
Poslovnik o izvedbi kandidacijskega postopka, volitev, o delu skup5dine, delu
upravnega odbora in delu nadzornega odbora

UVODNE DOLOcBE

1.dlen

Ta poslovnik podrobneje ureja in dopolnjuje dolodbe Statuta Policijskega
veteranskega dru5tva Sever za Pomurje glede izvedbe kandidacijskega postopka,
izvedbe volitev, izvedbe skup5dine dru5tva, sklica in vodenja sej upravnega in
nadzornega odbora druStva.

Vsa poimenovanja v tem poslovniku veljajo tudi za osebe Zenskega spola.

2. clen

lzrazi uporabljeni v tem poslovniku imajo naslednji pomen:

r Kandidacijski postopek je postopek, ki se izvaja z namenom pridobiti
kandidate za organe dru5tva;

r Volitve so opravila in postopki s katerimi se izvolijo organi druitva;
. Navadna vedina je vedina dlanov prisotnih na seji upravnega odbora;
o Vedina dlanov je vedina vseh Clanov upravnega odbora;
. Dvotretjinska vedina dve tretjini vseh ilanov upravnega odpora, Stevilka se

zaokroZi navzgor;
r Kooptiranje je za6asno imenovanje novega 6lana upravnega odbora druStva

za das do izvedbe volitev druStva;
. Subsidiarna uporaba je smiselna uporaba drugega dela poslovnika, ki ureja

posamezno podrocje ali drugega predpisa dru5tva ali zveze dru5tev, da se
prepreii ponavljanje besedila;

. Replika je moZnost posameznika, da odgovori na razpravo in argumente
drugega dlana v razpravi na skupSdini ali upravnem odboru.

. Arhiv dru5tva je gradivo, ki je nastalo med delom dru5tva, pridobljeno od
Zveze dru5tev Sever ali od koga drugega v zvezi s poslovanjem dru5tva,
gradivo, ki je nastalo med finan6no materialnem poslovanjem in slikovno,
avdio ali video gradivo na elektronskih nosilcih zvoka in fotografije nastale v
zvezi z delom dru5tva.

V skladu z dolodbo 5. alinee 1. odstavka 51. dlena in pooblastilom iz 1. alinee
l.odstavka 25. 6lena Statuta Policijskega veteranskega druitva Sever za Pomurje je
skup5dina dru5tva na redni seji dne 26.2.2016 sprejela



II. KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijski postopek se za6ne s sklepom upravnega odbora dru5tva. Sklep se
sprejme 30 dni pred potekom mandata organom dru5tva (20l2den Statuta). V sklepu
mora biti navedeno, da se zadne kandidacijski postopek, organi druStva in funkcije, ki
so v kandidacijskem postopku in sestava kandidacijske komisije. Sklep se objavi na
spletni strani druStua in poSlje vsem predsednikom pododborov druStva po
elektronski poSti. Osnutek sklepa je priloga poslovnika.

Kandidacijsko komisijo sestavljajo 3 (trije) 6lani iz razlidnih pododborov druStva. V
kandidacijski komisiji ne smeta sodelovati dlana/i drustva, ki kandidirata/jo za funkcijo
predsednika ali podpredsednika druStva.

Tajnik drustva nudi komisiji administrativno pomo6 pri vodenju kandidacijskega
postopka.

4. dlen

Kandidacijska komisija poslje pododborom drustva obrazec v katerega pododbori
vpisejo podatke o kandidatih za posamezne funkcije. obrazec vsebuje funkcijo za
katero kandidat kandidira, priimek kandidata in ime, pododbor, ki ga kandidira in
soglasje kandidata da sprejema funkcijo za katero kandidira. obrazec je priloga tega
poslovnika. obrazec se poslje vsem pododborom po elektronski posti na-naslov
predsednikov pododborov.

Pododbori vrnejo izpolnjene obrazce v fizidni obliki, ker vsebujejo tudi podpise
kandidatov, da se strinjajo s funkcijo. obrazci se vrnejo kandidacijski komisiji 15 dni
pred iztekom mandata funkcionarjem dru5tva.

5. dlen

Kandidacijska komisija sestavi kandidacijsko listo na kateri je lahko za posamezno
funkcijo naveden eden ali vee kandidatov glede na predlog pododborov drustva.
Kandidacijska komisija pregleda predloge in preveri ali so izpolnjeni v skladu z
dolodbami tega poslovnika (navedba funkcije, priimek in ime kandidata, podpis
kandidata s katerim sogla5a z kandidaturo).

ee obrazec ni izpolnjen korektno se zahteva od pododbora dopolnitev predloga z
dolodenim rokom. ee predlog v roku ni dopolnjen se steje, da predloga ni tilo.
Kandidacijska komisija kandidacijsko listo poslje '10 dni pred iztekorn mandata
funkcionarjem drustva upravnemu odboru druitva in s tem zakljuCi delo kandidacijske
komisije.

Upravni odbor na svoji seji sprejme kandidacijsko listo kot svoj predlog. ee upravni
odbor predlaga dodatne kandidate za posamezne funkcije se sestavita dve listi, tista,
ki jo je sestavila kandidacijska komisija in tista ki jo je pripravil Upravni odbor lodeno
in obe veljata kot predlog upravnega odbora.

