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Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št.: 64/2011 - UPB2) in 3. člena
Pravil Zveze upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve "Maksa Perca"
Slovenije, je občni zbor Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve
»Maksa Perca" Maribor, dne 4. 4. 2013, sprejel:

PRAVILA KLUBA
UPOKOJENIH DELAVCEV MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
»MAKSA PERCA« MARIBOR
I.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve »Maksa Perca« Maribor (v nadaljevanju
klub), je samostojno, prostovoljno, nepridobitno stanovsko in interesno združenje fizičnih oseb upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ).
2. člen
Klub upokojenih delavcev MNZ »Maksa Perca« Maribor, deluje na območju, ki spada v krajevno
pristojnost Policijske uprave Maribor, razen območja UE Ptuj in UE Ormož.
3. člen
Ime kluba se glasi: Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve »Maksa Perca«
Maribor. Uporablja se tudi krajše ime kluba: Klub »Maksa Perca« Maribor. Sedež kluba je v
Mariboru, Marčičeva ul. 1.
4. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun.
5. člen
Klub ima svoj znak. Znak kluba je pravilni šestkotnik z vrisanim krogom temnomodre barve. Med
krogom in robom šestkotnika so stilizirani žarki zlato rumene barve. V krogu je vrisan ščit, v sredini
katerega so trije stožci, pod njimi pa valovita črta. Nad ščitom je v polkrogu napis KLUB
UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ, pod ščitom pa napis »MAKSA PERCA« MARIBOR. Na spodnji
desni strani ščita se proti zunanjemu robu kroga vijejo trije prameni v barvah slovenske zastave.
Znaki in napisi so zlato rumene barve.
Klub ima okrogli žig, premera 3 cm. Na obodu žiga je zapisano besedilo »Klub upokojenih
delavcev MNZ »Maksa Perca« Maribor.« V krogu žiga je ščit, v sredini katerega so trije stožci, pod
njim pa valovita črta.
6. člen
Klub lahko ima svoj prapor. Obliko prapora in določbe o njegovi uporabi in hranjenju, določa
poseben pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor kluba.
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II.
NAMEN IN NALOGE KLUBA
7. člen
Namen kluba je združevati upokojene delavce MNZ in druge upokojene delavce iz 19. člena teh
Pravil, zaradi uresničevanja skupnih interesov.
8. člen
Klub ima zlasti naslednje naloge:
 skrbi za negovanje stanovske zavesti, zasnovane na pozitivnih, zgodovinskih tradicijah
delovanja varnostnih služb in organov;
 skrbi za seznanjanje svojih članov z delom, uspehi in problemi MNZ oziroma Policije,
usmerja svoje člane k nudenju pomoči le - tem ter si skupaj z njimi prizadeva za razvijanje
in poglabljanje stikov in vezi;
 navaja svoje člane k aktivnemu življenju in delovanju, spoznavanju kulturnih vrednot, k
tovarištvu, vzajemnosti in medsebojnem spoštovanju;
 spremlja materialni in socialni položaj svojih članov ter jim nudi pomoč pri uveljavljanju
njihovih pravic;
 spremlja probleme in predpise o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju, zaradi
zaščite svojih članov;
 sodeluje z zvezo klubov ter s pristojnimi organi in organizacijami;
 vzpodbuja zbiranje in objavljanje zgodovinskega gradiva o razvoju in delovanju policijskih
in drugih varnostnih služb in organov ter skrbi za promocijo poklicev svojih članov;
 usklajuje in vzpodbuja kulturne, športne, družabne, izobraževalne in druge dejavnosti ter
organizira športna, kulturna in družabna srečanja;
 vzpodbuja člane, da sodelujejo v družbenih organih in organizacijah, ki se ukvarjajo s
samozaščitno in varnostno-preventivno dejavnostjo.

III.
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
9. člen
Zaradi uresničevanja skupnih interesov, se klub lahko združuje v Zvezo klubov upokojenih
delavcev MNZ »Maksa Perca« Slovenije. O vključitvi odloča občni zbor kluba, ki o tem seznani
zvezo. Klub sodeluje z zvezo, v skladu z načeli, ki so zapisana v Pravilih Zveze klubov upokojenih
delavcev MNZ »Maksa Perca« Slovenije.
10. člen
Klub pri reševanju socialnih, statusnih in drugih problemov svojih članov, sodeluje z organi na
republiški, pokrajinski ali občinski ravni, z društvi upokojencev in z drugimi združenji, ki jim je
zaupana skrb za upokojene delavce.

