
  

                                                                                                                                                                                        1 

Na podlagi 8., 9. in 17. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, štev. 60/95) in 4., 5. in 6. člena Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (Ur. L. RS štev. 89/99) so ustanovitelji I.P.A. - 

Regionalnega strokovnega kluba policistov Štajerske, na ustanovnem zboru 18.04.2002 sprejeli 

sklep o ustanovitvi društva in čistopis naslednjega  

 

S T A T U T A 
 

I.P.A. - Regionalnega strokovnega kluba policistov  

ŠTAJERSKA 
  

SPLOŠNE DOLOČBE 

 

člen 1 

 

Ime društva je  I.P.A. - REGIONALNI STROKOVNI KLUB POLICISTOV ŠTAJERSKA (v 

nadalnjem besedilu društvo).  

 

Sedeţ društva je v Mariboru , Maistrova ul. 2, 2000 Maribor. 

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Upravnih enot Maribor, Ptuj, 

Lenart, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ormoţ in Ruše. Društvo je stalna članica slovenske zveze 

društev I.P.A. 

 

V pravnem prometu društvo zastopa predsednik društva. 

 

člen 2 

 

Društvo ima svojo štampiljko, znak, zastavo, prapor in internetno spletno stran. 

 

Štampiljka društva je okrogle oblike s premerom 35 mm. V sredini štampiljke je znak društva, na 

zgornjem robu nad znakom je napis REGIONALNI STROKOVNI KLUB POLICISTOV, pod 

znakom  pa napis ŠTAJERSKA.     

 

Znak društva je enak znaku Mednarodnega policijskega zdruţenja I.P.A. Sestavljen je iz 

osemkrake zvezde v kateri je globus sveta. Globus obkroţa trak z napisom International Police 

Association in petkrako zvezdo. Z leve in desne strani obdajata osemkrako zvezdo polkrožna 

venca, ki ju v spodnjem delu povezuje vinjeta z napisom Servo per Amikeco, v zgornjem delu pa 

venca nista povezana. Znak vsebuje rumeno, rdečo, svetlo in temno modro barvo. Društvo nima 

lastnega znaka in uporablja opisan znak Mednarodnega zdruţenja policistov I.P.A., ki je zaščiten 

(Copy Right). Pravico do uporabe opisanega znaka ima društvo na podlagi Listine o sprejemu IPA-

Sekcije Slovenija v Mednarodno policijsko zdruţenje I.P.A. 6. novembra 1992. Znak lahko društvo 

uporablja le skladno z določili 7. člen Mednarodnega poslovnika I.P.A.    

 

Zastava društva je temno modre barve. V sredini zastave je v prejšnjem odstavku opisan znak 

društva. Nad znakom je napis kratic I.P.A., pod njim pa REGIONALNI STROKOVNI KLUB 

POLICISTOV ŠTAJERSKA. Napis na zastavi je rumene barve. 

 

Prapor društva je temno modre barve in obšit s pletenico rumene barve. Znak na praporu in napisi 

so po obliki in barvah identični kot na zastavi društva. Prapor je pripet na posebni nosilni drog, na 

vrhu katerega je v medenino vtisnjen znak društva. 
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Društvo ima svojo internetno spletno stran, ki je del spletnih strani Zveze slovenskih policijskih 

društev I.P.A..   

 

člen 3 

 

Društvo je prostovoljno, nepolitično, samostojno, nepridobitno zdruţenje fizičnih oseb, ki delujejo 

zaradi strokovnega povezovanja policistov na osnovi dajanja medsebojne pomoči, vzajemnosti, 

podpore in izmenjave strokovnih izkušenj na območju mesta Maribor in občin Štajerske regije. 

                       

člen 4 

 

Društvo povezuje aktivne in upokojene pripadnike sluţb Policije in drugih drţavnih civilnih sluţb s 

policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, vzajemnosti in solidarnosti (v nadaljnjem 

besedilu: člani društva).    

