POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER - SPECIALNA ENOTA
1000 Ljubljana, Podutiška 88, telefon:01 583 38 00, e-mail: info@pvds-se.si

Številka: 2-1/2015
Datum: 05. 01. 2015

PRAVILNIK
O ŽIGU, ZNAKU, ČLANSKI IZKAZNICI IN PRAPORU DRUŠTVA
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Na podlagi 32. in 54. člena Statuta Policijskega veteranskega društva Sever – Specialna enota je
upravni odbor društva na seji dne 05. 01. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o žigu, znaku, članski izkaznici in praporu društva
I. Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik dopolnjuje določbe statuta o žigu, znaku, članski izkaznici in praporu društva.
II. Žig
2. člen
Društvo ima žig, ki je okrogle oblike. V njegovi sredini je znak društva.
Društvo ima večji žig s premerom 3,5 cm in manjši žig s premerom 2 cm.
3. člen
Žig uporabljajo predsednik, podpredsedniki in sekretar društva.
Žig lahko uporabljajo tudi drugi člani društva, ki jih je za njegovo uporabo s sklepom pooblasti
upravni odbor društva. V sklepu se navede namen uporabe žiga.
Uporabo žiga nadzoruje sekretar društva, ki skrbi tudi za njegovo primerno hrambo, da ne pride do
njegove zlorabe.
III. Znak društva
4. člen
Znak društva ima obliko ščita z rdečo obrobo. V sredini ščita je stilizirana podoba karantanskega
panterja, ki mu iz srca žari osmerokraka ostrokoničasta zvezda ali smernica. V polkrogu nad
ščitom je napis PVD »SEVER«, v polkrogu pod ščitom pa napis SPECIALNA ENOTA. Osnovna
barva ščita je črna, smernica in napisa so zlato rumene barve, podoba karantanskega panterja pa
rdeče barve.
5. člen
Znak lahko uporablja 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 lastne članske izkaznice.
Člani društva dobijo in uporabljajo člansko izkaznico Zveze policijskih veteranskih društev Sever.
7. člen
Društvo ima svojo člansko značko.
Značka iz prejšnjega odstavka ima obliko ščita. Med ščitom in oglišči na robovih šestkotnika so
stilizirani po trije žarki zlatorumene barve.
Ščit je črne barve z zlato obrobo, v sredini ščita je stilizirana podoba karantanskega panterja, ki mu
iz srca žari osmerokraka ostrokoničasta zvezda ali smernica. Smernica je zlato rumene barve,
podoba karantanskega panterja je rdeče barve z zlato obrobo.
Sestavni del značke predstavlja zlatorumena ploščica na kateri je napis »PVD SEVER –
SPECIALNA ENOTA«, pod napisom pa napis z imenom in priimkom člana društva.
Kombinacija napisa z imenom in priimkom je lahko različna, dodan pa je lahko tudi napis z
vzdevkom člana.
Vsaka članska značka ima svojo unikatno številko.
8. člen
Član društva prejme s člansko izkaznico tudi člansko značko društva in ploščico z imenom in
priimkom.
Član uporablja značko kot znak članstva v društvu in jo nosi pripeto na levi strani prsi.
9. člen
Evidenco o izdanih, izgubljenih in odvzetih članskih izkaznicah in značkah vodi sekretar društva.
Evidenca izgubljenih in odvzetih izkaznic in značk iz prejšnjega odstavka tega člena se objavi na
spletnih straneh društva.
10. člen
Članske izkaznice ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namenom izdaje.
V primeru izgube ali drugačnega pogrešanja članske izkaznice ali značke 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, ki mu preneha članstvo z izstopom, s črtanjem iz seznama članov ali z izključitvijo, je
dolžan člansko izkaznico in člansko značko vrniti upravnemu odboru.

V primeru, da član želi zadržati člansko značko tudi po prenehanju članstva lahko poda vlogo za
njeno zadržanje upravnemu odboru.
V primeru, da upravni odbor ugodi vlogi iz prejšnjega odstavka tega člena se to zavede v evidenci
iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
V. Prapor
11. člen
Prapor je pravokotne oblike, dolg 125 cm in visok 85 cm. Izdelan je iz svilene tkanine črne barve.
Obe strani prapora sta enaki. Prapor je obrobljen z zlato rumeno vrvico.
V sredini je izvezen znak društva, ki meri v višino 40 cm in širino 45 cm. Polkrožna napisa v znaku
pa sta prilagojena celostni podobi prapora.
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.
Na prapor se lahko pripnejo dodatki, povezani z odlikovanji in priznanji, ki jih je prejelo društvo za
svoje delo.
Na pogrebnih slovesnostih za preminule člane društva se na prapor pripne črn, žalni trak.
O uporabi prapora odločajo predsednik, podpredsednik ali sekretar društva.
13. člen
Prapor vzdržujeta in hranita praporščak društva in njegov namestnik, ki ju imenuje upravni odbor.
Nosilci prapora so poleg praporščaka društva in njegovega namestnika še praporščaki odborov
društva, ki jih imenujejo predsedniki posameznih odborov.
Kadar se prapor uporablja v imenu društva, ga praviloma nosi praporščak ali njegov namestnik. Za
potrebe posameznega odbora društva, v interesu katerega se prapor uporablja pa praporščak
odbora.
V primeru, da praporščaki iz drugega odstavka tega člena niso imenovani lahko po predhodnem
dogovoru z funkcionarji društva iz 4. odstavka 12. člena tega pravilnika prapor uporabljajo tudi
drugi člani društva.

VI. Končni določbi
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o žigu, znaku, članski izkaznici in
praporu društva, ki ga je sprejel upravni odbor 06. 04. 2009
15. člen
Ta pravilnik velja z dnem podpisa.
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