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RAZPIS

Upravni odbor PVD Sever – Gorenjska v skladu z določbo 13. člena Pravilnika o žigu, znaku, članski izkaznici
in praporu društva ter Priročnikom veteranskih in domoljubnih organizacij v Republiki Sloveniji za
slovesnosti, praznovanja, počastitve in žalovanja praporu, objavlja razpis za:
 dva (2) praporščaka društva;
Obrazložitev:
Razpisu botruje predvsem dejstvo, da v PVD Sever – Gorenjska naloge praporščaka že več ali manj vse od
ustanovitve društva v letu 1997 opravljata večinoma le dva praporščaka, ki pa tega zaradi zdravstvenih
težav več dolgo ne bosta mogla.
Poenostavljeno rečeno gre v primeru prapora za zastavo, ki pa se od te razlikuje po svoji unikatni izdelavi,
vizualni sestavi in uporabi ter vizualno sporočilni simboliki, ki se spreminja skozi čas, prostor in način.
Prapor izkazuje predvsem reprezentativnost, pripadnost, čustveni odnos ter tudi čast. V Sloveniji prapore
uporabljajo predvsem društva in združenja, občine, vojska in policija, pa tudi nekatera podjetja. Iz tega
izhaja tudi dejstvo, da prapor nosi motiv, ki je tesno povezan z njegovim lastnikom. Tako je tradicionalno
prva stran prapora opremljena s tekstom, ki povedo, za katero združenje/društvo gre, ter z logotipom, ki
predstavlja združenje/zvezo. Prapor je običajno pripet na lesen, rdeče obarvan drog. Na vrhu droga je
medeninast simbol. Na drog prapora se lahko pritrdijo spominski žebljički kot darila posameznikov. Na vrhu
prapora so lahko obešeni tudi spominski trakovi, na katerih je lahko uvezen tudi logotip ali ime darovalca in
datum razvitja. Spominski trak izkazuje tesno povezanost darovalca z lastnikom prapora.
V primeru PVD Sever – Gorenjska praporščak skupaj s praporom, ki je najvišji simbol društva tega
predstavlja ob različnih svečanostih, spominskih slovesnostih in drugih dogodkih (op.: regijske ali državne
slovesnosti, slovesnosti Združenja Sever idr. veteranskih in domoljubnih organizacij, prireditve v okviru
lokalne skupnosti, občni zbor, pogrebne slovesnosti itd.). Praporščak je tudi čuvar in nosilec prapora.
K prijavi vabimo članice in člane društva, ki:






so vestni, natančni in zanesljivi,
so komunikativni in jih veseli delo z ljudmi,
so pripravljeni na usposabljanje za praporščaka,
so pripravljeni opravljati naloge ne glede na vremenske razmere,
zaželjen lasten prevoz.

Prijave na prosti mesti praporščakov bodo do 31. 3. 2022 sprejemali vodje odborov. Po tem datumu bo
upravni odbor društva izvedel končni izbor, o čemer bodo kandidati obveščeni.
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