Na podlagi Zakona o druitvih {Ur" list RS, 5t. 64tAafi z dne L2. 8. 201-1} in Zakona o
nevladnih organizacijah (Ur. list RS, 5t. 2U2018 z dne 30. 3. 2018) je Zhor dlanov dne
01.03.2019 sprejel spremembe in dopolnitve Statuta, ter naslednji distopis Statuta.

STATUT
DRUSTVA VETERANOV SEVER
SEVERNE PRIMORSKE

I. SPLOSNE DOLOEBE
1. dlen

DruStvo veteranov Sever Severne Primorske {v nadaljevanju: drultvo} je nevladno,
nepridobitno, neprofitno in neodvisno. prosto\roljno, domoljubno, in nepolitiino zdruienje
posameznic in posameznikov, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve Republike
Slovenije ali kat prastovoljei sodelovali pri aktivnostih za zaSdito demokratiinih procesov v
Sloveniji, ali bili neposredno vkljuieni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije, ter
posameznic in posameznikov, ki sprejemajo in se zavz€majo za vrednote, na katerih je
temeljilo delovanje organov za notranje zadeve pr! zaSiitidemokratidnih procesov v Sloveniji
oziroma med vojno za osamosvojitev Republike Slovenije.
Druitvo kot nevladna organizacija deluje v javnem interesu.
Druitvo pri svojem delu upoSteva in se ravna po Listinivrednost Zveze policijskih veteranskih
druitev Sever.
Vsa poimenovanja v tem Statutu {pripadnik, kandidat, Elan ...} veljajo tudi za osebe ienskega
spola.
2. Elen
S

tem Statutom se dolola:
f. irne in sedei druitva,
2. namen, cilje in naloge,
3. naiin vilanjevanja in prenehanje dlanstva v druitvu,
4. organiziranost druitva,
5. organe, njihovo delovno podrodje in medsebojna razmerja,
5. pravice in dolinostidlanov in organov,
7. zastopanje in predstavljanje, ter nadin zagotavljanja javnosti dela,
8. finanino in materialno poslovanje in nadin opravljanja nadzora nad sredstvi,
9. nadin sprejemanja spremernb in dopolnitev terneljnega akta,
10. naiin preneha nja delovanja in razpolaganje s premoienjem druitva v takem primeru,
11. prehodne in konine doloibe.

II.IME IN SEDEZ DRUSTVA
3. €len

lme druitva

je: Druitvo veteranov

SEVER

Severne Primorske.

Drultvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na obmodju Upravnih enot { Ajdov5iina,
Nova Gorica, Tolmin in ldrija i.
Predstavlja in zastopa ga predsednik drultva.
Sedei druitva je v NoviGorici"
Naslov sedeia s sklepom doloda Upravniodbor dru5tva"
4. ilen

Druitvo ima svoj iig, znak in prapor, izkaznico in veteransko obleko.
Zig;e okrogie obtike s prern€rom 3,5 cm. V njegovi vsebini je znak dru5tva" V zgornjem delu
iiga.!e napis: DRUSTVO VETERANOV SEVER. V spodnjem notranjem krogu je napis SEVERNE
PRIMORSKE. Na zunanjem spodnjem robu pa je napis ftiOVA GORICA SEDEJEVA lL.
Za potrebe finandnega poslovanja ima druitvo pornanjian iig premera 2 cm.
Znak

druitva irna obliko modrega Siita z rumenim robom, na ravnern zgornjem delu roha je

napis DRUSTVO VETERANOV, na spodnjem zaobljenem delu pa napis SEVER. Na levem robu
ie od zgor4 navzdol napis SEVERNE na desnem robu pa od zgaraj navrdol napis
PRIMORSKE. V sredini Sdita je rumena stilizirana zvezda z osmimi kraki. V zgornjem delu Stita
je nad napisom DRUSTVO VETERANOV vodoravno vrisana slovenska zastava. Sdit obkroiaja
stilizirani lipovi listi rumene barve"
Prapor je pravokotne oblike velikosti L30 x 84 cm. Podlaga je modre barve, v sredinije znak
druitva. Nad znakom ie napis Druitvo veteranov SEVER, pod znal<om pa Severne Primorske"
Prapor nosijo prapor5daki, kijih irnenuje Upravni odbor druitva.

ilanom druitva se ob vllanitvi izdaja enotne izkaznice Zvere policijskih veteranskih druitev
Sever.

Slovesna obleka ilanov druitva je enaka slovesni obleki Zveze policijskih veteranskih
druitev Sever. Podrobnostio slovesni ohleki, noienju slovesne obleke, in ostale dolodbe so
opredeljene v aktu Zveze policijskih yeteranskih druitev Sever, ki ureja to podroije.

