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Na podlagi 1. odstavka 13. člena in 1. odst. 56. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/2006) je zbor
članov Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško, 4.7.2008 sprejel naslednji spremenjen in
dopolnjen:

STATUT
POLICIJSKEGA VETERANSKEGA DRUŠTVA SEVER ZA
KOROŠKO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER ZA KOROŠKO. Društvo je prostovoljno
nepolitično združenje vseh udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu
»udeleženci«), ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve, ali kot pripadniki drugih državnih organov
ter prostovoljci, sodelovali z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v
Sloveniji, ali so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike
Slovenije.
Društvo lahko združuje tudi vse tiste, ki želijo s svojim članstvom v društvu in osebnimi aktivnostmi
pomagati h krepitvi izročil društva.
1. a . člen
V statutu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na območju Koroške (Upravne enote Slovenj Gradec,
Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem oziroma na območju občin: Slovenj Gradec, Mislinja,
Dravograd, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Muta, Ravne na Koroškem,
Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem).
Predstavlja ga predsednik, v njegovi odsotnosti podpredsednik oziroma drug pooblaščen član upravnega
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odbora, ki ga za to pooblasti predsednik društva. Sedež poslovanja društva se na podlagi pisnega
soglasja UE Slovenj Gradec nahaja v Slovenj Gradcu.
3. člen
Društvo ima svoj žig, znak in prapor.
Žig je okrogle oblike s premerom štiri cm. V njegovi sredini je znak društva. Za potrebe finančnega
poslovanja ima društvo pomanjšan žig premera dva in pol cm.
Znak društva ima obliko ščita, z rumenim robom, na katerem je napis: Policijsko veteransko društvo Sever
za Koroško. Enake oblike in vsebine je tudi manjši žig, premera dva cm.
Znak Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško ima obliko ščita z rumenim robom, na katerem
je napis: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER ZA KOROŠKO. V sredini znaka je na modri
podlagi vrisana rumena osmerokraka 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,
okoli znaka pa napis: Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško.
Društvo ima tudi pohodni prapor, ki je enake oblike in manjših dimenzij.
Za hrambo in uporabo prapora društva so zadolžen praporščaki, ki jih imenuje upravni odbor društva.
Vsak odbor ima svojega praporščaka. Praporščaki se usposabljajo v okviru Združenja Sever. Društvo
poskrbi za njihovo pravilno usposobljenost in opremo. Uporabo praporščakov odoloči upravni odbor,
predsednik društva ali sekretar društva. Praktične postopke glede aktiviranja in udeležbe praporščakov
izvaja sekretar društva..
Praporščaki predstavljajo društvo, zato mora biti njihovo obnašanje in postopki vzorni. S svojim ravnanjem
ne smejo krniti ugleda in temeljnega poslanstva društva.
Način uporabe žiga, znaka in prapora društva določa Poslovnik.
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ll. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
4. člen
Društvo na prostovoljni, nepolitični in domoljubni osnovi združuje udeležence aktivnosti za zaščito
demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in suverene
Republike Slovenije, ki izpolnjujejo s tem statutom določene pogoje.
Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško preko svojih organov:
-

sprejema člane,

-

seznanja strokovno in širšo javnost z vlogo in aktivnostmi članov društva v času demokratičnih
procesov v Sloveniji in sicer o pripravah v okviru Manevrske strukture narodne zaščite ter neposrednih
aktivnostih v vojni za osamosvojitev Slovenije,

-

v skladu z veljavno zakonodajo pridobiva pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo članstva o
aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in o pripravah ter neposrednih aktivnostih v
vojni za osamosvojitev Slovenije; gradivo po ustrezni arhivski obdelavi preda v arhiv,

-

daje pobude za izdelavo knjig, dokumentarnih filmov, objave člankov v sredstvih javnega obveščanja,
javno nastopanje ipd.,

-

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 aktivnosti članov društva,

-

organizira in se udeležuje spominskih svečanostih ob obletnicah dogodkov,

-

posebej skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi, vsestransko pomoč veteranom in svojcem padlih
policistov v vojni za Slovenijo,