 

člen 5 

 

Društvo je član Zveze slovenskih policijskih društev IPA in Mednarodnega policijskega zdruţenja 

IPA. Ta statut je  usklajen s statutom Zveze slovenskih policijskih društev IPA. 

 

Članstvo društva sestavljajo člani, ki se organizirajo v regijskem klubu in krajevnih sektorjih. 

 

Društvo sodeluje in se povezuje z vsemi policijskimi društvi, klubi in zdruţenji v Sloveniji in tujini, 

ter drugimi sorodnimi organizacijami in društvi. Pri svojem delovanju je društvo samostojno, 

nevtralno in neodvisno. Odgovorno ni nobeni drugi organizaciji, instituciji ali skupini. 

 

Društvo se pri svojem delu lahko pripoji k ali spoji s sorodnimi zdruţenji, zvezami društev in 

mednarodnimi zdruţenji,  ki imajo podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost teh društev, 

zvez ali mednarodnih zdruţenj ni povezano s političnimi organizacijami in ni v nasprotju z interesi 

Republike Slovenije. Vsako politično delovanje v okviru društva je prepovedano. 

Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, k kateremu se je drugo društvo pripojilo, je 

pravni naslednik spojenih ali pripojenih društev. 

 

člen 6 

 

Delovanje društva in njegovih organov je javno.  

 

Svoje člane društvo obvešča : 

 s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva; 

 preko društvenega glasila ; 

 preko sredstev javnega obveščanja. 

 

Širšo javnost obvešča društvo tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, 

tiskovne konference, vabi na svoje seje predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij  

in predstavnike sredstev javnega obveščanja. 

 

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanja objektivnih, resničnih in točnih informacij o delu društva 

je odgovoren predsednik društva. 
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NAMEN, NALOGE, OSNOVNA DEJAVNOST IN CILJI DRUŠTVA 

 

člen 7 

 

Namen društva je vzpodbujati medsebojno pomoč, odnose, druţenje in prijateljstvo med aktivnimi 

in upokojenimi pripadniki sluţb Policije, drugih drţavnih civilnih sluţb s policijskimi pooblastili in 

policij drugih drţav z namenom: 

 sodelovanja s strokovnimi, kulturnimi in športnimi društvi v Sloveniji in tujini, 

 izmenjave izkušenj s področja policijskega delovanja v društvu in na mednarodni ravni, v obliki 

seminarjev, predavanj in strokovnih srečanj, 

 organizacije in izvedbe študijskih in strokovnih potovanj, 

 omogočanja medsebojnih obiskov članov IPA in mladih med nacionalnimi sekcijami IPA po 

svetu. 

 vzpodbujanja članov društva k aktivnem sodelovanju v športnih tekmovanjih, kulturnih 

prireditvah in medsebojnem povezovanju s člani IPA društvenih organizacij, 

 širitve strokovnih znanj preko domače in tuje literature, 

 izdajanja obvestil članom v obliki glasil, biltenov in informacij,  

 prirejanja druţabnih srečanj in športnih prireditev  na nacionalni in mednarodni ravni, 

 nudenja pomoči članom društva pri nabavi emblemov in publikacij  Zveze slovenskih 

policijskih društev I.P.A. (izključno za člane društva), 

 organiziranja društvenih športnih in kulturnih prireditev za člane društva, 

 organiziranja strokovnih seminarjev, predavanj in posvetov o delu društva, za člane društva.  

    

Aktivnosti društva temeljijo na medsebojni vzajemnosti in podpori med člani. Temeljno vodilo 

dejavnosti društva in članov je:" SERVO PER AMIKECO" - ( SLUŢITI ZA PRIJATELJSTVO )   

                          

ČLANSTVO 

 

člen  8 

 

Član društva lahko postane vsak aktivni ali upokojeni pripadnik sluţb Policije in drugih drţavnih 

civilnih sluţb s policijskimi pooblastili, ki sprejme ta statut, podpiše pristopno izjavo in plača 

pristopnino in članarino. Mladoletne osebe ne morejo biti člani društva. 

