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Na podlagi 9 in 20 člena Zakona o društvih (Ur.l RS, štev. 64/2011) je zbor članov dne 3. 3. 
2016 sprejel dopolnjen in spremenjen  
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
                                                                     Člen 1 
 
IME, SEDEŽ IN OBMOČJE DELOVANJA: 
 
Ime društva je IPA REGIONALNI KLUB ZA KOROŠKO in ima sedež v Slovenj Gradcu; 
skrajšano ime društva je: IPA KOROŠKA.  
 
Društvo deluje na območju Koroške in izvaja svoje aktivnosti preko organov društva. 
 
Simbol društva je mednarodni znak IPA. 
 
Društvo ima svoj žig.  
 
                                                                     Člen 2 
 
JAVNOST DELA: 
 
Društvo je preko nacionalne sekcije MEDNARODNA POLICIJSKA ZVEZA, SEKCIJA 
SLOVENIJA (v nadaljevanju IPA SEKCIJA SLOVENIJA ) priključeno k MEDNARODNI 
POLICIJSKI ZVEZI IPA. 
 
Društvo deluje v skladu z določbami mednarodnega statuta, v kolikor ta ni v nasprotju z 
zakonodajo R Slovenije in v skladu z določbami STATUTA MEDNARODNA POLICIJSKA 
ZVEZA, SEKCIJA SLOVENIJA. 
 
Društvo sodeluje z vsemi IPA združenji in je pri tem nevtralno, neodvisno in ni vezano na 
nobeno institucijo oz. politično organizacijo. Politično delovanje je prepovedano. 
 
Delo društva je javno in v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za širitev varnosti in kulture med 
državljani. 
 



 

  

Društvo svoje člane obvešča: 
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva 
- preko internih okrožnic in objav v glasilu IPA NOVICE ter drugih IPA publikacijah 
- preko INTERNETA, FACEBOOKA in 
- preko drugih sredstev javnega obveščanja. 
 
Širšo javnost društvo 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 sredstev javnega obveščanja. 
 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik 
društva.   
 
                                                                     Člen 3 
 
CILJ IN NAMEN DRUŠTVA: 
 
Cilj in namen društva je povezovanje aktivnih in upokojenih pripadnikov služb Policije in drugih 
državnih civilnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, vzajemnosti in 
solidarnosti.  
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava, katere dejavnost je neprofitna in služi izključno 
svojim ciljem. 
 
                                                                     Člen 4 
 
NALOGE IN SREDSTVA: 
 
Društvo uresničuje svoj namen delovanja z naslednjimi aktivnostmi: 
 
- z izmenjavo izkušenj s področja policijskega delovanja v društvu ter na mednarodni ravni v 

obliki seminarjev, predavanj in drugih srečanj  
- z organizacijo in izvedbo študijskih in drugih potovanj 
- z omogočanjem medsebojnih stikov mladih 
- z udeležbo na kongresih ter srečanjih IPE 
- s skrbjo za širitev strokovnih znanj s pomočjo domače in tuje literature 
- z izdajanjem članskega časopisa in drugih publikacij 
- s prirejanjem družabnih in športnih prireditev na mednarodni ravni 
- z organiziranjem solidarnostne pomoči članom v nesreči ali v socialni stiski – pod motom 

IPA »SERVO PER AMIKECO« ( služiti v prijateljstvu ). 
 
 

II. II. ČLANSTVO 
 
                                                                     Člen 5 
 
Društvo povezuje redne, častne in druge člane, ki jih določa STATUT MEDNARODNE 
POLICIJSKE ZVEZE, SEKCIJA SLOVENIJA. 
 
Redni člani so lahko osebe, navedene v tretjem členu tega STATUTA. V članstvo se vstopa 
prostovoljno. Na podlagi pristopne izjave, plačila pristopnine in letne članarine ter mnenja 
upravnega odbora društva, izda MEDNARODNA POLICIJSKA ZVEZA, SEKCIJA SLOVENIJA 
člansko izkaznico. 
 
Častno članstvo se lahko podeli tistim osebam, ki imajo posebne zasluge za razvoj in 
delovanje IPE. Častno članstvo lahko podeli le kongres IPE na predlog  upravnega odbora 



 

  

društva. Častni člani ne morejo biti člani organov IPE, če niso redni člani, lahko sodelujejo na 
sejah UO in zborih članov, ne morejo pa odločati. 
 

Člen 5.a1 
 

Donatorji so fizične osebe ali odg. osebe pravnih oseb, ki na podlagi donatorske pogodbe s 
donatorskimi finančnimi prispevki omogočajo boljše delovanje IPA Koroška. Pogodba je 
sklenjena za eno leto, podpišeta jo donator in predsednik IPA Koroške. Na podlagi pogodbe 
se donatorju izda IPA donatorska nalepka za vozilo. 
 

