ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER
Na podlagi 36. člena in v zvezi s 3. členom Statuta Zveze policijskih veteranskih društev
Sever je Upravni odbor Zveze policijskih veteranskih društev Sever na svoji 18. seji dne 22.
11. 2017 sprejel

PRAVILNIK
O ZGODOVINSKEM IMENU, ŽIGU, GRBU, PRAPORU IN ZASTAVI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik natančneje opredeljuje določbe Statuta Zveze policijskih veteranskih društev Sever
(v nadaljevanju: ZPVDS) o zgodovinskem imenu, žigu, grbu, praporu in zastavi ZPVDS.
II. ZGODOVINSKO IME
2. člen
Zgodovinsko ime Zveze policijskih veteranskih društev Sever je: Združenje Sever.
To ime je za zvezo zgodovinskega pomena, saj ga zveza uporablja že vse od svoje
ustanovitve in je po njem prepoznana v notranji in zunanji javnosti.
Zgodovinsko ime uporablja ZPVDS na svojih insignijah, predvsem v grbu, na praporu in
zastavi, sme pa ga uporabljati tudi v interni javnosti.
Zgodovinskega imena se ne sme uporabljati v uradnem pravnem prometu.
III. ŽIG
3. člen
Žig ZPVDS je okrogle oblike. V sredini je temen ščit s svetlim robom. V sredini temnega
ščita je stilizirana zvezda severnica. Na zgornjem svetlem delu ščita je napis »Zveza
društev«, na spodnjem svetlem robu ščita pa polkrožni napis »SEVER«. Pod svetlim robom
ščita je napis "Ljubljana, Štefanova 2". V prilogi pravilnika je slikovni prikaz žiga ZPVDS.
ZPVDS ima dva (2) žiga s premerom 3,5 cm in en (1) žig s premerom 2 cm.
Žig lahko uporabljajo predsednik, podpredsedniki in generalni sekretar ZPVDS ali druge
osebe, ki jih s sklepom pooblasti upravni odbor.
Uporabo žiga nadzoruje predsednik ZPVDS, ki zagotovi njegovo primerno hrambo.

IV. GRB
4. člen
Grb ZPVDS ima obliko modrega ščita z rumenim robom. Na ravnem zgornjem delu roba je
napis »Združenje«, na spodnjem zaobljenem delu pa polkrožni napis »SEVER«. V sredini
ščita je na modri podlagi rumena stilizirana zvezda severnica z osmimi kraki. V zgornjem
delu ščita je nad napisom »Združenje« vodoravno vrisana slovenska zastava. Ščit obkrožajo
stilizirani lipovi listi rumene barve. V prilogi pravilnika je slikovni prikaz znaka ZPVDS.
5. člen
Znak ZPVDS je pri avtorski agenciji zaščiten.
Uporablja ga lahko le ZPVDS in policijska veteranska društva Sever, ki so združena v
ZPVDS, za svoje delovanje in predstavljanje v javnosti.
Uporabo znaka za druge namene lahko dovoli upravni odbor.
V. PRAPOR
6. člen
Prapor ZPVDS je pravokotne oblike, dolg 130 cm in visok 84 cm. Podlaga je modra, v
sredini je znak ZPVDS velikosti 47 x 50 cm. Nad znakom je polkrožen napis "ZVEZA
POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV", pod znakom pa polkrožen napis "SEVER".
Drog prapora je običajen, temnordeče barve. Na vrhu droga je kovinski zlato rumen grb
Republike Slovenije. Kovinski deli so v zlati barvi. V prilogi pravilnika je slikovni prikaz
prapora ZPVDS.
7. člen
ZPVDS ima dva enaka prapora. En prapor se hrani v prostorih ZPVDS, drugi prapor pa je
dan v uporabo Policijskim veteranskim društvom, ki krožno prevzemajo skrb za hrambo in
nošenje prapora. Za kroženje skrbi generalni sekretar ZPVDS.
8. člen
Prapor nosijo praporščaki, ki jih določijo Policijska veteranska društva.
Praporščaki skrbijo za hrambo in nošenje praporov.
9. člen
Prapor se lahko uporablja na vseh slovesnostih in drugih priložnostih, ki se jih udeležujejo
člani ZPVDS.
Na pogrebnih slovesnostih se na prapor pripne črn žalni trak.
O uporabi prapora odločata predsednik ali generalni sekretar ZPVDS.
10. člen
Če je prapor ZPVDS ob uradnih priložnostih postavljen, položen ali izobešen skupaj s
slovensko zastavo, z zastavami italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, z
zastavami lokalnih skupnosti, s prapori ostalih Policijskih veteranskih društev Sever, z
vojaškimi ali skupaj s tujimi zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, mora biti
postavljen na častno mesto.

VI. ZASTAVA
11. člen
Zastava ZPVDS je po velikosti, barvi in obliki enaka praporu, le da je izdelana na tanjši in
lažji podlagi.
Drog zastave je običajen, kot se uporablja za vse druge zastave.
VII. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema na seji UO ZPVDS in se začne uporabljati takoj.
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