Na podlagi 4. dlena Zakona o druStvih - ZDru-1- UPB2, {Uradni list RS, it. 64/2OL1 z dne
12. B. 201!), ter na podlagi 7. dlena Pogodbe o ustanovitvi Zveze policijskih veteranskih
druitev Sever. je skupSiina Zveze policijskih veteranskih druStev Sever sprejela naslednji

STATUT

ZVEZ;E

POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUSTEV SEVER

I.

SPLOSNE DOLOCBE

1. €len
(opredelitev)
Zveza policijskih veteranskih druitev Sever (v nadaljevanju: zveza) je prostovoljno,
veteransko, domoljubno in politiino neodvisno zdruZenje policijskih veteranskih druitev
Sever (v nadaljevanju: druitev), ustanovljenih na podlagi teritorialne organiziranosti
orEanov za notranje zadeve v letu 19B9, ki so delovali na obmofju 13 uprav za notranje
zadeve.

Zveza je pravna oseba zasebnega prava,
interesu.

ki kot nevladna organizacija, deluje v javnem

V statutu uporabljeni izrazi, ki se nanaSajo na fizidne osebe in so zapisani v moSki spolni
slovnidni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moSke in Zenske.

2. tlen
(sedeZ in status )

Ime zveze je: Zveza policijskih veteranskih druitev Sever, skraj5ano ime pa:

Tveza

druitev Sever.
Sede2 in naslov Zveze dru5tev Sever je v Ljubljani, na Stefanovi ulici 2,

Zvezo predstavlja in zastopa njegov predsednik.

3. ilen
(simboli)
Zveza ima svoj Zig, grb, prapor in zastavo.
PodrobnejSe dolodbe o

iigu, grbu, praporu, zastavi, ureja pravilnik. S pravilnikom se doloii

tudi vsebina in oblika ilanske izkaznice ter komplet in pravila noSenja
uniforme.

II.

NAMEN, CILJI

IN

NALOGE

4. tlen
(namen)
Namen zveze je:

-

zdrulevanje dru6tev v zvezo z namenom, da ugotavlja, zagovarja in
skupne potrebe druitev in njihovih dlanov,
krepitev zavedanja v slovenski druibi o vlogi in pomenu aktivnosti
notranje zadeve pri osamosvajanju Slovenije,

veteranske

-

uveljavljanje pravic vojnih veteranov pred pristojnimi organi ter pomod socialno
ogroZenim vojnim veteranom,
Siritev in krepitev domoljubja.
krepitev sodelovanja med zvezo in aktivnimi pripadniki ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve, in Policije.
5. tlen
(cilji)

Cilji zveze so:
- ohranjanje spomina na delovanje aktivnih in rezervnih pripadnikov organov za
notranje zadeve Republike Slovenije in prostovoljcev, ki so sodelovali z njimi, pri
aktivnostih za za5iito demokratidnih procesov v iasu osamosvajanja Slovenije in v
vojni za Slovenijo;
- zavzemanje za uresnidevanje vrednote, na katerih so temeljili demokratidni procesi
in osamosvojitev Slovenije,
- ureditev statusa veteranov vojne za Slovenijo,
- sodelovanje z drugimi sorodnimi druitvi in zvezami ter z domoliubnimi
organizacijami, ki se zavzemajo za vrednote, skladne z vrednotami zveze,
- krepitev javne prepoznavnosti zveze.

