
ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUSTEV SEVER

V zvezi z 9. dlenom Zakona o druitvih (Ur. L RS, 5t. 67/06) ter na podlagi 7. dlena Pogodbe
o ustanovitvi Zveze policijskih veteranskih druStev Sever in t2. dlena Statuta zveze
policijskih veteranskih druStev Sever je skupidina Zveze policijskih veteranskih druStev
Sever sprejela naslednji

STATUT
ZVEZ;E POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUSTEV SEVER

I. SPLOSNE DOLOdBE

f. ilen
(opredelitev)

Zveza policijskih veteranskih dru5tev Sever je prostovoljno, nepolitidno in domoljubno
zdruZenje policijskih veteranskih dru5tev Sever, katerih dlani so kot pripadniki organov za
notranje zadeve Republike Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali z organi za notranje
zadeve pri aktivnostih za zaSdito demokratidnih procesov v Sloveniji ali pa so s svojimi
aktivnostmi sodelovali v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije.

2. ilen
(sedeZ in status)

Ime zveze je:7veza policijskih veteranskih druitev Sever, skraj5ano ime pa: ZdruZenje
Sever (v nadaljevanju Zdruienje).

Sedei Zdrulenjaje v Ljubljani, na Stefanovi ulici 2.

ZdruZenje je pravna oseba zasebnega prava, ki zdruZuje policijska veteranska dru5tva na
obmoiju Republike Slovenije.

ZdruZenje predstavlja in zastopa njegov predsednik.

3. Elen
(simboli)

ZdruZenje ima svoj Zig, znak, prapor in himno.

Zigima okroglo obliko in premer 3,5 cm. V sredinije znak Zdrulenja brez lipovih listov.

ZnakZdrulenja ima obliko modrega Sdita z rumenim robom. Na ravnem zgornjem delu roba
je napis Zdrulenje, na spodnjem zaobljenem delu pa napis Sever. V sredini Siita ie rumena
stilizirana zvezda z osmimi kraki. V_ zgornjem delu 5dita je nad napisom Zdruienje
vodoravno vrisana slovenska zastava. SEit onkroZajo stilizirani lipovi listi rumene barve,



Prapor Zdrulenja je pravokotne oblike, dolg 130 cm in visok 84 cm. podlaga je modra, v
sredini je znak Tdruienja. Na vrhu rdedega droga prapora je zlato rumen driavni grb.
Prapor nosijo praporSdaki, ki jih imenuje upravni odbor.

PodrobnejSe dolodbe o Ligu, znaku, praporu in himni ureja pravirnik.

Zdrulenje s pravilnikom predpi5e obliko dlanske izkaznice in veteranske uniforme.

II. NAMEN IN NALOGE

4. ilen
(namen in naloge)

Namen in naloge Zdrulenja so, da:

- seznanja javnost z vlogo in aktivnostmi dlanov policijskih veteranskih druStev Sever med
demokratidnimi procesi v Sloveniji in aktivnostmi v vojni za osamosvojitev Slovenije;- pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvodno gradivo o aktivnostih za za5dito
demokratidnih procesov v Sloveniji in aktivnostih v vojni za Slovenijo ter daje pobude za
njegovo sistemsko ureditev;

- ohranja in obuja spomin na aktivnosti dlanov policijskih veteranskih dru5tev Sever in
organizira strokovna sreianja o aktivnostih in dogodkih v dasu demokratidnih procesov v
Sloveniji in med vojno za osamosvojitev Slovenije;

- skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi in vsestransko pomod policistom, ki so bili ranjeni v
vojni, ter svojcem policistov, ki so padli v vojni za Slovenijo;

- med dlani policijskih veteranskih druStev Sever in z drugimi veteranskimi druStvi ohranja
prijateljske odnose, ne glede na njihove politidne, stanovske in druge nazorei- organizira spominske slovesnosti, postavljanje spominskih obeleZij, proslave, druZabna
sreianja, izlete, Sportne in druge prireditve;

- sprejema policijska veteranska dru5tva Sever v Zdrulenje;
- pristojnim organom predlaga podelitev odlikovanj in priznanj zasluZnim dlanom

policijskih veteranskih druStev Sever in ZdruZenja za njihove zasluge med
demokratidnimi procesi v Sloveniji in v vojni za Slovenijo;

- uveljavlja interese vojnih veteranov pri drZavnih organih Republike Slovenije, zagotavlja
pomod vojnim veteranom pri uveljavljanju njihovih pravic in organizira humanitarne
aktivnosti za pomod socialno ogroienim vojnim veteranom;

- sodeluje z drugimi organi in organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini;- s podpisom pogodbe ali s pristopom k pogodbi se zdruZuje v narodne in mednarodne
zveze z drugimi veteranskimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.