Ht. NAMEN, CtUt tN NALOGE DRUSTVA

5. Elen

Namen delovanja druStva ie:
L. edruievanje posameznic in posameznikov, ki so kot pripadniki organov za notranje
zadeve Republike Slavenije ali kot prostovoljci, sodelavali pri aktivnostih za zaidito

2.

demokratiEnih procesov v Sloveniji, ali biti neposredno vkliudeni v vojno za
osa mosvoj itev Re publike Slovenije,
ohranjanje spomina na vlogo in aktivnosti organov za notranje zadeve med
demokratidnimi procesi v okviru osamosvajanja Slovenije in vojni za osamosvojitev
Slovenije,

3.

4.
5.

ohranjanje spornina in opozarjanje javnosti na vrednote, na katerlh je temeljilo
delovanje organov za notranje zadeve pri aktivnostih za zaldito demokratiinih
procesov v dasu osamosvajanja Slovenije in med vojno za Slovenijo,
zavzemanje za pravice vojnih veteranov, ter organiziranje humanitarnih aktivnosti za
pomoi socialns cgroienim vojnim veteranom,
aktlvno delovanje v Zvezipoticijskih veteranskih druitev Sever.

Cilji delovanja druStva so:
1. krepitev vloge in pomena druitva na lokalni in driavni ravni,
2. krepitev Zveze policijskih veteranskih dru5tev Sever,
3. krepitev statusa in ugleda vojnega veterana v slovenskidnribi,
4. Siritev tlanstva na posameznice in posameznike, ki sprejemajo in se zavzemajo za
vrednote, na katerih je temeljilo delovanje organov za notranje zadeve pri zaSditi
demokratidnih procesov v Sloveniji, oziroma med vojno za osarnosvoiitev Republike
Slovenije,
5, krepitev pruateljskih odnosov in solidarnosti med ilanidrultva,
6. sistemska ureditev pridobivanja, hrambe in objavljanja dokumentarnega gradiva o

akciji Sever

in

drugih aktivnostih organov za notranje zadeve pri raiiiti

demokratii.nih procesov v Sloveniji, ter v okviru priprav na osarnosvojitev in v vojni
za osamosvojitev Slovenije.
DruStuo preko svojih organov opravlja naslednie naloge:
1. sprejema nove dlane v druitvo,
?-" seznania strokovno in 5ir5o javnost z vlogo in aktivnostmi organov za notranje zadeve

med demokratiEnimi procesi v okviru osamosvajanja Slovenije

3.

4.

5.

in vojni

za

osamosvojitev Slovenije,
javnost opozarja na vrednote, ki so bile podlaga za delovanje organov za notranje
zadeve pri zaiditi demokratidnih procesov v iasu priprav na osamosvojitev Slovenije,
ter med vojno za osarnosvojitev Slovenije,
pridobiva in hrani pisnc, slikovno in zvoino gradivo o aktivnostih organav za nctranje
zadeve na obmoiju delovanja druitva pri Sditenju demokratiinih procesov v Sloveniji
in s aktivnostih v vojni za samostojno Slovenijo, ter daje pobude za sistemsko
ureditev gradiva,

organizira razliina strokovna sredanja in posvetovanja, namenjena obujanju in
ohranjanju spomina ter preuievanju aktivnostiorganov za notranje zadeve pri zaSiiti

demokratidnih procesov v Sloveniji, ter v okviru priprav na osamosvojitev in v vojni za
samostojno Slovenijo, ter na vrednote, za katere so se zavzemali,
6. organizira in se udeleiuje spominskih slovesnosti ob obletnicah dogcdkov,
pomembnih za ohranjanje spornina na zgodcvinske dogcdke pomembne aa obstoj
slovenskega naroda in na demokratiine procese v Sloveniji v okviru priprav na
osamosvojitev in v vojniza samostojno Slovenijo,
7. skrbi za ohranianje pr:ijateljskih vezi rned [iani drultva in za vsestransko pomod
policistom, ranjenim v vojni, ter svojcem policistov, ki so padli v vojni za samostojno
Slovenijo,
8. aktivno sprernlja iri sodeluje pr! ohranjanju pravic vojnih veteranov, ter organizira
humanitarne aktivnostiza pomoi socialno ogroienim dlanom dru5tva, ki imajo status
vojnega veterana in drugim ilanom drultva,
9. organizira prcstave, druiabna sreianja, izlete, Sportne in druge prireditve za krepitev
prijateljskih odnosov med 6lani dru5tva, ter domoljubnimi in veteranskimi
organizacijami,
10. pristojnim organom predlaga podelitve odlikovanj in priznanj ilanom za zasluge pri
zaiditi demokratidnih procesov v Sloveniji in v vojni za samostojno Slovenijo,
L3." na demokratiien in dostojanstven naiin uveljavlja svoje interese pridriavnih organih,
organih lokalnih skupnostiin drugih organih Republike Slovenije,
12. s podpisom pogodbe se skupaj z drugimi druStvi zdruiuje v Zvezo policijskih
veteranskih drultev Sever.
6. Elen

