PVD »SEVER ZA POMURJE«

 KOMISIJA ZA PRAVNE AKTE DRUŠTVA
Predsednik Drago Ribaš
Člani: Ernest Bedek
PO PP MS Igor Klarič
PO PPLJ Marjan Munda
PO PP LE Zlatko Kuk
PO PP GR Tomislav Habulin
Ostali člani Stanko Sakovič
Naloge:
1) pripravijo spremembe statuta
2) spremembe drugih pravnih aktov društva
3) opredeljujejo se do pravnih vprašanj glede statusa veteranov in aktov Zveze
4) načrtuje delo z letnim načrtom dela
5) preveri se organiziranost društva in način delovanja

 KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA IN PRORAČUN
Predsednik Ernest Bedek
Člani: Ksenija Herbaj, Drago Fartek
PO PP MS Vilijem Trplan
PO PP GR Danijel Močnik
PO PP LJ Roman Zver
PO PP LE Štefan Berdernjak

Naloge:
1) spremlja socialne razmere članov društva in prek društva, zveze ali
drugih državnih organov nudi pomoč pomoči potrebnim
2)
3)
4)
5)
6)
7)

spremlja dejavnost socialne komisije zveze
načrtuje svoje delo z letnim načrtom dela
spremlja socialno zakonodajo in prek zveze poskuša doseči potrebne spremembe
v medijih izpostavi socialno stanje člana, če ni druge rešitve
organizira pogreb članice ali člana društva ali prisotnost na pogrebu
spremlja razpise skladov zveze in drugih na državni ravni kjer lahko kandidiramo za
sredstva
8) načrtuje sodelovanje z občinami in drugimi državnimi organi v letnem načrtu dela
9) skrbi za redne stike z vsemi občinami na območju delovanja društva, vsemi UE,
policijsko upravo, vojsko, carino in drugimi državnimi organi
10) skupaj z komisijo za svečanosti koordinira sodelovanje občin in drugih organov z
društvom in obratno
11) pridobiva sredstva od občin in načrtuje sodelovanje z vojsko in policijo in ga nato prek
drugih komisij realizira

 KOMISIJA ZA SODELOVANJE Z VETERANSKIMI ORGANIZACIJAMI DOMA IN V
TUJINI
Predsednik Ciril Magdič
Člani: Drago Ribaš, Alojz Flisar
PO PP MS Ladislav Vegi
PO PP LJ Franc Slokan
PO PP LE Jožef Prša
PO PP GR Nevenka Biček
Naloge:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

načrtuje sodelovanje z veteranskimi organizacijami v tujini v letnem načrtu dela
organizira odhode delegacij v tujino
organizira prihod , namestitev in delo z tujimi delegacijami doma
ugotovi možnosti sodelovanja z drugimi veteranskimi organizacijami
načrtuje sodelovanje z veteranskimi organizacijami doma v letnem načrtu dela
organizira sestanke z predstavniki teh organizacij in dogovore za skupno delo
organizira skupne dogodke in druge oblike sodelovanja
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 KOMISIJA ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS
Predsednik Igor Klarič
Člani: Cvetka Temlin, Bernarda Plazar, Andrej Bračko
PO PP LJ Marija Rantaša
PO PU Anton Rozman
PO PP LE Ladislav Bagladi
PO PP GR Marjan Misja
Naloge:
1) načrtuje sodelovanje na športnih prireditvah v okviru zveze in drugih društev doma in v
tujini v letnem načrtu dela
2) organizira odhode na športne prireditve
3) organizira športne prireditve društva
4) skrbi za stalni pregled članov društva nad člani ekip zaradi hitre organizacije ekip
5) organizira vsaj eden izlet članic in članov na leto,
6) če je možno organizira druge družabne dogodke (piknik, družabno srečanje inpd)

 KOMISIJA ZA SVEČANOSTI, KOMEMORACIJE IN DOMOLJUBJE TER
PUBLICISTIČNO DEJAVNOST
Predsednik Drago Ribaš
Člani: Ciril Magdič, Alojz Flisar, Andrej Bračko, Ernest Bedek, Tomislav Habulin
PU MS Borut Kocet
PO PP MS Anton Pleteršnik
PO PP LJ Branko Kos
PO PP LE Božo Pongrac
PO PP GR Stanko Sakovič
Naloge:
1) načrtuje svečanosti, ki jih organizira društvo, svečanosti, ki se jih udeleži jo člani
društva na zvezi ali pri drugih društvih v letnem načrtu dela
2) izvede načrtovane svečanosti društva
3) organizira operativno izvedbo svečanosti v okviru društva
4) organizira logistiko za udeležbo na svečanostih drugje
5) koordinira svečanosti z drugimi združenji in državnimi organi, kjer sodeluje društvo
6) koordinira udeležbo na komemoracijah, ki jih organizirajo druga društva ali državni
organi
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7) načrtujejo letne aktivnosti širjenja domoljubja v letnem načrtu dela
8) dogovarja se z OŠ in SŠ za udeležbo naših članov na predavanjih iz omoljubja
9) dogovarja se za vsaj enkrat letno postavitev razstave človeka nikar
10) organizira zbiranje gradiva (fotografije, filmi, pričevanja in drugo) in ustanavlja fond
arhiva, ki bo omogočal proučevanje dejavnosti v času osamosvajanja
11) skrbi za javno predstavitev dela društva in širjenje domoljubja
12) skrbi za dokončanje projektov na področju publicistične dejavnosti
13) skrbi za sodelovanje z zvezo ali drugimi na področju publicistične dejavnosti
14) skrbi za sprotno urejanje spletne strani in medijsko popularizacijo društva
15) urednik spletne strani Tomislav Habulin skupaj s člani skrbi za sprotno obveščanje
notranje in zunanje javnosti o delu društva
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