
Ad. 1 

 

Pregled dogodkov in realizacije sklepov od zadnje seje 11.05.2021 do 08.06.2021: 

14.05. – Sestanek s predsednikom OZSČ Drav. Doline g. Korošcem, vezano na prisvajanje 

memor. dogodka Vančev memorial (dosežen pismen kompromis), OZSČ Drav. doline lahko 

organizira dne 05.06.2021 Vančev pohod pod pokroviteljstvom dogodkov Vančevega 

memoriala, ki jih organizira OZVVS Slov. Konjice 

11/18.05. – podelitev kovancev ob 30. letnici dogodka Orožja nismo oddali (skupaj 27 + 1), 

prevzeto je bilo 15 kovancev. Dodatno se podeli kovanec Kodrič Francu v času uradnih ur 

OZVVS (sekretarka), katerega je uspel naknadno pridobiti predsednik Macuh, na osnovi 

predhodno dodeljenega znaka leta 2016 s strani Ministrstva za obrambo. Kovanec so 

08.06.2021 prevzeli Kodrič Franc, Pančur Tomo in preko zastopnika (žena) za Ivačič Zdravka. 

21.05. – Dogovor z županom občine Slov. Konjice za spominsko svečanost odkritja spominske 

plošče občini Slov. Konjice, ob 30. letnici dogodka Orožja nismo oddali, za podporo k temu 

dejanju. Svečanost se bo odvijala dne 23.06.2021 ob 10. uri v preddverju občine Slov. Konjice. 

Vabila razpošlje občina Slov. Konjice (ga. Mojca Repnik; Marta pa ji posreduje naslove za 

člane predsedstva OZVVS Slov. Konjice, za blagajnika OZVVS, Nadzorni odbor in Častno 

razsodišče OZVVS Slov. Konjice, za praporščake OZVVS, za predsednika PO ZŠP Sevšek 

Božidarja, predsednika Sever Artič Marjana, predsednika ZSČ Drav. Doline Korošec Vojka, 

predsednico ZB za vrednote NOB Obrul Slavico. Člani OZVVS se proslave udeležijo v 

uniformi, praporščaki pa s praporjem.  

22.05. – Izobraževanje praporščakov v Ljubečni. Sprejet je sklep, da se PO ZŠP se nakaže 30,00 

€ za organizirano malico. 

31.05. – Končni dogovor za letni zbor v gostišču Azis (aperitiv+golaž+pasulj+kruh+ pol litra 

vina ali pivo ali sok), priprava prostora (stoli, mize dežniki veliki in ozvočenje) za ceno 9,00 € 

na osebo. 

02.06. – odposlana vabila za letni zbor vsem članom OZVVS Slov. Konjice 

04.06. – dvig kovanca za Kodrič Franca v Celju - Macuh   

 

Ad. 2 

 

Planirani dogodki do letnih dopustov: 

 

12.06. – LETNI OBČNI ZBOR + VANČEV MEMORIAL + DRUŽABNO SREČANJE – 

SOBOTA 12.06.2021 OB 13.00 URI 

 

URADNI DEL (OBČNI ZBOR): 

- Predlaga se, da se uradnega dela (letnega zbora) udeležijo člani predsedstva v majicah in kapah 

OZVVS Slov. Konjice, kar je zaželjeno tudi za vse ostale člane, ki imajo majice in kape (nekaj 

se jih bo razdelilo na samem zboru) 

- za pripravo zastav in znaka na prireditvenem prostoru sta zadolžena Zagomilšek in Ratej 

- v odsotnosti Oplotnika je dogovorjeno, da je delovni predsednik Hrovat Milan 

- Marta pripravi Poslovnik občnega zbora 

- pod točko razno se izvoli tretji član častnega razsodišča (odstop Kuzman Jožeta) 

 

DRUŽABNI DEL: 

- Bloki za hrano in pijačo so bili poslani z vabilom, dodatne bloke imata Marta in Beno  

- Za rekreacijo bodo skrbeli Zagomilšek, Hohler in Pušnik; Zagomilšek priskrbi vlečno vrv, ter 

za pikado in balinanje; harmonika (Hrovat, Pušnik, Rozman) 



- Gumzej poskrbi za fotografije uradnega in družabnega dela in objavo v Novicah, Hohler pa 

na spletni strani 

16.06. – Letni zbor ZVVS v Festivalni dvorani na Bledu ob 16.00 uri, udeležita se ga v uniformi 

Zagomilšek in Plajh 

23.06. – Spominska svečanost na občini ob 10.00 uri – udeležba članov OZVVS Slov. Konjice 

v uniformi  

23.06. – Spominska svečanost - občina Celje organizira proslavo za Dan državnosti za PO ZŠP 

ob 18.00 uri na Glavnem trgu v Celju – udeležita se oba praporščaka 

24.06. – udeležba na spom. svečanosti v občini Zreče ob 10.00 uri pri spomeniku pri šoli 

(praporščaka, Macuh) ter ob 11.30 uri na pokopališču v Vitanju (praporščaka, Macuh Hrovat, 

Pušnik).  

                 

                    

 
 

 

 

                             
                                                                                       

 


