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Na podlagi določil 8. in 16. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 61/2006 – 39/2011) je Glavni 
zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo na svojem zasedanju dne 2.4.2016 sprejel 

 
 

STATUT 
ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Zveza veteranov vojne za Slovenijo (v nadaljevanju: ZVVS) je domoljubna, samostojna, 
nestrankarska in nevladna organizacija, ki jo ustanovijo in v katero se za uresničevanje svojih 
skupnih ciljev in interesov združujejo Območna združenja veteranov vojne za Slovenijo (v 
nadaljevanju: OZVVS). 
 

ZVVS deluje v skladu s sprejetimi programskimi temelji in cilji. 
 

ZVVS ima status društva, ki deluje v javnem interesu. 
 
 

2. člen 
Ime zveze društev je »Zveza veteranov vojne za Slovenijo«. 
 

Sedež Zveze veteranov vojne za Slovenijo je v Ljubljani, Rojčeva ulica 16. 
 

Skrajšano ime Zveze veteranov vojne za Slovenijo je:  Zveza veteranov. 
 
 

3. člen 
ZVVS je pravna oseba zasebnega prava. 
  

Zakoniti zastopnik ZVVS je predsednik ZVVS, ki predstavlja in zastopa ZVVS.  
 
 

4. člen 
Dan ZVVS je 17. maj, v spomin na leto 1990, na zavrnitev ukaza o oddaji orožja iz skladišč 
Teritorialne obrambe (v nadaljevanju: TO), katerega izvajalci so preprečili popolno razorožitev 
takratne TO, ter na začetek izvajanja projekta Manevrske strukture narodne zaščite (v 
nadaljevanju: MSNZ).  
 

ZVVS  ima svoj žig, znak in prapor.   
 

Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm. V njegovi sredini je znak ZVVS, ob zunanjem robu pa 
napis ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO. 
 

Znak ZVVS je okrogle oblike, v sredini znaka sta vrisani dve roki, njun podaljšek se končuje v 
simbolu gore Triglav, ki je rumene barve, v ozadju sta dve prekrižani puški, ki sta rumene barve. 
Znak je obkrožen z lipovimi listi zelene barve. Roki se dvigujeta iz pravokotnega podstavka rdeče 
barve, v katerem je v zlati barvi izpisan napis ZVVS. 
 

Prapor je pravokotne oblike, velikosti 115 cm x 86 cm. Podlaga je slovenska trobojnica, v sredini 
je natisnjen znak Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Nad znakom je napis ZVEZA 
VETERANOV, pod znakom pa napis VOJNE ZA SLOVENIJO. Pod napisom je natisnjeno 
besedilo v izmenično zeleno-modrih črkah in številkah – MAJ 1990—OKTOBER 1991. 
 

Drog prapora je rdeče barve, na vrhu je pozlačen grb Republike Slovenije. Prapor varuje, 
vzdržuje in nosi praporščak oziroma njegov namestnik.  
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5. člen 
Delovanje ZVVS in njenih organov  je javno. 
 

Za zagotovitev javnosti dela in posredovanje informacij o delu ZVVS je odgovoren predsednik 
ZVVS.  
 

ZVVS zagotavlja javnost dela tako, da so seje organov ZVVS javne. Javnost dela se zagotavlja 
tudi  z organiziranjem okroglih miz, novinarskimi konferencami in z drugimi oblikami obveščanja 
javnosti.  
 

ZVVS obvešča svoje članstvo preko glasila Veteran, spletnih strani, medijev, posredovanjem 
dokumentarnih gradiv in pisnih informacij.  
 

ZVVS obvešča javnost o svojem delovanju preko medijev. 
 
 

II. NAMEN IN CILJI ZVVS 
 
 

6. člen 
Spomin na odporništvo slovenskega naroda v boju za narodov obstoj, osamosvajanje, utemeljitev 
in nastanek lastne države ter njena uspešna obramba, ki so plod enotnosti slovenskega naroda, 
so temelji iz katerih izhajajo namen in cilji ZVVS.  
 
Namen ZVVS je: 
 

- ohranjanje in krepitev domoljubja, svobodoljubnosti, veteranske pripadnosti in socialne 
pravičnosti, 

- ohranjanje spomina na izvajanje obrambnih aktivnosti v obdobju priprav na 
osamosvojitev ter obrambnih nalog in izvajanju bojnih aktivnosti v vojni za samostojno 
Slovenijo, 

- ohranjanje spomina na TO, MSNZ, milico, NZ ter druge obrambne in zaščitne strukture – 
udeleženke v obdobju priprav na osamosvojitev ter izvajanje obrambnih nalog in bojnih 
aktivnosti v vojni za samostojno Slovenijo, 

- aktivno delovanje  v Svetovni veteranski federaciji (v nadaljevanju: WVF). 
 