Druitvo lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te
dejavnosti dolo{a zakon. Pridobitna dejavnost je dolodena v tem Statutu in je povezana z
Rarnenom/ cilji in nalogami druitva, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti
drultva, ter jo druitvo opravlja le v obsegu, potrebnem za uresniievanje namena in ciljev,
oziroma za opravlja nje ne p ridobitne dejavnosti.
Dru5tvo opravlia pridobitno deiavnost v skladu

s

standardno klasifikacijo dejavnosti:

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trinic (neposredna prodaja
od vrat do vrat, prodaja na drobno prek zastopnikai,
- l 56.104 Zadasnigostinski obrati{prodaja jedi na stojnicah},
- I 56.300 Streiba pijad (tolenje pijai na stojnicah),
- J 58"11"0 lzdalanje knjig {izdaianje kniig" broiur, prospektov, knjrg na elektronskih
-G

medijih, na internetu),
Drugo zaloini5tvo {izdaja plakatov, drugo tiskano gradivo},
- M 73.110 De.iavnost oglalevalskih agencij {distribucija oglaSevalnega rnateriala},
- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sretanj {organiziranje strokovnih sreianj,
seminariev [n konferenc],
p
- 85.590 Drugje nerazvr5iena izobraievanja, izpopolnjevanje in usposabljanja,
- R 92.002 Prirqjanje klasiinih iger na sredo na prireditvah druitva,
- R 93.190 Druge $portne dejavnosti (organiziranje Sportnih dogodkov),
- R 93.299 Druge nerazvrSiene dejavnosti za prostiias (organiziranje predstav in
prireditev razvedrilne narave),
-J

58.190

-S

94.999

Dejavnost drugje nerazvr5ienih ilanskih organizacij, kot so ozaveiianje javnosti
o pomenu osamosvojitve Slovenije, zbiranje sredstev za pomo[ dlanom in
policistom, in sodelovanje v drugih dobrodelnih in humanitarnih akcijah.
7. Elen

ee drultvo priopravljanju svoje dejavnosti ustvari preseiek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje de,iavnosti, za katero je bil ustanovljeno. Vsaka delitev premoienja
dru5tva rned njegove ustanovitelje, dlane ali druge osebe je niina.

M. NAEIN ViMTIITVANJA ELANOV IN FRENEHANJE CUATUSTV*
8. Elen

elani drulwa lahko postanejo le poslovno sposobne osebe, udeleiene v aktivnostih, ki so jih
takratni organi za notranje zadeve izvajaliv okviru akcije Sever, leta 1989, do umika zadnjega
vojaka JlA, oktobra 1991 iz Slovenije in sicer:

aktivni in rezervni milidniki,
upokojenI delavci, nekdanjiaktivnidelavcia[i nekdanjipripadniki rezervne sestave
takratnih organov za notranje zadeve,
3. prostovoljci, kiso s svojimi dejanji in storitvami pomagalipripadnikom takratnih
organov za notranje zadeve,
4. zakonskializunajzakonski partnerji, otroci ali starii pripadnika aktivne ali rezervne
sestave takratnih organov za notranie zadeve,
5. delavci policije.
1.

2-

Poleg posameznikov iz prejlnjega odstavka lahko dlani druitva postanejo tudi posamezniki,
ki sprejernajo doloiila tega Statuta in se zavzemajo za vrednote, na katerih je temeljilo
delovanje organov za notranie zadeve pri zalditi demokratidnih procesov v Slovenijioziroma
med vojno za osamosvojitev Republike Slovenije.

f. ilen
ilanstvo v druStvu je prostovoljno.
Posameznik, ki se
fotografUi.

ieli v6laniti v druitvo, izpolni pristopno izjavo. K izjavi predloii tudi dve

kijih je navedelv pristopni izjavi, lahko dlani Upravnega odbora za
pogojev
razjasnitev izpolnjevanja
za dlanstvo s kandidatom opravijo tudi pogovor. ee se ga
kandidat ne udeleii, se 5teje, da odstopa od vloge za sprejem. de kandidat izpolnjuje s tem
Statutom predpisane pogoje za ilanstvo, Upravni odbor sprejme sklep o vilanitvi v dru5tvo.