5. dlen
(naloge)
Naloge zveze so:
- seznania javnost z vlogo in aktivnostmi dlanov druStev med demokratidnimi procesi
v Sloveniji in aktivnostmi v vojni za osamosvojitev Slovenije ter z vrednotami, ki so
bile podlaga demokratiinih procesov v iasu osamosvajanja Slovenije in med vojno
za Slovenijo,
- pridobiva -in hrani pisno, slikovno in zvoino gradivo o aktivnostih za zaSdito
demokratiinih procesov v Sloveniji in aktivnostih v vojni za Slovenijo ter daje
pobude za sistemsko ureditev gradiva,
- ohranja in obuja spomin na aktivnosti ilanov druitev, organizira strokovna
posvetovanja ter spodbuja raziskovalno in publicistieno dejavnost o aktivnostih in
dogodkih v dasu demokratidnih procesov v Sloveniji in med vojno za osamosvojitev
Slovenije ter o vrednotah, za katere smo se zavzemali med osamosvajanjem in v
vojni za Slovenijo,
- sodeluje pri oblikovanju vsebin o obdobju demokratiinih procesov in osamosvojitve
Republike Slovenije v 5olskih oz. Studi3skih programih,
- skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi in vsestransko pomoi policistom, ki so bili
ranjeni v vojni, ter svojcem policistov, ki so padli v vojni za Slovenijo,
- med ilani druitev in z drugimi veteranskimi druitvi ohranja prijateljske odnose, ne
glede na njihove polititne, stanovske in druge nazore,
- organizira spominske slovesnosti, proslave, druZabna sreianja, izlete, Sportne in
druge prireditve ter postavlja spominska obeleija,
- sprejema druitva v zvezal
- pristojnim organom predlaga podelitev odlikovanj in priznanj zasluZnim dlanom
dru$tev in zveze 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 pomoi socialno ogroZenim vojnim veteranom,
- zagotavlja finanina sredstva za delovanje zveze in druStev,
* opravlja pridobitno dejavnost, povezano z nalogami, namenom in cilji delovanja

-

zveze-pod pogoji, ki jih za izvajanje posamezne pridobitne dejavnosti doloiajo
zakoni in na njihovi podlagi izdani predpisi,
sodeluje z drugimi organi in organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini,
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podpisom pogodbe ali s pristopom k pogodbi se zdruZuje v nacionalne in
mednarodne zveze z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v
tujini,
podeljuje priznanja zveze, dolodena s pravilnikom.

s

z.

ilen

(listina vrednot)
Uresniievanje ciljev in namenov ter izvajanje nalog zveze temelji na Listini vrednot Zveze
policijskih veteranskih druStev Sever (v nadaljevanju: listina vrednot zveze), ki jo sprejme

skupiiina zveze.
8. Elen
(spominski dan zveze)
Dan zveze je 1. december, kot spomin na leto 1989, ko so takratni organi za notranje
zadeve z akcijo Sever, po kateri ima zveza ime, prepredili politiino manifestacijo
jugoslovanskih centralistidnih sil v Ljubljani, s tem prepredili ustvarjanje izrednih razmer
ter zaiditili demokratidne procese v Sloveniji, ki so nato omogodili demokratidne volitve in
nastanek samostojne in neodvisne drZave Slovenije.

9. Elen
fiavnost dela)
Delovanje zveze in njegovih organov je javno.

7a zagotovitev javnosti dela in

posredovanje informacij

o delu zveze je

odgovoren

predsednik zveze.

Zveza zagotavlja javnost dela tako, da so seje organov zveze javne. Javnost dela se
zagotavlja tudi z organiziranjem okroglih miz, novinarskimi konferencami in z drugimi
oblikami obveSianja javnosti.

Zveza obveSda svoje dlanstvo preko spletnih strani, medijev, posredovanjem
dokumentarnih gradiv in pisnih informacij.
Tveza obveSia javnost o svojem delovanju prek medijev.
Dokumentarno gradivo zveze se hrani kot javno arhivsko gradivo, v skladu z zakonom, ki
ureja arhive. Finanini dokumenti se hranijo skladno z finaninimi predpisi.

III.

ELANSWO

1O. Elen
(pogoji vflanitve)
Dru5tvo lahko postane flan zveze, de iz njegovega temeljnega akta izhaja, da gre za
prostovoljno, veteransko, domoljubno in politiino neodvisno dru5tvo udeleienk in
udeleZencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki aktivnega in rezervnega sestava
organov za notranje zadeve sodelovali pri aktivnostih za za5iito demokratidnih procesov v
Sloveniji, ali pa so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vkljudeni v oboroiene spopade pri
osamosvajanju Republike Slovenije, ter posameznic in posameznikov, ki sprejernajo in se
zavzemajo za vrednote, na katerih je temeljilo delovanje organov za notranje zadeve, Fri .,..-,,,-.
zaiditi osamosvojitvenih in demokratidnih procesov v Sloveniji oz. med vojno ,7.qi#.:.11,.,.,
osamosvoj itev Republ ike Slovenije.

