POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – MARIBOR

Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Uradni list R. Slovenije, št. 61/06 in 58/09), je
skupščina Policijskega veteranskega društva SEVER-MARIBOR sprejela
STATUT
POLICIJSKEGA VETERANSKEGA DRUŠTVA SEVER MARIBOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je Policijsko veteransko društvo SEVER-MARIBOR. Kratica imena je PVD
Sever Maribor. PVD Sever Maribor je prostovoljno, nepridobitno društvo vseh udeleženk in
udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki Organov za notranje zadeve, aktivnega
in rezervnega sestava, sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v
Sloveniji, ali pa so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v oborožene spopade pri
osamosvajanju R.Slovenije.
2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Mariboru Maistrova ul. št. 2.
3. člen
Društvo ima svoj žig, znak in prapor.
Žig je okrogle oblike s premerom 3,5 cm. V njegovi sredini je znak društva. Ob robu je napisa
Policijsko veteransko društvo SEVER-MARIBOR.
Znak policijskega veteranskega društva SEVER-MARIBOR ima obliko ščita, ki je obrobljen z
stiliziranimi lipovimi listi zelene barve, na katerem je napis »POLICIJSKO VETERANSKO
DRUŠTVO SEVER-MARIBOR«. V sredini znaka je na modri podlagi vrisana rumena
osemkraka zvezda. V zgornjem delu znaka so vodoravno vrisane slovenske nacionalne
barve.
Prapor je pravokotne oblike, velikosti 130 x 84 cm. Podlaga je modre barve, v sredini je znak
društva, pod znakom je napis »POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVERMARIBOR«.

Policijsko veteransko društvo Sever – Maribor, Maistrova ul. št. 2, 2000 Maribor, 040 720 496,
www.sever-maribor.com, info@sever-maribor.com, TRR 04173-0000779007 Nova KBM, dav. št. 52120821

4. člen
Člani društva delujejo v odborih, ki so organizirani po teritorialnem ali organizacijskem
principu policije, na območju Policijske uprave Maribor.
Odbor ustanovi skupina najmanj 10 članov društva in izmed sebe imenuje predsednika.
Ustanovitev odbora potrdi predsedstvo društva.
Odbor ni samostojna pravna oseba in mora delovati v skladu s tem statutom.
Seznam odborov z vsakokratnim ugotovitvenim sklepom določi predsedstvo društva in je
priloga k temu statutu.
Društvo je vključeno v Zvezo policijskih veteranskih društev SEVER (v nadaljnjem besedilu
Združenje Sever).
II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
5. člen
Društvo na prostovoljni, nepolitični in domoljubni osnovi združuje udeleženke in udeležence
(v nadaljevanju udeležence) aktivnosti za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in
priprav ter aktivnosti v vojni za samostojno in suverene R. Slovenije, ki izpolnjujejo s tem
statutom določene pogoje.

Društvo preko svojih organov:
1. sprejema člane v društvo,
2. seznanja strokovno in širšo javnost z vlogo in aktivnostmi članov združenja v času
demokratičnih procesov v Sloveniji in o pripravah ter neposrednih aktivnostih v vojni za
osamosvojitev Slovenije,
3. pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo članstva o aktivnostih za
zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in o pripravah ter neposrednih aktivnostih v
vojni za Slovenijo in daje pobude za njihovo sistemsko ureditev (izdaja knjig, izdelava
dokumentarnih filmov, objava člankov v sredstvih javnega obveščanja, javni nastopi….),
4. organizira razne oblike strokovnih srečanj na temo posameznih aktivnosti in dogodkov v
času demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter vojne za osamosvojitev Slovenije,
za ohranjanje in obujanje spominov na aktivnostih članov združenja,
5. organizira in se udeležuje spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov iz časa
demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter neposrednih aktivnosti v vojni za
osamosvojitev Slovenije,
6. posebej skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi in vsestransko pomoč ranjenim policistom
ter svojcem padlih policistov v vojni za Slovenijo,
7. med članstvom ohranja in krepi pristne in prijateljske odnose ne glede na njihovo
politično, stanovsko in svetovno-nazorsko pripadnost,
8. organizira proslave, družabna srečanja, izlete, športne in druge prireditve za krepitev
medsebojnih prijateljskih odnosov,

Stran 2 od 13

9. daje pristojnim organom predloge za podelitev odlikovanj in priznanj članom zaradi
zaslug v času demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter neposrednih aktivnosti v
vojni za Slovenijo,
10. preko Združenja Sever uveljavlja svoje interese pri državnih organih Republike Slovenije.

6. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
7. člen
Društvo o svojem delu obvešča ožjo in širšo javnost.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik društva.
III.

ČLANSTVO
8. člen

Članstvo v društvu lahko pridobi državljan Republike Slovenije, kot udeleženec aktivnosti, ki
so jih organi za notranje zadeve, v času od 1. 12. 1989 do 26. 10. 1991, izvajali za zaščito
demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter aktivnosti v vojni za osamosvojitev Slovenije
in sicer:
- pripadnik aktivnega ali rezervnega sestava ONZ,
- upokojeni ali bivši aktivni delavec ONZ ali bivši pripadnik rezervnega sestava ONZ,
državljan R Slovenije, ki je s svojimi dejanji in storitvami pomagal pripadnikom
organov za notranje zadeve,
- sorodnik (zakonski ali izven zakonski partner, otroci in starši) umrlega pripadnika
aktivnega ali rezervnega sestava organov za notranje zadeve, ki je življenje izgubil v
vojni za osamosvojitev Republike Slovenije,
- druge osebe, ki simpatizirajo z nameni in cilji društva in s svojim delom pomagajo
društvu.
9. člen
Osebi, ki ni državljan Republike Slovenije, lahko skupščina, zaradi zaslug v času
demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav, ter neposrednih aktivnosti v vojni za Slovenijo,
podeli naziv častnega člana društva.
Častni član ima vse pravice člana društva, ne more pa voliti in biti izvoljen v organe društva.
10. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno.
Pristopna izjava mora vsebovati:
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Ime, priimek, rojstne podatke in naslov stalnega prebivališča, organizacijsko enoto, v kateri je
deloval v obdobju od 1. 12. 1989 do 26. 10. 1991, zadolžitve in izvedene aktivnosti z opisom
dogodkov ter oseb, ki lahko te navedbe potrdijo, če niso bile uradno evidentirane, priznanja
in odlikovanja, prejeta zaradi udeležbe v pripravah in aktivnostih v vojni za Slovenijo, za
druge osebe pa še navedbo osebnih razlogov za odločitev za članstvo.

11. člen
Pristopno izjavo za sprejem v članstvo obravnava komisija za statutarna, finančna,
organizacijska in kadrovska vprašanja.
Po zbranih informacijah komisija dokumentacijo skupaj s pristopno izjavo, kandidata in s
svojim mnenjem posreduje tajniku društva, ki je dolžan članu v roku 3 mesecev dostaviti
člansko izkaznico in značko društva.
12. člen
Komisija za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja v primeru, če
ugotovi, da novo prijavljeni član ne izpolnjuje s tem statutom vseh predpisanih pogojev, izda
pisni sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo društva.
Zoper sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo se lahko novo prijavljeni član, v roku 15 dni po
prejemu, pritoži na predsedstvo, ki o zadevi dokončno odloča.