 

Društvo zdruţuje in povezuje redne, častne in izredne člane ter tujce. Društvo nima simpatizerjev. 

 

REDNI ČLANI  društva so lahko le fizične osebe navedene v 4. členu tega statuta. V članstvo 

kluba se vstopa prostovoljno. Pogoj za vstop v društvo je pri sekretarju društva podpisana pristopna 

izjava o včlanitvi in plačilo pristopnine ter letne članarine. Vsak član dobi člansko izkaznico. 

 

Pravice rednih članov so: 

 voliti in biti voljen v organe društva, 

 da s predlogi, pobudami in razpravami sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva, 

 imeti vpogled v delo društva, 

 da uporabljajo skupne doseţke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, 

 da dajejo iniciative za poglobitev in širitev društvene dejavnosti, 

 da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim 

poslovanjem, 

 nositi in uporabljati mednarodni simbol IPA, ki je sicer patentiran in zaščiten. 
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Dolžnosti rednih članov so: 

 redno in pravočasno plačevati letno članarino društva v višini, ki jo določi skupščina društva; 

 uresničevati in izpolnjevati sprejete sklepe in odločbe organov društva; 

 aktivno sodelovati pri uresničevanju namena in ciljev delovanja društva; 

 vedno in povsod dosledno izpolnjevati načelo " Servo per amikeco"- sluţiti za prijatelstvo in 

varovati ugled društva; 

 spoštovati statut društva; 

 sprejemati naloge in funkcije, ki jim jih zaupajo organi društva; 

 vzdrţati se vseh ravnanj, ki bi škodovala ugledu in namenu društva;   

 prenašati svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva. 

  

člen  9 

 

ČASTNI člani so lahko redni člani, ki imajo posebne zasluge za razvoj in delovanje dejavnosti 

društva ter vzpostavljanje in utrjevanje prijateljskih stikov s člani IPA organizacij pri nas in v tujini. 

O podelitvi častnega članstva odloča skupščina društva na pisni in obrazloţen predlog upravnega 

odbora. 

 

Pravice častnih članov so: 

 s predlogi, pobudami in razpravami sodelovati v organih društva;  

 sodelovati v vseh društvenih aktivnostih; 

 dajanje iniciativ za strokovno poglobitev in širitev društvene dejavnosti; 

 da ne plačujejo redne letne članarine. 

 

Dolžnosti častnih članov so: 

 izpolnjevati sklepe organov društva, 

 sodelovati v aktivnostih, ki spadajo v društveno dejavnost.   

 

člen 10 

 

Izredni člani društva so fizične osebe, ki jih zaradi njihovih posebnih zaslug za krepitev pravic in 

dolţnosti rednih članov ter delovanje društva,  sprejme v članstvo skupščina društva. 

Izredni člani društva imajo volilno pravico, ne morejo pa biti voljeni v organe društva.  

 

člen 10/a 

 

Tujci so lahko člani društva pod enakimi pogoji kot redni člani. Pravice in dolţnosti tujcev so 

enake kot so pravice in dolţnosti redni članov društva. 

 

člen 11 

 

Pravice in dolţnosti članov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne 

prejemajo plačila. Za doseţene izredne doseţke in poţrtvovalnost pri delu lahko upravni odbor 

društva podeli posameznemu članu ustrezno nagrado. 

 

člen 12 

 

Članstvo v društvu  preneha : 

 

 s prostovoljnim izstopom; 
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 z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije, 

 s črtanjem; 

 z izgubo statusa pripadnika iz 4. člena tega statuta;   

 s smrtjo. 

 

člen 13 

 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu, ki jo vroči 

osebno ali priporočeno po pošti. Izstop začne veljati, ko izstopajoči poravna vse obveznosti do 

društva. Ob izstopu član nima pravice do vrnitve vplačane pristopnine in članarine. 