 

7. člen 
Cilji ZVVS so:  

- spodbujanje solidarnosti in humanih medsebojnih odnosov med člani ZVVS, 
- krepitev vloge in pomena ZVVS na lokalni in državni ravni. 
- združitev veterank in veteranov (v nadaljevanju veteranov) vojne za samostojno Slovenijo 

v enotno krovno organizacijo veteranov, 
- pridobivanje in hramba pisne, slikovne in zvočne dokumentacije o dogodkih v času priprav 

in vojne za samostojno Slovenijo. 
- članstvo ZVVS v WVF in aktivno delovanje v njenih organih ter sodelovanje in 

povezovanje z njenimi polnopravnimi članicami. 
 
 

III. DEJAVNOST ZVVS 

 
8. člen 

ZVVS opravlja naslednje dejavnosti:  
- organiziranje spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav na vojno in 

vojne za samostojno Slovenijo, 
- skrb za postavitev in ohranjanje obeležij vojne za samostojno Slovenijo, 
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- organiziranje in izvedba sestankov, kulturnih, športnih in družabnih srečanj ter drugih 
prireditev in aktivnosti pomembnih za delovanje ZVVS in OZVVS, 

- organiziranje medijskih, multimedijskih in promocijskih aktivnosti za potrebe predstavitve 
ZVVS in njenih dejavnosti; 

- zastopanje in uveljavljanje interesov članstva pred državnimi organi, 
- nudenje strokovne pomoči članstvu pri uveljavljanju pravic s področja veteranske 

zakonodaje, 
- pridobivanje in razpolaganje s finančnimi in drugimi sredstvi za potrebe dejavnosti ZVVS, 
- pridobivanje in dodeljevanje finančnih in drugih sredstev za delovanje OZVVS ter 

Pokrajinskih odborov (v nadaljevanju: PO), 
- financiranje izdelave in distribucija izdelkov z imenom ZVVS,  
- pridobivanje in razpolaganje s premičnim in nepremičnim premoženjem ZVVS, 
- izdajanje glasila Veteran,  
- vodenje centralne evidence članov - veteranov, 
- izdajanje članskih izkaznic veteranom, 
- podeljevanje priznanj, 
- dodeljevanje solidarnostnih pomoči veteranom, 
- opravljanje nalog s področja ZVVS v skladu z veljavnimi predpisi, odločitvami organov 

ZVVS ter internimi splošnimi akti ZVVS, 
- sodelovanje z veteranskimi in drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini, 
- izvajanje sprejetih resolucij in sklepov WVF. 

 
 

9. člen 
ZVVS lahko kot dopolnilno dejavnost opravlja pridobitno dejavnost. Pridobitne dejavnosti opravlja 
pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje Zakon o društvih in področni zakoni za 
posamezno vrsto dejavnosti. ZVVS opravlja dejavnosti le v obsegu, potrebnem za uresničevanje 
namena in ciljev ZVVS.  
 
ZVVS lahko opravlja  pridobitno dejavnost kot: 

- 73.110  Oglaševanje  (v svojih publikacijah in na posameznih prireditvah) 
- 93.299  Organiziranje razvedrilnih prireditev  (družabnih srečanj in drugih prireditev) 
- 68.200  Dajanje nepremičnin v najem   
- 58.110  Založništvo knjig  (s področja veteranstva). 

 
 

IV. ZDRUŽEVANJE OZVVS V ZVVS 

 
10. člen 

 

ZVVS združuje kolektivne člane. 
 

Kolektivni člani so OZVVS, praviloma ustanovljeni na podlagi zgodovinske organiziranosti TO 
pred letom 1990 in začetku leta 1990 ter MSNZ, ki so delovali na območju 62 tedanjih občinskih 
štabov TO. Seznam 62 tedanjih občinskih štabov TO in 13 pokrajinskih štabov TO je priloga in 
sestavni del tega statuta. 
 

Ne glede na določila drugega odstavka tega člena se z navedenim določilom z ničemer ne 
posega v organiziranost OZVVS, ki je veljala do sprejetja tega statuta. 
 