Po preverjanju podatkov,

fe

kandldat ne izpolnjuje pogojev za sprejem v dlanstvo, mu dru5tvo izda sklep o uavrnitvi.
Zoper sklep se lahko v petnajstih dneh po prejemu pritoii na Zbor ilanov dru5tva, ki o zadevi
dokonlno odloii.

elanstvo v drurltvu ne izkljuduje dlanstva v podobnem drultvu iz obdobja osamosvajanja
Republike Slovenije, ali drugega druitva, ie sc namen, cilji, dejavnost in nadin delovanja
drugega dru5tva skladni z duhom tega Statuta.

10.

ilen

Naziv Eastni tlan druitva se lahko podeli pravni ali fizi{na osebi, ki ima posebne zasluge za
delovanje dru6tva.

fastnim {lanom druBtva se izda pcsebna listina.
eastni 6lan druitva ne pladuje dlanarine.
11. Elen

dlanstvo v druitvu preneha:

t.
2.
3.
4.

smrtjo {lana,
s prostovoljnim i:stopom,
z izkljuEitvijo,
z izbrisom.
s

V. ORGANIZIRANOST DRUSTVA
12.

ilen

Pododbori druitva
Podcdhori drultva so oblika dela druitva organizirani po ter:itorialnern principu.

flani druStva se praviloma vkljuddo v pododbor druStva na obmodju katerega iivijo ali delajo.
Pododbori se lahko organizirajo, Ie imajo veE kot 10 ilanov"

Fsdodbor ima predsednika in podpredsednika predsednika, kivodita delo pododbora.
Kriterije za oblikovanje pododborov s sklepom doloii Upravni odbor druitva.
Seznam pododborov z vsakokratnim ugotovitvenim sklepom doloii Upravni odbor druitva in
je priloga kternu Statutu. Sprememba Stevila pododborov ne pomenispremembe Statuta.

Pododbor ni pravna oseba in mora delovativ skladu s tem Statutolt'1.

VI. ORGANI DRUSTVA NJIHOVO DELOVNO POI}ROOE IN MEDSEBOJNA RAZMERJA

13.Ilen
OrganidruStva so:

1. Zbor {lanov drultva,
2. Upravniodbor,
3. fastno razsodii6e,

4.
5.

Nadzorniodbor,
stalna in obiasne komisije in delovna telesa

.

Mandat organov traja Stiri leta . ilani so lahko vedkrat zaporedoma izvoljeni. V primeru
smrti, dolgotrajne bolezni ali neaktivnosti posameznih dlanov ali iz drugih opravidljivih
vzroksv se 6lani organov v roku mandata nadomestijo oziroma zamenjajo, vendar najkasneje
do prvega naslednjega zasedanja Zbora dlanov, ki mora izvoliti nove dlane. Naloge zastopanja
druStva v primeru smrti oziroma daljie bolezni predsednika druiwa prevzame
podpredsednik druitva vendar najvei do naslednjega rednega letnega Zbora ilanov druitva.
Mandat stalnih in obdasnih komisij in delovnih teles se dolo{i z njihovo ustanovitvijo.

ie je v druitvo vkljudenih manj kot t0 dlanov,

se pristojnosti za odloianje razdeli med
(zastopnikom) dru5tva. Upravni odbor
predsednikom
in
6lanov,
Upravnim
odborom
Zbarom
izvr5uje odlodiwe Zbora dlanov. Zbor ilanov izvriuje nadzorno funkcijo tako, da nadzoruie
delo predsednika druStva in dlanov Upravnega odbora. Z izvr6evanjem te funkcije vsako leto
imenuje zadasno delovno telo ter mu dolodi njegove naloge, pooblastila in odgovornost.
Delovno telo o opravljenem delu pripravi porodilo, na podlagi katerega Zbor ilanov
sprejema cdlolitve, zlasti letna porotilo. Predsednik zastopa in predstavlja drultvo pred
tretjimi osebami. Ugotavlianje krlitev in izrekanie disciplinskih ukrepov je v pristojnosti
predsednika dru6tva. Predlagatelj pa je lahko vsak dlan. Zbor dlanov odlota o pritoibah zoper
odloditve predsednika druStva ln o pritoibah aoper lastne odloiitve, ter vodi disciplinski
postopek zoper predsed nika.

Zbor Ilanov dru5tva
14. Elen

Zbor tlanov druitva je najviSji organ in ga sestavljajo vsi 6lani druitva.
Zbor dlanov zaseda najmanj enkrat na leto.