 

člen 14 

 

Ukrep izključitve člana iz društva izreče na prvi stopnji častno razsodišče, če se v postopku 

ugotovi, da je član s svojim zavestnim in namernim vedenjem škodil ugledu društva ali zdruţenja 

IPA ter grobo kršil pravice in dolţnosti iz  9. člena tega statuta. O podanem ugovoru na izključitev 

odloča  skupščina društva. Odločitev tega organa je dokončna.  

 

člen 15 

 

Člana črta iz društva upravni odbor, če ta kljub opominu do 01.03. v tekočem letu nima poravnane 

članarine za tekoče in prejšnje leto. 

 

člen 16 

 

Sklep o izključitvi člana iz društva sprejme upravni odbor društva. 

 

NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA 

 

člen 17 

 

Organi društva so: 

 skupščina 

 upravni odbor, 

 nadzorni odbor, 

 častno razsodišče  

 

Mandatna doba organov društva je 3 leta. 

Volitve organov so praviloma tajne, skupščina pa lahko s posebnim sklepom pred vsakimi 

volitvami določi, da so volitve javne. Posamezni član društva je lahko izvoljen v organe društva 

neomejeno število mandatov. 

 

člen 17/a 

Vodilni delavci društva so : 

 Predsednik – zastopnik,  

 Sekretar,  

 Blagajnik. 

 

Vodilne delavce društva izvoli skupščina. Mandatna doba vodilnih delavcev je 3 leta, s pravico do 

ponovne izvolitve. 
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člen 18 

 

Skupščina je najvišji organ društva, ki dokončno odloča o vseh vprašanjih pomembnih za delovanje  

društva. Skupščina neposredno voli organe društva. Skupščino sestavljajo predstavniki članov in 

člani upravnega odbora društva.  Na vsakih začetnih 50 rednih članov se določi en (1) predstavnik.    

 

Skupščine so lahko redne ali izredne. 

 

Redno skupščino sklicuje predsednik upravnega odbora društva enkrat na leto. 

 

Izredna skupščina se skliče po potrebi. Skliče jo lahko upravi odbor društva na svojo pobudo, na 

zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine predstavnikov društva.  

 

Izredna skupščina se sklepa samo o stvari za katero je sklicana. 

 

člen 19 

 

Upravni odbor je dolţan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca, ko je sprejel 

tako zahtevo. Če tega ne stori, skliče izredno skupščino tretjina predstavnikov društva.  

 

Sklic skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom najkasneje osem dni pred dnevom za katerega 

je sklicana. 

 

člen 20 

 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica predstavnikov in članov upravnega odbora 

društva. Svoje sklepe sprejema z navadno večino prisotnih predstavnikov. Če se odloča o 

spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva je potrebna 2/3 prisotnost predstavnikov. Pri 

glasovanju o sklepih se upošteva večina glasov prisotnih. Ko se glasuje o razrešnici organov 

društva, o tem ne morejo glasovati člani organov društva.   

         

člen 21 

 

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica predstavnikov. Če 

ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna se začetek preloţi za 30 min., nakar veljavno sklepa 

z navadno večino prisotnih predstavnikov. Če skupščina tudi takrat ni sklepčna se sklic ponovi. 

 

člen 22 

 

Skupščino odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva skupščine. Pred 

nadaljevanjem vodenja skupščine se izvolijo še naslednji organi skupščine: 

 dvočlanska verifikacijska komisija, 

 zapisnikar, 

 dva overitelja zapisnika,  

 po potrebi : volilno komisijo, kandidacijsko komisijo,  

 druga delovna telesa. 