 
                                                                     Člen 6 
 
PRENEHANJE ČLANSTVA: 
 
Članstvo v društvu preneha: 
 
a. s smrtjo 
b. s prostovoljnim izstopom 
c. z izgubo statusa iz tretjega člena STATUTA 
d. z izključitvijo. 
 
Razlogi za izključitev: 
 
- če član s svojim vedenjem škodi ugledu društva ali če namerno krši STATUT, oz. ravna v 

nasprotju s STATUTOM 
- če je več kot eno leto v zaostanku s plačevanjem članarine. 
 
Predlog za izključitev lahko poda vsak član ali organizacija IPE, ki ga mora tudi utemeljiti. Sklep 
o izključitvi sprejme razsodišče društva. Zoper sklep o izključitvi je dopusten ugovor na zbor 
članov društva. Zoper odločitev zbora članov je možna pritožba na KONGRES, ki dokončno 
odloča o zadevi, do te odločitve pa vse pravice člana mirujejo. 
 
                                                                     Člen 7 
 
PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV: 
 
Vsi člani imajo pod enakimi pogoji pravico voliti in biti voljeni v organe društva, uporabljati 
sredstva in opremo društva ter vse ugodnosti, ki se članom zagotavljajo v okviru društva. 
 
Vsak član mora delovati tako, da se uresničujejo cilji in namen društva ter se vzdržati ravnanj, ki 
bi škodovala ugledu in namenu društva. Spoštovati mora STATUT društva in sklepe organov 
društva. Vsak član mora v predpisanem roku poravnati letno članarino. 
 
Aktivna volilna pravica je neposredna z glasovanjem na zboru članov. 
 
Vsak član ima pravico nositi in uporabljati simbol IPA, ki je unikatno zaščiten (pravico kopiranja 
ima IPA od leta 1974 – Copyright by IPA 1974 ). 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Uporablja se od 1.1.2016 



 

  

III. III. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
 
                                                                     Člen 8 
 
Društvo 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 Zakona o društvih in računovodskimi standardi za društva. Pravilnik mora 
biti sprejet v 30 dneh po sprejemu tega statuta. 
 
Društvo ima svoja materialna, osnovna in obratna sredstva. 
 
Potrebna materialna sredstva društvo pridobiva s članarino, prispevki članov, dotacijami, 
donacijami in drugimi prispevki. 
 
Denar društva se lahko uporablja le na podlagi sklepov pristojnih organov – zbora članov in 
upravnega odbora in v interesu društva. Potrošnjo mora najmanj enkrat letno pregledati ustrezni 
nadzorni organ – NADZORNI ODBOR. 
 
Društvo ima svoj račun pri ustrezni finančni instituciji. 
 
Če društvo pri opravljanju dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti 
za izvajanje svoje dejavnosti. Vsaka delitev premoženja društva med člane je nična. 
 
Za povračila materialnih stroškov članom (potni stroški in povračila za potovanja v RS in tujini) 
se uporabljajo določila Pravilnika o osnovah in merilih za urejanje izdatkov in povračil za 
potovanja v Republiki Sloveniji in tujini MEDNARODNE POLICIJSKE ZVEZE, SEKCIJA 
SLOVENIJA z dne 22. 10.2005. 
 
 

IV. IV. ORGANI DRUŠTVA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI 
 
                                                                     Člen 9 
 
ORGANI DRUŠTVA: 
 
Organi društva so: 
 
a. zbor članov društva, 
b. upravni odbor, 
c. nadzorni odbor in  
d. razsodišče. 
 
a) ZBOR ČLANOV 
 
Zbor članov je najvišji organ društva, ki dokončno odloča o vseh vprašanjih, pomembnih za 
delovanje društva in o vseh vprašanjih glede zagotavljanja in uresničevanja ciljev ter namenov 
društva. 
 
PRISTOJNOSTI: 
 
- sprejema in potrjuje poročilo o aktivnostih društva ter program dela društva, 
- voli in razrešuje predsednika ter upravni odbor društva za dobo treh let. Ponovna izvolitev je 

možna, volitve so javne, razen če je za eno mesto več kandidatov, tedaj so volitve tajne. 
- voli in razrešuje nadzorni odbor, 
- voli in razrešuje razsodišče, 
- sklepa oziroma odloča v zvezi z vloženimi zahtevki, predlogi, ugovori in pritožbami članov, 



 

  

- odloča o nabavi in prodaji nepremičnega premoženja, 
- odloča o zadevah, če tako določa STATUT MEDNARODNE POLICIJSKE ZVEZE, SEKCIJA 

SLOVENIJA,  
- sprejema STATUT DRUŠTVA in spremembe ter dopolnitve tega akta, 
- sprejema POSLOVNIK o delovanju društva,  
- odloča o razpustitvi društva. 
 