-

ohranja in krepi prijateljske odnose med članstvom ne glede na njihovo politično, stanovsko in
svetovno nazorsko pripadnost,

-

organizira proslave, družabna srečanja, izlete, športne in druge prireditve za krepitev prijateljskih
medsebojnih odnosov,

-

daje pristojnim organom društva oziroma zveze društev predloge za podelitev odlikovanj in priznanj
članom, podjetjem in drugim organizacijam, ki zaradi svojih zaslug v času demokratičnih procesov v
Sloveniji in priprav ter neposrednih aktivnostih v vojni za Slovenijo to zaslužijo in

-

na demokratičen in dostojanstven način uveljavlja svoje interese pri državnih organih Republike
Slovenije in pri organih občin v regiji.
5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča javnost predvsem z objavljanjem vabil in
zapisnikov, seje organov so javne, nanje so lahko vabljeni tudi predstavniki javnih medijev in druge osebe,
ki jih to zanima.
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Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik društva, sekretar in predstavnik
društva za stike z javnostmi.
5. a. člen
Društvo ima svoj spominski dan - 28. JUNIJ DAN POLICIJSKIH VETERANOV KOROŠKE - kot spomin
na aktivnosti koroških miličnikov - policistov v času osamosvajanja in vojne v obdobju 1990/ 1991 ter
trajen spomin na padla rezervna miličnika Postaje milice Slovenj Gradec Bojana Štumbergerja in Željka
Ernoiča, ki sta padla pri obrambi Mejnega prehoda Holmec 28. junija 1991.
Obrazložitev pomena spominskega dne, je kot priloga št. 1, sestavni del tega statuta.
III. ČLANSTVO
6. člen
Članstvo društva lahko pridobi državljan Republike Slovenije, 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 aktivnostih v vojni za osamosvojitev Slovenije in sicer:
-

pripadniki aktivnega in rezervnega sestava ONZ ter njihovi sorodniki,

-

upokojeni in bivši aktivni delavci ONZ, ali bivši pripadniki rezervnega sestava ONZ,

-

državljani Republike Slovenije, ki so s svojimi dejanji in storitvami pomagali pripadnikom organov za
notranje zadeve,

-

sorodniki (zakonski ali izvenzakonski partnerji, otroci in starši) pripadnika aktivnega ali rezervnega
sestava organov za notranje zadeve, ki so v času od 1.12.1989 do 26.10.1991 izvajali aktivnosti
povezane z osamosvojitvijo Slovenije.

-

Člani so lahko tudi državljani Republike Slovenije, ki nesporno sprejemajo namene, cilje in poslanstvo
društva ali imajo zasluge za delovanje in razvoj društva.
7. člen

Zbor članov društva, lahko na predlog upravnega odbora društva, podeli naziv častnega člana društva
državljanu Republike Slovenije ali osebi, ki ni državljan Republike Slovenije, zaradi posebnih zaslug v
času demokratičnih procesov ali v času neposrednih priprav ali vojne v Republike Sloveniji. Častni član je
lahko svojec, v osamosvojitveni vojni padlega policista, kakor tudi oseba ali funkcionar organa, ki je s
svojim delovanjem bistveno prispeval, k boljšemu delovanju društva ali njegovi podobi v javnosti.
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Častni član društva, ki ni redni član društva in je oproščen plačevanja članarine, nima pravice odločanja in
ne more biti izvoljen v organe društva.
8. člen
Častni predsednik društva lahko postane predsednik društva, ki ima posebne zasluge pri vodenju in
delovanju društva. Naziv častnega predsednika podeljuje zbor članov društva na predlog upravnega
odbora. Častni predsednik je lahko prisoten na sejah zbora članov in upravnega odbora ter lahko podaja
pobude, predloge in svoje mnenje o delu društva. Častni predsednik nima pravice odločanja v organih
društva in ni zastopnik društva.
9. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno.
Pristopna izjava vsebuje:
-

ime, priimek, rojstne podatke in naslov stalnega bivališča,

-

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,

-

s članstvom v društvu se član strinja, da se o njem za potrebe društva vodijo osebne evidence.