13. člen
Članstvo v društvu preneha:
-

-

s smrtjo člana,
s prostovoljnim izstopom, (član izstopi iz društva prostovoljno, s pisno izjavo o izstopu
organom društva),
z izključitvijo (člana se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti članov,
naštete v tem statutu, ter če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva, izrečeno s
strani častnega razsodišča,
s črtanjem iz članstva, če član tri leta kljub pisnemu opominu predsedstva, ni plačal
članarine društvu.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

14. člen
Člani in članice (v nadaljevanju člani) društva:
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-

-

prejmemo člansko izkaznico in značko društva,
volijo in so voljeni v organe društva,
se udeležujejo spominski svečanosti ob obletnicah dogodkov med pripravami in vojno za
Slovenijo in sodelujejo v aktivnostih, ki jih organizira društvo,
si prizadevajo za ohranjanje verodostojnosti prikazovanja dogodkov in aktivnosti za
zaščito razvoja demokracije v Sloveniji ter priprav in neposrednih aktivnosti v vojni za
Slovenijo in dostojanstveno zastopajo stališče društva v javnosti,
redno plačujejo letno članarino, katero višino določi predsedstvo na predlog komisije za
statutarna, finančna in organizacijska vprašanja,
vestno, po svojih sposobnostih izpolnjujejo naloge, ki so jim zaupane na podlagi sklepov
organov društva.
15. člen

Organi društva so:
1. Skupščina,
2. Predsedstvo, ki šteje 7 članov in ga sestavljajo:
- predsednik
- podpredsednika
- tajnik
- blagajnik
- predsednik komisije za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja in
- predsednik odbora, ki ga izbere predsedstvo
3. Komisija za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja, ki šteje tri
člane.
4. Častno razsodišče, ki šteje 3 člane;
5. Nadzorni odbor, ki šteje 3 člane.
16. člen
Mandat izvoljenih funkcionarjev in članov organov društva traja 4 leta in se lahko večkrat
ponovi.

V. SKUPŠČINA
17. člen
Skupščina društva je najvišji organ društva in jo sestavljajo po dva člana iz vsakega odbora.
Skupščina zaseda vsako leto enkrat. Predsedstvo lahko skliče izredno skupščino na podlagi
zahteve ene tretjine članov društva, na zahtevo nadzornega odbora ali po lastnem sklepu o
sklicu izredne skupščine. Predlagatelj oziroma pobudnik sklica izredne skupščine mora
predsedstvu v pisni obliki predlagati zadevo o kateri naj se odloča na skupščini.

Stran 5 od 13

Predsedstvo je dolžno izredno skupščino sklicati najkasneje v 30 dneh po prejemu pisne
zahteve za sklic izredne skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom mora biti objavljen
najkasneje sedem dni pred sklicem.
18. člen
Skupščina:
-

-

sprejema statut in njegove spremembe,
sprejema finančni načrt in letno finančno poročilo,
daje usmeritve za delo društva in sprejema program dela društva,
sklepa o poročilih predsedstva, komisije za statutarna, finančna, kadrovska in
organizacijska vprašanja, častnega razsodišča in nadzornega odbora,
voli in razrešuje predsednika, člane predsedstva, predsednika in člane komisije za
statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja, častnega razsodišča in
nadzornega odbora.
potrdi delegata v Združenje Sever,
odloča o spremembi simbolov društva,
odloča o združevanju društva z drugimi podobnimi društvi v zvezo,
sklepa o prenehanju delovanja društva.
19. člen

Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.
Če skupščina odloči o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, morata zato
glasovati dve tretjini navzočih članov. Način glasovanja na predlog predsednika, določi
skupščina.
Ko skupščina glasuje o razrešitvi organov društva, pri glasovanju člani teh organov ne smejo
sodelovati.

20. člen
Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z
delovanjem društva, kot npr. Predsednik društev in združenj z enakimi ali podobnimi cilji in
hotenji, predstavniki gospodarskih družb in zavodov, predstavniki državnih organov in
državljani nasploh,
21. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nato
skupščina veljavno sklepa, če je prisotna ena tretjina članov.
Če ni navzočih niti ena tretjina članov, se najkasneje v 30 dneh skupščina ponovno skliče.
Če tudi tokrat ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut,
nato skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj ¼ članov.
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22. člen
Skupščino odpre predsednik društva in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli tri članskega
delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overitelja
zapisnika, po potrebi pa tudi druge delovne organe (volilno komisijo, kandidacijsko
komisijo...).
23. člen
O delu skupščine zapisnikar piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva, oba overitelja in zapisnikar.