Sklic izredne seje Zbora ilanov dru5tva lahko zahteva Upravni odbor druitva, posamezen
pododbor ali Nadzorni odbor. Na izredni seji Zbor dlanov dru5tva sklepa le o zadevah, zaradi
katerih je sklican.

Po sprejemu pisne zahteve za sklic izredne seje Zbora tlanov drultva
dru5tva dollan skiicati Zbor dlanov dr:uItva naikasneie v 30 dneh.

je Upravni odbor

elanorn druitva morajo biti vabila z dnevnim redom poslana najkasneje deset dni preci
napovedanirn sklicem Zbora dlanov dru3tva.
15. dlen

Naloge Zbora Elanou druitva:

L. sprejema Statut drultva in njegove spremembe,
2. sprejenra letno porciilo o delu druitva,
3. sprejema finanino porofilo in finanlni nadrt,
4. daje usmeritve za delo in sprejema program deia drultva,
5. sprejerna porodila Nadzornega odbora, fastnega razsodiida in ostalih komisij, kijih
je sam imenoval,
6. voli in razreSuje predsednika druitva,
7. voli in razreluje sekretarja druitva,
8. potrjuje predsednike in podpredsednike pododborov,
9. voli in razreiuje dlane Nadzornega odbora,
10. voli in razreSuje Ilane komisij, kijih je sam imenoval,
3.1. voli in razreiuje 6lane eastnega razsodiiia,
l-2. odloia o:druievanju druStva z drugimidru5tvi,
L3" odloda o spremernbah simbolov in imena dru6tva,
14. potrjuje Statut drultva in odloda o njegovih spremembah in dopolnitvah,
15. sklepa o pritoibah zoper sklepe o zavrnitvisprejema v druitvo,
16. sklepa o prenehanju delovanja drultva,
17. kot organ druge stopnje dokondno odloda o pritoibah zoper sklepe iastnega
razsodii8a.
16.

flen

Zbor Elanov druitva sprejema sklepe z vedino opredeljenih glasov navzodih dlanov, ki so
glasovali.

ee Zbor tlanov druitva odloia o spremembi Statuta ali o prenehanju delovanja druitva,
nrorata za to glasovatidve tretjini navzoiih ilanov.
Glasovanje je javno.
Ko Zbor dlanov druStva glasuje o

razreiitvi organov druitva, priglasovanju 6laniteh organov

ne smejo glasovati.

Volitve predsednika, sekretarja, dlanov Nadzornega odbora in dlanov eastnega razsodi5ia so
tajne. V koliker je na kandidatnih listah toliko kandidatov, kot se jih voli, lahko Zbor dlanov
odlodi, da so volitve javne.

fe

sovolitve tajne in je na glasovnicived kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti, so izvoljeni
tisti, ki dobijo najvedje itevilo glasov, tistih, ki so glasovali in oddaliveljavno glasovnico.

17. Elen

Zboru dlanov dru6tva smejo brez glasovalne pravice prisostvovatitudi 6lani Zveze policijskih
veteranskih druitev Sever, drugih policijskih veteranskih drultev Sever, vabljeni gostje in
javnost.
18.

ilen

Zbor dlanov je sklepden, de.ie ob predvidenem zadetku seje navzodih vet kot polovica dlanov.

fe

ni sklepden, se zadetek odloti za petnajst minut, nato Zbor ilanov veljavno sklepa, te je
navzodih vsaj 30 dlanov druitva.

fe

ni navzodih niti 30 tlanov, se v tridesetih dneh Zbor tlanov ponovno sklile.
19. Elen

ilanav praviloma zaine predsednik druitva in jo vodi, dokler Zbor ilanov ne izvoli
predsedstva,
delovnega
kiga sestavljajo predsednik in dva dlana.
Sejo Zbora

Zbor dlanov lahko odloii, da Zbor ilanov vodi predsednik drultva.
Zbor dlanov izvoliie zapisnikarja in po potrebi tudidruge organe.
20. ilen
Zapisnik o sejiZbora dlanov podpiiejo predsednik delovnega predsedstva, in zapisnikar.

Upravni odbor
21. ilen

Upravni odbor druiwa je izvr5ilni organ Zbora dlanov drultva in opravlja organizacijske,
upravne, adrninistrativne in strokovno-tehniine zadeve drultva, ki mu jih naloii Zbor EIanov.

22. Elen

elani Upravnega odbora so predsednik druitva, sekretar, ter predsedniki pododborov.

23. dlen

Upravniodbor je za svoje delo odgovoren Zboru dlanov druiwa.