Udeleženec vojne za Slovenijo k prijavnici priloži dve fotografiji (30 x 35 mm) in morebitno pisno, slikovno
ali tonsko dokumentacijo o dogodkih in osebah, ki jih v prijavnici navaja, če dokumentacija še ni bila
pregledana in ustrezno arhivirana.
Navedena dokumentacija bo služila za arhiv društva ter za predstavitev dogodkov in vloge članov pri
zaščiti demokratičnih procesov in v vojni za Slovenijo, širši javnosti.
10. člen
Pristopno izjavo za sprejem v članstvo obravnava odbor društva na območju katerega ima član stalno
bivališče ter jo s pismenim mnenjem odstopi upravnemu odboru društva. Upravni odbor lahko
prijavljenega člana, zaradi dodatnih pojasnil povabi na razgovor, ki se ga je prijavljeni član dolžan
udeležiti, sicer se šteje, da odstopa od prošnje za sprejem v članstvo.
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Ko novo prijavljeni član izpolni pogoje iz 6. in 7. člena in je plačal članarino (razen sorodniki in častni
člani), mu sekretar društva izda člansko izkaznico.
11. člen
Če novo prijavljeni član ne izpolnjuje s statutom določenih pogojev, upravni odbor izda sklep o zavrnitvi
sprejema v članstvo društva.
Zoper sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo se lahko novo prijavljeni član v roku 15 dni po sprejemu,
pritoži na zbor članov društva, ki o zadevi dokončno odloči.
12. člen
Članstvo v društvu preneha:
-

s smrtjo člana,

-

s prostovoljnim izstopom (član poda pisno izjavo o izstopu),

-

z izključitvijo (člana se izključi iz društva, če grobo krši pravice in obveznosti članov, naštete v tem
statutu, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in

-

z izbrisom, če tri ali več let zapored ne plača članarine.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV
13. člen

Člani in članice (v nadaljevanju člani) društva:
-

prejmejo člansko izkaznico in značko društva,

-

volijo in so voljeni v organe društva,

-

se udeležujejo spominskih svečanosti ob obletnici dogodkov med pripravami in vojno za Slovenijo

-

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 aktivnostih v vojni za Slovenijo in dostojanstveno
zastopajo stališče društva v javnosti,

-

redno plačujejo letno članarino (razen častni člani in častni predsedniki, kot so opredeljeni v 7. in 8.
členu),

-

vestno, po svojih sposobnostih, izpolnjujejo naloge, ki so jim zaupane na podlagi sklepov organov
društva.

Višino letne članarine za tekoče naslednje leto določi upravni odbor društva.
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Član društva, ki je v slabem socialnem položaju, ali hudo bolan, je lahko oproščen plačila letne članarine.
O tem na predlog odbora odloči upravni odbor društva za vsako leto posebej.
14. člen
Kršitve določb tega statuta in na njem temelječih aktov, nespoštovanje sklepov organov društva ter
ravnanje članov v nasprotju s cilji in nameni društva, obravnava častno razsodišče.
Za kršitev članske odgovornosti se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov društva ter vsako
ravnanje, ki lahko huje prizadene interese in ugled društva. Kršitve so opredeljene s poslovnikom.
Pisni predlog za obravnavo pred častnim razsodiščem lahko vloži upravni odbor društva, ali član društva
neposredno častnemu razsodišču.
O kršitvi na prvi stopnji odloča častno razsodišče. Častno razsodišče izreče članom društva naslednje
ukrepe:
-

opomin,

-

javni opomin,

-

izključitev iz društva.