 

11. člen 
Izjemoma lahko na območju že ustanovljenega in delujočega OZVVS del domicilnega članstva 
ustanovi novo OZVVS, vendar pod pogojem soglasja najvišjega organa na tem območju 
obstoječega veljavno registriranega  OZVVS. 
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Pogoji za pristop oz. včlanitev OZVVS v ZVVS so: 
- sklep najvišjega organa OZVVS  o pristopu v ZVVS,  
- izjava OZVVS o usklajenosti Statuta  OZVVS s statutom ZVVS, 
- vloga OZVVS za pristop oz. včlanitev OZVVS v ZVVS 

 

V kolikor gre za ustanovitev novega OZVVS, v skladu z določilom prvega odstavka tega člena, je 
obvezni pogoj še priloženo pisno soglasje najvišjega organa na tem območju obstoječega 
veljavno registriranega  OZVVS. 
 

O izpolnjevanju pogojev  iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena Predsedstvo obvesti 
Glavni zbor, ki sprejme odločitev o sprejemu OZVVS v ZVVS. 
 

Vsa OZVVS, dosedanji člani ZVVS,  ostanejo člani ZVVS tudi po sprejemu tega statuta, razen če 
sami ne odločijo drugače. 
 
 

12. člen 
OZVVS so pravne osebe zasebnega prava. 
 

Način organiziranja in delovanja OZVVS določijo v svojem temeljnem aktu. 
 

OZVVS ima svoj žig, ki je enak žigu ZVVS, opisanem v 4. členu tega statuta, razlikuje se le v 
napisu, ki se za OZVVS glasi: “OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO” 
in ime območja. 
 

OZVVS ima svoj prapor, ki je na prednji strani po obliki enak praporu ZVVS, opisanem v 4. členu 
tega statuta, na hrbtni strani pa je lahko motiv, ki opredeljuje določeno območje s pripisom: 
”OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO” z imenom območja.  
 

Že obstoječi prapori OZVVS ostajajo nespremenjeni. 
 
 

13. člen 
V ZVVS se lahko ob izpolnjevanju pogojev iz 11. člena tega Statuta včlanijo le tiste OZVVS, 
katerih člani so veterani vojne za Slovenijo s priznanim statusom vojnega veterana in drugi aktivni 
udeleženci v času priprav na osamosvojitev in vojne za samostojno Slovenijo ter do izgona JLA iz 
Slovenije, ki so v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991 opravljali obrambne in zaščitne 
naloge ter vsi, ki so pripravljeni enakopravno sodelovati pri ohranjanju spomina na osamosvojitev, 
krepitvi domoljubja ter uresničevati namen in cilje ZVVS in OZVVS. 
 

 

V. ČASTNI NAZIVI V ZVVS 
 
 

14. člen 
Glavni zbor ZVVS lahko na podlagi pravil podeli častni naziv veteranu posamezniku za izjemen 
prispevek in dolgoletno uspešno delo v organih ZVVS . 
Častna naziva sta: 
- častni predsednik 
-  častni član. 
 

Nosilci častnih nazivov ZVVS so vabljeni na slavnostne seje organov ZVVS in druge slovesnosti, 
ki jih organizira ZVVS ali v sodelovanju z drugimi organizacijami oz. organi. 
 
 

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI OZVVS V ZVVS 
 
 

15. člen 
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Pravice in dolžnosti OZVVS v  ZVVS  so: 
- da spoštujejo in uresničujejo statut in druge akte ZVVS, 
- da veterani iz OZVVS volijo in da so voljeni v organe ZVVS, 
- da sodelujejo pri delu organov ZVVS, 
- da sodelujejo v pripravah in sprejemu letnih programov dela in finančnih načrtov ZVVS, 
- da redno izpolnjujejo obveznosti do  ZVVS, 
- da izvajajo sklepe organov ZVVS, 
- da varujejo ugled ZVVS in z delom uresničujejo njene programske cilje. 

 
 

16. člen 
Vsak veteran prejme člansko izkaznico. 
Obliko in velikost članske izkaznice določa poseben Pravilnik o članski izkaznici. 
 
 

VII. PRENEHANJE ČLANSTVA OZVVS V ZVVS 
 
 

17. člen 
Članstvo OZVVS  v ZVVS  preneha: 

- z izstopom, 
- z izključitvijo,  
- s prenehanjem delovanja OZVVS. 

 
 

18. člen 
OZVVS izstopi iz ZVVS prostovoljno s pisno izjavo, ki jo posreduje Glavnemu zboru ZVVS. 
 