24. tlen

Upravni odbor opravlja naslednje naloge:

L.

sklicuje Zbor tlanov in pripravlja poroiila ter predloge za Zbor dlanov,
2.. v skladu z usmeritvamiZbora tlanov vodi in usmerja delo drultva,
3. sprejema poslovnik in pravilnike, ter druge akte druitva, razen Statuta in njegovih
sprememb, ter aktov za katere je v tem Statutu predpisano, da jih sprejme Zbor
dlancv
4. pripraviporoiilo o delu drultva za preteklo obdobje,
5. pripravipredlog programa dela druStva za nadaljnje obdobje,
5. vodifinanEno poslovanje drultva in pripravi predlog finandnega natrta in zakljudnega
raduna,
7. za uresnilevanje posameznih nalog ali ciljev imenuje stalna in obiasna delovna telesa

alikomisije,
8. doloii delegate, ki druiwo zastopajo na skupidini Zveze policijskih veteranskih
druitev Sever,
g. upravlja s premoienjem druitva,
10. neposredno skrbiza uresniievanje ciljev in nalog druStva.
11. sprejema sklepe o podelitvi dru5tvenih prlznanj zasluinim ilanom druStva [n drugim
posameznim fiziinim ali pravnim osebam,
12. podaja predloge, da zaslutni Ilani druStva prejmejo driavna odlikovanja ali priznanja"
Podaja predloge za priznanja ali nagrade lokalnih skupnosti in prirnanj Zveze
policijskih veteranskih druEtev Sever,
3-3. spr:eiema sklepe o podeljevanju priznani dr:uitva

25. Elen

Upravni odbor vodi predsednik druitva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik dru3tva.

Na prui seji

po voliwah

Upravni odbor izmed

ilanov na predlog predsednika

izvoli

podpredsednika druitva.
Na sejah Upravnega odbora lahko predsednika pododbora s pooblastilom predsednika
pododbora nadome$ia podpredsednik pododbora .
Upravnl odbor v iasu med dvema sejama Zbora ilansv vodi drultvo po smernicah, ki jih je
sprejel Zbor dlanov. Sestaja se po potrebi.
Administrativne in operativno-tehnitne naloge za Upravni odbor opravlja sekretar dru5tva.

Predsednik, in drugi dlani Upravnega odbora druitva so lahko izvoljeni oziroma potrjeni v
tlanstvo Upravnega odbora vedkrat zapored .

l0

26.

ilen

Upravni odbor sprejema sklepe, de je na seji navzola ved kot polovica dlanov, ki imajo
pravico glasovanja. Sklepi so veljavni, de zanje glasuje vedina navzodih dlanov.
27. Elen

ee med mandatom Upravnega odbora preneha funkcija predsednika pododbora, ilani
pododbora izvolijo novega predsednika, ki po funkciji postane dlan Upravnega odbora
druitva" Itlovo izvoljenega potrdi Zbor dlanov dru5tva na pruem rednem zasedanju. Do
potrditve novega predsednika pododbora funkcijo v UO drultva opravlja podpredsednik
pododbora.

Predsednik dru5tva

28.6len
Predsednik druitva samostojno zastopa dru5tvo pred driavnimi organi, organizacijami ter
drugimidruitvi, skladno z navodili in pocblastili Upravnega odbora.

Predsednik druEtva je po funkciji dlan Upravnega odbora Zdruienja Sever,
odsotnosti pa podpredsednik druBtva.

v njegovi

V kolikor ima predsednik drultva funkcijo v Zvezi policUskih veteranskih drultev Sever, ki
mu avtomatsko omogoda ilanstvo v Upravnem odboru Zveze polici.;iskih veteranskih drultev
Sever, druitvo v Upravnem odboru Zveze policijskih veteranskih drultev Sever zastopa
podpredsednik dru5tva ali po pooblastilu eden izmed dlanov Upravnega odbora.

eastno razsodisIe
29. ilen

Kriitve dololb tega Statuta in na njem temeljeiih aktov ter ravnanje dlanov v nasprotju
in namenidru5tva obravnava eastno razsodi5ie druEtva.
Pisni predlog za obravnavo pred eastnim razsodiSdem lahko
ali posamezen Ilan neposredno dastnemu razsodi5du.

s

cilji

vloii Upravni odbor, pododbor

fastno razsodiEle iteje tri 6lane, kijih izvoli Zbor ilanov druitva.
Predsednik eastnega razsodi5da postane izvoljeni kandidat, ki je na volitvah za dlane
dastnega razsodiita preje! najvedje Stevilo glasov. ee so volitve .iavne dlani iastnega
razsodi56a izmed izvoljenih ilanov izvolijo predsednika.
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eastno razsodi5te o krlitvah Statuta odloia, kot prvostopenjski organ z vedino vseh treh
{lanov. Deluje na podlagi pravilnika eastnega razsodilia, ki ga sprejme Zbor Ilanov
drultva.

