Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, štev. 61/06, 49/98 – odločba US, 89/99 in
80/04 – ZUARLPP) je dne 16.03.2007 zbor članov sprejel
STATUT
DRUŠTVA VETERANOV SEVER
SEVERNE PRIMORSKE
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta statut določa: ime in sedež društva, namen in naloge, način včlanjevanja in prenehanje
članstva, pravice in obveznosti članov, način upravljanja društva, organe društva, njihovo
delovno področje in njihova medsebojna razmerja, sestavo organov, način volitev članov
organov ter njihovo mandatno dobo, imenovanja in razrešitve, financiranje društva in način
opravljanja nadzora nad razpolaganjem s sredstvi, način zagotavljanja javnosti dela društva,
način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta društva, način prenehanja
društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.
2. člen
Društvo veteranov Sever severne Primorske (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno,
domoljubno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so kot pripadniki organov
za notranje zadeve Republike Slovenije, kot pripadniki drugih organov ali organizacij ali kot
prostovoljci sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so
bili neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije. Vsa poimenovanja v
tem statutu (pripadnik, kandidat, član …) veljajo tudi za osebe ženskega spola.
3. člen
(1)

Ime društva je: Društvo veteranov SEVER severne Primorske

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju upravnih enot (
(2)
Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin in Idrija ).
(3)

Predstavlja in zastopa ga predsednik društva.

(4)

Sedež društva je v Novi Gorici.
4. člen

(1)

Društvo ima žig, znak in prapor, izkaznico in slovesno obleko

(2)
Žig je okrogle oblike s premerom 3,5 cm. V njegovi vsebini je znak društva. Za
potrebe finančnega poslovanja ima društvo pomanjšan žig premera 2 cm.
(3)
Znak društva ima obliko modrega ščita z rumenim robom, na ravnem zgornjem delu
roba je napis DRUŠTVO VETERANOV, na spodnjem zaobljenem delu pa napis SEVER. Na
levem robu je od zgoraj navzdol napis SEVERNE na desnem robu pa od zgoraj navzdol
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napis PRIMORSKE. V sredini ščita je rumena stilizirana zvezda z osmimi kraki. V zgornjem
delu ščita je nad napisom DRUŠTVO VETERANOV vodoravno vrisana slovenska zastava.
Ščit obkrožajo stilizirani lipovi listi rumene barve.
(4)
Prapor je pravokotne oblike velikosti 130 x 84 cm. Podlaga je modre barve, v sredini
je znak društva. Nad znakom je napis Društvo veteranov SEVER, pod znakom pa severne
Primorske. Prapor nosijo praporščaki, ki jih imenuje upravni odbor društva.
(5)

Članom društva se ob včlanitvi izdaja enotne izkaznice Združenja Sever.

(6)
Slovesna obleka članov društva je enaka slovesni obleki Združenja SEVER.
Podrobnosti o slovesni obleki, nošenju slovesne obleke, in ostale določbe so opredeljene
v aktu Združenja SEVER, ki ureja to področje
II.

NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
4. člen

Društvo preko svojih organov:
1. sprejema člane v društvo ;
2. seznanja strokovno in širšo javnost z vlogo in aktivnostmi članov društva 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 gradivo o aktivnostih za zaščito
demokratičnih procesov v Sloveniji in o pripravah ter neposrednih aktivnostih v vojni
za osamosvojitev Slovenije.
4. daje pobude za izdelavo knjig, izdelavo dokumentarnih filmov, objave člankov v
sredstvih javnega obveščanja, javno nastopa ipd.;
5. za ohranjanje in obujanje spominov na aktivnosti članov društva organizira razne
oblike strokovnih srečanj na temo posameznih aktivnosti in dogodkov v času
demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter vojne za osamosvojitev Slovenije,
6. organizira in se udeležuje spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov;
7. posebej skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi in vsestransko pomoč ranjenim
policistom, ter svojcem padlih policistov v vojni za Slovenijo;
8. med člani ohranja in krepi prijateljske odnose ne glede na njihovo politično, stanovsko
in svetovno-nazorsko pripadnost;
9. organizira proslave, družbena srečanja, izlete, športne in druge prireditve
10. pristojnim organom Združenja Sever podaja predloge za podelitev odlikovanj in
priznanj članom, podjetjem in drugim organizacijam, zaradi njihovih zaslug v času
demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter neposrednih aktivnosti v vojni za
Slovenijo to zaslužijo;
11. neposredno predlaga podelitev državnih, občinskih in ostalih odlikovanj svojim
članom zaradi njihovih zaslug v času demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter
neposrednih aktivnosti v vojni za Slovenijo ;
12. uveljavlja interese društva in njenih članov pri državnih organih Republike Slovenije in
pri organih občin na območju upravnih enot Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin in Idrija.
13. nudi pomoč vojnim veteranom pri uveljavljanju njihovih pravic
14. nudi pomoč tistim udeležencem osamosvojitvenih
aktivnosti, ki so pomagali
organom za notranje zadeve v času priprav na osamosvojitveno vojno in v vojni za
samostojno Slovenijo in imajo možnost vpisa v evidenco vojnih veteranov ;
15. organizira humanitarne aktivnosti za pomoč socialno ogroženim vojnim veteranom ali
njihovim svojcem;