OZVVS se izključi iz ZVVS v primeru, da deluje v nasprotju z usmeritvami, programskimi cilji in 
določbami statuta ZVVS.  O izključitvi odloča Glavni zbor ZVVS s sklepom. 
 

Izstop ali izključitev OZVVS iz ZVVS ne izključujeta njegove odškodninske odgovornosti do 
ZVVS. 
 
 

VIII. ORGANI ZVVS IN NJIHOVA SESTAVA 
 
 

19. člen 
Organi ZVVS so:  
 

- Glavni zbor ZVVS 
- Predsedstvo ZVVS 
- Častno razsodišče 
- Nadzorni odbor.  

 
 

20. člen 
Mandat veteranov v organih  ZVVS  traja 4 leta, s pravico ponovitve mandata, vendar največ 
dvakrat zapored. Izjemo od navedenega pravila predstavlja mandat generalnega sekretarja, 
kakor tudi mandat delegatov Glavnega zbora, katere se voli za vsako zasedanje Glavnega zbora 
posebej.   
 

Organe ZVVS vodijo predsedniki, v njihovi odsotnosti pa od njih pooblaščeni člani posameznega 
organa, če s statutom ZVVS ni drugače določeno. 
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1. GLAVNI ZBOR ZVVS 

 
21. člen 

Glavni zbor ZVVS (v nadaljevanju: Glavni zbor) je najvišji organ odločanja ZVVS in ga sestavljajo 
delegati OZVVS,  ki so izvoljeni s strani OZVVS za vsako zasedanje posebej. 
 

Število delegatov za vsako posamezno zasedanje Glavnega zbora določi Predsedstvo ZVVS s 
sklepom, po naslednjih kriterijih : 
- vsako OZVVS določi za Glavni zbor najmanj enega (1) delegata izmed članov OZVVS; 
- preostalo število delegatov iz OZVVS se določi tako, da se na vsakih 250 članov OZVVS v  
  evidenci članov s plačano članarino za tekoče leto določi en (1) delegat.  
 

Delegati Glavnega zbora z volilno pravico so tudi člani Predsedstva ZVVS. 
 
 

22. člen 
Glavni zbor se sestaja po potrebi, praviloma enkrat letno. 
Glavni zbor sklicuje Predsedstvo ZVVS. 
 

Vabilo za sklic Glavnega zbora je potrebno poslati skupaj z gradivom najmanj 14 dni pred 
zasedanjem. Vabilo je lahko tudi v elektronski obliki. 
 
 

23. člen 
Na osnovi pisne zahteve ene tretjina (1/3) OZVVS, je Predsedstvo ZVVS  dolžno v roku 30 dni, 
sklicati izredni Glavni zbor. 
 

V primeru, da Predsedstvo ZVVS ne skliče izrednega zasedanja Glavnega zbora, lahko ena 
tretjina (1/3)  OZVVS samostojno skliče Glavni zbor. 
 
 

24. člen 
Glavni zbor ima naslednje pristojnosti: 

- sprejema načrt dela in finančni načrt ZVVS ter zaključni račun ZVVS, 
- sprejema statut ter spremembe in dopolnitve statuta, 
- voli in razrešuje predsednika ZVVS, dva podpredsednika ZVVS, ter predsednika in člane 

Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, 
- na predlog PO potrjuje predstavnike PO kot člane Predsedstva ZVVS, 
- odloča o sporih in pritožbah med OZVVS, 
- odloča kot drugostopenjski organ o pritožbah zoper odločitve organov ZVVS,  
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo OZVVS, PO  in organi ZVVS,  
- odloča o povezovanju in sodelovanju ZVVS z drugimi organizacijami in društvi doma in v 

tujini, 
- odloča o spremembi simbolov ZVVS, 
- odloča o prenehanju ZVVS, 
- odloča o izključitvi posamezne OZVVS iz ZVVS in ugotovi izstop posamezne OZVVS iz 

ZVVS, 
- odloča in opravlja druge naloge v skladu z določili veljavnih predpisov in tega statuta, 
- na predlog Predsedstva ZVVS sprejme ugotovitveni sklep o izpolnjevanju pogojev za 

sprejem v ZVVS ter o sprejemu nove OZVVS v ZVVS, 
- odloča o ustanovitvi nove pravne osebe, če je to v interesu ZVVS in v skladu s statutom 

ZVVS in veljavnimi predpisi. 
 
 

25. člen 
Glavni zbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica delegatov.  
 

