Na podlagi 4. člena in v zvezi z 9.,13.,in 56. členom Zakona o društvih ( Ur. List
RS. št.61/2006 ), je glavni zbor Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo Maribor, dne 20.03.2009. sprejel nov

STATUT
OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
MARIBOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Društvo
1. člen
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor, Ulica heroja
Šaranoviča 27 Maribor,
( v nadaljnjem besedilu: OZVVS ), je prostovoljno, samostojno, nepolitično,
nepridobitno stanovsko združenje oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih
interesov, opredeljenih v tem statutu in v skladu z Zakonom o društvih.
Pravni status, organizacijska oblika in sedež
2. člen
OZVVS je pravna oseba zasebnega prava, vpisana v register društev pri Upravni
enoti Maribor.
Sedež OZVVS Maribor je v Mariboru, kjer se nahaja tudi muzej z muzejsko
zbirko v lasti OZVVS Maribor.
Predsedstvo je odločilo, da je sedež OZVVS Maribor na lokaciji Ulice heroja
Šaranoviča 27 Maribor
OZVVS zastopa predsednik združenja…Anton Korošec……………
Žig in prapor
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3. člen
OZVVS ima svoj žig. Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm, v sredini je
veteranski znak s podnapisom Maribor, pod napisom je številka 1,2. Na robu žiga
je napis »OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOSV VOJNE ZA
SLOVENIJO«
Prapor
4. člen
OZVVS Maribor ima svoj prapor. Prapor je oblikovan na osnovi predpisa ZVVS
Je pravokotne oblike, velikosti 115cm x 86cm. Podlaga je slovenska trobojnica, v
sredini je znak Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Pod znakom je napis
»Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor«.
Drog prapora je rdeče barve, na vrhu je pozlačen grb Republike Slovenije.
Prapor varuje, vzdržuje in nosi praporščak oziroma njegov namestnik. Oba izvoli
glavni zbor OZVVS Maribor.

Sodelovanje z drugimi
5. člen
OZVVS Maribor sodeluje z domoljubnimi organizacijami in društvi ter drugimi
društvi in institucijami doma in v tujini z namenom krepiti vrednote veteranstva
ter domoljubja. OZVVS Maribor samostojno odloča o morebitni včlanitvi v delo
sorodnih organizacij in v same organizacije.

Javnost dela
6. člen
Delo OZVVS Maribor in njegovih organov je javno.
OZVVS Maribor obvešča svoje člane:
- z internimi obvestili
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- s pravico vpogleda v zapisnike svojih organov ter v druge akte OZVVS
Maribor ter javnimi sejami
- preko sredstev javnega obveščanja ( tiskovne konference, intervjuji,
nastopi v medijih, okrogle mize )
- S pomočjo medmrežja
Za zagotovitev javnosti dela ter dajanja točnih podatkov o delu OZVVS Maribor
je odgovoren njen predsednik.

II. DEJAVNOST, NAMEN IN CILJI OZVVS MARIBOR
Dejavnosti OZVVS Maribor
7. člen
- ohranja spomin na osamosvojitveno vojno za Slovenijo ter seznanja širšo
javnost o posameznih, do sedaj neznanih dogodkih in vlogami članov v
procesu priprav na vojno ali neposrednih aktivnostih v vojni za Slovenijo.
- zastopa in uveljavlja interese članstva pred državnimi organi
- sodeluje z veteranskimi in drugimi organizacijami doma in v tujini
- nudi članom strokovno pomoč pri uveljavljanju pravic na podlagi določb s
področja urejanja veteranskih zadev.
- izvaja potrebne aktivnosti za izboljšanje materialnih in finančnih pogojev
za delovanje združenja
- vodi evidenco članstva ter plačevanja članarine
- izvaja sprejete sklepe organov ZVVS
- upoštevajoč določbe zakona o varstvu osebnih podatkov, pridobiva in
hrani pisno, slikovno ter avdiovizualno dokumentacijo o pripravah na
vojno ali aktivnostih v vojni za Slovenijo.
- v okviru svoje muzejske dejavnosti skrbi za ohranjanje spomina na razvoj
slovenske vojske od njenih začetkov v letu 1918, v času 1941 -1945 ter v
času nastanka ter razvoja TO ter vojne za Slovenijo.
- skrbi za ohranjanje spomina na slovensko vojaško zgodovino iz starejših
obdobij s poudarkom na dogajanja v prvi svetovni vojni predvsem na
Soški fronti.
- podaja strokovna mnenja.
- skrbi za postavljanje in ohranjanje spominskih obeležij posvečenih
predvsem osamosvojitveni vojni pa tudi drugim zgodovinskim obdobjem
in kulturnim dogodkom iz slovenske zgodovine.
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- organizira in se udeležuje spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov
v procesu priprav na vojno za Slovenijo ter drugih svečanosti v zvezi z
vojaško in kulturno zgodovino Slovencev.
- podeljuje priznanja
- daje pristojnim organom predloge za podelitev odlikovanj in priznanj
zaslužnim članom združenja ter drugim zaslužnim posameznikom te
organizacijam.
- krepi domoljubje

Pridobitna dejavnost
8. člen
OZVVS Maribor lahko kot dopolnilno dejavnost opravlja pridobitno dejavnost.
Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami veteranske
organizacije in se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za doseganje ciljev in
namenov OZVVS Maribor.
OZVVS Maribor lahko kot svojo pridobitno dejavnost opravlja:
-

Gostinska dejavnost v prostorih OZVVS in izven nje
Založniška dejavnost
Izobraževalna dejavnost
Strelska dejavnost-usposabljanje
Muzejska dejavnost
Trgovska dejavnost z muzealijami
Storitvena dejavnost
Namen in cilji
9. člen

Nameni in cilji OZVVS Maribor so oživljati spomin na prelomne dogodke v
zgodovini slovenskega naroda, s poudarkom na osamosvojitveno vojno 1991 leta.
Cilj teh prizadevanj je prenašanje izkušenj vojnih veteranov iz najtežjih obdobij
naše zgodovine ter vzgajanje domovinskega čuta pri mladih, oziroma mlajših
generacijah..