4

11. člen
Klub sodeluje z veteranskimi, sindikalnimi in drugimi stanovskimi združenji in društvi, s področja
notranjih zadev. Skupaj z njimi si prizadeva za utrjevanje medsebojnih odnosov ter za izvajanje
skupnih programov in drugih aktivnosti v skupnem interesu.
12. člen
Klub se lahko samostojno ali v sodelovanju z zvezo klubov povezuje in sodeluje s podobnimi
policijskimi združenji upokojenih policistov v sosednjih državah.

IV.
ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
13. člen
Klub nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in na svoj račun.
14. člen
Klub zastopa in predstavlja predsednik kluba. V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika
kluba, opravlja njegove naloge podpredsednik kluba ali član izvršnega odbora, ki ga pooblasti
predsednik.

V.
JAVNOST DELOVANJA
15. člen
Delo kluba je javno. Klub deluje tudi v javnem interesu, kot del civilne družbe, usmerjene v
problematiko notranje varnosti.
16. člen
Klub zagotavlja javnost svojega delovanja tako, da so seje njegovih organov javne, dostopne
vsem članom kluba in zainteresiranim državljanom, z obveščanjem sredstev javnega obveščanja
ter preko spletnih strani.
17. člen
Za uresničevanje javnosti dela in dajanje informacij o delu kluba, so odgovorni predsednik kluba in
člani izvršnega odbora, ki jih pooblasti predsednik kluba.
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VI.
ČLANSTVO V KLUBU
18. člen
Član kluba lahko postane vsakdo, ki je bil upokojen kot delavec MNZ ali Policije, vključujoč tudi
delavce, ki so bili upokojeni v upravnih organih notranjih zadev in so do upokojitve pretežno delali
na področju notranjih zadev ter pooblaščene uradne osebe, ki so bile zaposlene v zavodih za
prestajanje kazni.
Pogoji za sprejem v klub so:
- da prostovoljno poda pristopno izjavo;
- da plačuje članarino;
- da sprejema ter se ravna po Pravilih kluba.
Klub lahko sprejme v članstvo tudi pridružene člane, če je njihov sprejem v interesu kluba.
Pridruženi člani morajo, za sprejem v klub, izpolnjevati vse pogoje, navedene v tem členu.
Naziv častnega člana lahko dobi član kluba ali občan, ki ima posebne zasluge za razvoj in
uspešno delo kluba. Naziv častnega člana, na predlog izvršnega odbora, podeljuje občni zbor
kluba. Častni član, ki ni član kluba, nima pravice voliti ali biti voljen v organe kluba.
Po včlanitvi dobijo člani kluba članske izkaznice. Oblika in vsebina izkaznice je natančneje
določena s Pravilnikom o članski izkaznici.
19. člen
Člani kluba imajo pravico:
- sodelovati pri delu kluba in njegovih organov;
- voliti in biti voljeni v organe kluba;
- dajati predloge in pobude za delovanje kluba;
- biti obveščeni o delu kluba in njegovih organov;
- zahtevati pomoč kluba;
- se udeleževati prireditev in dejavnosti, ki jih organizira klub.
20. člen
Člani kluba imajo dolžnost, da:
- prispevajo k uresničevanju namena in nalog kluba;
- se ravnajo po določbah teh Pravil ter po sklepih občnega zbora;
- izvajajo naloge, ki so jim zaupane;
- se udeležujejo občnih zborov, sej organov kluba in drugih klubskih dejavnosti;
- plačujejo dogovorjeno članarino.
21. člen
Članstvo v klubu preneha:
- z izstopom, ko član kluba izvršnemu odboru poda izjavo o izstopu;
- s črtanjem iz evidence članstva, če član tri leta zaporedoma ne plača članarine;
- z izključitvijo, v primeru kršitve Pravil kluba;
- z izključitvijo, če član zavestno ravna proti interesom kluba ali, če je bil pravnomočno
obsojen za nečastno kaznivo dejanje;
- s prenehanjem kluba;
- s smrtjo.
Sklep o izključitvi iz članstva kluba sprejme častno razsodišče.
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22. člen
Člani kluba, upokojeni policisti, lahko nosijo slovesno uniformo na državnih prireditvah, srečanjih
poklicnih, strokovnih in veteranskih združenj ter na pogrebih aktivnih in upokojenih policistov.
Upokojeni policisti na desni strani vrhnjih delov uniforme namesto identifikacijske oznake nosijo
našitek ali kovinsko ploščico z napisom UPOKOJEN POLICIST.
Pri nošenju uniforme mora biti njihovo vedenje in ravnanje takšno, da ne škoduje ugledu policije.