Odločitve sprejema Glavni zbor z večino glasov prisotnih delegatov.  
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Glasovanje je na Glavnem zboru praviloma javno, lahko pa Glavni zbor odloči, da je glasovanje 
tajno. 
 

Volitve organov ZVVS na Glavnem zboru so tajne. 
 
 

2. PREDSEDSTVO ZVVS 
 

 

26. člen 
Predsedstvo ZVVS je izvršilni organ Glavnega zbora. 
 

Predsedstvo ZVVS opravlja naslednje naloge: 
- izvaja oz. uresničuje sklepe Glavnega zbora, 
- v obdobju med dvema zasedanjema Glavnega zbora vodi in usmerja delo ZVVS, 
- pripravi in predlaga Glavnemu zboru v sprejem predlog letnega načrta dela, finančnega 

načrta in zaključnega računa, 
- potrjuje rebalans finančnih načrtov, 
- imenuje glavnega praporščaka in njegovega namestnika,  
- imenuje generalnega sekretarja na podlagi javnega razpisa za določen čas 4 let, 
- imenuje predsednika sekcije svojcev padlih in predsednika sekcije MSNZ 
- imenuje stalna in občasna delovna telesa, 
- imenuje člane sekretariata, 
- določa pristojnosti in naloge posameznega delovnega telesa, 
- sprejme odločitev o sklicu in določa gradivo za zasedanje Glavnega zbora,  
- sprejema splošne akte ZVVS razen statuta, 
- odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev,  
- odloča o sklenitvi pravnih poslov, dogovorov in sporazumov, 
- uveljavlja interese članstva pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in mednarodnimi 

organizacijami, 
- imenuje uredniški odbor in urednika glasila Veteran,  
- skrbi za znake in simbole ZVVS ter tonsko in video gradivo, povezano z dejavnostjo ZVVS, 
- sodeluje s sorodnimi organizacijami v domovini in tujini, 
- imenuje delegate in člane v mednarodne organizacije, 
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest strokovne službe, 
- odloča o kadrovski zasedbi delovnih mest v strokovni službi,  
- izvaja naloge delodajalca za zaposlene v strokovni službi, 
- preveri izpolnjevanje pogojev za sprejem nove OZVVS v ZVVS, 
- predlaga Glavnemu zboru sprejem nove OZVVS v ZVVS, 
- spremlja in usklajuje delo in aktivnosti OZVVS, 
- dvakrat letno skliče delovni sestanek predstavnikov OZVVS. 
 
 

27. člen 
Predsedstvo ZVVS vodi predsednik, v njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik, ki ga 
pooblasti predsednik ZVVS ali Predsedstvo ZVVS. 
 
 

28. člen 
Predsedstvo ZVVS sestavljajo: 

- predsednik ZVVS, 
- trije podpredsedniki, 
- po en član posameznega PO. 
 
 

29. člen 
Predsedstvo ZVVS opredeli način in postopke svojega delovanja s Poslovnikom o delu. 
 

Predsedstvo ZVVS veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Odločitve 
so pravno veljavne, če zanje glasuje večina prisotnih članov Predsedstva ZVVS. 
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30. člen 

Predsedstvo ZVVS lahko za obravnavo strokovno zahtevnih gradiv s področja finančnih, 
kadrovskih, statusnih ali drugih zadev  ter pripravo predlogov  rešitev  imenuje stalna ali občasna 
delovna telesa.  
 
V ZVVS lahko kot oblika dela delujejo tudi sekcije. Organizacijo in način dela sekcij določi 
Predsedstvo ZVVS z internim aktom. 
 
Kot stalni sekciji delujeta Sekcija svojcev padlih in Sekcija MSNZ.  
 
 

31. člen 
Za urejanje delovno pravnih razmerij Predsedstvo ZVVS kot delodajalec sprejema interne akte in 
pri tem smiselno uporablja predpise, ki veljajo za javne uslužbence.  
 
 

PREDSEDNIK  ZVVS 

 
32. člen 

Predsednik ZVVS je hkrati tudi predsednik Predsedstva ZVVS. 
 