5. ilen
(spominski dan)

Dan Zdrulenja je prvi december, kot spomln na leto 1989, ko so takratni organi za notranje
zadeve z akcijo Sever, po kateri ima Zdrulenje ime, prepredili politidno manifestacijo
jugoslovanskih centralistidnih sil v Ljubljani in ustvarjanje izrednih razmer ter zaiditili
demokratifne procese v Sloveniji, ki so nato omogotili demokrati6ne volitve in nastanek
samostojne in neodvisne drZave Slovenije.

6. tlen
(javnost dela)

Delo ZdruLenja in njegovih organov je javno.

Zdru\enje o svojem delu obve5da javnost.



Javnost dela zagotavljajo predsednik, podpredsedniki, generalni sekretar in predstavnik za
stike z javnostmi.

III. dLANSWO

7. 6len
(pogoji vdlanitve)

Zdrulenje zdruZuje policijska veteranska druStva Sever, ki so njegovi ustanovitelji, in
policijska veteranska druStva Sever, ki so se vdlanila po ustanovitvi.

tlan Zdrulenja lahko postane policijsko veteransko dru5tvo Sever, katerega najviSji organ
sprejme sklep o ilanstvu v ZdruZenju in sklep, da druStvo sprejema Statut Zdrulenja.

Sprejem policijskega veteranskega druStva Sever v Zdruienje potrdi upravni odbor z
vpisom v register dlanov, ki je priloga statuta Zdrulenja.

8. ilen
(prenehanje dlanstva)

elanstvo v Zdrulenju preneha:

- s sklepom najvi5jega organa dru6tva;
- s prenehanjem delovanja druStva ali z izbrisom iz registra druStev;
- z izkljuiitviio druStva zaradi ravnanja v nasprotju s statutom Zdrulenja.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI dLANOV ZDRU'ENJA

9. Elen
(pravice in obveznosti)

dlani ZdruZenja imajo naslednje pravice in obveznosti:

- predlagajo in volijo funkcionarje organov Zdrulenja;
- sodelujejo pri pripravi in izvajanju programov Zdrulenja;
- v skladu s programomZdrulenja imajo pravico do dela sredstev, ki so za njegovo

delovanje namenjena iz proraduna Republike Slovenije;
- v skladu s finandnim nadrtom zagotavljajo finandna sredstva za delovan je Zdrulenja;
- skrbijo za uresnidevanje namena, ciljev in nalog ZdruZenja, opredeljenih v pogodbi o

njegovi ustanovitvi, statutu in sklepih organov.

V. ORGANI IN FUNKCIONARJI

1O. Elen
(organi)

Organi ZdruZenja so:

- skupSdina;
- upravni odbor;
- nadzorni odbor;
- dastno razsodi5fe.



11. ilen
(funkcionarji)

Funkcionarji ZdruZenja so:

predsednik Zdruienja;
trije podpredsedni ki Zdruienja;
predsednik in dlani nadzornega odbora;
predsednik in 6lani dastnega razsodiSda.

Mandat funkcionarjev traja Stiri leta in se lahko ponovi.

Predsednik in podpredsedniki, predsednik dastnega razsodi5da in predsednik nadzornega
odbora morajo biti iz razlidnih flanov Zdrulenja.

SkupSiina

12. ilen
(poslovanje)

Skup5dina je najviSji organ Zdruienja in jo sestavljajo delegati policijskih veteranskih
druStev Sever.

dlani ZdruZenja za sejo skup5dine dolodijo deset delegatov s pravico do glasovanja v imenu
posameznega flana.

SkupSdina zaseda na rednih sejah enkrat na leto, na izrednih sejah pa po potrebi.

Upravni odbor sme sklicati izredno sejo skup5dine na lastno pobudo, na zahtevo dlana
ZdruZenja ali na zahtevo nadzornega odbora. Na izredni seji skup5dina sklepa le o zadevah,
zaradi katerih je bila sklicana. Pobudnik za sklic izredne seje mora pripraviti potrebno
gradivo, v katerem mora predstaviti zadeve za obravnavo, predloge sklepov in obrazloZitve.
Upravni odbor mora sklicati izredno sejo skupSdine najkasneje v Sestdesetih dneh po
prejemu pisne zahteve za sklic.