Dru5tvo postane ilan zveze z ugotovitvenim sklepom skupSiine zveze.

Druitvo, ki ieli postati ilan zveze, mora pisno izjaviti, da ieli biti dlan zveze in predloiiti:
- sklep ali izjavo svojega najviSjega organa, da ieli postati flan zveze,
- svoj statut in
- odlotbo o vpisu v register druStev.

11. ilen
(prenehanje ilanstva)

dlanstvo druStva v zvezi preneha:
- z izstopom dru5tva. Druitvo izstopi iz zveze s pisno izstopno izjavo, h kateri
predloZi sklep najviSjega organa druStva, iz katerega izhaja, da ne Zeli biti vet dlan
zveze,

- s prenehanjem delovanja druStva ali z izbrisom iz registra druStev, kar ugotovi
upravni odbor zveze in
- z izkljuditvi3o druStva zaradi ravnanja v nasprotju s statutom zveze.
rv. PRAVTCE rN OBVEZI{OSTr DRUSTEV, iLANOV ZVEZE
12, 6len
(pravice in obveznosti)
DruStva, vilanjena v zveza, imaio naslednje pravice:
predlagajo in volijo funkcionarje in ilane organov zvezer
sodelujejo pri pripravi in izvajanju programa in drugih aktivnosti zveze,

v skladu s

programom zveze imajo pravico do dela sredstev,
delovanje zagotavljajo iz proraduna Republike Slovenije,

ki se za njegovo

in obveznosti:
v skladu s finaninim nairtom zagotavljajo finanina sredstva za delovan je zveze,
skrbijo za uresniievanje namena, ciljev in nalog zvezet opredeljenih v pogodbi o
njegovi ustanovitvi, statutu in sklepih njegovih organov'

V.

ORGANI IN FUNKCIONAR]I

13. dlen
(organi)
Organi zveze so:

-

skupSdina,

upravni odbor,
nadzorni odbor in
dastno razsodiSde,

14. ilen
(funkcionarji)
Funkcionarji zveze so:
- predsednik zveze,
- podpredsednikizvezel
- predsednik nadzornega odbora in
- predsednik dastnega razsodi5da,
Mandat funkcionarjev traja Stiri leta in se lahko vefkrat ponovi.

Predsednik in podpredsedniki morajo biti iz razlidnih dru5tev, predsednik nadzornega
odbora pa ne sme biti iz druitva, iz katere prihaja predsednik zveze.

SkupSiina

15. Elen
(poslovanje)
Skup5dina

je najviiji organ zveze. Sestavlja jo po deset delegatov vsakega druitva, ki je

v-lanjeno v zvezo.

Skupiiina redno zaseda enkrat na leto, izredno pa po potrebi,
Upravni odbor sklide izredno sejo skupSdine na lastno pobudo, na zahtevo druitva, 6lana
zveze ali na zahtevo nadzornega odbora. Na izredni seji skup5dina sklepa le o zadevah,
zaradi katerih je bila sklicana. Pobudnik izrednega sklica mora pripraviti potrebno gradivo,
v katerem mora predstaviti zadeve za obravnavo, predloge sklepov in obrazloZitve.
Upravni odbor mora sklicati izredno skupSdino najkasneje v Sestdesetih dneh po prejemu
pisne zahteve za sklic.
de upravni odbor ne skliie izredne skup5tine v Sestdesetih dneh po prejemu pisne zahteve
za sklic, izredno skupidino sklide tisti, ki je sklic zahteval.
Obvestilo o sklicu skupidine, predlog dnevnega reda in potrebno gradivo morajo biti
objavljeni najkasneje sedem dni pred sklicem. Vso navedeno gradivo se ilanom zveze
poiilja po elektronski poiti.

