Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. List RS 61/2006) je zbor članov dne
2.4.2016, sprejel naslednji

STATUT
KLUBA UPOKOJENIH DELAVCEV MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
KOROŠKA
(v nadaljevanju STATUT)

I.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
IME, SEDEŢ IN OBMOČJE DELOVANJA:
Ime kluba se glasi: KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV MINISTRSTVA ZA
NOTRANJE ZADEVE KOROŠKA.
Sedeţ kluba je v Dravogradu, Meţa 16, 2370 Dravograd. Klub ima svoj poslovni račun odprt
pri Koroški banki d.d. Slovenj Gradec.
KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
KOROŠKA ( v nadaljevanju skrajšano KLUB) deluje na območju Koroške in izvaja svoje
aktivnosti preko organov društva.
Klub ima svoj ţig. Ţig je okrogel, s premerom 3,5 cm. Na sredini je znak kluba, ki ima obliko
ščita, na katerem so trije stoţci, pod njimi pa valovita črta. Na zgornjem obodu ţiga je napis:
KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ, na spodnjem pa napis KOROŠKA.
2. člen
JAVNOST DELA:
Delo KLUBA je javno in v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za širitev varnosti in kulture
med drţavljani.
Člani KLUBA imajo pravico biti obveščeni o delovanju kluba in o vseh vprašanjih, ki so v tej
zvezi pomembna.
KLUB svoje člane obvešča:
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva
- preko internih okroţnic in objav
- preko interneta in
- preko drugih sredstev javnega obveščanja.
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Širšo javnost KLUB obvešča o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da
organizira okrogle mize in tiskovne konference, na seje vabi predstavnike zainteresiranih
organov, ustanov in organizacij ter predstavnike javnega obveščanja.
Za zagotavljanje javnosti delovanja in dajanja točnih informacij o delu KLUBA je odgovoren
predsednik kluba.
3. člen
CILJ IN NAMEN KLUBA:
KLUB je prostovoljno stanovsko in interesno društvo upokojenih delavcev MNZ z območja
Koroške, ustanovljeno za uresničevanje skupnih in javnih interesov, opredeljenih s tem
STATUTOM.
Namen KLUBA je povezovanje in usklajevanje dejavnosti upokojenih delavcev MNZ, zaradi
uresničevanja skupnih interesov, določenih s tem STATUTOM, Statutom Zveze klubov
upokojenih delavcev MNZ ( v nadaljevanju: ZVEZE) in v skladu z Zakonom o društvih.
KLUB je pravna oseba, katere dejavnost je neprofitna in sluţi izključno svojim ciljem.
KLUB ima svoj prapor. Določbe o njegovi uporabi in hranjenju določa Pravilnik o uporabi
klubskega prapora, ki ga sprejme upravni odbor kluba. Določila o obliki, uporabi in hrambi
prapora morajo biti v skladu s Pravilnikom ZVEZE.
KLUB lahko uporablja simbolne označbe (značke, obeske, priznanja ..), ki pa morajo biti
skladne s Pravili ZVEZE.
4. člen
NALOGE IN SREDSTVA:
KLUB ima naslednje naloge:
- ohranja in neguje pozitivne tradicije iz delovanja organov MNZ, na tovarištvu,
vzajemnosti in medsebojnem spoštovanju;
- usklajuje in vzpodbuja kulturne, športne, izobraţevalne in druge dejavnosti;
- organizira športna in druţabna srečanja ter se aktivno udeleţuje športnih dejavnosti, ki
jih organizira ZVEZA.
Temeljna naloga KLUBA je skrb za negovanje stanovske zavesti, zasnovane na ohranjanju
pozitivnih zgodovinskih tradicijah iz delovanja organov MNZ.
KLUB skrbi za organiziranje in razvijanje druţabnega ţivljenja, praznovanj, športa in
rekreacije, prireditev, srečanj in izletov, kulturno-umetniških in izobraţevalnih dejavnosti,
socialne in druge pomoči ter drugih dejavnosti, ki so v interesu članov kluba.