Obvestilo o sklicu skup5dine, predlog dnevnega reda seje in potrebno gradivo morajo biti
objavljeni najkasneje sedem dni pred sklicem.

13. Elen
(udeleZba brez glasovalnih pravic)

Seje skupSdine se smejo brez glasovalnih pravic udeleZiti tudi drugi dlani policijskih
veteranskih druitev Sever, vabljeni gosti in predstavniki javnosti.

14. ilen
(pristojnosti)

SkupSdina Zdrulenja:

- sprejme statut in njegove spremembe;
- daje usmeritve za delo Zdrulenja in sprejema njegov program dela;- sprejema finandni nadrt in zakljudni radun;
- obravnava in odloia o porodilih upravnega in nadzornega odbora ter dastnega

razsodiSda;
- voli in razreSi predsednika in podpredsednike, dlane nadzornega odbora in dlane

dastnega razsodiSda;



- odloda o zdruZevanju z drugimi organizacijami;- odloda o prenehanju delovanja Zdruienja.

15. ilen
(pogoji odlodanja)

Skup5dina je sklepdna, de je ob predvidenem zadetku seje navzodih ved kot polovica
delegatov.

de takrat ni sklepdna, se zadetek seje odloZi za trideset minut, nato pa skupSdina veljavno
sklepa, de je navzoda ved kot ena tretjina delegatov.

ee tudi po preteku tridesetih minut gklepdnost ni doseZena, se skup5dina ponovno sklide iez
trideset dni. de sklepdnost v smislu drugega odstavka tega ilena niti takrat ni zagotovljena,
je skupSdina sklepdna, de je navzodih najmanj dvajset delegatov,

16. ilen
(nadin odlodanja)

Skup5dina sprejema sklepe z vedino glasov navzodih delegatov.

de skupSdina odloda o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja Zdrufuenja, morata za
to glasovati najmanj dve tretjini navzodih delegatov.

Glasovanje je praviloma javno, skup5dina pa lahko na sami seji dolodi, da se o sklepu k
posamezni todki dnevnega reda glasuje tajno.

17, ilen
(vodenje seje)

Sejo SkupSdine praviloma odpre predsednik Zdrulenja, ki nato vodi delo, dokler skupSdina
ne izvoli delovnega predsedstva.

SkupSdina voli 5e zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi druge delovne
organe.

18. Elen
(zapisnik)

O delu skupidine zapisnikar napiSe zapisnik, ki ga podpiSejo predsednik delovnega
predsedstva, oba overitelja in zapisnikar.

Upravni odbor

19. Elen
(pristojnosti)

Upravni odbor Zdrulenja je izvrSilni organ skupidine, ki vodi in usmerja delo Zdru|enja med
sejama skupSdine in opravlja organizacijska, upravna, administrativna in druga opravila,
potrebna za uresnidevanje namena in nalog Zdrulenja ter za udejanjanje usmeritev in
sklepov skup5dine.



2O.6len
(sestava)

upravni odbor sestavljajo praviloma predsedniki drustev (dlanov zdrulenja) ali tisti, ki jih
nadomeSdajo, predsednik in podpredsedniki zdruZenja.

Predsednika in podpredsednike izvoli skupSdina po postopku, ki ga doloda akt o volitvah
fu n kcionarj ev Zdruienja.

21. Elen
(vodenje)

Upravni odbor vodi predsednik Zdrulenja, v njegovi odsotnosti pa tisti podpredsednik, ki ga
predsednik pooblasti.

upravni odbor opravlja svoje naloge na podlagi poslovnika o delu.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skup5dini ZdruZenja.

22. ilen
(naloge)

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

- v skladu z usmeritvami skupidine vodi in usmerja delo zdrulenja;- sprejema poslovnike, pravilnike in druge sploSne akte ZdruZenja, razen statuta;- pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statuta;
- aa skupidino pripravlja predloge kandidatov za izvolitev predsednika, podpredsednikov,

dlanov nadzornega odbora in dlanov dastnega razsodisda;- ustanavlja stalne in zafasne komisije ter imenuje njihove dlane;- imenuje generalnega sekretarja,
- imenuje praporSdake;
- imenuje blagajnika;
- pripravlja predlog programa dela in letnega porodila o delu zdruzenja;- pripravlja predlog finandnega nadrta in zakljudnega ra6una;- vodi finandno in materialno poslovanje ZdruZenja;
- upravlja premoZenje Zdrulenja;
- sklicuje skup5dino Zdrulenja;
- sodeluje pri pripravi predloga sofinanciranja dejavnosti ZdruZenja iz proraduna Republike