15. ilen
(udeleZba brez glasovalnih pravic)

Zasedanja skup56ine se smejo brez glasovalnih pravic udeleZiti tudi drugi 6lani dru5tev,
vabljeni in predstavniki medijev.

17. tlen
(pristojnosti sku pSii ne)
Skupifina zveze:
- Sprejme statut zveze in njegove spremembe,
- Sprejme listino vrednot zveze ter programske usmeritve in program dela zveze,
- Sprejme finanini nairt in zakljuini radun,
- obravnava in odloia o poroiilih upravnega in nadzornega odbora ter dastnega
razsodiSda,

- voli in razre5i predsednika in podpredsednike zveze, predsednika in
nadzornega odbora ter predsednika in dlane dastnega razsodiSda,
- odlofa o zdruievanju z drugimi veteranskimi organizacijami;
- odloda o vkljuditvi in izkljuiitvi druitva iz dlanstva zveze,
- odloda o prenehanju delovan ja zveze,
- odloda o drugih vsebinskih vpraSanjih, pomembnih za delovanje zveze.

ilane

18. Elen
(pogoji odlodanja)
SkupSiina
delegatov.

je

sklepdna, de

je ob predvidenem

zadetku seje navzodih ved kot polovica

SkupSdina veljavno odloia z vedino glasov vseh prisotnih delegatov. de skupitina odloia o
sprejemu ali spremembah in dopolnitvah statuta in listine vrednot zveze, je za odlodanje
potrebna dve tretjinska vefina glasov vseh delegatov.

Glasovanje je praviloma javno, skupSdina pa lahko na sami seji odloii, da se o sklepu k
posamezni toiki dnevnega reda glasuje tajno.

19. ilen
{vodenje skupSdine)
Zasedanje skup5tine, do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik zveze.

SkupSiina izvoli tudi zapisnikarja, verifikacijsko komisijo in dva overitelja zapisnika,
potrebi pa tudi druge delovne organe.

2O, 6len
(zapisnik)

O delu skupidine zapisnikar najkasneje v 15 dneh napiie zapisnik, ki ga

podpiSejo

predsednik delovnega predsedstva, oba overitelja in zapisnikar.

Upravni odbor

21. dlen
(pristojnosti)
Upravni odbor zveze vodi in usmerja delo zveze med sejama skupSdine in opravlja
organizacijska, finantno materialna, upravna, administrativna in druga opravila, potrebna
za uresniievanje namena in nalog zvezet doseganje ciljev, ter za uresniievanje usmeritev
in sklepov skupSdine.

22. ilen
(sestava)

Upravni odbor sestavljajo praviloma predsedniki druitev, dlanov zveze ali tisti, ki jih
nadomeSiajo, ter predsednik in podpredsedniki zveze.

23. tlen
(vodenje)

Upravni odbor vodi predsednik zveze,
pooblasti predsednik.

v njegovi odsotnosti pa tisti podpredsednik, ki ga

Upravni odbor opravlja svoje naloge na podlagi poslovnika o delu, ki ga sprejme na svoii
prvi seji po konstituiranju.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupidini zveze,

24. tlen
(naloge)
Upravni odbor opravlja zlasti naslednie naloge:
- v skladu s programskimi usmeritvami skupidine vodi in usmerja delo zveze,
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- izvaja sklepe skupSdine,
- sprejema poslovnike, pravilnike in druge sploSne akte zveze , razen statuta in listine
vrednot zvezel
- pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statuta,
- za skupidino pripravlja predloge kandidatov za izvolitev predsednika,

podpredsednikov, predsednika in dlanov nadzornega odbora ter predsednika in
ilanov iastnega razsodi5da,
ustanavlja stalne in zadasne komisije ter imenuje njihove dlane,
imenuje generalnega sekretarja in z njim ureja delovno pravni odnos,
imenuje blagajnika,
pripravlja predlog programa dela in letnega porotila o delu zvezet
pripravlja predlog finandnega nafrta in zakljudnega raduna;
dolo6a delei ilanarine za sofinanciranje delovanja zvezel
vodi finandno in materialno poslovanje zveze,
upravlja premoZenje zveze,
sklicuje skupiiino zveze,
pripravi predlog sofinanciranja dejavnosti zveze in druitev, iz proraduna Republike