2

16. kot član Združenja Sever izvaja naloge in aktivnosti v Združenju Sever;
17. sodeluje z veteranskimi in drugimi organizacijami, katerih namen in cilji so negovati
veteranske vrednote in domoljubje
18. društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z nalogami in
namenom društva pod pogoji, ki jih za opravljanje posamezne dejavnosti določa
zakon in izvedbeni predpisi v obsegu, potrebnem za doseganje ciljev.
5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
6. člen
(1)

Društvo o svojem delu obvešča javnost:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

z vabili in zapisniki sej organov društva;
z organizacijo javnih sej organov društva;
z izdajo internega glasila društva;
z informacijami na spletni strani društva;
z informacijami preko javnih medijev;
z organizacijo tiskovnih konferenc in javnih manifestacij.

(2)
Javnost dela zagotavljajo
predsedniki pododborov.
III.

predsednik,

podpredsednik,

sekretar

društva

ter

ORGANIZIRANOST DRUŠTVA
7. člen

Pododbori društva
(1)
Pododbori društva so oblika dela društva organizirani po teritorialnem principu. Vsak
pododbor praviloma pokriva območje ene policijske enote.
(2)
Člani društva se praviloma vključijo v pododbor društva na območju katerega živijo ali
delajo. Pododbori se lahko organizirajo na območju policijske enote, če imajo več kot 10
članov.
(3)

Pododbor ima predsednika in namestnika predsednika, ki vodita delo pododbora.

(4)

Kriterije za oblikovanje pododborov s sklepom določi upravni odbor društva.

Seznam pododborov z vsakokratnim ugotovitvenim sklepom določi izvršni odbor
(5)
društva in je priloga k temu statutu. Sprememba števila pododborov ne pomeni spremembe
statuta.
(6)

Pododbor ni pravna oseba in mora delovati v skladu s tem statutom.
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IV.

ČLANSTVO
8. člen

(1)
Člani društva lahko postanejo udeleženci aktivnosti, ki so jih takratni organi za
notranje zadeve izvajali od prvega decembra 1989 do šestindvajsetega oktobra 1991, in
sicer:
1. aktivni delavci Policije (milice) ali pripadniki rezervne sestave Policije (milice),
2. upokojeni delavci, nekdanji aktivni delavci ali nekdanji pripadniki rezervne sestave
takratnih organov za notranje zadeve,
3. posamezniki, ki so s svojimi dejanji in storitvami pomagali pripadnikom takratnih
organov za notranje zadeve
4. pripadniki drugih organov in organizacij, ki so sodelovali v osamosvojitvenih procesih
5. zakonski ali zunajzakonski partnerji, otroci ali starši pripadnika aktivne ali rezervne
sestave takratnih organov za notranje zadeve, ki je izgubil življenje v vojni za
osamosvojitev Republike Slovenije.
9. člen
(1)

Članstvo v društvu je prostovoljno.

(2)
Posameznik, ki se želi včlaniti v društvo, izpolni pristopno izjavo. K izjavi predloži tudi
dve fotografiji.
(3)
Po preverjanju podatkov, ki jih je navedel v pristopni izjavi, lahko člani upravnega
odbora za razjasnitev izpolnjevanja pogojev za članstvo s kandidatom opravijo tudi pogovor.
Če se ga kandidat ne udeleži, se šteje, da odstopa od vloge za sprejem. Če kandidat
izpolnjuje s tem statutom predpisane pogoje za članstvo, upravni odbor sprejme sklep o
včlanitvi v članstvo.
(4)
Član društva je dolžan letno članarino poravnati do roka, ki ga določi upravni odbor,
novi člani pa ob sprejemu v članstvo. Če član društva članarine ne poravna v roku, ga
upravni odbor pisno pozove, da članarino poravna v roku 30 dni.
(5)
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za sprejem v članstvo, mu društvo izda sklep o
zavrnitvi. Zoper sklep se lahko v petnajstih dneh po prejemu pritoži na zbor članov društva, ki
o zadevi dokončno odloči.
10. člen
(1)
Naziv častni član društva se lahko podeli pravni ali fizična osebi, ki ima posebne
zasluge za delovanje društva. Naziv častnega člana društva se lahko podeli tudi
posamezniku, ki ne izpolnjuje pogojev iz 8. člena tega statuta.
(2)

Častnim članom društva se izda posebna listina.