 

člen 23 

Skupščina: 

 sklepa o dnevnem redu, 
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 sprejema delovni program društva, 

 sprejema in potrjuje poročilo o aktivnostih društva, 

 sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in  splošne akte društva, 

 razpravlja  in sklepa po poročilih o delu upravnega in nadzornega odbora ter častnega 

razsodišča, 

 neposredno voli in razrešuje vodilne delavce, upravni odbor, nadzorni odbor in častno 

razsodišče društva, 

 predlaga imenovanja častnih in izrednih članov, 

 sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun društva,   

 odloča o višini članarine društva, 

 odloča o prenehanju delovanja društva,  

 odloča o spojitvi ali o pripojitvi društva, 

 odloča o včlanitvi v Zvezo društev po pogodbi, 

 dokončno odloča zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča. 

  

 

člen 24 

  

Predsednik društva je neposredno od skupščine izvoljen vodilni delavec društva, ki skrbi za 

usklajevanje in delo ostalih organov društva, izvršitev programa dela in drugih sklepov skupščine. 

V primeru njegove odsotnosti ga po pooblastilu nadomešča sekretar društva ali drugi član 

upravnega odbora. 

 

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred tretjimi osebami v premoţenjskih in drugih pravnih 

poslih ter je odgovoren za zakonitost in javnost dela društva. 

 

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in zastopnik društva. 

 

člen 25 

 

Upravni odbor je upravno izvršni organ upravljanja društva. V njem imajo vsi člani enake pravice 

in dolţnosti ter so neposredno vključeni v uresničevanje statuta društva,  programa dela in sklepov 

skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. 

 

Naloge upravnega odbora so: 

 vodi delo društva med dvema skupščinama, 

 izvršuje program dela društva in skrbi za izvajanje sklepov skupščine, 

 skrbi za uresničevanje skupnih ciljev društva, 

 vodi in dopolnjuje evidenco članstva, 

 usklajuje delo društva in pripravlja gradivo za skupščino, 

 izmed članov društva imenuje začasne komisije za posamezna področja dela društva, 

 skrbi za finančno-materialno poslovanje in sredstva društva, 

 po pooblastilu zastopnika društva zastopa društvo na nacionalnem in mednarodnem področju, 

 sprejema finančni načrt in zaključni račun, 

 sprejema splošne akte razen tistih, ki jih sprejema skupščina, 

 določa delegate za zastopanje društva v organih zvez, kjer je društvo vključeno, 

 sprejema sklepe o sklicu redne ali izredne skupščine društva, 

 sprejema predlog sklepa o višini članarine, 

 opravlja druga dela, ki po svoji naravi sodijo v pristojnost upravnega odbora.  
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člen 26 

 

Upravni odbor sestavlja do 13 članov. Veljavne sklepe sprejema, če je prisotnih večina članov. 

Mandatna doba traja 3 leta, z moţnostjo ponovne izvolitve. Za svoje delo je upravni odbor 

odgovoren skupščini. 

 

Upravni odbor sestavljajo: 

 predsednik 

 sekretar 

 blagajnik 

 zapisnikar in   

 do 9 članov 

 

Upravni odbor lahko po potrebi zaseda tudi v razširjeni sestavi, če to zahteva problematika društva, 

ki jo obravnava. Na sejo se v tem primeru lahko povabi še predsednike krajevnih sektorjev, 

predsednika nadzornega odbora in predsednika častnega razsodišča.  

 

člen 27 

 

Seje upravnega odbora vodita predsednik ali sekretar. Upravni odbor sklepa z navadno večino 

glasov prisotnih članov. V primeru izenačenega števila glasov se glasovanje enkrat (1) ponovi. V 

ponovnem primeru izenačenega števila glasov odloča glas predsedujočega. 

 

člen 28 

 

V primeru odsotnosti ali zadrţanosti predsednika društva, ga po njegovem pooblastilu nadomešča 

sekretar društva, ki skrbi tudi za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za 

koordinacijo med organi in člani društva, drugimi društvi in zvezami društev v Sloveniji in tujini.  