Slovenije,
- pripravi predlog za izktjuditev druitva iz zxeze,
- sklepa pogodbe z drugimi organizacijami in posamezniki, ki so potrebne
uresnidevanje namena in ciljev ter nairtovanih nalog zvezel
- driavnim organom poiilja predloge za podelitev drZavnih odlikovanj in
ustanavljanje ter podeljevanje priznanj,
- ustanavlja in podeljuje priznanja zveze.

za
za

25. ilen

(natin odloianja)
Upravni odbor sprejema sklepe, ie je na seji navzodih ved kot polovica ilanov. Sklepi so
veljavni, de zanje glasuje veiina navzoiih ilanov.

Predsednik in podpredsedniki zveze
26. ilen
(predsednik)
Predsednik zveze vodi delo zveze, ga predstavlja in je njegov zakoniti zastopnik.
Predsednik zveze:
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
- zagotavlja javnost dela zveze,
- usklajuje delo organov zveze,
- je odredbodajalec finaninega poslovanja,
- odgovarla za dejavnost in zakonitost delovanja zveze.

27. tlen
(podpredsedniki)
Zveza ima najved tri podpredsednike, ki jih izvoli skupSdina zveze.
Podpredsedniki zveze pomagajo predsedniku pri izvajanju njegovih funkcij in opravljajo
naloge po njegovem pooblastilu.
..
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Generalni sekretar

28. dlen
(naloge in odgovornost)
Generalni sekretar je odgovoren za organizacijske, tehnidne, administrativne in finantno
materialne zadeve organov zveze'
Opravlja zlasti naslednje naloge:
- zagotavlja strokovno pomod organom Tveze'
- skrbi za uresniievanje sklepov organov,
- skrbi za informacijski sistem zveze,
- skrbi za pripravo in poiiljanje gradiva za seje organov,
- skrbi za finanino in materialno poslovanje,
- izvaja finandno poslovanje,
- skrbi za administrativne zadeve in arhiv,
- skrbi za izdelavo periodidnih porodil v skladu s predpisi ter pogodbenimi in drugimi
obveznostmi zveze,
- sodeluje z organi in funkcionarji drugih organizacij, s katerimi ima zveza stike na
podlagi programov dela in sklenjenih dogovorov o sodelovanju,
- pomaga druStvom, vtlanjenim v zvezo pri izvajanju dejavnosti skupnega pomena,
- usklajuje in uveljavlja interese zveze pri driavnih organih,
- opravlja druge naloge po sklepu upravnega odbora.
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku in upravnemu odboru zveze'

Nadzorni odbor

29. ilen

{

pristoj nosti, organ izi ranost i n od govornost)

Nadzorni odbor neodvisno in samostojno nadzira izvajanje sklepov skupSiine in upravnega
odbora, njihovo usklajenost s statutom in drugimi akti Tvezet uresnidevanje in varstvo
pravic in dolZnosti druitev, ter opravlja nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, ter
gospodarno in uiinkovito porabo javnih sredstev, ki jih zveza preiema za izvajanje svoje
dejavnosti.
Nadzorni odbor opravlja tudi nadzor nad porabo sredstev, ki jih zveza dodeli druitvom in
preverja, ali so bila ta porabljena v skladu z namenom dodelitve.
Nadzorni odbor 6te3e Sest ilanov. Skupidina izvoli predsednika in pet dlanov. dlanstvo v
upravnem odboru in v nadzornem odboru se izkljudujeta.