(3)

Častni član društva ne plačuje članarine.
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11. člen
(1)

Članstvo v društvu preneha:
1.
2.
3.
4.

s smrtjo člana,
s prostovoljnim izstopom,
z izključitvijo,
če dve leti ne poravna članarine društva.
V.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV DRUŠTVA
12. člen

(1)

Člani društva:
1.
2.
3.
4.
5.

prejmejo člansko izkaznico,
volijo in so voljeni v organe društva,
sodelujejo pri izvajanju aktivnosti iz 4. člena tega statuta,
plačujejo letno članarino v znesku, ki ga določi upravni odbor društva,
vestno in po svojih sposobnostih izpolnjujejo naloge, ki so jim zaupane po sklepih
organov društva.
13. člen

(1)
Kršitve določb tega statuta in na njem temelječih aktov ter ravnanje članov v
nasprotju s cilji in nameni društva obravnava častno razsodišče društva.
(2)
Pisni predlog za obravnavo pred častnim razsodiščem lahko vloži upravni odbor,
pododbor ali posamezen član neposredno častnemu razsodišču.
VI.

ORGANI DRUŠTVA IN NJIHOVA SESTAVA
14. člen

(1)

Organi društva so:
1.
2.
3.
4.
5.

zbor članov društva,
upravni odbor,
častno razsodišče,
nadzorni odbor,
stalna in občasne komisije in delovna telesa .

Zbor članov društva
15. člen
(1)

Zbor članov društva je najvišji organ in ga sestavljajo vsi člani društva.

(2)

Zbor članov zaseda najmanj enkrat na leto.
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(3)
Sklic izredne seje zbora članov društva lahko zahteva upravni odbor društva,
posamezen pododbor ali nadzorni odbor. Na izredni seji zbor članov društva sklepa le o
zadevah, zaradi katerih je sklican.
(4)
Po sprejemu pisne zahteve za sklic izredne seje članov društva je upravni odbor
društva dolžan sklicati zbor članov društva najkasneje v 30 dneh.
(5)
Članom društva morajo biti vabila z dnevnim redom poslana najkasneje deset dni
pred napovedanim sklicem zbora članov društva.
16. člen
(1)

Zbor članov društva:
1.
2.
3.
4.

sprejema statut društva in njegove spremembe,
sprejema finančni načrt in zaključni račun,
daje usmeritve za delo in sprejema program dela društva,
sklepa o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in
ostalih komisij, ki jih je sam imenoval
5. voli in razrešuje predsednika društva
6. voli in razrešuje sekretarja društva
7. potrjuje predsednike in podpredsednike pododborov,
8. voli in razrešuje člane nadzornega odbora,
9. voli in razrešuje člane komisij, ki jih je sam imenoval,
10. voli in razrešuje člane častnega razsodišča,
11. odloča o združevanju društva z drugimi društvi,
12. odloča o spremembah simbolov in imena društva
13. sklepa o pritožbah zoper sklepe o zavrnitvi sprejema v društvo,
14. sklepa o prenehanju delovanja društva.
15. kot organ druge stopnje dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe častnega
razsodišča
17. člen
(1)

Zbor članov društva sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

(2)
Če zbor članov društva odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja
društva, morata za to glasovati dve tretjini navzočih članov.
(3)

Glasovanje je javno.