Predsednik ZVVS: 
- vodi in sklicuje seje Predsedstva ZVVS in sekretariata, 
- seznanja javnost, organe in organizacije s stališči ZVVS o vseh aktualnih družbenih 

vprašanjih, ki se nanašajo proces osamosvajanja in slovenskega odporništva, 
- koordinira in usklajuje delo organov ZVVS, 
- je odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja, 
- sklepa pravne posle, dogovore, sporazume, 
- podpisuje načrte dela, finančne načrte, zaključne račune, interne splošne akte, pogodbe, 

dogovore, sporazume, sklepe, zapisnike, druge listine, dokumentarno gradivo in finančno 
dokumentacijo ter dokumente, ki urejajo delovna razmerja generalnega sekretarja in 
zaposlenih v strokovni službi, 

- predstavlja načrte dela in finančne načrte na sejah Predsedstva ZVVS in Glavnega zbora,  
- obvešča javnost o delu ZVVS in njenih organov, 
- za svoje delo je odgovoren Predsedstvu ZVVS in Glavnemu zboru. 

 
  

           SEKRETARIAT 

 
33. člen 

Sekretariat je posvetovalno delovno telo predsedstva ZVVS, ki pripravlja dnevni red in predloge 
sklepov za seje Predsedstva ZVVS ter predhodno obravnava druga pomembnejša vprašanja. 
 

Sekretariat sestavljajo predsednik ZVVS, trije podpredsedniki in generalni sekretar.  
 

Seje sekretariata vodi in sklicuje predsednik ZVVS, v njegovi odsotnosti podpredsednik ali 
generalni sekretar.  
 

 
    GENERALNI SEKRETAR 

 
34. člen 

Generalni sekretar opravlja naslednje naloge: 
 

- vodi in koordinira delo ter skrbi za zakonitost dela strokovne službe, 
- je odgovoren za izvajanje določil vseh internih splošnih aktov ZVVS, 
- pripravlja letna in periodična poročila o delu in finančnem poslovanju ZVVS, 
- izdeluje predloge rebalansov finančnih načrtov, 
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- odgovarja za izdelavo pravočasne in pravilne bilance finančnega poslovanja, 
- skrbi za strokovno pripravo in izdelavo  predlogov letnih načrtov dela in letnih finančnih 

načrtov, 
- v skladu z odločitvijo in usmeritvami Predsedstva ZVVS sodeluje z organi Svetovne 

veteranske federacije, 
- usklajuje ter uveljavlja interese ZVVS, OZVVS ter veteranov, pred državnimi organi v skladu s 

smernicami Predsedstva ZVVS, 
- skrbi za izvrševanje odločitev organov ZVVS, 
- skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje organov ZVVS in delovnih teles, 
- skrbi za strokovno in pravočasno  pripravo internih splošnih aktov, pogodb, sporazumov 
- spremlja in predlaga obravnavo problematike izvajanja sistemske zakonodaje, ki ureja pravice 

in obveznosti vojnih veteranov ter svojcev padlih, 
- opravlja druge naloge iz pristojnosti strokovne službe, 
- nudi  strokovno pomoč OZVVS, 
- za svoje delo je odgovoren predsedstvu ZVVS in Glavnemu zboru. 
 
 

35. člen 

Generalnega sekretarja imenuje Predsedstvo ZVVS za obdobje 4 let.  

Generalni sekretar je funkcija, na katero Predsedstvo ZVVS  imenuje izbranega kandidata. 
Obvezni dodatni pogoj za opravljanje funkcije generalnega sekretarja je veljavno članstvo v ZVVS 
in veljavni status vojnega veterana.  

Oseba imenovana na funkcijo generalnega sekretarja opravlja funkcijo praviloma profesionalno, 
na temelju sklenjenega delovnega razmerja. Delovno razmerje se sklene za določen čas za 
obdobje 4 let. 

Predsedstvo ZVVS lahko odloči, da oseba imenovana za generalnega sekretarja, opravlja 
funkcijo na temelju sklenjenega obligacijskega razmerja za obdobje 4 let. 

Z razrešitvijo opravljanja funkcije generalnega sekretarja, preneha tudi sklenjeno pravno razmerje 
iz naslova opravljanja funkcije. 

Predsedstvo ZVVS razpiše in izvede postopek kandidiranja ter izbire  kandidata za funkcijo 
generalnega sekretarja.  
 
 

       STROKOVNA SLUŽBA 

 
36. člen 

Strokovna služba ZVVS izvaja strokovno-tehnične, administrativne, organizacijske in finančne 
posle za potrebe organov ZVVS ter druge naloge po sklepu organov ZVVS in delovnih teles.  
 