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5. člen
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI:
Za uresničevanje skupnih interesov se KLUB skupaj z drugimi klubi upokojenih delavcev
MNZ zdruţuje v Zvezo klubov upokojenih delavcev MNZ.
Klub lahko sodeluje tudi z drugimi društvi in organizacijami pri razvijanju skupno
dogovorjenih programov.
Klub nudi pomoč svojim članom pri reševanju njihovih socialnih, statusnih in drugih
problemov ter v ta namen sodeluje z organi lokalne samouprave, centri za socialno delo in
drugimi upravnimi organi ter društvi upokojencev in drugimi organizacijami, ki delujejo na
ustreznih področjih oz. jim je zaupana skrb za upokojence in starejše občane.
Klub sodeluje s sindikalnimi, veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami s področja
notranjih zadev (Policijski sindikat Slovenije, Zdruţenje Sever, IPA, Zveza vojnih veteranov
Slovenije…) ter se z njimi dogovarja in usklajuje izvajanje dejavnosti, ki so v skupnem
interesu.
II.
ČLANSTVO V KLUBU, PRAVICE IN DOLŢNOSTI ČLANOV KLUBA,
PRENEHANJE ČLANSTVA IN NOŠENJE UNIFORME
6. člen
VČLANJEVANJE V KLUB:
Članstvo v KLUBU je prostovoljno.
KLUB povezuje redne, častne in pridruţene člane.
Redno članstvo:
Redni član KLUBA lahko postane vsak upokojeni delavec MNZ ali delavec organov in sluţb
notranjih zadev, če prostovoljno poda pristopno izjavo ter izjavo, da sprejema ta STATUT.
Ostali pogoji za članstvo v KLUBU so še:
- drţavljanstvo Republike Slovenije,
- sprejemanje in izvajanje ter ravnanje po določilih STATUTA
- sodelovanje pri izvajanju programskih nalog KLUBA
- plačevanje članarine, ki jo določi upravni odbor KLUBA.
Na osebno zaprosilo člana ali na predlog katerega koli člana ali organa kluba, je določen član
lahko oproščen plačila članarine, o čemer odloča upravni odbor KLUBA.
Častno članstvo:
Častno članstvo je najvišje priznanje, ki ga lahko KLUB podeli svojemu članu. O častnem
članstvu odloča zbor članov. Častni člani so lahko oproščeni plačevanja članarine, o čemer
odloča upravni odbor KLUBA.
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Naziv častnega člana KLUBA ali ZVEZE lahko pridobi član kluba, ki ima posebne zasluge
za delo v KLUBU ali v ZVEZI, drţavni organ, ustanova, delovna organizacija, društvo,
zdruţenje ali posameznik, ki ni član kluba, a je pomembno finančno, gmotno, moralno ali
kako drugače prispeval k delovanju in popularizaciji KLUBA ali ZVEZE.
Pridruženi člani:
Člani KLUBA so lahko tudi pridruţeni člani – simpatizerji. To so lahko nekdanji zaposleni v
ONZ, ne glede na trajanje dela, zakonci rednih članov in njihovi potomci ter druge osebe, če
opravičijo interese KLUBA.
Pridruţeni člani imajo enake pravice in dolţnosti kot redni člani.
Po včlanitvi v KLUB dobijo člani člansko izkaznico. Osnovno obliko in vsebino izkaznice
določi upravni odbor ZVEZE.
7. člen
PRAVICE IN DOLŢNOSTI ČLANOV:
Pravice članov so:
-delujejo in odločajo o delu KLUBA
-volijo in so izvoljeni v organe KLUBA
-dajejo predloge in pobude za delovanje KLUBA
-so obveščeni o delu KLUBA in njihovih organov,
-zahtevajo pomoč KLUBA,
-se udeleţujejo vseh prireditev in dejavnosti, ki jih organizira KLUB
-uţivajo pravice, ki jih dajejo upokojenske organizacije svojim članom.