3.dlen



6. dlen

Kandidacijska lista/i se objavi na spletni strani dru5tva kot sestavni dela gradiva
skup56ine druStva.

e lan dru5tva lahko vlo2i kandidaturo za posamezno funkcijo na skup5dini (dlen 20/3
Statuta). ee predlagatelj dodatnega predloga ni oseba, ki kandidira mora biti ta 6lan
prisoten na skupidini in izrazili soglasje za kandidaturo ustno na zapisnik skupSdine.

ee takSen kandidat iz upravidenih razlogov ne more biti prisoten mora predlagatelj
predloZiti delovnemu predsedstvu skupScine pisno soglasje kandidata, da se strinja s
kandidiranjem za dolodeno funkcijo v organe druStva. Soglasje se priloZi v
dokumentacijo kandidacijskega postopka.

7. dlen

Gradivo se po koncu kandidacijskega postopka preda v celoti tajniku dru5tva, ga
odloZi v arhiv dru5tva.

Vsi akti in dokumentacija kandidacijskega postopka se hranijo v arhivu druStva 5let
po koncu kandidacijskega postopka nato se komisijsko unidijo. Komisijo za unidenje
gradiva dolo6i upravni odbor dru5tva. Od treh dlanov komisije je eden tajnik dru5tva.
O unidenju se vodi zapisnik, ki se hrani 10 let v arhivu druStva.

ee kateri od kandidatov vloZi pritoZbo zoper delo kandidacijske komisije ali
upravnega odbora, v dasu kandidacijskega postopka, o prito2bi odlodi skup56ina
dru5tva. PritoZba se vloZi pisno na naslov dru5tva ali ustno na skup56ini, vendar pred
zadetkom izvedbe volitev in mora biti obrazlozena.

ee skup56ina ugotovi resne krSitve doloeb statuta drustva ali tega poslovnika
(neupo5tevanje rokov, kandidat ni naveden na listi, deprav je kandidiral, kandidat ni
podal soglasja za kandidaturo inpd.) se sprejme sklep, da se kandidacijski postopek
ponovi in izvede izredna skup5dina za posamezno funkcijo ali celotno listo, de se
krSitve nana6ajo na celotno listo. Pri tem se subsidiarno upoStevajo roki, ki so
dolodeni za kandidacijski postopek za redno skup5eino.

IIt. VOLITVE V ORGANE DRUSTVA

9. 6len

Volitve za organe druSfua se izvedejo na skup5dini dru5tva. Volifue izvede delovno
predsedstvo skupsdine, de je za posamezno funkcijo samo po eden kandidat in so v
tem primeru javne z dvigom rok delegatov.

Ce je ved kandidatov za posamezno funkcijo se izvedejo tajne volitve, ki jih vodi
volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva dlana. Nobeden dlan volilne
komisije ne more biti istoeasno kandidat za funkcije v druStvu. Delovno predsedstvo
dolo6i 6as za izvedbo glasovanja, ki omogoda normalno izvedbo glasovanja.

8. 6len



10.6len

Ce je za posamezno funkcijo kandidiralo vee kandidatov jim delovno predsedstvo
skup5dine na njihovo zahtevo omogodi, da predstavijo svojo kandidaturo.
Predstavitev traja najved 5 minut za posameznega kandidata in 3 minute za eno
repliko.

Predstavitev vsebuje osebno predstavitev in vizijo dela v dru5tvu na funkciji za katero
kandidira.

11. 6len

Volilna komisija v primeru izvedbe tajnih volitev pripravi volilni prostor, ki vsebuje
mesto na katerem se lahko glasuje, volilno skrinjo, ki je zaprta in volilno listo o kateri
se glasuje. Volilna komisija oznaei komu je dala volilni listie na seznamu delegatov,
da se tako lahko preveri in izkale, da so imeli vsi delegati moZnost sodelovati na
volitvah.

12. dlen

Ko so v volilni skrinji vsi listidi oziroma pretede das za volitve, ki ga je dolodilo delovno
predsedstvo, se volilna komisija umakne in v posebnem prostoru izvede postopek
Stetja glasov. To se izvede tako, da se najprej pregleda vse volilne listide ali so
pravilno obkrozeni. ee niso (delegat je glasoval za vse ali za nobenega kandidata za
isto funkcijo) se tak5en listid izloei, ee je na listidu ve6 funkcij se iz Stetja izlodi tisti del,
ki je nepravilen, ostali del se Steje za pravilnega.

volilna komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki vsebuje stevilo izdanih volilnih
listidev, de so za posamezno funkcijo izdani listiei posebej se vodi po funkcijah,
Stevilo vrnjenih listidev v glasovalni skrinjici, koliko je bilo pravilno izpolnjenih listidev
in kak5en je bil rezultat.

ee sta dva kandidata dobila enako Stevilo glasov volilna komisija izvede 2rebanje
javno pred delegati skup56ine tako, da se v volilno skrinjico vrZeta listi6a obeh
kandidatov, ki sta enako zapedatena, predsednik delovnega predsedstva pa izvlede
listid tistega, ki bo prevzel funkcijo, nato se iz skrinjice vzame se drugi listid in se
preveri ali je bil enako ozna6en.

ee je za posamezno funkcije vec kot dva in nobeden ne dobi ved kot 50 % glasov se
izvedejo dodatne volitve na katerih sodelujeta kandidata, ki sta dobila najved glasov.