Za postopek ugotavljanja članske odgovornosti se smiselno uporabljajo določbe pravdnega postopka.
Zoper izrečen ukrep je dovoljena pritožba, ki mora biti vložena pisno na častno razsodišče najkasneje v
petnajstih dneh od prejema sklepa o izrečenem ukrepu. O pritožbi odloča na prvem naslednjem sklicu
zbor članov društva kot drugostopenjski organ.
V. ORGANI DRUŠTVA, NJIHOVA SESTAVA IN VOLITVE
15. člen
Organi društva so: Zbor članov, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Častno razsodišče, Mandatno volilna
komisija.
Upravni odbor ima 11 članov, ki ga sestavljajo po 2 člana iz območja UE Radlje ob Dravi, Dravograd,
Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, predsednik, sekretar društva in blagajnik. Slednje izvoli zbor
članov društva,
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V upravni odbor se na zboru članov volita po dva predstavnika iz vsakega odbora in sicer predsednik
odbora, ki je hkrati tudi podpredsednik društva in eden član.
Posamezne seje upravnega odbora se lahko udeležujejo s pooblastilom predsednika odbora nadomestni
člani iz posameznega odbora, ko sta predsednik ali član odsotna.
Nadzorni odbor, častno razsodišče, mandatno volilno komisijo sestavljajo po trije člani: predsednik in 2
člana, katere izvoli zbor članov.
Mandatna doba članov upravnega odbora in organov društva traja 4 leta.
VI. KANDIDACIJSKI POSTOPEK
16. člen
Mandatno volilna komisija najkasneje mesec dni pred potekom mandata organov oziroma članov organov
pripravi listo kandidatov za nove člane organov in jih posreduje zboru članov. Pri sestavi liste kandidatov
mora mandatno volilna komisija upoštevati paritetno sestavo, glede na odbore društva.
Kandidira lahko vsak član društva. Predloge za kandidate kandidacijski komisiji lahko posredujejo odbori
ali posamezni člani društva. Kandidacijska komisija mora pridobiti pisno soglasje vsakega predlaganega
kandidata.
Z vabilom na zbor članov, na katerem se opravijo volitve članov organov društva, se pošlje tudi lista
kandidatov, ki jo določi mandatno volilna komisija.
Zbor članov društva lahko listo kandidatov dopolni.
VII. VOLITVE
17. člen
Volitve članov organov društva so praviloma javne. Vsi organi društva so sestavljeni paritetno. Vsi
izvoljeni organi se morajo v 30. dneh po izvolitvi konstituirati.
V organe društva so izvoljeni tisti člani odborov, ki na zboru članov društva dobijo najvišje število glasov,
ob upoštevanju paritetnega načela sestave.
Vsi odbori društva kandidirajo predsednika svojega odbora in enega člana za člane v upravni odbor
društva. Zbor članov društva izvoli predlagane kandidate.
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Predsednika upravnega odbora društva, ki je istočasno tudi predsednik društva, se izvoli tako, da
mandatno volilna komisija oblikuje tudi predlog za predsednika. Ob večjem številu kandidatov za
predsednika upravnega odbora je izvoljen tisti član, ki dobi največje število glasov.
VIII. ZBOR ČLANOV
18. člen
Zbor članov je najvišji organ društva in ga predstavljajo vsi člani društva. Zbor članov zaseda vsako leto
najmanj enkrat.
Upravni odbor društva sme sklicati izredni zbor članov na zahtevo ene tretjine članov društva, ali na
zahtevo nadzornega odbora društva.
Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni
zbor članov najkasneje v 30. dneh po prejemu pisne zahteve za sklic.
Sklic z dnevnim redom mora biti objavljen najkasneje sedem dni pred zborom.
19. člen
Zbor članov:
-

sprejema statut in druge splošne akte društva, ter spremembe le-teh,

-

sprejema finančni načrt,

-

daje usmeritve za delo oziroma sprejema program dela,

-

obravnava poročila organov društva (predsednik, disciplinska komisija, nadzorni odbor. ..),

-

voli in razrešuje predsednika društva,

-

voli in razrešuje sekretarja društva;

-

voli in razrešuje blagajnika društva,

-

voli in razrešuje predsednike in člane upravnega odbora, častnega razsodišča, nadzornega odbora in
mandatno volilne komisije.