Dolžnosti članov so da:
-izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
-s svojim delom izvajajo določila STATUTA kluba in drugih upokojenskih organizacij, v
katere je ta včlanjen,
-se udeleţuje zbora članov, sej organov kluba in drugih klubskih aktivnosti,
-redno plačuje članarino,
-opravlja še druge dolţnosti v skladu s statutom KLUBA in statutom ZVEZE.
Član kluba uveljavlja pravico do popustov in drugih članskih ugodnosti na podlagi članske
izkaznice in dokazila o plačani članarini za tekoče leto.
8. člen
PRENEHANJE ČLANSTVA:
Članstvo v klubu preneha:
-z izstopom, ko član poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu,
-izključitvijo, če ne izvršuje svojih dolţnosti, določenih v STATUTU,
-s črtanjem iz evidence, če ne plačuje članarine več kot 2 leti zaporedoma,
-s smrtjo.
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O prenehanju članstva zaradi neplačane članarine za več kot dve leti zaporedoma odloča
upravni odbor in o tem obvesti člana.
Član je lahko izključen s sklepom razsodišča, če je kršil ta STATUT ali povzročil klubu večjo
škodo.
Ob prenehanju članstva nima član pravice postavljati kakršnih koli zahtevkov do premoţenja
kluba.
9. člen
NOŠENJE UNIFORME:
Na podlagi II. odst. 40. člena Zakona o organizaciji in delu v policiji (Uradni list RS, št.
15/13) upokojeni policisti lahko nosijo slovesno uniformo na drţavnih prireditvah, srečanjih
poklicnih, strokovnih in veteranskih zdruţenj ter na pogrebih aktivnih in upokojenih
policistov v skladu s predpisom, ki ga izda minister. To je Pravilnik o policijski uniformi in
nadomestilih, Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014 .

III.
ORGANI KLUBA, NJIHOVO DELOVANJE IN MEDSEBOJNA RAZMERJA TER
MANDATNA DOBA
10. člen
Organi KLUBA so:
- zbor članov kluba
- predsednik,
- upravni odbor (UO),
- nadzorni odbor (NO) in
- razsodišče.
Mandatna doba organov KLUBA je štiri (4) leta. Člani kluba so lahko ponovno voljeni.
11. člen
ZBOR ČLANOV KLUBA:
Zbor članov je najvišji organ, ki dokončno odloča o vseh vprašanjih, pomembnih za delovanje
KLUBA in o vseh vprašanjih glede zagotavljanja in uresničevanja njegovih ciljev ter
namenov. Sestavljajo ga vsi člani kluba.
Pristojnosti in naloge zbora članov so:
-sklepa o dnevnem redu,
-sprejema statut ter spremembe in dopolnitve statuta kluba,
-sprejema program dela,
-razpravlja in odloča o poročilih in predlogih UO, NO in RAZSODIŠČA,
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-sprejema finančni načrt in zaključni račun,
-odloča o predlogih in pobudah članov,
-izvoli in razrešuje predsednika, podpredsednike, člane UO, NO in RAZSODIŠČA,
-odloča o včlanjevanju kluba v ZVEZO in v druge upokojenske organizacije,
-podeljuje naslov častni član,
-odloča o pritoţbah članov kluba proti sklepom UO in razsodišča,
-sklepa o prenehanju delovanja kluba in
-odloča o drugih zadevah – v skladu s statutom in drugimi predpisi.
Sklep o spremembi STATUTA in sklep o prenehanju delovanja kluba se sprejema z
2/3 (dve tretinsko) večino prisotnih članov.
Stanje članstva se ugotavlja po plačani članarini do 31.12. v tekočem letu.