iastno razsodi5de lahko ilanom dru5tva izrede naslednje ukrepe:

1. opomin,
2. javniopomin,
3. izkljulitev iz dru5tva.
pritoibi zoper sklep eastnega razsodi56a kot drugostopenjski organ na prvem sklicu odloda
Zbor tlanov drultva. Odlolitev Zbora dlanov je dokonlna.
O

fastno razsodiSie je

za svoje delo odgovorno Zboru

ilanov dru5tva in mu mora porodati

na

rednem letnem zasedanju Zbora dlanov druitva.

Nadzorni odbor
30. Elen
Nadzorni odbor Steje tri ilane, kijih izvoli Zbor dlanov.

Predsednik Nadzornega odbora postane izvoljeni kandidat, ki je na volitvah za dlane
Nadzornega odbora prejel najvedje tstevilo glasov. de so volitve javne, dlani Nadzornega
odbora izmed izvoljenih ilanov izvolijo predsednika.
31. flen

Naloga Nadzornega odbora je, da spremlja delo Upravnega odbora med dvema sejama
Zbora [[anov in nadzira finandno poslovanje druStva.
hladzorni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru ilanov druStva in mu mora pisno porolati
na rednem letnem zasedanju Zbora dlanov druitva.

Nadzorniodbor je dolian o svojih ugotovitvah tekoie seznanjatitudi Upravni odbor.
Nadzorni odbor sklepe sprejema z vedino glasov.

Predsednik Nadzornega odbora je vabljen na seje Upravnega odbora. Seje se lahko udeleii
sam ali na sejo poilje enega izmed dlanov Nadzornega odbora.

t2

vu. pRAvrcE rN oBvEzNosrrtmruov oRu5rva
32. EIen

flani druStva imajo pravico da:

1. prejmejo dlansko izkaznico,
2. volijo in so voljeniv organe dru5tva,
3. sodelujejo pri izvajanju aktivnosti in delu druitva
tlani druitua imaio obveznost da:

1.
2.

plaiujejo letno 6lanarino v znesku, ki ga doloii Upravni odbor druitva in potrdi Zbor
dlanov,
vestno in po svojih sposobnostih izpolnjujejo naloge, ki so jim zaupane po sklepih

3.
4.

organov druStva,
se ravnajo po Statutu druitva,
se po svojih najboljiih moteh trudijo
dela dru$tva,

5.

eastno in odgovorno zastopajo druStvo in Zvezo poticijskih veteranskih druitev

za uresniditev sprejetih planov in programov

Sever.

33. Elen

ilan

druStva je dolian letno dlanarino poravnati do roka, kiga dolodi Upravni odbor in potrdi

Zbor ilanov. Novo sprejeti flani so dolini dlanarino pladati po obvestilu o sprejemu v
Elanstvo. ee tlan druitva dlanarine ne poravna v roku, ga Upravni odbor pisno pozove, da
Ilanarino poravna v roku 30 dni.
flana, ki kliub pozivu dlanarine druitva ne plada ved kot dve leti zapored UO izhrile iz
Ilanstva brez postopka z ugotovitvenirn sklepom.

Poziv za pla{ilo dlanarine se 6lanu poilje z navadno po5to, elektronsko poito ali se ga
opozori tudi ustno in o tem sestavi uradni zaznamek. Ustno lahko dlana druitva opozorijo;
predsednik druitva, sekretar drultva, predsednik pododbora ali podpredsednik pododbora.

flani druitva lahko nosijo veteransko obleko v skladu z pravilnikom Zveze policijskih
veteranskih druitev Sever. Obleko dru5tva je potrebno nositi iastno in odgovorno. flani
druStva poskrbijo, da je obleka vedno primerno urejena. Po prenehanju ilanstva so dolini
veteransko obleko drultvu vrniti.

VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVUANJE TER NAEIN ZAGOTAVUANJAJAVNOSTI DELA
34.