Ko zbor članov društva glasuje o razrešitvi organov društva, pri glasovanju člani teh
(4)
organov ne smejo glasovati.
(5)
Volitve predsednika, sekretarja, članov nadzornega odbora in članov častnega
razsodišča so tajne.
(6)
Na glasovnici za volitve je praviloma več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Izvoljeni so tisti, ki dobijo največje število glasov.
18. člen
Zboru članov društva smejo brez glasovalnih pravice prisostvovati tudi člani Združenja
Sever, drugih policijskih veteranskih društev Sever, vabljeni gosti in javnost.
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19. člen
(1)
Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku seje navzočih več kot
polovica članov.
Če ni sklepčen, se začetek odloži za petnajst minut, nato zbor članov veljavno sklepa,
(2)
če je navzočih vsaj 30 članov društva.
(3)

Če ni navzočih niti 30 članov, se v šestdesetih dneh zbor članov ponovno skliče.
20. člen

(1)
Sejo zbora članov praviloma začne predsednik društva in jo vodi, dokler zbor članov
ne izvoli delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana.
(2)
Zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi druge
organe.
21. člen
Zapisnik o seji zbora članov podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overitelja in
zapisnikar.
Upravni odbor
22. člen
Upravni odbor društva je izvršilni organ zbora članov društva in opravlja organizacijske,
upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve društva, ki mu jih naloži zbor članov.
23. člen
Člani upravnega odbora so predsednik društva, sekretar ter predsedniki pododborov.
24. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.
25. člen
(1)

Upravni odbor:
1. sklicuje zbor članov in pripravlja poročila ter predloge za zbor,
2. v skladu z usmeritvami zbora vodi in usmerja delo društva,
3. sprejema poslovnik in pravilnike ter druge akte društva, razen statuta in njegovih
sprememb,
4. pripravi poročilo o delu društva za preteklo obdobje,
5. pripravi predlog programa dela društva za nadaljnje obdobje,
6. vodi finančno poslovanje društva in pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega
računa,
7. za uresničevanje posameznih nalog ali ciljev imenuje stalna in občasna delovna
telesa ali komisije
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8. določi delegate, ki društvo zastopajo na skupščini Združenja Sever.
9. upravlja premoženje društva,
10. neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva.
11. sprejema sklepe o podelitvi društvenih priznanj zaslužnim članom društva in drugim
posameznim fizičnim ali pravnim osebam
12. podaja predloge, da zaslužni člani društva prejmejo državna odlikovanja in priznanja
ali priznanja Združenja Sever
26. člen
(1)
Upravni odbor vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa
društva.
Na prvi seji upravni odbor izmed
(2)
podpredsednika in blagajnika društva.

članov

podpredsednik

na predlog predsednika

izvoli

(3)
Na sejah upravnega odbora lahko predsednika pododbora s pisnim pooblastilom
predsednika pododbora nadomešča namestnik predsednika pododbora .
Upravni odbor v času med dvema sejama zbora članov vodi društvo po smernicah, ki
(4)
jih je sprejel zbor članov. Sestaja se po potrebi.
(5)
Upravni odbor opravlja svoje naloge na podlagi poslovnika o delu, ki ga sprejme na
svoji prvi seji.
(6)
Administrativne in operativno-tehnične naloge za upravni odbor opravlja sekretar
društva.
Predsednik, in drugi člani upravnega odbora društva so lahko izvoljeni oziroma
(7)
potrjeni v članstvo upravnega odbora večkrat zapored .
27. člen
Upravni odbor sprejema sklepe, če je na seji navzoča več kot polovica članov, ki imajo
pravico glasovanja. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje večina navzočih članov.
28. člen
Če med mandatom upravnega odbora preneha funkcija predsednika pododbora, člani
pododbora izvolijo novega predsednika, ki po funkciji postane član upravnega odbora
društva. Novo izvoljenega potrdi zbor članov društva na prvem rednem zasedanju.
29. člen
(1)
Predsednik društva samostojno zastopa društvo pred državnimi organi,
organizacijami ter drugimi društvi, skladno z navodili in pooblastili upravnega odbora.
Predsednik društva je po funkciji član upravnega odbora Združenja Sever, v njegovi
(3)
odsotnosti pa podpredsednik društva.
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(4)
V kolikor ima predsednik društva funkcijo, ki mu avtomatsko omogoča članstvo v
upravnem odboru Združenja, društvo v upravnem odboru Združenja Sever predstavlja
podpredsednik društva ali po pooblastilu eden izmed članov upravnega odbora.
Častno razsodišče
30. člen
(1)
Častno razsodišče šteje tri člane, ki jih izvoli zbor članov društva, njihov mandat traja
štiri leta in so lahko izvoljeni večkrat zapored .
(2)
Predsednik častnega razsodišča postane izvoljeni kandidat, ki je na volitvah za
člane častnega razsodišča prejel največje število glasov.
(3)
Častno razsodišče o kršitvah statuta odloča kot prvostopenjski organ z večino vseh
treh članov. Deluje na podlagi pravilnika častnega razsodišča, ki ga sprejme zbor članov
društva
(4)

Častno razsodišče lahko članom društva izreče naslednje ukrepe:
1. opomin,
2. javni opomin,
3. izključitev iz društva.