Zbor članov se sklicuje vsako leto. Izredni zbor članov se lahko skliče na podlagi sklepa
upravnega odbora ali če to zahteva petina članov kluba. Skliče ga predsednik kluba na
zahtevo organov kluba. Če UO ne skliče izrednega zbora v 30 dneh, ga skliče predlagatelj
sam. Izredni zbor sklepa samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican. Predlog dnevnega
reda določi predlagatelj, ki tudi pripravi gradivo za zbor članov.
Zboru članov smejo prisostvovati vsi člani kluba, predstavniki društev upokojencev,
predstavniki drugih klubov in zvez ter predstavniki MNZ in predstavniki medijev.
Sklic zbora članov mora biti najmanj 30 dni pred datumom zasedanja.
12. člen
VODENJE ZBORA ČLANOV:
Do izvolitve organov zbora vodi zasedanje predsednik kluba.
Najprej se sprejme dnevni red, nato pa se izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva
podpisnika zapisnika, verifikacijsko komisijo, kandidacijsko in volilno komisijo. Po potrebi
se izvoli tudi druge delovne skupine oz. organe.
13. člen
SKLEPČNOST:
Zbor članov je sklepčen, če je na njem navzoča več kot polovica članov kluba.
Če ob predvidenem začetku zbor ni sklepčen, se začetek odloţi za 30 minut. Po poteku tega
časa lahko zbor članov nadaljuje z delom, če je prisotnih najmanj 20 članov.
Zbor članov kluba pri glasovanju odloča z navadno večino glasov vseh prisotnih članov, pri
izenačenem številu glasov pa odloča glas predsedujočega.
Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe kluba.
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14. člen
VOLITVE ORGANOV KLUBA:
Volitve organov kluba so praviloma javne, zbor članov pa lahko z več kot polovico navzočih
članov sklene, da so tajne.
15. člen
ZAPISNIK:
Na zboru članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in dva podpisnika zapisnika.
16. člen
UPRAVNI ODBOR:
Najvišji organ kluba je upravni odbor. Upravni odbor opravlja tekoče delo kluba in šteje devet
(9) članov.
Upravni odbor se konstituira na svoji prvi seji in ga sestavljajo:
- predsednik
- 4 podpredsedniki, ki opravljajo naloge kluba na teritorialnih območjih upravnih enot Raven
na Koroškem, Slovenj Gradca, Radelj ob Dravi in Dravograda
- 4 namestniki podpredsednikov
- tajnik in
- blagajnik.
Upravni odbor lahko za opravljanje nalog iz svojega delovnega področja oblikuje stalna ali
občasna delovna telesa.
17. člen
Pristojnosti upravnega odbora (UO):
-vodi delo kluba med dvema zboroma članov
-izvršuje sklepe zbora članov,
-skrbi za uresničevanje namena in nalog kluba,
-izvršuje program dela kluba,
-pripravlja poročila o svojem delu ter predloge za zbor članov,
-koordinira realizacijo sklepov, sprejetih s strani IO ZVEZE
-skrbi za sodelovanje z organi MNZ,
-pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
-odloča o višini članarine
-sprejema pravila in druge splošne akte kluba,
-pripravlja program dela,
-skrbi za zagotavljanje finančnih in materialnih sredstev za izvajanje klubske dejavnosti,
-imenuje stalna in občasna delovna telesa,
-daje predloge za sodelovanje z ZVEZO in drugimi organizacijami upokojencev,
-vodi tekoče in administrativno poslovanje,

7

-sprejema predloge in pobude za podelitev častnega članstva
-odloča o podelitvi drugih priznanj po Pravilniku o priznanjih ZVEZE
-opravlja še druge tekoče zadeve in naloge v skladu s STATUTOM in drugimi predpisi.
UO je za svoje delo odgovoren zboru članov kluba. Najmanj enkrat letno mu mora poročati o
svojem delu.