Predsednik volilne komisije poroda skupsdini o poteku volitev, o izidu zrebanja
oziroma o izvedbi dodatnih volitev, ko je to potrebno.

Zapisnik volilne komisije je sestavni del zapisnika skupsdine in se hrani skupaj z njim.
Gradivo volitev (glasovalni listidi, evidenca prejetih listidev) se hrani enako kot
gradivo kandidacijskega postopka. Gradivo se po skupsiini preda tajniku drustva, da
ga odlo2i v arhiv druStva.



IV. IZVEDBA SKUPSEINE DRUSTVA

13. dlen

SkupSdino sklide upravni odbor s sklepom, ki se ga objavi na spletni strani dru5tva. S
sklepom se dolodi datum in kraj izvedbe skup5dine.

Skup56ina se sklide najprej 60 in najpozneje 30 dni pred iztekom mandata organov
dru5tva. lzredna skup5dina se sklide najpozneje v 30 dneh po nastanku vzroka zaryo.
Najpozneje v roku 7 dni pred zadetkom skup5dine se na spletni strani dru5tva
objavi gradivo in dnevni red skup5eine in o tem obvesti vse pododbore prek spletne
strani predsednikov pododborov. Enaki roki veljajo za sklic skup56ine, ki ni volilna.

14. clen

Dnevni red skup5dine mora vsebovati naslednje todke dnevnega reda:

Sprejem dnevnega reda;
Pregled in sprejem zapisnika prel5nje skupSdine;
lzvolitev organov skupS6ine;
Poro6ilo verifikacijske komisije;
Porodila o delu v preteklem letu;
Razprava in sprejem teh porocil;
Program dela za tekode leto;
Razprava in sprejem programa dela;

ee je skupSdina volilna se na dnevni red uvrsti tudi izvedba volitev. Upravni odbor
lahko razSiri dnevni red glede na gradivo, ki ga mora skupSdina obravnavati
(podelitev priznanj, sprejem aktov, izvedba razprave o doloeenem vpra5anju
inpd.).

Gradiva za skupS6ino pripravi upravni odbor in jih objavi v roku iz prej5njega 6lena
tega poslovnika. ee je predlagatelj posamezne todke posamezen pododbor,
nadzorni odbor, dastno razsodi5de, delegat ali Zdtulenje Sever, ta pripravi tudi
gradivo, Ee je za obravnavo te toeke to potrebno in ga poslje tajniku drustva, da
objavi v enakem roku.

ee je predlog za dodatno todko dnevnega reda podan na skup5dini, skup5dina
odlodi ali se ga uvrsti na dnevni red te seje, se sklide izredna seja ali se po
pripravi gradiva uvrsti na naslednjo redno sejo.

15.6len

Tajnik druStva predsednikom pododborov, po sklepu o doloditvi datuma
skup56ine, poilje seznam za vpis delegatov druStva. Seznam vsebuje ime in
priimek delegata, navedbo pododbora in podpis delegata. Seznam se na
skup5dini izrodi tajniku dru5tva ta pa ga nato izrodi predsedniku verifikacijske
komisije, ko je ta izvoljena.

1

2
3
4
5
6
7
B



16. dlen

Ce skupS6ina na drugi stopnji odloda o prito2bi dlana druStua, ki je bil z odlodbo
dastnega razsodi6ia izkljuden iz druStva ali je dobil opomin se smiselno za to
todko dnevnega reda uporabijo dolodbe pravilnika o delu Castnega razsodi5da.

Na seji se prebere predlog za obravnavo na 6astnem razsodi5du, odlodba
dastnega razsodiSda in vpogleda v vso listinsko gradivo Castnega razsodi5da
glede te zadeve. ee je prisoten dlan, ki je bil v postopku pred dastnim
razsodi5dem in Zeli pojasniti svoje stali5de se mu to mora omogoditi.

ee se odlodba vrne v ponovno razsojo dastnemu razsodisdu se mu naro6i katere
dokaze naj 5e izvede ali katero gradivo naj 5e pridobi.

Odloaitev skup5dine se vpi5e v zapisnik skup5dine. Predsednik druStva poskrbi, da
se izdela odlodba skupSdine o re5itvi pritoZbe, ki jo podpise predsednik delovnega
predsedstva. Odlo6ba mora vsebovati uvod, izrek, obrazloZitev in pravni pouk.

V uvod se navede, kdaj je bila skup5dina izvedena, delovno predsedstvo, podatke
pritozitelja, odlodbo Castnega razsodi56a. V izreku se navede, katera od odloditev iz
drugega odstavka prejsnjega dlena je bila sprejeta in s kaksno ve6ino. V obrazloiitev
se povzame predlog za uvedbo postopka, odlodbo dastnega razsodisda, razpravo na
skup5dini in razloge, ki so pretehtali pri odloditvi. V pravni pouk se navede pravica do
toZbe na pristojnem sodi5du v roku 15 dni od prejema odpravka odlodbe.

Skup5dina lahko odloditev sprejme z javnim ali tajnim glasovanjem. V slednjem
primeru se izvoli volilna komisija, de ni 2e izvoljena, ki izvede glasovanje subsidiarno
uporabljajod dolodbe tega poslovnika o izvedbi volitev.