-

na predlog upravnega odbora podeli naziv »ČASTNI ČLAN DRUŠTVA«,

-

na predlog upravnega odbora podeli naziv »ČASTNI PREDSEDNIK DRUŠTVA«,

-

odloča o spremembi simbolov,

-

odloča o združevanju društva z drugimi podobnimi organizacijami,

-

sklepa o prenehanju društva,

-

odloča o pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča,

-

odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.
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20. člen
Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov.
Če o predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nato zbor članov
veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 40 članov. Če se tudi v tem primeru ne zbere dovolj članov, se
počaka še nadaljnjih 15 minut. Zbor članov nato veljavno odloči, če je prisotnih najmanj 15 članov.
21. člen
Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov prisotnih članov društva. Glasovanje je praviloma
javno. Način glasovanja določi delovno predsedstvo zbora članov društva.
Če zbor članov odloča o spremembi statuta, ali o prenehanju delovanja društva, morata za to glasovati
dve tretjini prisotnih članov.
Ko zbor članov glasuje o razrešnici članov organov društva, pri glasovanju člani teh organov ne smejo
sodelovati.
22. člen
Zbor članov vodi delovno predsedstvo, ki se izvoli na predlog upravnega odbora. Poleg tega zbor članov
izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. Po potrebi izvoli tudi volilno komisijo, kandidacijsko
komisijo, verifikacijsko komisijo ipd.
23. člen
O delu zbora članov zapisnikar piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba
overovatelja zapisnika in zapisnikar.
IX. UPRAVNI ODBOR
24. člen
Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve društva, ki mu jih naloži zbor članov ter vodi delo društva med dvema zboroma članov.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.
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25. člen
Upravni odbor:
-

v skladu z usmeritvami vodi in usmerja delo društva,

-

pripravlja predloge poslovnikov in drugih aktov društva,

-

pripravi predlog programa dela društva,

-

vodi materialno-finančno poslovanje in pripravi predlog finančnega načrta društva,

-

upravlja s premoženjem društva,

-

pripravi gradivo za delo zbora članov društva,

-

ugotavlja odgovornost članov društva in podaja predloge častnemu razsodišču društva,

-

imenuje stalne ali občasne sekcije in komisije društva,

-

imenuje in razrešuje praporščake društva

-

imenuje in razrešuje predstavnika društva za stike z javnostmi,

-

po potrebi sklene pogodbo s podjetjem, pooblaščenim za finančno dejavnost,

-

imenuje in podrobneje določi organiziranost ter delo odborov društva po teritorialnih območjih UE
Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem,

-

zboru članov predlaga v imenovanje častne člane društva in častnega predsednika društva,

-

odloča o spremembi sedeža in naslova društva.
26. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik upravnega odbora v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik, ki ga predsednik pooblasti.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje
glasuje večina prisotnih članov.
Na seje upravnega odbora se vabi predstavnik društva za stike z javnostmi, kateri sprotno skrbi za
obveščanje javnosti o aktivnostih društva ter o njegovi promociji.
Na seje upravnega odbora, se glede na dnevni red lahko vabi, predsednike organov društva ali njihovega
nadomestnega člana, predstavnika policije in druge osebe po odločitvi upravnega odbora.
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27. člen
Predsednik upravnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik društva, vodi delo društva, ga predstavlja in je
njegov zakoniti zastopnik.
Naloge predsednika upravnega odbora - društva:
-

sklicuje in vodi seje upravnega odbora,

-

zagotavlja javnost dela društva,

-

usklajuje delo organov društva,

-

je odredbodajalec finančnega poslovanja društva,

-

odgovarja za dejavnost in zakonitost delovanja društva,

-

vodi delo na zboru društva, do izvolitve delovnega predsedstva,

-

zastopa interese društva,

-

sporoča spremembe sedeža in naslova društva pristojnim organom in organizacijam.

Za svoje delo je odgovoren zboru članov društva.
28. člen
Predsednika društva v njegovi odsotnosti nadomešča eden izmed štirih podpredsednikov, ki ga
predsednik pooblasti.
Podpredsedniki društva pomagajo predsedniku pri izvajanju njegovih funkcij. Za svoje delo so odgovorni
upravnemu odboru društva, ki jih tudi imenuje in razreši.
29. člen
Sekretar društva je odgovoren za organizacijske, tehnične, administrativne zadeve društva.
Sekretar društva opravlja naslednje naloge:
-

zagotavlja strokovno pomoč organom in odborom društva

-

skrbi za pregled nad uresničevanjem sklepov organov društva,

-

skrbi za pripravo in pošiljanje gradiva za seje organov društva,

-

skrbi za administrativne zadeve in arhiv društva,

-

sodeluje z organi in funkcionarji drugih organizacij, s katerimi ima društvo stalne stike, na podlagi
programov dela in sklenjenih dogovorov o sodelovanju,