VII.
ORGANI KLUBA
23. člen
Organi kluba so:
- občni zbor;
- izvršni odbor;
- nadzorni odbor;
- častno razsodišče.
24. člen
Mandatna doba članov izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča traja 4 leta.
Član kluba je lahko večkrat zaporedoma izvoljen v isti organ.
25. člen
Občni zbor je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani kluba.
26. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor skliče izvršni odbor enkrat letno. Izredni
občni zbor se skliče po potrebi, skliče ga izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega
odbora ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov kluba. Če izvršni odbor ne skliče izrednega
občnega zbora najpozneje v 30 dneh od podane zahteve, ga skliče predlagatelj sam. Izredni občni
zbor sklepa samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican. Predlog dnevnega reda določi
predlagatelj, ki tudi pripravi gradivo za sejo.
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi člani kluba ter drugi predstavniki društev upokojenih
delavcev, drugih društev, klubov ali zveze klubov ter predstavniki MNZ oziroma Policije, ki imajo le
posvetovalno pravico.
O sklicu občnega zbora in o predloženem dnevnem redu, morajo biti člani kluba seznanjeni
najmanj sedem dni pred sklicem.
27. člen
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni
zbor ni sklepčen, se pričetek odloži za 20 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzočih
najmanj 30 članov.
V vabilu o sklicu zbora mora biti izrecno opozorilo na določbo iz prejšnjega odstavka.