Predsednik delovnega predsedstva mora omogoditi razpravo o predlogu za
postopek in ugotovljeni in zbrani listinski dokumentaciji, ne pa tudi o odlodbi
dastnega razsodiSda.

Skup5dina lahko sprejme tri odloaitue in sicer da:
- se odlodba dastnega razsodi5da potrdi;
- se odlodba dastnega razsodi5ea razveljavi in postopek ustavi ali
- se odlodba Castnega razsodi5da razveljavi in se vrne v ponovno razsojo

dastnemu razsodiSeu.

17. dlen

Smiselno enak postopek kot v 16. dlenu tega poslovnika se izvede tudi v primeru, 6e
se pritoZi 6lan, ki je bil 6rtan iz 6lanstva zaradi nepla6evanja dlanarine. Skup5dina
lahko sklep upravnega odbora potrdi ali ga razveljavi in 6lanu vrne dlanstvu.
Odlo6itev se vpi5e v zapisnik skupidine. Predsednik druitva poskrbi, da se izdela
odlo6ba skupS6ine o re5itvi pritoZbe, ki jo podpiSe predsednik delovnega
predsedstva. Odlo6ba mora vsebovati uvod, izrek, obrazlo2itev in pravni pouk.



V uvod se navede, kdaj je bila skup5dina izvedena, delovno predsedstvo, podatke
pritoZitelja, odlodbo upravnega odbora. V izreku se navede, katera od odloditev iz je
bila sprejeta in s kak5no vecino. V obrazloZitev se povzame razloge ki so prevladali
pri odloditvi skup5dine. V pravni pouk se navede pravica do toZbe na pristojnem
sodi56u v roku 15 dni od prejema odpravka odlodbe.

Skup56ina lahko odloeitev sprejme z javnim ali tajnim glasovanjem. V slednjem
primeru se izvoli volilna komisija, de ni 2e izvoljena, ki izvede glasovanje subsidiarno
uporabljajod dolodbe tega poslovnika o izvedbi volitev.

'18. 6len

Sklepdnost skup5dine ugotovi verifikacijska komisija, ki poroda skup5eini po pregledu
seznamov delegatov, ki so bili izroeeni tajniku dru5tva ob prihodu na skupSdino s
strani predsednikov pododborov.

Ce tajnik po hitrem pregledu seznamov ugotovi, da skup5dina 5e ni sklep6na
predlaga predsedniku druStva, da po6aka 30 minut z zatelkom skup56ine, de po
preteku tega 6asa ni prisotna vsaj tretjina delegatov se skupSdina preklide. Tretjina
delegatov pomeni prisotnost 12 delegatov.

19.6len

Sejo skup56ine zadne predsednik dru5tva z pozdravom gostov in delegatov in
predlogom dnevnega reda. ee kateri od delegatov predlaga dodatno toiko dnevnega
reda predsednik v skladu s 4.odstavkom 14. dlena tega pravilnika skup50ini predlaga
glasovanje o tem ali se toeka uvrsti na to sejo, de ne ali se zaradi tematike sklide
izredna seja oziroma se obravnava na naslednji redni seji. Skup56ina lahko tudi
odlodi, da predlog ne spada v pristojnosti skup5eine in ga ne bo obravnavala.

Pred sklepanjem o teh predlogih predsednik omogoii tazptavo o tej todki, de jo kateri
od delegatov zahteva.

20. 6len

Organi skupSdine so:

- delovno predsedstvo sestavljeno iz predsednika in dveh 6lanov;
- zapisnikar;
- overovateljazapisnika;
- verifikacijskakomisija;
- volilna komisija.

Volilna komisija se izvoli, ko je to potrebno za izvedbo volitev ali tajnega glasovanja.

Organe skup5iine predlaga predsednik dru5tva. O predlogu omogo6i razpravo. Ko so
izvoljeni prevzamejo delo vodenja seje in drugih potrebnih opravil. Kandidat za
predsednika ali podpredsednika druSfua ne more delovati v organih skup5dine.



ee kateri od delegatov govori kljub temu, da ni dobil besedo in kljub opozorilu
predsednika ne preneha z govorjenjem lahko predsednik delovnega predsedstva
zahteva od delegata da zapusti prostor skup3dine. ee ta tudi to odkloni se za ta das
prekine seja skup56ine.

Predsednik delovnega predsedstva vodi delovanje skup56ine. Odpira in zapira
posamezne todke dnevnega reda, daje gradivo v obravnavo in daje besedo
posameznim delegatom ali gostom. Predsednik skrbi tudi za red v prostoru
skupSeine.

V primeru da delovno predsedstvo ni enotno glede posamezne odloditve lahko
zahteva, da o tem odlodi skup5dina (npr. dovoliti razpravo po posamezni todki
dnevnega reda ali ne, dati besedo razpravljavcu inpd.). Ko se plenarna seja ne
snema zvodno predsednik narekuje zapisnikarju vsebino sklepov, pred tem pa jih
razlodno predlaga skup5dini.

22. tlen

O delu skup5dine se vodi zapisnik v katerega se vpise dnevni red, bistvene to6ke
ruzptaYe in sklepi skup5dine.