Delo

tlen

drultva in njegovih organov je javno.

predsednik dru5tva.

ta

IJ

Za zagotovitev javnosti dela

je

odgovoren

iavnost dela v soglasju s predsednikom zagotavljajo tudi, podpredsednik, sekretar druBtva,
ter predsedniki pododborov.
35.

ilen

Drultvo zagotavlja javnost dela:

1. z vabili in zapisniki sej organov druitva,
2. z organizacijo javnih sej organov druitva,
3. z izdajo internega glasila druitva,
4. z informacijami na spletnistranidruitva,
5. z informacijami preko javnih medijev.
6. z organizacijo tiskovnih konferenc in javnih manifestacij.
IX. FINANENO

IN

MATERIALNO POSLOVANJE

35. dlen

Drultvo se financira:

L. s dlanarino dlanov,
2. s prispevkiZveze policijskih veteranskih dru$tev Sever,
3. s proraluna Republike Slovenije in lokalnih skupnosti,
4. s sredstvi pridobljenimi na podlagi razpisov lokalnih skupnosti,
5. s prihodki na podlagi materialnih pravic in dejavnostidruitva,
6. z darili in volili,
7. s prispevki donatorjev in sponzorjev,
f

.

iz drugih

javnih sredstev in iz drugih virov.

Letne finanine natrte in porodilo o finan{nem poslovanju potrjuje Zbor ilanov druitva na
predlog Upravnega odbora drultva.
37. Elen

Prernoienje druitva so premilnine in neprenniinine, ki so kot last druitva vpisane v
inventarno knjigo. O odtujitvi ali nabavi premidnine ali nepremidnine odloda Upravni odbor.
O odtujitviali nabavi nepremidnine veije vrednostiodloia Zbor ilanov druitva.

38. tlen

in sodelovanje s pooblaSdenim radunovodskim servisom
Upravni odbor lahko imenuje blagajnika. Nalogo blagajnika lahko opravlja tudi sekretar
drultva.
Za vodenje finaninega poslovanja

14

39. dlen

Za storitve finandnega poslovanja Upravni odbor sklene pogodbo z radunovodskim
servisorn ali posameznikonr, ki je v tem primeru odgovoren za urejenost finandnega
poslovanja drultva v skladu z zakoni in predpisi.
Za podpisovanje nalogov za porabc sredstev ima drultvo registrirane podpisnike, kijih dolodi
Upravni odbor.

40. flen

Blagajnik vsako koledarsko leto poskrbi, da pogodbeni radunovodski servis ali posameznik
sestavi letno porodilo o finandnern poslovanju. Letno poro{ilo o finandnem poslovanju
druitva je potrebno pravolasno posredovati organiaaciji, kije pooblaldena za obdelovanje
in objavljanje podatkov. Poroiilo mora prikazovati resniino stanje o premoienju in
poslovanju druitva, ter mora biti sestavljeno skladno s slovenskim radunovodskim
standardom za dru5tva, kiga sprejme pooblaitena organizacija in z doloibamitega Statuta.

41. ilen

Druitvo ima svoj transakcijski ratun preko katerega opravlja vse svoje finanEno poslovanje.

42. flen
Vsak dlan ima pravico do vpogleda v finanino in materialno dokumentacijo in poslovanje
drultva. Pred vpogledom v finanino in materialno poslovanje Ilan poda pisno vlogo
Upravnemu odboru, kidolodi das in obseg vpogleda.

43. Elen

Pravilnik o finantnem poslovanju druStva sprejme Zbor Ilanov na obdnem Zboru
enega leta po sprejemu tega Statuta.

v

roku

X. SPREJEMANJE SPREMEMB STATUTA

44. Elen

Statut Druitva veteranov Sever Severne Primorske spreminja in dopolnjuje Zbor dlanov po
postopku, kivelja za njegcv sprejem.
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XI. PRENEHANJE DELOVANJA DRUSTVA

45. ilen

Drultvo preneha s svojim delovanjem v naslednjih primerih:
- po voljiilanov,

-

sspojitvijozdrugimidruitvi,
s pripojitvijo k drugemu drultvu,
s stedajem,

na podlagisodne odlolbe o prepovedidelovanja ali
po samem zakonu.

fe drultvo preneha delovati,

se njegovo premoienje po poravnavivseh obveznosti prenese
na Zvezo policijskih veteranskih dru5tev Sever. ee slednje ne obstaja, pa na drugo nevladno
organizacijo z enakimi ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.
Proradunska sredstva se vrnejo v proradun.

XII. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

45. tlen

Na podlagi tega Statuta Zbor dlanov druStva in Upravni odbor druitva po potrebi
sprejemata tudidruge akte, potrebne za delovanje druStva.

47. dlen
Dolodbe tega Statuta razlaga Upravni odbor

druitva.

48. dlen

Z dnem sprejetja tega Statuta preneha veljati Statut, ki je bil sprejet dne 16.03.2007. Ta
Statut je bil sprejet na Zboru dlanov dne 01.03.20L9 in pridne veljati s prvirn naslednjim
dnem.
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