7

28. člen
Občni zbor vodi predsednik kluba, dokler ni izvoljeno delovno predsedstvo. Občni zbor izvoli še
zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika, verifikacijsko, kandidacijsko in volilno komisijo ter po
potrebi še druge delovne skupine ali organe.
29. člen
Pristojnosti in naloge občnega zbora so:
- sklepa o dnevnem redu;
- sprejema program dela kluba;
- potrjuje letni finančni načrt kluba;
- sprejema letno poročilo o delu kluba in poročilo o finančnem poslovanju;
- razpravlja o poročilih, delu in predlogih organov kluba;
- odloča o predlogih in pobudah članov kluba;
- izvoli in razreši predsednika kluba, člane izvršnega odbora, predsednika ter člane nadzornega
odbora ter častnega razsodišča;
- sprejema, spreminja ter dopolnjuje Pravila kluba;
- odloča o včlanitvi kluba v Zvezo klubov in druge zveze upokojenih delavcev in določa delegate
zanje;
- odloča o višini članarine;
- podeljuje naziv »častni član« kluba;
- odloča o pritožbah članov;
- sprejme sklep o prenehanju kluba;
- odloča o drugih vprašanjih in zadevah.
30. člen
Volitve organov kluba so praviloma tajne, občni zbor pa lahko sklene, da so javne.
31. člen
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar občni zbor odloča o sprejemu
ter spremembi ali dopolnitvi Pravil in o prenehanju kluba je sklep sprejet, če sta zanj glasovali dve
tretjini navzočih članov.
32. člen
Na občnem zboru se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar
in dva overovatelja zapisnika.
33. člen
Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe kluba.
34. člen
Izvršni odbor opravlja tekoče delo kluba in šteje najmanj 5 članov, vendar vedno neparno število
članov.
Izvršni odbor se konstituira na svoji prvi seji in ga sestavljajo: predsednik, tajnik, blagajnik in dva
ali drugo parno število izvoljenih članov, ki so zadolženi za urejanje zadev na posameznih
področjih dejavnosti kluba.
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Člani izvršnega odbora kluba so lahko predsedniki pododborov ali teritorialnih enot kluba, ki se
lahko ustanovijo v večjih krajih. Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog v večjih krajih
imenuje pododbor. Naloge, število članov in predsednika pododbora določi izvršni odbor. Člani
pododbora so, za svoje delo, odgovorni izvršnemu odboru.
Pododbori so načini dela kluba, organizirani so po teritorialnem principu. Pododbori niso pravne
osebe in morajo delati v skladu s Pravili kluba.
Izvršni odbor lahko za opravljanje nalog iz svojega delovnega področja imenuje podpredsednika in
oblikuje občasna delovna telesa (komisije, odbore) in podobno.
35. člen
Izvršni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
- izvršuje sklepe občnega zbora;
- skrbi za uresničevanje namena in nalog kluba;
- pripravlja in izvaja program dela kluba;
- pripravlja poročila o svojem delu ter predloge za občni zbor;
- skrbi za sodelovanje z MNZ oziroma Policijo;
- pripravlja predlog finančnega načrta in poročila o finančnem poslovanju;
- odloča o uporabi finančnih sredstev;
- pripravlja predlog Pravil in njihovih sprememb;
- sprejema Pravilnike in druge akte kluba;
- skrbi za zagotavljanje finančnih in materialnih sredstev za izvajanje dejavnosti kluba;
- imenuje občasna delovna telesa;
- daje predloge za delegate v zvezo klubov in druge zveze društev upokojenih delavcev;
- vodi tekoče finančno in administrativno poslovanje;
- sodeluje z drugimi organi, organizacijami in združenji;
- opravlja druge naloge.
36. člen
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru kluba. O svojem delu mu mora vsaj
enkrat letno poročati.
37. člen
Seje izvršnega odbora sklicuje njegov predsednik, ki je hkrati tudi predsednik kluba. Seje so
praviloma enkrat mesečno oziroma po potrebi. Sklic seje lahko zahteva tudi nadzorni odbor ali
najmanj tretjina članov izvršnega odbora.
Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov izvršnega odbora.
Izvršni odbor sklepa z večino glasov navzočih članov.
38. člen
Predsednik kluba:
- skrbi za pripravo gradiva za seje izvršnega odbora;
- sklicuje in vodi seje izvršnega odbora ter predlaga dnevni red;
- predstavlja in zastopa klub v pravnem prometu;
- skrbi za izvajanje sklepov izvršnega odbora in drugih nalog kluba;
- skrbi za povezovanje in stike z drugimi organizacijami, organi in združenji;
- skrbi za poglabljanje in dobro sodelovanje s Policijsko upravo;
- podpisuje v imenu kluba in je odredbodajalec v finančnih zadevah, v okviru sprejetega
finančnega načrta in v skladu s sklepi izvršnega odbora.
Predsednik je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru in občnemu zboru kluba.
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39. člen
Tajnik kluba vodi pisarniško poslovanje kluba, skrbi za zapisnike sej, vodi statistiko in evidence,
sodeluje pri pripravi gradiva za seje izvršnega odbora ter pri izvajanju njegovih sklepov.
Tajnik kluba je v odsotnosti predsednika odredbodajalec v finančnih zadevah v okviru sprejetega
finančnega načrta. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru in občnemu zboru.
40. člen
Finančno poslovanje kluba vodi blagajnik, v skladu s pravili računovodskega standarda za društva
in po Pravilniku o finančno materialnem poslovanju kluba. Blagajnik redno ali na zahtevo poroča o
finančnem poslovanju izvršnemu odboru kluba.
41. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Nadzorni odbor nadzira delovanje organov kluba,
zlasti celotno finančno in materialno poslovanje. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru.
42. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost udeleževati se občnih zborov, sej izvršnega
odbora in njegovih delovnih teles ter morajo imeti dostop do vseh gradiv v klubu.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah sproti obvešča izvršni odbor ter enkrat letno poroča o svojem
delu, ugotovitvah in sklepih občnemu zboru. Sklepi so sprejeti na sejah, če so prisotni vsi člani
nadzornega odbora in če za sklep glasuje večina članov.
43. člen
Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega
odbora. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.
44. člen
Častno razsodišče vodi postopek zoper posameznega člana kluba, zaradi kršitve teh Pravil ali
drugega ravnanja, ki škoduje ugledu in interesom kluba ter po izvedenem postopku izreka članu
kluba disciplinski ukrep. Sklepi so sprejeti, če so ob postopku prisotni vsi člani in če za sklep
glasujeta dva člana razsodišča.
45. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:
- kršitve določb Pravil kluba;
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu;
- ne izvrševanje sklepov organov kluba;
- dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu kluba.
46. člen
Ukrepi, ki jih častno razsodišče lahko izreče po izvedenem in končanem postopku so:
- opomin;
- javni opomin v primeru težjih in večkratnih kršitev;
- izključitev iz članstva.
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Zoper sklep, ki ga izreče častno razsodišče, se lahko kršitelj pritoži na občni zbor kluba, v roku 30
dni od sprejema sklepa. Občni zbor odloči o pritožbi na svoji prvi naslednji seji. Odločitev občnega
zbora je dokončna.
47. člen
Vsi organi kluba in njihovi člani so za svoje delo odgovorni občnemu zboru kluba. Občni zbor lahko
razreši organ v celoti, lahko pa razreši samo posameznega člana, če oceni, da ne opravlja svojih
nalog, v skladu s temi Pravili in s smernicami občnega zbora.