Seja skup5dine se lahko snema z video ali avdio snemalno napravo. Posnetek je
sestavni del zapisnika skup5dine.

Zapisnik se pregleda najprej na seji upravnega odbora in nato na naslednji skup5dini,
kjer se ga dopolni, de je potrebno in sprejme. Zapisnik je dokument trajne vrednosti in
se ga hrani v trajnem arhivu.

V. DELO UPRAVNEGA ODBORA

a.konstituiranje

23. dlen

Upravni odbor se konstituira na prvi seji po izvolitvi v skupSdini. Sejo skli6e
predsednik druStva v roku 30 dni od dneva skup5dine (2113 Statut dru5tva). Na
konstitutivno sejo se povabijo 6lani upravnega odbora iz prej5njega mandata, ki niso
dlani novega upravnega odbora, da se jim izrede zahvala, prenesejo izku5nje in
pomembni podatki.

Tajnik in blagajnik druStva, ki sta nova, opravita primopredajo dela in gradiva v
enakem roku in sta prisotna na konstitutivni seji upravnega odbora. Primopredaja se
opravi zapisni5ko in vsebinsko z predajo gradiva, arhiva in stanja ter izkuSenj.
Zapisnik/a pregleda novi upravni odbor na konstitutivni seji.

21. dlen



b. delo upravnega odbora

24.Elen

Upravni odbor izvaja svojo dejavnost na sejah, delovnih posvetih, komisijah

Delo upravnega odbora je javno. Na seji je lahko prisoten vsak dlan druStva. Na
sejah so lahko prisotni predstavniki medijev. Predsednik dru5tva ali drugi, ki vodi
sejo, lahko izkljudi javnost, ko se obravnavajo obdutljivi osebni podatki dlanov
druStva, ki niso javno dostopni. Javnost se izkljudi samo za tisti del seje.

25.6len

Seje upravnega odbora so redne, izredne in korespodendne.

lzredno sejo sklide tajnik dru5tva na zahtevo enega pododbora, nadzornega odbora
ali Castnega razsodiSda v enakem roku kot je dolodeno v prej5njem odstavku, 6e
predsednik dru5tva ne sprejme predloga za sklic seje. Seja se sklide zaradi nujne
zadeve pomembne za delovanje dru5tva, ki ne more dakati do sklica redne seje.
Gradivo za sejo, de je potrebno, po5lje predlagatelj tajniku dru5tva, da ga ta poSlje
dlanom upravnega odbora v enakem roku. Na dnevnem redu je samo tematika, ki je
bila povod za sklic.

Korespoden6na seja se skli6e, ko grc za vpra5anje o katerem ni potrebna
poglobljena Gzp(ava dlanov dru5tva in se do njega lahko opredelijo z glasovanjem
po elektronski po5ti.

26. 6len

Tako redno kot izredno sejo vodi predsednik dru5tva. V njegovi odsotnosti vodi sejo
druStva podpredsednik ali drugi od predsednika poobla5deni 6lan upravnega odbora.

Upravni odbor je sklep6en, 6e je prisotna ve6ina dlanov upravnega odbora. ee
vedina alanov ni prisotna se prisotni odlodijo, da se seja prestavi ali da se izvede
delovni posvet in se po koncu tega dolodi datum naslednje redne seje upravnega
odbora.

Redno sejo skliee predsednik prek tajnika druStua na lastno pobudo, na predlog
nadzornega odbora ali dastnega razsodiSda oziroma na predlog enega od
pododborov dru5tva. Vabilo za sejo mora biti poslano ilanom upravnega odbora
najmanj 5 dni pred sejo in priloZeno gradivo, kjer je to smotrno in potrebno. Vabilo za
sejo upravnega odbora se po5lje z gradivom predsedniku nadzornega odbora. ee
gre za obravnavo zadeve, ki se nana5a na delo dastnega razsodi56a se poSlje tudi
predsedniku eastnega razsodi56a. ee predsednik ne sklide seje v roku 15 dni od
pobude jo lahko sklide predlagatelj, ki po5lje zahtevo tajniku, ta pa sklide sejo v
imenu predlagatelja. Na to sejo se vabi tudi predsednik dru5tva, vodi pa jo
predsednik, de ta ne Zeli voditi seje ali ni prisoten jo vodi podpredsednik ali eden od
dlanov upravnega odbora, ki ga izvoli za to sejo upravni odbor.



ee se vedina prisotnih dlanov upravnega odbora odlodi se lahko seia prekine in
prestavi nadaljevanje na termin, ki ni dalj5i od 7 dni od dneva seje. To je lahko, de je
potrebno pridobiti dodatno gradivo ali opraviti poizvedbe pred odlodanjem, ie je seja
trajala predolgo ali upravni odbor ni ved sklepden.

Na seji so lahko prisotni tudi drugi dlani druStva, ali kdo, ki ni 6lan dru5tva, ti imajo
pravico do razprave o konkretnem vpra5anju, ko dobijo besedo, nimajo pa pravice
glasovanja.

27. Elen

Sejo upravnega odbora zadne predsednik z predlogom dnevnega reda. Vsak dlan
upravnega odbora lahko predlaga uvrstitev dodatne todke na dnevni red seje od
vabila do zadetka seje. O dodatnih todkah dnevnega reda ali o umiku todke z
dnevnega reda odloda upravni odbor z navadno vecino 6lanov.