VI. PREDSEDSTVO DRUŠTVA
24. člen
Predsedstvo društva je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijske, upravne,
administrativne in strokovno tehnične zadeve društva, ki mu jih naloži skupščina.

25. člen
V predsedstvo so izvoljeni tisti kandidati, ki na volitvah prejmejo največje število glasov.
26. člen
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini društva.

27. člen
Predsedstvo:
-

v skladu z usmeritvami skupščine vodi in usmerja delo društva,
sprejema poslovnike in pravilnike ter druge akte društva, razen statuta in njegovih
sprememb,
pripravi predlog programa dela društva,
vodi finančno poslovanje društva, pripravi predlog finančnega načrta in letnega
finančnega poročila društva,
upravlja s premoženjem društva,
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-

-

delegatu, ki zastopa društvo v združenju, daje navodila, predloge in pripombe, ter
druge naloge, ki so v interesu društva, ta pa je dolžan aktivno zastopati društvo na
sestankih zveze in
imenuje ter razrešuje praporščake.

Predsedstvo šteje 7 članov, vodi ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden od
podpredsednikov društva.

28. člen
Predsedstvo je izvršni organ skupščine. Predsednik in ali podpredsednika predsedstva so
lahko hkrati izvoljeni za delegata v zvezo.

29. člen
Administrativne naloge za predsedstvo opravlja tajnik.

30. člen
Predsednik predsedstva samostojno zastopa društvo pred državnimi organi, drugimi
sorodnimi društvi in organizacijami ter javnostjo.

31. člen
Predsedstvo vodi društvo v času med dvema skupščinama po smernicah, sprejetih na
skupščini. Sestaja se praviloma trikrat letno, po potrebi pa tudi bolj pogosto.
Predsednika častnega razsodišča in nadzornega odbora imata pravico da se udeležujeta sej
predsedstva, na katere morata biti vabljena, vendar brez pravice odločanja.

32. člen
Predsedstvo je sklepčno, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če
zanje glasujejo večina navzočih članov.
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33. člen
Kadar predsednik društva odstopi ali svoje funkcije ne more več opravljati iz osebnih ali
kakšnih drugih razlogov, ga zamenja eden izmed podpredsednikov, ki ga izvolijo člani
predsedstva in dobi več kot polovico glasov vseh članov predsedstva.
V primeru odstopa predsednika opravlja vse funkcije izvoljeni podpredsednik in ima tudi vsa
pooblastila, predsednika društva. Funkcijo opravlja do konca mandata, oziroma do naslednje
redne skupščine.
VII. KOMISIJA ZA STATUTARNA, FINAČNA, KADROVSKA IN ORGANIZACIJSKA
VPRAŠANJA
34. člen
Komisija za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja ima predsednika in
dva člana, ki jih izvoli skupščina, njihov mandat pa traja štiri leta.
Naloge komisije so predvsem, da ugotavlja veljavnost sprejetih sklepov ter vse druge naloge
v zvezi z statutarnimi, finančnimi, kadrovskimi in organizacijskimi zadevami, ki jih komisiji
naloži skupščina ali predsedstvo. Komisija odloča tudi o sprejemanju novih članov v društvo.
Komisija je sklepčna če sta prisotna vsaj dva člana, sklep pa je sprejet, če zanj glasujeta dva
člana.
Komisija je za svoje delo odgovorna skupščini.

VIII. ČASTNO RAZSODIŠČE
35. člen
Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina, njihov mandat pa
traja štiri leta.
Častno razsodišče posluje po pravilniku častnega razsodišča društva.
Sklepčnost je podana, če sta prisotna vsaj dva člana, sklep pa je sprejet, če zanj glasujeta
dva člana.
Častno razsodišče obravnava tudi disciplinske kršitve kot prvo stopenski organ.
Disciplinske kršitve so:
-

kršitve določb statuta,
nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev v društvu,
ne izvrševanje sklepov organov društva,
dejanja, ki škodijo ugledu društva,
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-

ne plačevanje ali neredno plačevanje članarine.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče častno razsodišče so:
-

opomin in
izključitev.