 

člen 29 

 

Zapisnikar društva skrbi za točno in sprotno evidentiranje sklepov sej upravnega odbora in 

skupščine, izdelavo zapisnikov sej, vodenje evidence članstva društva in druga administrativna 

opravila v društvu. 

 

člen 30 

 

Blagajnik društva skrbi za finančno-materialno poslovanje društva in vodi potrebne evidence. 

Pripravlja finančna poročila in zaključni račun društva. 

 

NADZORNI ODBOR 

 

člen 31 

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Predsednika in dva člana neposredno izvoli skupščina. 

Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani. Sklepe veljavno sprejema z 2/3 večino. 

 

Naloge nadzornega odbora so: 

 nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva, 

 opozarja upravni odbor na morebitne nepravilnosti pri delovanju društva, 
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 po potrebi predlaga skupščini razrešitev organov društva ali skliče izredno skupščino, če tega v 

roku ne stori predsednik društva ali upravni odbor,  

 nadzoruje izvajanje letnega načrta, 

 o svojem delu poroča in je neposredno odgovoren skupščini društva, 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE 

 

člen 32 

 

Člane častnega razsodišča voli skupščina. Sestavljajo ga trije člani. Razsodišče sprejema veljavne 

sklepe, če so prisotni vsi trije člani. Sprejemajo se z 2/3 večino.  

Mandatna doba članov razsodišča je 3 leta. Za svoje delo so neposredno odgovorni skupščini. 

 

člen 33 

 

Častno razsodišče obravnava : 

 nastale spore med člani društva, 

 kršitve statuta društva, statuta zveze IPA Sekcije Slovenije in mednarodnega statuta IPA, 

 neizvajanje sklepov in dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva in IPA organizacije, 

 

Za vodenje postopka zoper člane društva uporablja razsodišče določila delovne zakonodaje. O 

izrečenem ukrepu izda pisni sklep.  

 

Razsodišče lahko pri vodenju postopka izreče naslednje ukrepe: 

 opomin 

 javni opomin in  

 izključitev iz društva   

 

Zoper izrečen sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico do pritoţbe na skupščino društva, kot 

drugostopenjski organ, ki o zadevi dokončno odloči. Pritoţbeni rok je 15 dni od vročitve pisnega 

izreka ukrepa. 

 

FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA 

                         

člen 34 

 

Za svoje delovanje pridobiva društvo sredstva :  

 s pristopnino in članarino, 

 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

 z darili in volili, 

 s prispevki donatorjev in sponzorjev, 

 iz javnih sredstev, 

 z osnovno dejavnostjo društva. 

 

člen 35 

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseţek prihodkov nad odhodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je registrirano. 

 

Vsaka delitev premoţenja društva med člane je nična. 
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člen 36 

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim  načrtom, ki ga 

sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun. 

    

člen 37 

 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in sekretar društva. 

  

Finančno in materialno poslovanje društva se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi o 

računovodstvu, za kar je odgovoren blagajnik društva.  

 

Blagajnik vodi finančno-materialno poslovanje in izkazuje podatke društva v skladu z veljavnimi 

predpisi o računovodstvu in navedenimi računovodskimi standardi. Društvo predloţi letno poročilo 

organizaciji, pooblaščeni za objavljanje podatkov, do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega 

leta, sladno s predpisi o računovodstvu. 

 

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnega poslovanja lahko društvo zaposli finančnega 

strokovnjaka po pogodbi o delu v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

 

Društvo ima svoj transakcijski (TRR) račun pri pooblaščeni poslovni banki. 

 

člen 38 

 

Društvo ima tudi svoje stalne ali občasne sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko po 

pogodbi fizične ali pravne osebe, ki društvu finančno, materialno ali drugače pomagajo.  

 

člen 39 

 

Vsak predstavnik društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter 

poslovanje društva. 

 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih 

društvo pridobi za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, opravlja računsko sodišče.  