Slovenije;
- sklepa pogodbe z drugimi organizacijami in posamezniki, ki so potrebne za

uresnidevanje namena in ciljev ter nadrtovanih nalog zdrulenja;- drlavnim organom poSilja predloge za podelitev drZivnih odliliovanj in za ustanavljanje
ter podeljevanje priznanj ;- ustanavlja in podeljuje priznanja Zdru2enja.

23. ilen
(nadin odlodanja)

Upravni odbor sprejema sklepe, de je na seji navzodih ved kot polovica dlanov. Sklepi so
veljavni, de zanje glasuje vedina navzodih dlanov.



Predsednik in podpredsedniki ZdruZenja

24. Clen
(predsednik)

Predsednik Zdruienja vodi delo Zdrulenja, ga predstavlja in je njegov zakoniti zastopnik.

Predsednik Zdru2enja:

- sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
- zagotavlja javnost dela ZdruZenja;
- usklajuje delo organov Zdrulenja;
- je odredbodajalec finandnega poslovanja;
- odgova rya za dejavnost in zakonitost delovan ja Zdrulenja;
- vodi delo na seji skupidine do izvolitve delovnega predsedstva.

25. ilen
(podpredsedniki)

Podpredsedniki Zdrulenja pomagajo predsedniku pri izvajanju njegovih funkcij in opravljajo
naloge po njegovem pooblastilu.

Generalni sekretar

26. ilen
(naloge in odgovornost)

Generalnega sekretarja imenuje upravni odbor.

Generalni sekretar je odgovoren za organizacijske, tehnidne, administrativne in finandne
zadeve organov Zdruienja.

Opravlja naslednje naloge:

- zagotavlja strokovno pomod organom Zdrulenja;
- skrbi za uresnidevanje sklepov organov;
- skrbi za informacijski sistem Zdrulenja;
- skrbi za pripravo in po5iljanje gradiva za seje organov;
- skrbi za finandno in materialno poslovanje;
- izvaja finandno poslovanje;
- skrbi za administrativne zadeve in arhiva;
- skrbi za izdelavo periodidnih porodil v skladu s predpisi, pogodbenimi in drugimi

obveznostm i Zdruienja;
- sodeluje z organi in funkcionarji drugih organizacij, s katerimiimaZdrulenje stalne stike

na podlagi programov dela in sklenjenih dogovorov o sodelovanju;
- pomaga dlanom Zdrulenja;
- usklajuje in uveljavlja interese Zflrulenja pri drlavnih organih;
- opravlja druge naloge po sklepu upravnega odbora.

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku in upravnemu odboru, Upravni
odbor odloia o delovnopravnih odnosih z generalnim sekretarjem.



Nadzorni odbor

27. ilen
(pristojnosti, organiziranost in odgovornost)

Nadzorni odbor spremlja finandno in materialno poslovanje Zdrulenja, nadzoruje delo
organov, spremlja izvajanje njihovih sklepov in nadzira porabo finandnih sredstev, ki so bila
dodeljena njegovim dlanom.

Nadzorni odbor Steje Sest dlanov. Skup5dina izvoli predsednika in pet dlanov. dlani ne
morejo biti obenem dlani upravnega odbora.

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren skup5dini in ji poroda o letnem pregledu
finandnega poslovanja ter o drugih ugotovltvah glede delovanja Zdrulenja. O s-vojih
ugotovitvah seznanja tudi upravni odbor.

Nadzorni odbor deluje v senatu treh 6lanov, sklepe sprejema z vedino navzoiih
Senat imenuje predsednik nadzornega odbora s sklepom, v katerem dolodi tudi das

iz proraduna Republike Slovenije;
iz prispevkov dlanov ZdruZenja;
iz prihodkov na podlagi materialnih pravic in dejavnosti Zdruienja;
z darili in volili;
s prispevki donatorjev;
iz drugih javnih sredstev in
iz drugih virov.

dlanov.
in kraj

ter vsebino in obseg nadzora.