Ko je sprejet dnevni red predsednik vodi sejo tako, da odpre posamezno to6ko
dnevnega reda in poda njeno vsebino, razen, de je bil predlagatelj te todke kateri od
dlanov pododbora, predsednik nadzornega odbora ali predsednik dastnega
razsodiSda.

Po podaji vsebine todke predsednik druStva omogodi ruzptavo vsakemu dlanu
upravnega odbora in prisotnim na seji. Razprava ne sme biti 2aljiva do posameznega
6lana druStva ali koga drugega. Predsednik lahko v takem primeru tazptavo prekine
in je ne dovoli v tej smeri.

Ko je razprava kondana se sprejme sklep o reSitvi zadeve ali o tem, da je bil upravni
odbor s to tematiko seznanjen ali, da se Gzpraya nadaljuje na naslednji seji. Sklepi
se sprejmejo z navadno vedino dlanov upravnega odbora. Z dvotretjinsko veeino
vseh dlanov upravnega odbora se sprejme sklep o sprejemu letnega naCrta dru5tva
in osnutek finan6nega nadrta ter sklep o prenehanju dru5tva.

Glasovanje na seji upravnega odbora je javno z dvigom rok prisotnih clanov
upravnega odbora. ee se ve6ina dlanov upravnega odborJodloCi za iajno glasovanje
se ga izvede s subsidiarno uporabo dolodb tajnega glasovanja na seji skup5dlne. V
tem primeru glasovanje pripravi in izvede tajnik dru5tva, 6e je prisoten na seji, de
tega ni pa dvodlanska komisija dlanov upravnega odbora, ki nista predlagatelja todke
dnevnega reda. Glasuje se za sklep ali proti.

28. dlen

Korespodendna seja se izvede tako, da tajnik poSlje gradivo todke, ki jo predlaga v
sprejem in osnutek sklepa za katerega naj 6lani upravnega odbora glasujejo ter rok v
katerem se naj opredelijo. Sklep je sprejet, ko je, v dolodenem roku, zanj glasovala
ve6ina dlanov upravnega odbora.

29. 6len

Delovni posvet je posvet, ki ga sklide predsednik dru5tva z predsedniki pododborov,
predsedniki komisij ali drugimi dlani druitva ali 6lani drugih drustev z namenom da
pretrese dolodeno vpraSanje.



Delovni posvet sklide tajnik dru5tva na zahtevo predsednika dru5tva. Vsak 6lan
upravnega odbora lahko zahteva sklic delovnega posveta s predsednikom dru5tva.
Na delovnem posvetu se ne glasuje, lahko pa se sklene dogovor, ki se ga nato
predstavi upravnemu odboru in mu ga da v sprejem.

O delovnem posvetu se sestavi zapis, ki se ga obravnava na redni seji upravnega
odbora druStva.

30. 6len

Upravni odbor lahko ustanovi komisije za koordinac[o dela na doloienem podrodju.
Komisije praviloma vodijo 6lani upravnega odbora dru5tva, vendar se lahko upravni
odbor odloii drugade. ehni komisije so lahko 6lani drustva ali zunanji dlani.

Komisije koordinirajo delo na doloeenem podrodju dejavnosti druStva. O svojem delu
pripravijo letni naert dela, ki ga finandno ovrednotUo in konec leta poro6ilo o delu, ki je
sestavni del letnega porodila upravnega odbora o delu dru5tva.

Predsedniki komisij, ki niso 6lani upravnega odbora se vabijo na sejo upravnega
odbora, de se na seji obravnava vpraSanje iz pristojnosti njihove komisije.

Seje komisij sklide predsednik komisije, ki poskrbi za zapis dogovorov na seji. Zapis
se poslje tajniku drustva, ki ga uvrsti na dnevni red seje upravnega odbora drustva.

Komisijam nudita pomod pri delu tajnik in blagajnik dru5tva vsak na svojem podroiju
dela.

c. Zapisnik, arhiv in knjiZnica druStva

31" 6len

O redni ali izredni seji upravnega odbora se pi5e zapisnik, ki vsebuje dnevni red seje,
vsebino posamezne todke dnevnega reda in odloditev upravnega odbora ter vecino s
katero je bila sprejeta. O korespodendni seji se izvede seznanitev s sklepom na prvi
redni seji upravnega odbora in se vpi5e v zapisnik seje vsebina odloditve in vedina s
katero je bila sprejeta.

Potek seje se lahko zvodno ali slikovno snema. Posnetek je sestavni del zapisnika in
se hrani v roku kot zapisnik. O zvodnem ali slikovnem snemanju seje odloda upravni
odbor za posamezno sejo.

O delovnem posvetu se sestavi zapis, ki se hrani enako kot zapisnik seje upravnega
odbora.

Zapisnik seje upravnega odbora obravnava upravni odbor na naslednji seji in ga
potrdi.

32. dlen

Dru5tvo ima dokumentarni arhiv. Dokumenti, ki se hranijo v arhivu so dokumenti
trajne narave, zapisniki, gradiva za seje, drugo gradivo.



Trajni dokumenti so pravni akti dru5tva, zapisnik skup5din in zapisniki sej organov
druStva. Ti dokumenti se hranijo dokler veljajo oziroma kot je dolodeno v statutu
dru5tva. Gradiva sej se hranUo 2leti po izteku mandata upravnega odbora, nato se
komisijsko uni6ijo.

