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Policijsko veteransko društvo »S E V E R« 

ZA POMURJE1 

  

 

 

 

 

Program dela in Finančni načrt za leto 2014 
 

 

Aktivnosti in izvedba posameznih nalog iz Letnega načrta dela Policijsko veteranskega društva SEVER za 

Pomurje v letu 2014 bo usmerjeno prvenstveno v ohranitev pomena in ohranjanje zgodovinskih dejstev na 

prispevek milice – policije na poti države Slovenije v neodvisnost in samostojnost in skrbi za člane, kateri 

bodo zaradi posledic krize in varčevalnih ukrepov države zašli v težke življenjske razmere.  

 

Društvo bo pridobivalo dohodek iz naslova članarine, donacij in dotacij in s sredstvi in sofinanciranj 

projektov iz razpisov  Združenja Sever in Občin ter drugih. Prav tako se v ta namen prenesejo neporabljena 

sredstva iz leta 2013. S tem ciljem načrtujemo prihod in poraba sredstev na naslednji način:  

 

 

1. NAČRT PRIHODKOV V LETU 2014 

 

 

Št. Vrsta prihodka Višina sredstev Opomba 

1. 

 
Članarina 4.500  

2. 
Prenos sredstev iz  minulega 

leta 

 

1.740,59 
Prenos sredstev iz preteklega obdobja 

3. Dotacije občin 5.000 Predvidoma podobno kot v letu 2012 

4. Sofinanciranje »ZVEZE« 500 
Podobno kot do sedaj v kolikor bodo 

na razpolago sredstva iz Proračuna RS 

5. Drugi prejemki 0  

6. SKUPAJ 11.640,59  

 

 

 

Sredstva so razporejena po namenih. Izvedba posameznih aktivnosti bo zahtevala več finančnih sredstev in 

jih bo potrebno pokriti z donatorstvom ali drugimi oblikami zbiranja sredstev.  

 

Nekatere aktivnosti bodo zahtevale sofinanciranje soudeležencev prireditve. Pri načrtovanju aktivnosti bodo 

imele izvedbe projektov, ki so že tradicionalne, posebnega – prednostnega pomena in aktivnosti, ki že v svoji 

širini presegajo interese društva. Pridobljena finančna sredstva bo društvo porabilo v skladu s statutom 

združenja, programom dela, finančnim načrtom in sklepi upravnega odbora.  
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2. NAČRT  PORABE FINANČNIH SREDSTEV PO STROŠKOVNIH MESTIH 

 

STROŠ. MESTO 

AKTIVNOSTI  FINANČNA 

SREDSTVA 

 

IZVOR SREDSTEV 

1. 

 

Delovanje 

društva 

 

Poštnina in finančno poslovanje 4.000 Lastna  

Pisarniški material, telefonija, stroški spletnih strani 

Sejnine in potni stroški 

Promocijska gradiva in insignije 

Stroški Skupščine,  sestanki upravnega odbora in 

aktivnosti pododborov 

Nabava veteranskih oblačil 

2. 

 

Humanitarna 

dejavnost 

Pomoč in svetovanje članom ob uveljavljanju 

statusa vojnega veterana 

 

600 

Lastna in 

sofinanciranje 

Združenja  Pomoč članom v krizi, humanitarnim organizacijam 

Aktivnosti ob pogrebih 

3. 

Zgodovinska 

dejavnost 

- Publicistična dejavnost, razstave 

- Izdelava spominskih obeležij 

- Sejem sodobna obramba 

 

1.000 

 

Lastna, občin, 

Združenja in 

pomoč GPU in PU  

4. 

 

Spominske 

slovesnosti 

18.4.2014 veteranski pohod Dolga vas  

 

3.700 

Lastna,občin, 

Združenja in 

pomoč GPU, PU  

in SV 

 

14.6.2014 Gornja Radgona - 23. tradicionalni 

pohod po poteh Pomurske policije (pododbor G. 

Radgona), Dan državnosti in Dan slovenske policije 

Udeležba na državnih proslavah, slovesnostih 

ZDRUŽENJA ter drugih 

3. 7.2014 pohod OB MEJI Radenci - Gornja 

Radgona   

3.10.2014 Veteranski izlet   

9.10.2014, pohod spominov, tovarištva in 

počastitev praznika občine Puconci ob domu na 

Vaneči 

1.12.2014 - Slovesnost ob obletnici akcije SEVER 

Slovesnosti, ki jih organiziramo skupaj s PU M. 

Sobota (Dan policije, novoletni sprejem, koncert, 

dan žena, obdaritve otrok-dedek mraz.….) 

5. 

 

Športno 

delovanje 

Športno srečanje veteranov Slovenije in drugih (po 

programu in tudi na predlog  ZDRUŽENJA Sever) 

 

1.000 

Lastna, občin, 

Združenja in 

pomoč GPU, PU  

in SV 
5. 9. 2014, Odranci, Športno srečanje v sodelovanju 

z  PU M. Sobota, ŠD, PSS in društvom 

upokojencev 

Društvena športna srečanja in tekmovanja ter 

udeležba na razna tekmovanja (ribiška, strelska in 

druga tekmovanja, veleslalom, tenis…) 

6. 

 

Sodelovanje s 

sorodnimi 

organizacijami 

Civilna policija Madžarske - POLGAROR 1.000 Lastn, občin, 

Združenja in 

pomoč GPU, PU  

in SV 

 

BEOSZ Madžarska 

Sorodne organizacije in društva 

Veterani Vukovarsko Sremske županije 

 

SKUPAJ:  11.300  
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3. SKLEPI: 

 

Skupščina PVD SEVER za Pomurje dovoljuje oz. pooblasti Upravni odbor društva, da: 

 

1. pripravlja in vlaga kandidaturo za dodelitev sredstev na razpise občin in drugih za pridobitev 

sredstev za sofinanciranje dejavnosti ali projektov 

 

2. po potrebi prerazporeja finančna sredstva med posameznimi postavkami finančnega načrta, saj je 

poraba odvisna od konkretizacije programa dela v letu 2014, ki se med letom lahko spreminja 

 

3. ustrezno dopolnjuje finančni načrt za 2014 in porabo načrtuje v okvirih razpoložljivih finančnih 

sredstev. 

 

 

 

 

Veteranski pozdrav! 

 

 

Murska Sobota, 10. 01. 2014 

 

 

m.p. 

PVD »SEVER ZA POMURJE« 

Ciril Magdič 

PREDSEDNIK DRUŠTVA 

 