Sklepi o spremembi STATUTA in razpustitvi društva se sprejemajo z 2/3 (dve tretjinsko) večino 
prisotnih članov. 
 
Stanje članstva se ugotavlja po plačani članarini en mesec pred zasedanjem zbora članov 
društva. 
 
Zbor članov se sklicuje vsako leto. Izredni zbor članov se lahko skliče na podlagi sklepa 
upravnega odbora ali če to zahteva več kot polovica članov društva. 
 
Zbor članov skliče predsednik društva ali ob njegovi zadržanosti pooblaščen član upravnega 
odbora. Delo zbora članov vodi delovni predsednik z dvema članoma delovnega predsedstva, 
kateri so izvoljeni na zboru članov. Za delo zbora članov se izvolijo še zapisnikar in dva 
overovatelja zapisnika ter predsednik in dva člana verifikacijske komisije. 
 
Vabilo za zbor članov mora biti pisno in najmanj 4 (štiri) tedne pred zasedanjem zbora članov, 
označevati pa mora točen kraj, čas in dnevni red zbora članov. Pravico udeležbe in glasovanja 
imajo vsi člani, ki so plačali članarino za tekoče leto. Stanje članstva se ugotavlja glede na 
plačano članarino v tekočem letu.  
 
Zasedanje zbora članov je sklepčno, kadar je prisotnih najmanj polovica članov. V kolikor ni 
sklepčnosti, lahko nadaljuje z delom čez 15 minut in je zasedanje zbora članov veljavno, če je 
prisotnih najmanj 20 članov, od tega najmanj polovica članov upravnega odbora.  
 
Zbor članov pri glasovanju odloča z navadno večino glasov vseh prisotnih članov, pri 
izenačenem številu glasov pa odloča glas predsedujočega. 
 
b)  UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA: 
 
Upravni odbor društva sestavljajo: 
- predsednik društva 
- sekretar  
- podpredsedniki (predsedniki odborov)2 
- blagajnik in  
- zapisnikar 
 
Mandatna doba članov upravnega odbora je tri leta.  
 
V primeru, da je predsednik društva član drugih organov IPA ga na sejah teh organov 
nadomešča namestnik predsednika - sekretar ali eden od podpredsednikov upravnega odbora. 
 
 
NALOGE UPRAVNEGA ODBORA: 
 
- vodi delo društva med dvema zboroma članov, 
- izvršuje progam dela društva, 
- vodi posle, ki zadevajo sprejem in evidenco članov, 
- imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije, 

                                                      
2 Uporablja se od volilnega zbora članov 2017 



 

  

- sprejema zaključni račun in finančni načrt društva, 
- skrbi za materialno in finančno poslovanje ter za sredstva društva, 
- odloča o porabi sredstev in sprejema odločitve o nabavi in prodaji premičnega premoženja, 
- neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva, 
- odloča o spremembah in dopolnitvah PRAVIL o delovanju društva, 
- odloga o spremembah sedeža in naslova društva, 
- odloča o zadevah, če tako določa STATUT MEDNARODNE POLICIJSKE ZVEZE, SEKCIJA 

SLOVENIJA, 
- predlaga kandidate za podelitev PRIZNANJ IPE, 
- predlaga častne člane IPA 
- opravlja druga dela, ki po svoji naravi sodijo v pristojnost upravnega odbora. 
 
Upravni odbor je sklepčen, kadar je prisotnih 2/3 (dve tretjini) članov upravnega odbora.  
 
Seje upravnega odbora vodi predsednik društva ali pooblaščeni član upravnega odbora. 
Upravni odbor sklepa z navadno večino glasov prisotnih članov. V primeru izenačenega števila 
glasov odloča glas predsedujočega. 
 
V primeru, da kakšen član upravnega odbora preneha opravljati svojo funkcijo, lahko upravni 
odbor do zbora članov kooptira na mesto tega člana drugega člana društva. 
 
Predsednik društva predstavlja in pravno zastopa društvo. 
 
Predsednik društva lahko za izvajanje tekočih nalog skliče ožji upravni odbor. Za veljavno 
odločanje morata biti prisotni 2/3 (dve tretjini) članov ožjega upravnega odbora. 
 
Listine o poslovnih zadevah sopodpisujeta predsednik in sekretar društva, finančne listine pa 
predsednik in blagajnik društva. Za svoje delo odgovarjajo zboru članov. 
 
c) NADZORNI ODBOR: 
 
Nadzorni odbor društva sestavljajo predsednik in dva člana, katere izvoli zbor članov za 
mandatno dobo treh let. Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani upravnega 
odbora, lahko sodelujejo na sejah, ne morejo pa odločati. 
 