-

opravlja druge naloge po sklepu upravnega odbora društva.
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Sekretar je za svoje delo odgovoren zboru članov društva, ki ga tudi izvoli in razreši ter upravnemu odboru
društva, ki odloča o delovnopravnih odnosih z nosilcem funkcije sekretarja društva.
29. a. člen
Blagajnik je odgovoren za finančno poslovanje društva.
Blagajnik društva opravlja naslednje naloge:
-

skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

-

skrbi za izdelavo periodičnih poročil v skladu s predpisi, pogodbenimi in drugimi obveznostmi društva,

-

nadzornemu odboru zagotavlja ažurne podatke in dokumentacijo o finančnem poslovanju društva.
X. ČASTNO RAZSODIŠČE
30. člen

Častno razsodišče šteje tri člane. Predsednika in člane častnega sodišča izvoli zbor članov društva.
Častno razsodišče deluje po Poslovniku o delu častnega razsodišča.
Člani častnega razsodišča ne smejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico, da se
udeležujejo sej upravnega odbora, na katere so lahko vabljeni, vendar nimajo pravice do glasovanja.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov društva.
Častno razsodišče veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani. Sklep je sprejet če zanj glasujeta najmanj
dva člana.
XI. NADZORNI ODBOR
31. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane. Predsednika in člana nadzornega odbora izvoli zbor članov.
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora med dvema zboroma članov in stalno nadzira finančno
poslovanje društva.
Nadzorni odbor ugotavlja tudi morebitne nepravilnosti v delovanju vseh ostalih organov društva in je
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dolžan o svojih ugotovitvah tekoče obveščati upravni odbor in enkrat letno zbor članov društva.
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasuje več kot polovica članov.
Nadzorni odbor poda oceno ali so bili presežki prihodkov nad odhodki, porabljeni za dejavnost društva.
Člani nadzornega odbora ne smejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico, da se udeležujejo
vseh sej upravnega odbora, na katere morajo biti vabljeni, vendar brez pravice do glasovanja.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.
XII. MANDATNO VOLILNA KOMISIJA
32. člen
Mandatno volilna komisija šteje tri člane. Predsednika in člane mandatno volilne komisije izvoli zbor
članov.
Mandatno volilna komisija opravlja naslednje naloge:
-

pripravi in izvede kandidacijski postopek, ki je opredeljen v 16. členu Statuta društva,

-

skrbi, da volitve članov organov društva potekajo po določilih 17. člena Statuta društva,

-

skrbi, da glasovanje in sprejemanje sklepov na zboru članov društva poteka po določilih 20. in 21.
člena Statuta društva,

-

veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani. Sklep je sprejet če zanj glasujeta najmanj dva člana.

Člani mandatno volilne komisije ne smejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico, da se
udeležujejo vseh sej, na katere so lahko vabljeni, vendar nimajo pravice do glasovanja.
Mandatno volilna komisija je za svoje delo odgovorna zboru članov društva.
XIII. ZASTOPANJE DRUŠTVA
33. člen
Predsednik upravnega odbora (v njegovi odsotnosti, po njegovem pooblastilu podpredsednik društva)
samostojno zastopa društvo pred državnimi organi, organizacijami ter drugimi in sicer po navodilih zbora
članov oziroma upravnega odbora.
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XIV. TERITORIALNA ORGANIZIRANOST - ODBORI DRUŠTVA
34. člen
Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško je organizirano po odborih, po teritorialnem načelu:
- območje upravne enote Slovenj Gradec,
- območje upravne enote Dravograd,
- območje upravne enote Ravne na Koroškem in
- območje upravne enote Radlje ob Dravi.
Predsednik posameznega odbora, ki je član upravnega odbora društva ter hkrati podpredsednik društva,
skrbi za koordinacijo in delo med odborom in organi društva ter vodi odbor, koordinira aktivnosti društva
na območju odbora.
XV. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE
35. člen
Za vodenje finančnega poslovanja zbor članov izvoli blagajnika. Upravni odbor lahko sklene pogodbo s
podjetjem, pooblaščenim za to dejavnost. Za posamezne naloge iz finančnega poslovanja so pooblaščeni
predsednik, podpredsedniki, sekretar in blagajnik.
Finančno in materialno poslovanje se izvaja v skladu z računovodskimi standardi in drugimi predpisi ter
pravilnikom v katerem društvo določi način in obliko finančno materialnega poslovanja.
Pravilnik mora biti sprejet v roku šestih mesecev po sprejetju statuta.
Društvo vodi finančno poslovanje preko transakcijskega računa pri pooblaščeni banki.
Blagajnik najmanj enkrat na leto pisno poroča o finančnem poslovanju upravnemu odboru in zboru članov
društva.
Vsak član društva lahko upravnemu odboru predlaga vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.
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36. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
-

