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POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO
SEVER - GORENJSKA

Na podlagi 48. člena Statuta Policijskega veteranskega društva SEVER - Gorenjska, je
Upravni odbor društva na svoji 7. seji dne 15. 1. 2008 sprejel,

PRAVILNIK
o žigu, znaku, članski izkaznici in praporu društva
I. Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik natančneje opredeljuje določbe Statuta policijskega veteranskega društva
SEVER - Gorenjska o žigu, znaku, članski izkaznici in praporu društva.
II. Žig
2. člen
Društvo ima dva (2) žiga ki sta okrogle oblike s premerom 3,5 cm. V njegovi sredini je znak
društva, ob robu pa napis: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER - GORENJSKA.
Za potrebe finančnega poslovanja ima društvo še pomanjšanj žig premera 2,5 cm, ki je po
obliki enak osnovnemu
Žig lahko uporabljajo predsednik, podpredsednika in sekretar društva ali druge osebe, ki jih s
sklepom pooblasti upravni odbor.
Uporabo žiga nadzoruje predsednik društva, ki skrbi tudi za njegovo primerno hrambo, da ne
pride do neupravičene uporabe.
III. Znak
3. člen
Osnova znaka je ščit, ki je sploščen heraldičen element in simbol zaščite z rumenim robom
in napisom POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER GORENJSKA. Vizualna
dominanta znaka je osmerokraka ostrokoničasta zvezda ali smernica. V zgornjem delu
znaka je slovenska zastava.

Ščit in zvezda sta rumene barve. Polje, ki ga obsegajo kraki zvezde, je modre barve in ima
obliko ščita.
Nad modrim poljem je napis ZDRUŽENJE, pod modrim poljem pa napis SEVER. Napisa sta
modre barve.
Ščit obkrožajo lipovi listi rumene barve.
5. člen
Znak je pri avtorski agenciji zaščitilo Združenje Sever. Uporablja ga lahko le društvo za svoje
delovanje in predstavljanje v javnosti.
Uporabo znaka za druge namene lahko dovoli upravni odbor društva.
IV. Članska izkaznica in članska značka
6. člen
Društvo nima lastnih članskih izkaznic. Društvo uporablja članske izkaznice, ki se dodeljujejo
članom Združenja Sever.

7. člen
Obrazec članske izkaznice meri 10 x 5,5 cm in je po namestitvi fotografije, vpisu podatkov
imetnikov, društvenem žigu in podpisu predsednika društva, zaščiten s prozorno plastično
folijo..
Osnovna barva članske izkaznice je svetlo modra, s temno modrim robom, barva tiska
oziroma napisa pa je črna.
Obrazec vsebuje prostor za fotografijo velikosti 3 x 3,5 cm, prostor za ime in priimek,
registrsko številko izkaznice, znak Združenja Sever, napis REPUBLIKA SLOVENIJA in
ZDRUŽENJE SEVER, podpis predsednika, žig društva in datum izdaje. Na hrbtni strani
izkaznice je kot podlaga znak Združenja Sever in preko njega napis: ZDRUŽENJE
DELAVCEV ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE, SODELUJOČIH PRI OSAMOSVAJANJU
REPUBLIKE SLOVENIJE.
8. člen
Član društva prejme s člansko izkaznico tudi člansko značko, ki je okrogle oblike, z znakom
Združenja Sever, obkroženim z zlatimi lipovimi listi. Obliko in vsebino določa Pravilnik o
priznanjih Združenja SEVER.
Član uporablja značko kot znak članstva v društvu in jo nosi pripeto na levi strani prsi.
9. člen
Evidenco (članska evidenca) o izdanih, izgubljenih in odvzetih članskih izkaznicah, vodi
sekretar društva.

10. člen
Članske izkaznice ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namenom izdaje.
V primeru izgube ali drugačnega pogrešanja članske izkaznice je član dolžan obvestiti
upravni odbor društva, ki mu po proučitvi vseh okoliščin pogrešanja in na podlagi ocene, da
je izkaznica trajno izgubljena, izda novo.
Član društva, člansko izkaznico in značko o članstvu v društvu vrne v skladu z določbami 17.
člena statuta.
V. Prapor
11. člen
Prapor je pravokotne oblike, dolg 130 cm in visok 84 cm. Izdelan je iz svilene tkanine modre
barve. Obe strani prapora sta enaki. Prapor je obrobljen z zlato rumeno vrvico.
V sredini je znak društva, ki meri v višino 40 cm in širino 45 cm. Nad znakom je napis
POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER, pod znakom pa napis GORENJSKA.
Drog prapora je lesen, s premerom 3,5 cm in dolg 270 cm, rdeče barve. Sestavljen je iz
dveh delov. Vrh droga je okovan z znakom v obliki grba Republike Slovenije, širok 13 cm in
visok 29 cm. Prapor je na drog pripet s petimi karabini. Vsi kovinski deli so zlato rumene
barve.
12. člen
Prapor se lahko uporablja na vseh slovesnostih, ki se jih udeležuje društvo.
K praporu se lahko pripne trak občine, na katere območju se uporablja oziroma več občin.
Na pogrebnih slovesnostih se trakovi občin ne uporabljajo, na prapor pa se v takih primerih
pripne črn žalni trak.
O uporabi prapora odločajo predsednik, podpredsednika ali sekretar društva.
13. člen
Prapor vzdržuje in hrani praporščak društva, ki ga imenuje upravni odbor. Društvo ima lahko
več praporov.
Nosilci prapora so poleg praporščaka društva še dva namestnika praporščaka, lahko pa tudi
vodje odborov društva ali člani društva, katere v posameznih konkretnih primerih imenuje
Upravni odbor društva.
VI. Končna določba
14. člen
Ta pravilnik velja z dnem sprejema na seji Upravnega odbora društva.
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