Nadzorni odbor ima pravico vpogleda v vse poslovne in finančne listine društva, o čemer 
sestavi zapisnik. O svojih ugotovitvah poroča upravnemu odboru in zboru članov. Poda tudi 
oceno, ali so bili presežki finančnih sredstev porabljeni za izvajanje nalog kluba. 
 
V nujnih primerih ima pravico sklicati sejo upravnega odbora društva, ki mora biti sklicana 
najpozneje v enem mesecu po zahtevi. Nadzorni odbor veljavno sklepa, ko so pri glasovanju 
navzoči vsi trije člani, sklep pa je veljaven, če sta zanj glasovala vsaj dva člana nadzornega 
odbora. 
 
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. 
 
 
d) RAZSODIŠČE: 
 
Razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana, katere izvoli zbor članov za mandatno dobo 
treh let. Razsodišče sklepa veljavno, ko so pri glasovanju prisotni vsi trije člani, sklep pa je 
veljaven, če sta zanj glasovala vsaj dva člana razsodišča. Člani razsodišča ne morejo biti člani 
upravnega odbora, lahko sodelujejo na sejah, ne morejo pa odločati. 
 



 

  

Razsodišče obravnava spore med člani, kršitve STATUTA društva, neizvrševanje sklepov in 
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu in delovanju društva. Za vodenje postopka razsodišče 
uporablja določila Zakona o pravdnem postopku. 
 
Za ugotovljene kršitve lahko razsodišče izreče naslednje ukrepe: 
 
- opomin, 
- javni opomin in 
- izključitev. 
 
Zoper sklepe razsodišča je možen ugovor na zbor članov društva. 
 
Razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov. 
 

  
c) ODBORI3 
 
Odbori se ustanovijo za območja policijskih postaj Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob 
Dravi in Slovenj Gradec. Odbor ustanovijo tudi člani zaposleni v carini. Odbor med svojimi člani 
izvoli predsednika in sekretarja, lahko tudi blagajnika.  
 
Odbor ima naslednje pristojnosti: 

- predlaga kandidate za organe Regionalnega kluba, 
- vodi evidenco članov, 
- skrbi za obveščanje članov o vseh aktivnostih Regionalnega kluba in  IPA sekcije 

Slovenije, 
- skrbi za pobiranje članarine in pridobivanje drugih sredstev.  

 
Odbor mora delovati v skladu s statutom društva. Delo v odboru organizira predsednik in poteka 
skladno s Statutom in Poslovnikom IPA Koroške.    

 
 
        

V. V. OSTALE DOLOČBE 
 
                                                                     Člen 10 
 
a) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA: 
 
Spremembe in dopolnitve STATUTA društva sprejema zbor članov z 2/3 (dvotretjinsko) večino 
prisotnih članov. 
 
 
b) PRENEHANJE DRUŠTVA: 
 
Društvo preneha obstajati:   
 
- po sklepu zbora članov, ki ga je z 2/3 (dvotretjinsko) večino sprejel zbor članov, 
- zaradi stečaja, 
- zaradi likvidacije, 
- zaradi sodne prepovedi, 
- ob spojitvi ali pripojitvi k drugemu društvu, 
- po samem zakonu. 
 

                                                      
3 Uporablja se od zbora članov 2017 



 

  

Če klub preneha delovati, se v sklepu o prenehanju delovanja določi po dejavnosti sorodno 
društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po 
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje. Če takšnega društva ali pravne osebe ni, se 
premoženje prenese na lokalno skupnost, kjer je sedež kluba. 
 
Če društvo ne odloči o prenosu premoženja, pripade, po poravnavi vseh obveznosti, 
premoženje kluba lokalni skupnosti, kjer je sedež oz. preidejo sredstva in premoženje v last 
MEDNARODNE POLICIJSKE ZVEZE, SEKCIJA SLOVENIJA. 
 
V kolikor ima klub proračunska sredstva, se ta vrnejo v proračun. 
 
O razdelitvi sredstev odloča zbor članov društva. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun. 
 
c) POVEZOVANJE DRUŠTVA: 
 
Društvo je na podlagi POGODBE z dne 26.10.2002 povezano v MEDNARODNO POLICIJSKO 
ZVEZO, SEKCIJA SLOVENIJA. 
 
Društvo se pri svojem delu povezuje tudi z drugimi društvi IPE v Sloveniji in v tujini. 
 
 

VI. KONČNE DOLOČBE 
 

Člen 11 
 
STATUT društva je bil sprejet na ustanovni skupščini dne 10/7-1992, spremembe statuta so bile 
sprejete na rednih zborih članov (SKUPŠČINAH) 28.2.1998, 5.4.2002, 15.3.2006, 26. 3. 2008 in 
3. 3. 2016. 
 
 
 
                                                                                    PREDSEDNIK 

     Iztok Ferk 