s članarino,

-

iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva iz prihodkov prireditev v skladu s predpisi, s
prispevki donatorjev, ali sponzorjev,

-

z darili in volili,

-

iz javnih sredstev,

-

iz drugih prihodkov.

Če društvo preneha delovati, se v sklepu o prenehanju delovanja določi po dejavnosti sorodno društvo,
zavod, ustanovo ali drugo neprIdobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh
obveznosti prenese premoženje. Če takega društva ali pravne osebe ni, se premoženje prenese na
lokalno skupnost, kjer je sedež društva.
Če društvo ne odloči o prenosu premoženja, pripade po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva
lokalni skupnosti, kjer je sedež društva.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
Letne finančne načrte, v katerih se razporedi sredstva, sprejema na predlog upravnega odbora zbor
članov društva. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora
presežek porabiti za dejavnosti, ki so opredeljene v letnem finančnem načrtu in Statutu društva.
Vsaka delitev premoženja med člane je nična.
37. 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 upravni odbor.
Premičnine društva se lahko kupi ali proda samo na podlagi sklepa seje upravnega odbora. O nakupu in
prodaji nepremičnin odloča zbor članov.

17

STATUT POLICIJSKEGA VETERANSKEGA DRUŠTVA SEVER ZA KOROŠKO
ČISTOPIS 27. 2. 2016

XVI. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Društvo preneha delovati:
-

s sklepom zbora članov z dvotretjinsko večino,

-

z odločbo pristojnega državnega organa,

-

če je članov manj kot deset.
39. člen

Z dnem, ko začnejo veljati

te spremembe in dopolnitve Statuta, prenehajo veljati vsi členi Statuta

policijskega veteranskega društva Sever za Koroško z 2.10.2000 in dopolnitve sprejete 25.9.2004.
Organi društva uskladijo vsebino poslovnikov o delu v roku šest mesecev po sprejetju dopolnjenega in
spremenjenega Statuta.
40. člen
Dopolnjen in spremenjen statut je bil sprejet na zboru članov na Viču pri Dravogradu 4. 7. 2008 ter 30. 3.
2012 v Slovenj Gradcu in 27. 2. 2016 v Slovenj Gradcu ter prične veljati takoj po sprejemu.

Predsednik
Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško
Vinko Mlinšek, l. r.
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Priloga statuta štev. 1.:

Obrazložitev pomena spominskega dne »28. JUNIJ DAN POLICIJSKIH
VETERANOV KOROŠKE«

Koroški policijski veterani, skupaj z upokojenimi policisti MNZ Koroška predlagajo, s čimer se strinjajo tudi
v odborih IPA - sekcija za Koroško ter obeh policijskih sindikatih, da bi enkrat letno z družabnim
srečanjem ter kulturnim programom, obeležili