Strokovna služba opravlja naslednje naloge: 
- nudi strokovno pomoč organom ZVVS in po nalogu Predsedstva ZVVS strokovno pomoč 

OZVVS 
- skrbi za izvrševanje sklepov organov ZVVS in delovnih teles, 
- opravlja tekoča administrativna dela, tehnično - finančna opravila ter vodi pisno 

korespondenco s PO in OZVVS, 
- skrbi za informacijski sistem ZVVS, 
- skrbi za vodenje centralne evidence članstva, 
- pripravlja gradiva za organe in delovna telesa ZVVS, 
- sodeluje pri organizaciji, izvedbi in koordinaciji sestankov, kulturnih, športnih in družabnih 

srečanj ter drugih prireditev in aktivnosti pomembnih za delovanje ZVVS  in OZVVS, 
- sodeluje pri organizaciji, izvedbi in koordinaciji medijskih, multimedijskih in promocijskih 

aktivnosti za potrebe predstavitve ZVVS in njenih dejavnosti. 
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Strokovno službo vodi generalni sekretar. 
 
 

37. člen 
Pravice in dolžnosti, kakor tudi sklepanje delovnih razmerij z  zaposlenimi v  strokovni službi, se 
urejajo v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo. 
 
 

3. ČASTNO RAZSODIŠČE 

 
38. člen 

Častno razsodišče šteje 5 članov. Predsednika in 4 člane izvoli Glavni zbor.  
 

Častno razsodišče obravnava kršitve določb tega statuta in na njem temelječih aktov.  
Častno razsodišče deluje na podlagi Pravilnika o delu Častnega razsodišča. Pisni predlog za 
obravnavo pred Častnim razsodiščem  lahko poda katerikoli organ ZVVS ali PO ali OZVVS. 
 

Častno razsodišče sprejema odločitve z večino glasov vseh članov Častnega razsodišča. Zoper 
odločitve Častnega razsodišča odloča na drugi stopnji Glavni zbor. 
 
 

4. NADZORNI ODBOR 

 
39. člen 

Nadzorni odbor šteje 5 članov. Predsednika in 4 člane voli Glavni zbor. 
 

Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje ZVVS ter nadzoruje zakonitost dela 
organov ZVVS in Strokovne službe.  
 

Na podlagi sklepa predsedstva ZVVS ali na zahtevo Častnega razsodišča, lahko opravi tudi 
nadzor zakonitosti dela ter finančnega in materialnega poslovanja posameznega OZVVS, v zvezi 
z namensko porabo finančnih sredstev ZVVS. 
 

O svojem delu in ugotovitvah poda pisno poročilo Glavnemu zboru. Predsednik Nadzornega 
odbora je vabljen na seje Predsedstva ZVVS vendar brez pravice glasovanja.  
 

Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino prisotnih članov Nadzornega odbora. 
 
 

IX. POKRAJINSKI ODBORI 
 
 

40. člen 
V skladu z 10. členom tega statuta ZVVS deluje na območju nekdanjih pokrajinskih štabov TO ter 
MSNZ, 13 pokrajinskih odborov, kot sledi:  
 

Ljubljana-01, Ljubljana okolica-02, Notranjska-03, Posavje-04, Zahodno štajerska-05, Zasavje-06, 
Dolenjska-07, Južno primorska-08, Gorenjska-09, Vzhodnoštajerska-10, Severnoprimorska-11, 
Pomurje-12 in Koroška-13. 
 

PO niso pravne osebe zasebnega prava, temveč so oblika dela.  
 

PO izvaja koordinacijo delovanja med OZVVS in ZVVS, usklajuje in koordinira posamezne 
aktivnosti OZVVS na območju PO ter sprejema skupna stališča. 
 

Predsednik ali drugi izvoljeni predstavnik PO zastopa na sejah Predsedstva ZVVS skupno 
sprejeta stališča PO. 
 

PO  deluje na podlagi tega statuta in drugih  internih splošnih aktov ZVVS. 
ZVVS dodeli PO del finančnih sredstev po pravilniku, ki ga sprejme Predsedstvo ZVVS. 
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Člani PO so po funkciji vsi predsedniki in sekretarji OZVVS iz območja PO. 
Koordinacijo dela PO vodi predsednik, ki ga skupaj s podpredsednikom in sekretarjem PO, na 
seji izvolijo člani PO. Mandat traja 4 leta. 
 
 
 
 

41. člen 
Predstavnik PO, ki je član Predsedstva ZVVS, je lahko predsednik PO ali drug predstavnik PO, ki 
ga na seji izvoli PO. Volitve člana PO v Predsedstvo ZVVS se opravijo na način kot to velja za 
izvolitev predsednika PO. 
 