VIII.
FINANCIRANJE KLUBA
48. člen
Klub lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
-s članarino;
-s prispevki donatorjev in sponzorjev;
-iz drugih virov.
Če klub ustvari presežek ga mora porabiti izključno za svoje dejavnosti.
49. člen
Poleg osnovne dejavnost, se lahko klub, na podlagi 25. člena Zakona o društvih, ukvarja tudi z
naslednjimi pridobitnimi dejavnostmi:
J58.140 - izdajanje revij in druge periodike (s področja delovanja društva);
J58.190 - drugo založništvo (s področja delovanja društva);
N82.300 - organiziranje razstav, sejmov, srečanj (s področja delovanja društva);
P85.510 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, na področju športa in
rekreacije.
Klub lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti s sredstvi kluba drugim organom,
ki so registrirani za takšno dejavnost, na temelju pogodbe.
50. člen
Klub vodi finančno materialno poslovanje, v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za
društva, po enostavnem knjigovodstvu.
Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega računa kluba, v skladu s Pravilnikom o
finančno materialnem poslovanju kluba in v skladu z določili Zakona o društvih.
51. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo in gospodarnostjo porabe sredstev, s katerimi klub
razpolaga, opravljajo pooblaščeni organi.
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IX.
PRIZNANJA - ČASTNO ČLANSTVO
52. člen
Določila o pogojih, obliki, vsebini in načinu podelitve priznanj in naziva častni član, določa poseben
pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor kluba.

X.
PRENEHANJE KLUBA
53. člen
Klub lahko preneha delovati:
- po sklepu občnega zbora;
- s spojitvijo z drugimi klubi ali društvi;
- s pripojitvijo k drugemu društvu ali klubu;
- po samem zakonu.
Sklep o prenehanju delovanja kluba sprejme občni zbor kluba. Vse dejavnosti v zvezi s
prenehanjem kluba se opravijo v skladu s 6. poglavjem Zakona o društvih.

XI.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Ta Pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor kluba. Za tolmačenje Pravil je pristojen izvršni
odbor kluba. Pravila se pričnejo uporabljati z dnem, ko Upravna enota Maribor pisno sporoči, da
so Pravila v skladu z Zakonom o društvih ter opravi registracijo le-teh.
Spremembe in dopolnitve Pravil se sprejemajo po enakem postopku, kot so bila sprejeta ta
Pravila.
Z dnem uveljavitve teh Pravil prenehajo veljati Pravila, ki so bila sprejeta na občnem zboru, 20. 12.
2011.
Maribor, 4. 4. 2013
Mirko PLOJ
PREDSEDNIK KLUBA
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