Drugo gradivo druStva so razne zloZenke, predstavitve dru5tva, slikovno gradivo
inpd. To gradivo se hrani po sklepu upravnega odbora glede na vsebino kot trajno
gradivo ali kot gradiva za seje.

33.6len

DruStvo ima knji2nico v kateri se hranijo knjige, ki jih je izdalo dru5tvo, dobilo ali
kupilo, broSure o delu druStva in pd. Knji2nica se nahaja pri tajniku druStva in je na
razpolago vsem dlanom druitva in zunanjim osebam. O izposoji gradiva naredi tajnik
druStva zabeleZbo.

34. 6len

Zapisnike in zapise piSe tajnik dru5tva ali druga od njega poobla5eena oseba. Tajnik
dru5tva skrbi za urejenost in unidenje arhiva druitva in knjiZnico.

VI. DELO NADZORNEGA ODBORA

35 elen

Nadzorni odbor se konstituira na prvi seji, ki jo sklide predsednik nadzornega odbora
v roku 30 dni po izvolitvi na skup5dini.

Na konstitutivno sejo se povabi 6lana/e nadzornega odbora iz prejsnjega sestava, da
se opravi primopredaja gradiva, arhiva, nereSenih zadev in izmenjajo izkuSnje.

36. dlen

Nadzorni odbor se na prvi seji dogovori tudi za nadin dela v tekodem mandatu, ki
vsebuje predvsem seznanitev z gradivom sej upravnega odbora, sodelovanje na
sejah upravnega odbora, nadin finandnega nadzora nad delom blagajnika, izmenjajo
podatki o dosegljlvosti ipd.

37. 6len

Nadzorni odbor seznani o rednem nadzoru finandno materialnega poslovanja
predsednika druitva, tajnika in blagajnika 7 dni pred dnevom nadzora. V obvestiiu
navede tudi katero dokumentacijo 2eli pregledati.

Tajnik in blagajnik druStua zagotovita nadzornemu odboru dokumentacijo, ki jo je
zahteval in mesto, kjer se lahko izvede nadzor ter data ustrezna pojasnila.

Po kondanem nadzoru nadzorni odbor sprejme poroCilo, ki ga posreduje skupsdini in
upravnemu odboru dru5tva.

Na porodilo nadzornega odbora lahko upravni odbor odgovori z navedbo okoliidin
posamezne ugotovljene zadeve ali zahteva ponovni nadzor nadzornega odbora.



Skup5dina obravnava tudi odgovor upravnega odbora, de nadzorni odbor odkloni
ponovni nadzor posamezne zadeve o tem dokondno odlodi skupSdina.

38. 6len

Nadzorni odbor lahko opravi nadzor finandno materialnega poloiaja dru5tva med
letom ob smiselni uporabi dolodb tega poslovnika iz prej5njega dlena.

Pri nadzoru nadzorni odbor upo5teva dolodbe predpisov o varovanju obdutljivih
podatkov Clanov dru5tva. Nadzorni odbor lahko obveida javnost, ko je njegovo
porodilo potrjeno na seji skups6ine.

39. 6len

V primeru, da nadzorni odbor pri nadzoru ugotovi hude kr5itve internih ali javnih
predpisov o finandno materialnem poslovanju drustva o tem takoj obvesti upravni
odbor in zahteva njihovo odpravo ter doloOi tok za to.

ee gre pri nepravilnostih za sum kaznivega dejanja se o tem obvesti pristojni drZavni
organ. V primeru, da predsednik dru5tva ne reagira na zahtevo nadzornega odbora
ali je sam odredil nepravilno poslovanje, zahleva nadzorni odbor sklic izredne
skup5dine in razre5itev predsednika dru5tva.

40.dlen

O svojih sejah nadzorni odbor pi5e zapisnik. Zapisnik in gradivo se hranita na na6in
in v rokih kot je dolodeno za delo upravnega odbora dru5tua. Na koncu mandata se
po primopredaji arhiv prejSnjega nadzornega odbora z opombami o hrambi preda
tajniku dru5tva.

PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

41. dlen

Po sprejemu tega poslovnika preneha veljati poslovnik upravnega odbora dru5tva iz
leta 2008.

Dolodbe poslovnika razlaga skup5dina dru5tva. V vmesnem dasu lahko upravni odbor
v obliki sklepa sprejme zadasno pojasnilo dolodbe. Zaradi jasnosti upravni odbor
predlaga skup5dini na naslednji seji spremembo nerazumljive ali dvoumne dolodbe,
ki se ne da popraviti z razlago.

Poslovnik se sprejme na redni seji skup56ine in zadne veljati naslednji dan po
sprejemu na skupSdini.