18. člen
Sklicevanje sej upravnega odbora in sklepčnost:
Seje UO sklicuje predsednik kluba, ki je hkrati predsednik UO, v primeru odsotnosti pa eden
izmed podpredsednikov. Seje so praviloma enkrat mesečne oz. po potrebi. Sklic seje UO
lahko zahteva tudi nadzorni odbor ali tretjina članov kluba. Seja je sklepčna, če je navzočih
več kot polovica članov upravnega odbora. Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih
članov.
19.člen
Naloge predsednika kluba:
Predsednik kluba, ki je hkrati tudi predsednik UO:
-predstavlja in pravno zastopa klub navznoter in navzven do javnosti ter do sorodnih
organizacij,
-skrbi za poglabljanje in trajno sodelovanje z MNZ in njenimi organi
-sodeluje z vodstvom ZVEZE in skrbi za realizacijo sprejetih sklepov IO ZVEZE
-skrbi za pripravo gradiva za seje UO,
-sklicuje in vodi seje UO ter predlaga dnevni red,
-skrbi za izvajanje sklepov UO in drugih nalog kluba,
-skrbi za povezavo z ustreznimi organi in organizacijami zaradi zagotavljanja uspešnega dela
kluba,
-podpisuje akte v imenu kluba in je odredbodajalec pri izvajanju finančnega načrta,
-opravlja druge naloge, ki mu jih naloţi zbor članov ali predlaga upravni odbor.
20. člen
Tajnik kluba:
Tajnik kluba vodi pisarniško poslovanje, skrbi za tekoče finančno, materialno in poštno
poslovanje. Vodi zapisnike sej UO, vodi razne evidence ter sodeluje pri pripravah gradiva za
seje kluba.
21. člen
Blagajnik:
Blagajnik vodi finančno-materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi in v
skladu z določili PRAVILNIKA O FINAČNO-MATERIALNEM POSLOVANJU KLUBA,
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enkrat letno pa mora podati poročilo o finančnem poslovanju kluba. Podrejen je organom
nadzora.
22. Člen

NADZORNI ODBOR (NO):
Nadzorni odbor izvoli zbor članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki ne morejo biti hkrati člani upravnega
odbora. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov kluba. Nadzorni odbor je
sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva (2) člana. Sklep NO je veljaven, če je sprejet z
večino glasov.
Nadzorni odbor spremlja delovanje organov kluba, zlasti celotno finančno in materialno
poslovanje. Nadzorno odbor ima pravico vpogleda v celotno poslovanje in dostop do gradiva
ter premoţenja kluba.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah sproti seznanja upravni odbor. Ob zaključku vsakega
poslovnega leta pisno poda svoje ugotovitve, oceno in predloge zboru članov.
23. člen
RAZSODIŠČE:
Člane razsodišča voli zbor članov, kateremu so tudi odgovorni za svoje delo.
Razsodišče ima predsednika in dva člana, ki ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora.
Razsodišče je sklepčno, če sta na seji prisotna vsaj dva (2) člana razsodišča. Sklep
RAZSODIŠČA je veljaven, če je sprejet z večino glasov.
Razsodišče obravnava spore med člani, kršitve STATUTA KLUBA, neizvajanje sklepov in
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu in delovanju kluba. Za vodenje postopkov razsodišče
uporablja določila Zakona o pravdnem postopku.
Za ugotovljene kršitve lahko razsodišče izreče naslednje ukrepe:
-opomin,
-javni opomin v primeru teţjih in večkratnih kršitev,
-izključitev iz članstva, če član dva krat zaporedoma ni plačal članarine
-izključitev člana iz kluba, če bi bila klubu povzročena velika škoda.
Prizadeti član se lahko na izrečeni ukrep razsodišča pritoţi na zbor članov, ki o zadevi
dokončno odloči. Razsodišče izda sklep o ukrepu v pisni obliki z obrazloţitvijo. Prav tako
mora biti pritoţba podana v pisni obliki in ustrezno obrazloţena.