Mandat predstavnika PO, ki je član Predsedstva ZVVS traja 4 leta. 
 
 

42. člen 
PO ima svoj prapor in žig , ki sta enaka praporu in žigu ZVVS s pripisom imena pokrajine. 
 
 
 

X. FINANČNO POSLOVANJE 
 

43. člen 
ZVVS se financira: 
- iz proračuna Republike Slovenije (javna sredstva) 
- iz prihodkov materialnih pravic in dejavnosti ZVVS, 
- z darili in volili, 
- s prispevki donatorjev in sponzorjev  
- s članarino v skladu z dogovorom, 
- iz drugih virov. 
 
 

44. člen 
ZVVS pridobiva in razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z načrtom dela in finančnim načrtom, 
ki ju potrjuje Glavni zbor.  
 

Presežek prihodkov nad odhodki je ZVVS dolžna nameniti in porabiti za namen in cilje za katere 
je bila ustanovljena. 
 

45. člen 
Člani plačujejo letno članarino. Minimalno višino članarine določi Predsedstvo ZVVS, dokončno 
višino članarine vsake OZVVS pa določi pristojni organ OZVVS.  
 

Javna finančna sredstva se namensko koristijo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju ZVVS v 
skladu z načrtom dela ZVVS  in  finančnim načrtom ZVVS. 
 
 

46. člen 
Pooblaščeni podpisniki in odredbodajalci za finančno poslovanje ZVVS so predsednik ZVVS, dva 
podpredsednika in generalni sekretar. 
Finančno in materialno poslovanje ZVVS se izvaja v skladu z veljavnimi finančnimi standardi in 
predpisi s tega področja. Način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem 
poslovanju določi Predsedstvo ZVVS s posebnim pravilnikom. 
 

Predsedstvo ZVVS sklene pogodbo o opravljanju in vodenju materialno-finančnega poslovanja s 
pooblaščeno pravo osebo, ki razpolaga z ustreznimi strokovnimi referencami in je registrirana za  
opravljanje poslov finančnega in materialnega poslovanja. 
 

ZVVS vodi finančno poslovanje preko transakcijskega računa pri pooblaščeni komercialni banki. 
 
 

47. člen 
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ZVVS sofinancira dejavnosti OZVVS s finančnimi sredstvi ZVVS namenjenimi za izvajanje 
temeljnih dejavnosti OZVVS na temelju sprejetih kriterijev. 
 

V kolikor gre za ustanovitev novega OZVVS na območju že ustanovljenega in delujočega 
OZVVS, se znesek finančnih sredstev ZVVS, ki jih je do tedaj v skladu s finančnim načrtom ZVVS 
prejemalo že ustanovljeno in delujoče OZVVS,  razdeli med novoustanovljenim OZVVS in že do 
tedaj delujočim OZVVS po kriteriju sorazmernosti glede na število  članov posameznega OZVVS. 
 

Navedeni princip delitve finančnih  sredstev iz drugega odstavka tega člena velja pri 
vsakokratnem  nadaljnjem ustanavljanju novih OZVVS na istem območju.   
 
 

XI. PRENEHANJE DELOVANJA 

 
48. člen 

ZVVS preneha s svojim delovanjem: 
- na podlagi sklepa Glavnega zbora  
- po samem zakonu. 
 

V primeru prenehanja delovanja ZVVS se premoženje prenese na še delujoče OZVVS, po 
prenehanju delovanja le-teh pa preostalo premoženje ZVVS preide na Zvezo društev vojnih 
invalidov Slovenije. 
 

Preostanek proračunskih sredstev, pridobljenih v letu prenehanja delovanja ZVVS, se vrne v 
proračun Republike Slovenije.  
 
 
 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

49. člen 
Določbe tega statuta razlaga Predsedstvo ZVVS. 
 
 

50. člen 
S sprejemom tega statuta preneha veljati statut ZVVS, ki ga je Glavni zbor sprejel dne 31. 03. 
2012.  
 
 

51. člen 
ZVVS in OZVVS  morajo v roku 12 mesecev od vpisa tega statuta v register društev uskladiti vse 
svoje akte in poslovanje s tem statutom. 
 
 

52. člen 
Ta statut začne veljati  z dnem sprejema, uporablja pa se od dneva registracije dalje. 
 
 
 
 
                                                                                                Ladislav Lipič  

 
predsednik ZVVS 

 
  
 