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren skupSiini in ji poroia o letnem pregledu
finaninega poslovanSa ter o drugih ugotovitvah glede delovanja zveze. O svojih

ugotovitvah seznanja tudi upravni odbor. Pri izvajanju svoje funkcije ravna po tem statutu'
piavilniku o finaninem poslovanju in raiunovodenju, zakonu o druitvih in radunovodskem
standardu za druStva.
Nadzorni odbor deluje v senatu treh dlanov, sklepe sprejema z vedino navzoiih ilanov.
Senat imenuje predsldnik nadzornega odbora s sklepom, v katerem dolodi tudi das in kraj
ter vsebino in obseg nadzora.

Upravni odbor na svoje seje vabi predsednika nadzornega odbora, ki pa nima pravice do
glasovanja.
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iastno razsodi5de
3O. Elen
(pristojnosti, organiziranost in odgovornost)

iastno razsodi5ie obravnava krSitve doloib statuta in drugih sploinih aktov

zveze,
neupoStevanje sklepov organov ter ravnanja druStev, ter funkcionarjev in dlanov organov
zvezet ki so v nasprotju s citji in nameni zveze.

dastno razsodiSde 5teje pet dlanov. Skupiiina izvoli predsednika in Stiri ilane. dlanstvo v
upravnem odboru in v iastnem razsodi5iu se izkljudujeta.

Za svoje delo je tastno razsodiSie odgovorno skupSiini, ki
svojih ugotovitvah seznanja tudi upravni odbor.

ji

poroia o svojem delu.

O

Postopek in delo dastnega razsodiSia doloda poslovnik, ki ga to sprejme na svoji prvi seji.
Po izvedenem postopku lahko

-

iastno razsodiSie izreka disciplinske ukrepe in sicer:

opomin,
opomin pred izkljuiitvijo in
predlog upravnemu odboru zveze, da zaine postopek za izkljuditev druitva iz
ilanstva zveze.

O pritoibah zoper odloiitve dastnega razsodiSia odloia skupidina zveze.

Pisne pobude za obravnavo

in

presojo ravnanj, lahko dastnenru razsodiSiu podajajo

posamezna dru5tva ali organi zveze.

VI. FINANCNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

31. tlen

(finanini viri in poraba)
Zveza se financira:
- iz proraduna Republike Slovenije,
- iz dela dlanarine druitev, vdlanjenih v zvezo,
- iz prihodkov na podlagi materialnih pravic in dejavnosti zveze,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev in sponzorjev,
- iz dohodkov opravljanja pridobitne dejavnosti in
- iz drugih virov.
Finandno poslovanje zveze poteka v skladu
poslovanju in letnim finandnim nadrtom.

s pravilnikom o finaninem in

materialnem

Proradunska finandna sredstva, ki so namenjena sofinanciranju dejavnosti zveze in
druitev, se porabijo v skladu s sklenjeno pogodbo s pristojnim ministrstvom in programom
dela zveze.

32. ilen
(

pridobitna dejavnost)

Zveza lahko kot dopolnilno dejavnost opravlja pridobitno dejavnost. Pridobitno dejavnost

opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti doloia zakon o druitvih in
podrodni zakoni za posamezno vrsto dejavnosti. Zveza opravlja pridobitno dejavnostl€ .,,,,.
v obsegu, potrebnem za uresniievanje namena in ciljev zveze.
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Zveza opravlja pridobitno dejavnost v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:
- 47.99O Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trinic (neposredna
prodaja od vrat do vrat, prodaja na drobno prek zastopnika);
- 56.1A4 Zaiasni gostinski obrati (prodaia jedi na stojnicah);
- 56.300 Streiba pijad (toienje pijai na stojnicah);
- 58.110 Izdajanje knjig (izdajanje knjig, bro5ur, prospektov, knjig na elektronskih
medijih, na internetu);
- 58.190 Drugo zaloiniStvo (izdaja plakatov, drugo tiskano gradivo);
- 73.110 Dejavnost oglaSevalskih agencij (distribucija oglaievalnega materiala);
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sre-anj (organiziranje strokovnih sreianj,
seminarjev in konferenc) ;
- 85.590 Drugje nerazvriieno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
(prenos izkuienj osamosvojitvene vojne) ;
- 93.190 Druge Sportne dejavnosti (organiziranje Sportnih dogodkov);
- 93.299 Druge nerazvr3dene dejavnosti za prosti ias (organiziranje predstav in
prireditev razvedrilne narave) ;
- 94.999 Dejavnost drugje nerazvr5denih ilanskih organizacij (dejavnost zdruieni
vojnih veteranov).