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Razsodišče o svojih morebitnih ugotovitvah neskladnosti ravnanja člana kluba s STATUTOM
sproti seznanja predsednika in upravni odbor, ob koncu poslovnega leta pa poroča pisno na
zboru članov.
24. člen
Odgovornost organov kluba:
Vsi organi kluba in njihovi člani so za svoje delo odgovorni zboru članov. Zbor članov lahko
razreši organ v celoti ali posamezne njegove člane če oceni, da ne opravljajo svojih nalog v
skladu s STATUTOM ali v skladu s smernicami, sprejetimi na zboru članov KLUBA.

IV.
FINANCIRANJE KLUBA
25. člen
Klub vodi finančno materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem
poslovanju, v katerem določi način in obliko vodenja finančno materialnega poslovanja, ki
mora biti v skladu z določili 4. -7. odstavka 26. člena Zakona o društvih in z računovodskimi
standardi za društva.
Klub ima lahko svoja materialna, osnovna in obratna sredstva.
Potrebna materialna sredstva klub pridobiva s članarino, dotacijami, donacijami, darili in
drugimi prispevki.
Denar KLUBA se lahko uporablja le na podlagi sklepov pristojnih organov in v interesu
kluba. Porabo mora enkrat letno pregledati ustrezni nadzorni organ – NADZORNI ODBOR.
Če klub ustvari preseţek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svojih
dejavnosti. Vsaka delitev premoţenja KLUBA med člane je nična.
Javnost finančno-materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov kluba do vpogleda
v finančno-materialno dokumentacijo.
Poslovno poročilo, ki ga obravnava in sprejema zbor članov kluba, mora prikazovati pravo
stanje premoţenja in poslovanje kluba ter mora biti sestavljeno v skladu z računovodskimi
standardi za društva.
V.
PRIZNANJA
26. člen
KLUB lahko podeljuje svojim članom priznanja za uspešno delo.
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Nekatera priznanja se lahko podelijo tudi drugim zasluţnim posameznikom, drţavnim
organom, ustanovam, delovnim organizacijam, društvom in drugim zdruţenjem, ki so
pomembno prispevali k delovanju in popularizaciji KLUBA ali ZVEZE.
Priznanja so:
- pisna pohvala,
- zahvalna listina,
- bronasta, srebrna in zlata plaketa ter
- častno članstvo ZVEZE ali KLUBA.
O podelitvi častnega članstva odloča zbor članov KLUBA ali skupščina ZVEZE, o podelitvi
ostalih priznanj pa odloča upravni odbor KLUBA ali izvršilni odbor ZVEZE.

Podrobnejša določila o pogojih, obliki, vsebini in načinu podelitve vseh navedenih priznanj
določa Pravilnik o priznanjih Zveze klubov Maksa Perca Slovenije.
VI.
PRENEHANJE KLUBA
27. člen
Klub lahko preneha z delovanjem s sklepom zbora članov KLUBA ali po samem zakonu.
V primeru, da klub preneha z delom in obstojem, se njegovo premoţenje prenese na ZVEZO
KLUBOV UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ.
Sprejeta proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
O sklepu občnega zbora, da preneha z obstojem, mora predsednik kluba najkasneje v 30 dneh
obvestiti pristojni upravi organ, pri katerem je klub registriran.
VII.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve STATUTA KLUBA prenehajo veljati Pravila kluba z vsemi kasnejšimi
dopolnitvami po njihovem sprejetju in uveljavitvami (z dne 12.2.1997, z dne 5.3. 2001, z dne
6.4.2004, s sprejetjem Statuta z dne 29.3.2008 in z dopolnitvami statuta z dne 24.3.2012).
Dopolnitve STATUTA, ki so bile sprejete na rednem letnem zboru članov dne 2.4.2016,
veljajo od sprejema naprej.
Predsednik kluba:
Stanislav Isak
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