Na podlagi 5. in 6. člena Pravil kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve
»Maksa Perca« Maribor je izvršni odbor Kluba »Maksa Perca« Maribor, sprejel

PRAVILNIK O PRAPORU IN UPORABI ZNAKA
KLUBA »MAKSA PERCA« MARIBOR
1.

člen

Pravilnik ureja pomen, obliko, način uporabe in hrambo prapora kluba ter uporabo znaka
kluba.
Prapor in znak se smeta uporabljati le v obliki in na način, kot sta določena s tem
pravilnikom.
2. člen
Prapor je svečani simbol Kluba »Maksa Perca« Maribor.
3. člen
Prapor kluba (v nadaljnjem besedilu prapor) je pravokotne oblike. Polje prapora je
temnomodre barve. Na njem je znak kluba (v nadaljnjem besedilu - znak), kot je opisan v 5.
členu Pravil kluba. Obe strani prapora sta enaki.
4. člen
Prapor se postavlja navpično. Razmerje med širino in višino prapora je 85:125 cm. Znak je
umeščen v sredino prapora. Velikost znaka je sorazmerna z velikostjo prapora.
Prapor se izdeluje in uporablja tudi v namizni velikosti.
5. člen
Prapor se uporablja
- v prostorih kluba;
- na svečanih sejah organov kluba;
- na kulturnih, športnih in drugih prireditvah kluba;
- ob uradnih srečanjih;
- ob pogrebnih svečanostih;
- na drugih, za klub pomembnih priložnostih.
6. člen
Znak se uporablja na:
- zastavah;
- članskih izkaznicah;
- priznanjih kluba;
- uradnih dopisih, vabilih, čestitkah in vizitkah kluba;
- značkah, obeskih, nalepkah in drugih znamenjih kluba.
Na žigu kluba se uporablja element znaka, kot je opisan v drugem odstavku 5. člena Pravil
kluba.
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7. člen
Znaka in prapora ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali sicer neprimerna za
uporabo. Znaka in prapora tudi ni dovoljeno uporabljati na način, ki škoduje ugledu kluba.
8. člen
O uporabi znaka in prapora odloča predsednik kluba, v skladu z določbami tega pravilnika.
Predsednik kluba, za vsak primer posebej, določi nosilca prapora (praporščaka).
9. člen
Prapor se hrani v prostorih kluba. Tajnik skrbi, da je prapor čist in nepoškodovan ter
primeren za uporabo. Evidenco o uporabi prapora vodi tajnik kluba.
10. člen
Stroške za uporabo prapora nosi klub.
11. člen
Klub se lahko dogovori tudi za uporabo prapora Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ
»Maksa Perca« Slovenije. Prapor mora vrniti na sedež zveze čist in nepoškodovan.
Evidenco o tem vodi tajnik kluba.
12. člen
Pravilnik je bil sprejet na seji izvršnega odbora kluba, dne 22. 4. 2013 in prične veljati takoj.

PREDSEDNIK KLUBA
Mirko PLOJ
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