zgodovinski spomin na dogodke povezane z

osamosvajanjem Republike Slovenije v letih 1990- 1991, kjer je koroška milica pod vodstvom UNZ
Slovenj Gradec, opravila pomembno in nepozabno delo . Zgodovina aktivnosti koroške milice sega v leto
1990, kjer so enote postaj milice pod vodstvom takratnih komandirjev opravile vrste tajnih aktivnosti ter se
povezale v Maneversko strukturo narodne zaščite. Izstopale so predvsem tajne priprave vojnih enot milice
na večletno vojno delovanje, skladiščenje orožja in streliva ter varovanje le tega, aktivnosti pri zavarovanju
mejnih prehodov in druge naloge povezane z osamosvajanjem republike Slovenije.
V letu 1991 so se aktivnosti milice na Koroškem stopnjevale ter dosegle največje vojne in borbene
aktivnosti pri varovanju mejnih prehodov v dneh od 26. do 28. junija 1991. Po razglasitvi samostojne
Republike Slovenije, so enote koroške milice izobesile na vse mejne prehode novo slovensko zastavo,
katero so varovale s pripadniki Posebne enote milice (PEM) in okrepljenimi vojnimi enotami milice. Pritiski
in grožnje jugoslovanske armade so se v teh dneh močno stopnjevale in se nerazumno uresničile 27. in
28. junija , ko so z močnimi borbeni sredstvi napadli Mejni prehod Holmec, katerega so varovali miličniki
PMM Holmec, PM Ravne na Koroškem, OM Mežica in OM Črna ob pomoči dveh vojnih oddelkov PM
Slovenj Gradec in enot teritorialne obrambe (TO). Siloviti napad JA je v jutranjih urah 28. junija pustil na
Holmcu nerazumljivo krutost, saj sta pri obrambi prehoda padla miličnika PM Slovenj Gradec Bojan
ŠTUMBERGER in Željko ERNOIČ, medtem ko so bili hudo ranjenih 3 miličniki in lažje ranjeni štirje
miličniki. Vendar, enote milice so ob pomoči enot TO, ubranile mejni prehod ter razorožile vojake JA na
stražnici Holmec ter tako izbojevali I. bitko za samostojno Slovenijo.
28. junij 1991 je bil na Koroškem prelomen, saj so aktivnosti koroških enot milice pod vodstvom Uprave za
notranje zadeve Slovenj Gradec, dosegle zavidljive rezultate pri varovanju mejnih prehodov in same meje
z Republiko Avstrijo ter s temi dejanji pripomogle k temu, da so se odločitve zveznih organov iz Beograda
in Jugoslovanske armade obrnile v pozitivno smer, s tem pa so se posredno obrnili tudi vojni dogodki v
Republiki Sloveniji. Tega in v naslednjih dneh so se enotam koroške milice in TO predale vse stražnice
Jugoslovanske armade, med katerimi je bila izredno pomembna stražnica Vič, kjer pa je svoj zgodovinski
uspeh, pri predaji vojakov in stražnice JA, taktično izbojevala tudi koroška enota - Posebna enota milice
(PEM), miličniki/policisti PMM Vič, PM Dravograd in PM Slovenj Gradec. Koroška milice je s svojo
neprecenljivo vlogo, prelito krvjo in tragičnimi žrtvami, dosegla tisto kar v Sloveniji še ni bilo storjeno - pod
svojo varovanje je prevzela ves 105 km dolg mejni pas od meje z UNZ Maribor in UNZ Celje - ter tako ni
predala mejnih prehodov enotam JA, kot je to bilo storjeno ponekod po Sloveniji. Na Koroškem se JA ni
predal niti eden miličnik ali mejni prehod, kar dokazuje na izredno dobro organiziranost, motiviranost,
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taktičnost in moralno trdnost takratnih vojnih enot koroške milice, ki jo je vodil operativni štab Uprave za
notranje zadeve Slovenj Gradec.
Koroški policijski veterani smo na svoja dejanja, ki smo jih kot policijski profesionalci in domoljubi, skupaj z
občani koroške ter pripadniki TO, pri osamosvojitvenih procesih in vojni za samostojno in neodvisno
domovino Slovenijo storili, ponosni, Tako želimo, da se 28. junij 1991 obeleži kot dan zgodovinskih
spominov na vojne dogodke, vlogo koroške milice in takratne Uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec.
Poimenovali smo ga: »28. JUNIJ - DAN POLICIJSKIH VETERANOV KOROŠKE«. Slednjega bi vsako
leto praznovali - obeležili koncem junija ( tudi v sklopu dneva policije - 27. juniju ).
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