Upravni odbor na svoje seje vabi predsednika nadzornega odbora, ki
glasovanja.

pa nima pravice do

Castno razsodiSie

28. ilen
(pristojnosti, organiziranost in odgovornost)

dastno razsodi5de obravnava kr5itve dolodb statuta in drugih splo5nih aktov ZdruLenja,
neupoStevanje sklepov organov ter ravnanja ilanov Zdrulenja, funkcionarjev in dlanov
organov, ki so v nasprotju s cilji in nameni Zdruienja.

dastno razsodi56e, ki ga izvoli skup56ina, sestavljajo predsednik in Stirje dlani. tlanstvo v
upravnem odboru in v dastnem razsodi5iu se izkljudujeta.

Za svoje delo je dastno razsodiSde odgovorno skupSdini, ki ji poroda o svojem delu. O svojih
ugotovitvah seznani tudi upravni odbor.

dastno razsodiSde deluje na podlagi poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji.

Pisne predloge za obravnavo lahko dastnemu razsodi5du po5lje organ Zdruienja ali dlan
Zdrulenja.

VI. MATERIALNO IN FINANdT,TO POSI.OVANJE

29. ilen
(finandni viri in poraba)

Zdruienje se fi nanci ra :



Finandno poslovanje Zdruienja poteka v skladu s programom dela in letnim finandnim
nadrtom, ki ju sprejme skup5dina.

PreseZek prihodkov lahko Zdrulenje porabi le za dejavnosti v skladu z namenom in cilji
Zdruienja.

Proradunska finanEna sredstva, ki so namenjena sofinanciranju dejavnosti ZdruZenja, se
porabijo v skladu s sklenjeno pogodbo s pristojnim ministrstvom in programom dela
Zdrulenja.

3O. ilen
(blagajnik ter finandno in materialno poslovanje)

Za vodenje finandnega poslovanja upravni odbor imenuje blagajnika ali sklene pogodbo s
podjetjem, poobla5denim za to dejavnost.

Finandno in materialno poslovanjg se izvaja v skladu s slovenskimi radunovodskimi
standardi in drugimi predpisi ter na podlagi pravilnika o finandnem in materialnem
poslovanju Zdrulenja.

Tdrulenje vodi finandno poslovanje preko transakcijskega raduna pri pooblaSdeni banki.

Za posamezna naloge iz finandnega poslovanja so pooblaSdeni predsednik, pooblaS|eni
podpredsednik, generalni sekretar in blagajnik.

31. Elen
(premoZenje)

Premoienje Zdrulenja sestavljajo vse premidnine in nepremidnine, ki so last ZdruZenja in
so vpisane v register osnovnih sredstev.

PremoZenje ZdruZenja upravlja upravni odbor.

VIT, KONENE DOLO'BE

32. ilen
(prenehanje delovanja)

Zdrulenje preneha delovati :

- s sklepom skup5dine;
- z odlodbo pristojnega drZavnega organa;
- 6e se 5tevilo dlanov Zdruienja zmanj5a na manj kot dve druitvi.

Po prenehanju delovanja Zdruienja se njegovo premoZenje, po poravnavi vseh obveznosti,
prenese na morebitno 5e obstojede policijsko veteransko druStvo Sever, de pa ne obstaja,
pa na dru5tvo s podobno dejavnostjo.

Proradunska sredstva se vrnejo v proradun.

33. Elen
(sploSni akti)

V skladu s tem statutom ima Zdru\enje naslednje sploSne akte:



Pravilnik o Zigu, znaku, praporu in himni;
Poslovnik o delu upravnega odbora;
Poslovnik o delu dastnega razsodiSda;
Pravilnik o finandnem in materialnem poslovanju;
Pogodbo o ustanovitvi Zveze policijskih veteranskih druStev Sever;
Pravilnik o priznanjih Zdruienja Sever,
Poslovnik o delu skupS6ine;
Pravi I n i k o vol itva h fu n kciona rj ev zdruLenja;
Pravilnik o povraiilu materialnih stroSkov v zvezi z delom v zdrulenju;
Pravilnik o dlanski izkaznici in veteranski uniformi in
druge akte.

Statut je bil sprejet na seji
od dneva sprejema,

Z dnem uveljavitve tega
skupStina Zdrulenja 23. 5.

34. Elen
(veljavnost)

skupidine Zdruienja 25. 3. 2006, dopolnjen 25. 3. 2009 in velja

statuta preneha veljati statut, ki ga je sprejela ustanovna
1998.

Priloga : register dlanov Zdrulenja

*\
Zdruienie

Milan Horvat
EDNIK ZDRUZENJA