Predsednik policijskega veteranskega dru5tva Sever za Pomurje

Drago RIBAS



TRR; NLB d.d. M. Sobota 02496-OO92259L39
Dav6na Stev: 2O583O44

Telefon: 00386 2 522 43 OO

Fax 00386 2 522 43 02

Predsednik: draeo. ribagaemail. com
GSM: 00386 41734996,
rajnik: a. bracko@,policii a. si
GSM: 00386 41 776 558

Na podlagi dolodbe l.odstavka 4.6lena poslovnika o izvedbi kandidacijskega
postopka, volitev, o delu skup5dine, delu upravnega odbora in delu nadzornega
odbora pododbor PVD Sever za Pomurje
za funkcije v druStvu naslednje kandidate:

predlaga

Upravni odbor dru5tva:

1. Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tvu, da za
poslovanje druStva uporabi te podatke 6lana) sogla5am s kandidaturo

Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tvu, da za
poslovanje druStva uporabi te podatke 6lana) sogla5am s kandidaturo

(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje druStvu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke 6lana) sogla5am s kandidaturo

Podpredsed nik d ru5tva:
1. Priimek in ime

(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tvu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke 6lana) sogla5am s kandidaturo

Funkcija predsednika in podpredsednika druStva je zdruZljiva z funkcijo 6lana
upravnega odbora in sta lahko ista 6lana za obe funkciji.

Nadzorni odbor dru5tva:
1. Priimek in ime

(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je so6asno tudi dovoljenje dru5tvu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke dlana) sogla5am s kandidaturo
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Predsednik dru5tva:
1. Priimek in ime



Priimek in ime

Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je so6asno tudi dovoljenje dru5tuu, da za
poslovanje druStva uporabi te podatke dlana) soglaiam s kandidaturo

(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje druitvu, da za
poslovanje druStva uporabi te podatke dlana) sogla5am s kandidaturo

Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje druitvu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke dlana) soglaSam s kandidaturo

Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru$tvu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke 6lana) sogla5am s kandidaturo

Priimek in ime
(od pis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje druStvu, da za
poslovanje druStva uporabi te podatke dlana) sogla5am s kandidaturo

( Priimek in ime
odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tvu, da za

poslovanje dru5tva uporabi te podatke dlana) sogla5am s kandidaturo

Funkcija dlana Castnega razsodi5ea ni zdruzljiva z nobeno drugo funkcijo v drustvu

Predsedstvo pododbora druStva :

1. Priimek in ime
(od pis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tuu, da za

2 Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je so6asno tudi dovoljenje druStvu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke dlana) sogla5am s kandidaturo

2 Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tvu, da za
poslovanje druStva uporabi te podatke elana) sogla5am s kandidaturo

Priimek in ime

2

J

2

J

(

(odpis o soglasju k
poslovanje druStva

kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje druStuu, da za
uporabi te podatke dlana) sogla5am s kandidaturo

4

4.

(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje druStvu, da za
poslovanje drustva uporabi te podatke 6lana) soglaSam s kandidaturo

Funkcija dlana nadzornega odbora ni zdruZljiva z nobeno drugo funkcijo v druStuu.

Castno razsodiSde:
1. Priimek in ime

poslovanje dru5tva uporabi te podatke 6lana) soglaSam s kandidaturo
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A Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tvu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke 6lana) sogla5am s kandidaturo

Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tvu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke 6lana) sogla5am s kandidaturo

Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tuu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke dlana) sogla5am s kandidaturo

Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje dru5tvu, da za
poslovanje dru5tva uporabi te podatke dlana) sogla5am s kandidaturo

Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje druSfuu, da za
poslovanje druitva uporabi te podatke 6lana) sogla5am s kandidaturo

10 Priimek in ime
(odpis o soglasju k kandidaturi, ki je sodasno tudi dovoljenje druStuu, da za
poslovanje druStva uporabi te podatke dlana) sogla5am s kandidaturo

Funkcija dlana predsedstva pododbora je zdru2ljiva z dlanstvom v upravnem
odboru in funkcijo predsednika ali podpredsednika dru5tva.

_(mesto podpisa)

Predsednik pododbora

Dne
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Telefon: 00386 2 522 43 OO

Fax: 0O386 2 522 43 02

Predsednik:dfagQJibag@gmail.cQ4Q
GSM: 00386 41734996,
Tajnik: a. bracko@policii a. si
GSM: 00386 41 776 558

Upravni odbor Policijskega veteranskega dru5tva Sever je na svoji seji dne
sprejel sklep o zadetku kandidacijskega postopka za organe dru5tva

Kandidacijski postopek traja do izdelave kandidacijske liste, ki mora biti izdelana 10

dni pred iztekom mandata organov dru5tva v sedanji sestavi.

Kandidacijski postopek vodi komisija, ki jo vodi in 6lana

Administrativno pomod kandidacijski komisiji daje tajnik dru5tva

Kandidacijski postopek se izvala za:

r 6lane upravnega odbora dru5tva (po dva iz vsakega pododbora);
o posebej za predsednika in podpredsednika, ki sta sodasno 6lana upravnega

odbora (torej se kandidirata dvojno);
. tri 6lane nadzornega odbora dru5tva, ki izmed sebe izvolijo predsednika;
o Z? 6lane Castnega razsodi5da 5 6lanov, ki pozneje izmed sebe izvolijo

predsednika;
o tajnika in blagajnika, de nobeden od dlanov upravnega odbora ne prevzema te

funkcije;
. za dlane predsedstev pododborov.

Ta sklep se objavi takoj na spletni strani dru5tva in po5lje predsednikom pododborov

v realizacijo.

Predsednik policijskega veteranskega dru5tva Sever za Pomurje

Drago RIBAS
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