Opravljanje pridobitne dejavnosti mora biti neposredno povezano z delovanjem zveze iz II.
poglavja tega statuta.
Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki

jih za opravljanje te dejavnosti doloia

zakon.
Pridobljeni dohodek lahko zveza nameni za izvajanje programov dru5tev, ki so vilanjena v
ZVeZO.

33. tlen

(blagajnik ter finandno in materialno poslovanje)

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

Finanino in materialno poslovanje se izvaja v skladu z radunovodskimi standardi za
druStva in drugimi predpisi ter na podlagi Pravilnika o finandnem poslovanju in
radunovodenju zveze.
Zveza vodi finandno poslovanje preko transakcijskega raduna pri pooblaifeni banki.

Gotovinsko poslovanje
poslovanja zveze.

je

omejeno na izplaiila morebitnih tekoiih operativnih stroSkov

Upravni odbor dolodi blagajniSki maksimum.

Za izvajanje finandnega poslovanja so poobla6ieni predsednik, generalni sekretar

in

blagajnik.
Finandne in materialne listine podpisujeta predsednik in generalni sekretar.

34. ilen
(premoienje)
PremoZenje zveze sestavljajo vse premidnine
vpisane v register osnovnih sredstev.

in

nepremidnine, ki so last zveze

in

so
:

5 premoZenjem zveze upravlja upravni odbor,
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VII.
(

KONCNE DOLOCBE

35. €len
prenehanje delovanja)

Zveza preneha delovati :
- s sklepom skupiiine,
- z odlo6bo pristojnega driavnega organa,
- 6e se Stevilo dlanov zveze zmanjSa na manj kot dve druitvi,
- po zakonu.

Po prenehanju delovanja zveze se njeno premoZenje, po poravnavi vseh obveznosti,
prenese na morebitno 5e obstojede dru5tvo, ie to ne obstaja, pa na dru5tvo s podobno
dejavnostjo.
Proradunska sredstva se vrnejo v proradun.

35. ilen

(sploini akti)
V skladu s tem statutom ima zveza naslednje sploSne akte:
- pravilnik o Zigu, znaku, praporu in zastavi,
- poslovnik o delu upravnega odbora,
- poslovnik o delu dastnega razsodiSda r
- pravilnik o finandnem poslovanju in raiunovodenju,
- pogodbo o ustanovitvi zveze,
- pravilnik o priznanjih zveze,
- poslovnik o delu skupidine,
- pravilnik o volitvah funkcionarjev zveze.
- pravilnik o povraiilu materialnih stroSkov v zvezi z delom v zvezi,
- pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
- pravilnik o zgodovinskem imenu zvezer ilanski izkaznici in veteranski uniformi in
- druge akte.

(

37. Elen
razlaga statuta)

Dolodbe tega statuta razlaga upravni odbor zveze.

38. tlen
(vetjavnost)

Statut je bil sprejet na seji skup5iine zveze dne 18. 3. 2017 in velja od dneva registracije
na pristojni upravni enoti.

Z dnem uveljavitve tega statuta, preneha veljati Statut zveze policijskih

veteranskih

druStev Sever z dne 25. 03. 2A06, z vsemi spremembami in dopolnitvami.

39. Elen
(uskladitev sploinih aktov)
Zveza mora v roku 12 mesecev od vpisa tega statuta v register druitev uskladiti vse svoje
akte in poslovanje s tem statutom.
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Priloge:
pogodba o ustanovitvi Zveze policijskih veteranskih druitev Sever, z dne 23. 05. 1998,
Rnetcsi k pogodbi o ustanovitvi z dne 12. 06. 2AO2, ?,7. A3. 2003 in 24' 03. 2447,
Register dlanov Zveze policijskih veteranskih druitev Sever'
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