 

člen 40 

 

Društvo ima premično in nepremično premoţenje, ki je kot last vpisana v inventarno knjigo. 

Nepremično premoţenje pa še v zemljiško knjigo pri pristojnem okrajnem sodišču. 

 

Premično premoţenje se lahko kupi ali odtuji le na osnovi sklepa upravnega odbora. Nepremično 

premoţenje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine. 

 

Društvo upravlja z lastnino, s katero razpolaga, kot dober gospodar. 
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NAGRADE IN PRIZNANJA DRUŠTVA 

 

člen 41 

 

Društvo podeljuje svojim članom priznanja za uspešno in dolgoletno delo v društvu ter za izredne 

uspehe pri delovanju v organih društva. Priznanja se članom podeljujejo v skladu s Pravilnikom o 

podeljevanju priznanj in nagrad Zveze slovenskih policijskih društev IPA. 

 

EVIDENCE DRUŠTVA 

 

člen 42 

 

Društvo vodi za svoje potrebe evidenco članov društva. Evidenca članov zajema naslednje osebne 

podatke: ime, priimek, dan/mesec/leto rojstva, ulica/hišna štev./kraj/občina stalnega bivališča, reg. 

številka članske izkaznice. 

 

Člani so dolţni društvu sproti sporočati spremembe osebnih stanj, ki so pomembne za tekoče 

vodenje evidence članstva. 

 

Društvo lahko osebne podatke članov uporablja samo za lastno dejavnost in potrebe društva. 

 

PRENEHANJE DRUŠTVA 

 

člen 43 

 

Društvo lahko preneha delovati: 

 po volji članov s sklepom skupščine. Sklep se sprejme z 2/3 večino delegatov, 

 po zakonu, 

 s spojitvijo z drugimi društvi, 

 s pripojitvijo k drugemu društvu. 

 

člen 44 

 

Po volji članov preneha delovanje društva na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme skupščina 

društva. S poravnavo vseh obveznosti se premoţenje društva prenese na zvezo društev IPA Sekcija 

Slovenija, ki je ustanovljena v skladu z zakonom o društvih in katere član je društvo. Če takega 

društva ni se premoţenje prenese na lokalno skupnost.  

  

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

 

O sklepu skupščine iz 1. odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh pisno obvestiti 

upravni organ, ki je društvo registriral. 

 

Društvo mora sklepu predloţiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva iz katerega je razviden 

obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev 

proračunu ter prenos premoţenja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost. 

 

Pristojni upravni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. Vsi upniki lahko 

obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave. 
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člen 45 

 

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če s svojim delovanjem meri 

na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali vzpodbuja k narodni, 

verski, rasni in drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko in drugo sovraštvo in 

nestrpnost, oziroma vzpodbuja k nasilju in vojni.  

 

Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo. 

 

člen 46 

 

Po sklepu skupščine, se lahko društvo spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu. 

  

Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, k kateremu se je drugo društvo pripojilo, je 

pravni naslednik spojenih oziroma pripojenih društev.  

 

člen 47 

 

Če društvo ne ravna po 43. členu statuta in v primeru prenehanja po 44. členu statuta društva, 

odloči o prenosu premoţenja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava 

določeno pristojno sodišče. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

                           

člen 48 

 

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte: 

 

 pravilnik o podeljevanju priznaj društva, 

 

Pravilnik sprejme Upravni odbor društva v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti tega statuta. 

 

člen 49 

 

Ta statut je sprejel ustanovni zbor društva na svoji seji dne 18.04.2002 in prične veljati, ko je 

potrjen na pristojni Upravni enoti. 

 

člen 50 

 

Določbe tega statuta razlaga upravi odbor društva. 

 

     SEKRETAR :                                                                                       PREDSEDNIK: 

 

Robert MESIČEK                                                                                        Istvan LIPNIK  

 

Spremembe opravila VI. Skupščina  13.9.2009. Mandat 3. leta in sprememba števila članov UO.  