(5)
O pritožbi zoper sklep častnega razsodišča kot drugostopenjski organ na prvem
sklicu odloča zbor članov društva. Odločitev zbora članov je dokončna.
(6)
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov društva in mu mora
poročati na rednem letnem zasedanju zbora članov društva.
Nadzorni odbor
31. člen
(1)
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli zbor članov, njihov mandat traja štiri leta in
so lahko izvoljeni večkrat.
Predsednik nadzornega odbora postane izvoljeni kandidat, ki je na volitvah za člane
(2)
nadzornega odbora prejel največje število glasov.
32. člen
(1)
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med dvema
sejama zbora članov in nadzira finančno poslovanje društva.
(2)
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov društva in mu mora pisno
poročati na rednem letnem zasedanju zbora članov društva.
(3)

Nadzorni odbor je dolžan o svojih ugotovitvah tekoče seznanjati tudi upravni odbor.

(4)

Nadzorni odbor sklepe sprejema z večino glasov.
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(5)
Predsednik nadzornega odbora je vabljen na seje upravnega odbora. Seje se lahko
udeleži sam ali na sejo pošlje enega izmed članov nadzornega odbora.
VII.

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
33. člen

(1)

Društvo se financira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

iz članarin,
iz prispevkov Združenja Sever,
iz proračunov Republike Slovenije in lokalnih skupnosti,
iz prihodkov na podlagi materialnih pravic in dejavnosti društva,
z darili in volili,
s prispevki donatorjev,
iz drugih javnih sredstev in
iz drugih virov.

Letne finančne načrte in poročilo o finančnem in materialnem poslovanju sprejema
(2)
zbor članov društva na predlog upravnega odbora društva.
34. člen
(1)

Za vodenje finančnega poslovanja upravni odbor imenuje blagajnika.

Za storitve finančnega in materialnega poslovanja lahko upravni
(2)
pogodbo z ustrezno organizacijo ali posameznikom.

odbor sklene

(3)
O višini denarne nagrade za opravljeno delo oziroma o sklenitvi pogodbe za
opravljanje storitev odloča upravni odbor.
35. člen
(1)
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in
so vpisane v knjigo osnovnih sredstev društva. S premoženjem društva upravlja upravni
odbor.
Premično premoženje društva je lahko prodano samo na podlagi sklepa upravnega
(2)
odbora.
36. člen
(1)
Finančno in materialno poslovanje se izvaja po slovenskih računovodskih standardih
in predpisih s tega področja.
37. člen
(1)
Finančno poslovanje vodi blagajnik društva, ki o stanju redno ali na zahtevo poroča
upravnemu odboru.
(2)

Društvo ima odprt TRR

pri eni izmed bank v Republiki Sloveniji
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38. člen
(1)
Pooblaščeni podpisniki za finančne in materialne listine so predsednik,
podpredsednik in sekretar društva. Odredbodajalci so predsednik, v njegovi odsotnosti
podpredsednik in sekretar društva.
39. člen
(1)

Finančno poslovanje društva je javno.

VIII.

KONČNE DOLOČBE
40. člen

(1)

Društvo veteranov Sever severne Primorske preneha delovati:
1. na podlagi sklepa zbora članov društva
2. z odločbo pristojnega državnega organa,
3. če je število članov društva manjše, kot je predpisano za ustanovitev društva.
41. člen

(1)
Če društvo preneha delovati, se njegovo premoženje po poravnavi vseh obveznosti
prenese na Združenje Sever ali na drugo policijsko veteransko društvo, če slednje ne
obstoja, pa na po dejavnosti sorodno društvo.
(2)

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
42. člen

(1)
V skladu s tem statutom zbor članov društva in upravni odbor društva po potrebi
sprejemata tudi druge splošne akte, potrebne za delovanje društva.
(2)
Poslovnik o delu upravnega odbora mora biti sprejet na prvi seji upravnega odbora,
ostali akti, na podlagi tega statuta, pa najkasneje v enem letu po sprejemu tega statuta.
43. člen
(1)

Določbe tega statuta razlaga upravni odbor društva.
44. člen

(1)
Predlog sprememb in dopolnitev statuta pripravi upravni odbor in z njimi seznani
člane. Spremembe in dopolnitve tega statuta sprejema zbor članov društva.

PRILOGA:
- seznam pododborov društva

PREDSEDNIK DRUŠTVA
Angel Vidmar
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