Zoper sklep častnega razsodišča lahko prizadeti vloži pritožbo na predsedstvo, kot
drugostopenjski organ.
IX. NADZORNI ODBOR
36. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo predsedstva med dvema skupščinama in
stalno nadzira finančno materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor je za svoje delo
odgovoren skupščini in ji mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

37. člen
Nadzorni odbor ugotavlja tudi morebitne nepravilnosti v delovanju vseh ostalih organov in
delovnih teles društva in je dolžan o svojih ugotovitvah tekoče seznanjati predsedstvo in
skupščino.
38. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina, njihov mandat pa traja
štiri leta.
Nadzorni odbor sprejme sklepe, če sta prisotna vsaj dva člana in če zanje glasujeta vsaj dva
člana. Predsednik in član nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani predsedstva.

39. člen
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvišji organ društva mora prikazovati
resnično stanje o premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili
računovodskega standarda za društvo in pravilnikom o finančnem poslovanju in
računovodenju.
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X. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
40. člen
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
-

s članarino,
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
z darili in volili,
s prispevki donatorjev,
iz javnih sredstev,
iz dotacij Združenja Sever in
iz drugih virov.

Letne finančne načrte sprejema skupščina na predlog predsedstva.
Pooblaščena podpisnika za finančno poslovanje sta predsednik in blagajnik društva.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

41. člen
Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno - materialnem poslovanju na način in v
obliki, ki ju določi s tem statutom in Pravilnikom o finančnem poslovanju in računovodenju.

42. Člen
Naloge finančnega poslovanja opravlja blagajnik.
Predsednik sme s finančno organizacijo skleniti pogodbo o opravljanju storitve s področja
finančno materialnega poslovanja.

43. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot
take vpisane v inventarno knjigo društva. S premoženjem društva upravlja predsedstvo.

Premičnine se lahko kupi ali odtuji samo na podlagi sklepa seje predsedstva. O nakupu ali
odtujitvi nepremičnin društva odloča skupščina. Društvo kot dober gospodar upravlja in
gospodari z lastnino s katero razpolaga.
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44. člen
Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa.
Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s pravili računovodskega standarda za
društvo in po pravilniku o finančnem poslovanju in računovodenju.
Denarna sredstva vodi v blagajniški knjigi. Blagajnik redno ali na zahtevo poroča o
finančnem poslovanju predsedstvu.

45. člen
Finančno poslovanje društva je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in
materialno poslovanje društva.

XI. KONČNE DOLOČBE
46. člen
Društvo preneha delovati:
-

s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino vseh članov,
z odločbo pristojnega državnega organa,
po zakonu.
47. člen

Najvišji organ društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva.
Sklep mora vsebovati ime in dejavnost sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi tega
zakona na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh
obvestiti pristojni državni organ.

48. člen
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Če društvo preneha delovati pripadajo njegova materialna in finančna sredstva Združenju
Sever.
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s
pravnim redom Republike Slovenije.

49. člen
V skladu s tem statutom predsedstvo društva po potrebi sprejema tudi druge splošne akte,
potrebne za delovanje društva, predvsem pa:

Pravilnik o žigu, znaku, članski izkaznici in praporu društva,
Pravilnik o delu častnega razsodišča društva,
Pravilnikom o finančnem poslovanju in računovodenju.
Pravilnik o priznanjih, ki jih podeljuje društvo ter pogojih in načinu podeljevanja.
Pravilniki in drugi akti društva, morajo biti usklajeni s tem statutom najkasneje v treh mesecih
po uveljavitvi tega statuta.
50. člen
Določbe tega statuta razlaga predsedstvo društva.

51. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta, preneha veljati statut društva, sprejet na ustanovni skupščini
društva 29. 12. 1997 s spremembami.

52. člen
Ta statut je bil sprejet na skupščini društva dne 17. 2. 2011 in začne veljati takoj.

Darko ŠORLI
Predsednik
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