOV 

- 22. – 25.06. ali 28. – 01.07.2021 – planirana svečanost skupaj z občino Slov. Konjice 

- 29.06.2021 – planirana seja OZVVS pred počitnicami z obravnavo plana načrta dela za 2. 

polovico leta 2021 

- Naslednja seja predsedstva bo 08.06.2021 ob 19.00 uri. 

OSTALO RAZNO: 

Glede na podano izjavo o črtanju iz članstva OZVVS Slov. Konjice, je bil sprejet sklep, da 

se črta iz članstva OZVVS Slov. Konjice Kuzman Jožef (osebni razlogi). Ker je bil 

imenovani tudi predsednik Častnega razsodišča, se na to funkcijo imenuje član le-tega mag. 

Sojč Milan. Iz članstva OZVVS Slov. Konjice se črta na lastno željo, zaradi bolezni, Ošina 

Zofija. 

Sprejet je bil tudi sklep, da se za leto 2021 oprostita plačila članarine Jančič Ervin in 

Klokočovnik Edvard. 

Dne 11.05.2021 so spom. kovance prevzeli: Groleger Alojz, Oplotnik Danijel, Hlastec 

Marko, Sovič Ivan, Pesko Miro (prevzel Groleger), Lešnik Herbert, preko zastopnika pa za 

Jančič Ervina. 

Dne 18.05.2021 so spom. kovance prevzeli: Kuzman Jožef, Vodovnik Vojko, Sevšek 

Maksimiljan, Sagadin Franc, Macuh Benjamin, Čakš Janko, preko zastopnika pa Macuh 

Stojan in Punčuh Božo. 

Predsednik je obvestil člane predsedstva, da je poslal dopis na zvezo, da mu obrazložijo kaj 

je s prevzemom spominskega kovanca »OROŽJA NISMO ODDALI« za Kodrič Franca. 

 

Seja je bila zaključena ob 20. 00 uri.       

 

                 

                                                                                       

 


