
Na podlagi 5. odstavka 18. člena Pravil kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje 
zadeve "Maksa Perca" Maribor, je Izvršni odbor kluba, dne 20. maja 2013, sprejel 
 

PRAVILNIK O ČLANSKI IZKAZNICI 
 

1. člen 
 

Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve "Maksa Perca" Maribor (v 
nadaljnjem besedilu: Klub), vsaki upokojeni delavki oziroma delavcu po včlanitvi v klub, 
zagotovi, da v najkrajšem možnem času, prejme člansko izkaznico. 
 

2. člen 
 

Določbe 1. člena tega pravilnika, veljajo tudi za pridružene članice in člane kluba. 
 

3. člen 
Oblika izkaznice 

 
Članska izkaznica je na obeh straneh plastificirana, pravokotne oblike, dolga 8,5 cm in 
široka 5,3 cm. Obe strani sta zliti v 0,5 cm širok prozoren rob po dolžini in širini izkaznice. 
 

4. člen 
Vsebina izkaznice 

 
Na prednji strani izkaznice je na levi strani barvna fotografija, velikosti 4 x 3 cm, na desni 
strani zgoraj pa napis ČLANSKA IZKAZNICA, s temnomodrimi poudarjenimi črkami, 
velikimi 0,3 cm. Pod tem napisom so v šestih vrsticah lastnikovi osebni podatki, izpisani z 
drobnim tiskom, in sicer: ime in priimek, datum rojstva, naslov, EMŠO, davčna številka in 
številka članske izkaznice z zapisom KMP – MARIBOR. V ozadju teh podatkov je okrogli 
vodni odtis znaka Zveze in napisa ZVEZA KLUBOV "MAKSA PERCA" SLOVENIJE, 
premera 4,5 cm. 
 
Na hrbtni strani je z vodnim tiskom napisano ZKUD-MNZ-SLO, in sicer s prepletajočimi se 
črkami, velikimi 1,5 cm in širokimi 0,5 cm, ki izstopajo belo. Na spodnjem delu je po vsej 
širini poudarjena modra črta, debeline 0,7 cm v vodnem tisku in z belimi črkami v dveh 
vrstah izpisano ZVEZA KLUBOV UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ "MAKSA PERCA" 
SLOVENIJE.  V sredini je znak Zveze (temnomodre barve, z zlatorumeno obrobo, 
zlatorumenim simbolom Triglava in morja, na desni strani znaka se vije barva slovenske 
zastave v beli, modri in rdeči barvi), stranica enakostraničnega trikotnika meri 2,5 cm. 
 

5. člen 
 

Vsak član ima pravico, da se odreče navedbi njegove davčne številke in EMŠO. 
 

6. člen 
 

Izvršni odbor kluba lahko vodi evidenco izdanih članskih izkaznic z navedbo imena in 
priimka lastnika izkaznice. 

7. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema, 20. 5. 2013.  
 
                                                                                                              PREDSEDNIK 
                                                                                                                  Mirko Ploj 