Stran 4/18

Doseganje namena
10. člen
OZVVS Maribor dosega namen svojega obstoja tako, da:
- Pri svojih članih in pri širši javnosti goji zavest o zgodovinskem trenutku, ki
nam je bil dan , da smo lahko opravili svoje sveto poslanstvo v dobrobit domovine.
- Skrbi za ohranjanje spomina na osamosvojitveno vojno
- Informira svoje člane in širšo javnost o delu veteranske organizacije
- Organizira in izvaja spominska srečanja ter proslave ob obletnicah
zgodovinskih dogodkov, ki so bili prelomni v slovenski zgodovini.
- Organizira športna srečanja, izleta, pohode, vzpone, tovariška srečanja,
orientacijska tekmovanja in se udeležuje enakih prireditev, ki jih
organizirajo druga združenja.
- Vzgaja in izobražuje člane o vse oblikah delovanja veteranske organizacije.
- Izdaja publikacij in knjig na temo veteranstva oziroma slovenske zgodovine
- Skrbi za domovinsko vzgojo in izobraževanje mladine
- Skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za delovanje
- Upravlja in vzdržuje objekte
- Sodeluje pri izdaji revije Veteran
- Zbira in hrani predmete, darila, priznanja ter dokumentacijsko gradivo, ki se
nanaša prvenstveno na osamosvojitveno vojno , OZVVS ter druge
pomembne dogodke v zgodovini slovenskega naroda.
- Skrbi za spominska obeležja predvsem osamosvojitvene vojne ter druga
obeležja v spomin na pomembne zgodovinske dogodke.
- Skupaj z ZVVS nudi socialno pomoč ogroženim članom.
- Skupaj z ZVVS nudi članom brezplačno pravno pomoč, ki se nanaša na
veteranstvo.
- Neguje tovarištvo ter moralne vrednote osamosvojitvene vojne.
- Neguje prijateljske odnose z vsemi veteranskimi in drugimi domoljubnimi
organizacijami
- Sodeluje z ZVVS in je njen član
- Sodeluje s sorodnimi veteranskimi organizacijami iz drugih držav
- Sodeluje z mednarodno veteransko organizacijo
- Urejuje statusne zadeve članov v okviru veteranske zakonodaje.
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III. ČLANSTVO
Članstvo
11. član
O sprejemu v članstvo odloča predsedstvo OZVVS Maribor.
Članstvo v OZVVS Maribor je prostovoljno. Kdor želi postati Član OZVVS
Maribor. Mora izraziti voljo, da to želi postati. Izpolnjevati mora zahteve
ZVVS in se zavezati, da bo deloval v skladu s statutom OZVVS Maribor ter
redno plačeval članarino.
Predsedstvo je dolžno vsako leto na zasedanju glavnega zbora na svečan način
razglasiti imena novih članov.
Članstvo se lahko odkloni osebam, ki so pravnomočno obsojene na kaznivo
dejanje zoper življenje, telo in premoženje. O odklonitvi je potrebno kandidata
pisno obvestiti v 30 dneh od obravnave njegove pisne vloge za sprejem z
navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v 30
dneh od prejema obvestila na glavni zbor ZVVS.
Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi v treh meseci od obravnave
njegove pisne vloge na predsedstvo OZVVS Maribor.
OZVVS Maribor ima redne in častne člane. Člani so lahko fizične ali pravne
osebe.
OZVVS Maribor včlani v svoje vrste vse aktivne udeležence priprav na vojno
ter vse, ki so aktivno sodelovali v sami vojni, oziroma so v obdobju od 17.maja
199o do 26. oktobra 1991, ne glede na čas udeležbe, aktivno opravljali naloge v
pripravah ali vojni za Slovenijo kot:
kor organizatorji in pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite.
pripadniki Teritorialne obrambe
pripadniki organov za notranje zadeve
člani republiške koordinacije in pokrajinskih koordinacij oziroma podskupin
pripadniki enot za zveze države ali občine.
pripadniki narodne zaščite
pripadniki upravnih organov, pristojnih za obrambne ali notranje zadeve
oziroma drugih državnih organov.
- pripadniki civilne zaščite
- posamezniki, ki so kot kulturni delavci oziroma predstavniki sredstev
javnega obveščanja s svojo aktivnostjo spodbujali in osveščali slovensko
-
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javnost v najtežjih trenutkih procesa osamosvajanja, priprav na vojno in
vojne za Slovenijo.
- pripadniki Rdečega križa Slovenije.
- Zaposleni v podjetjih in institucijah, ki so izvajale naloge civilne obrambe
- Najožji svojci udeležencev v pripravah na vojno in v vojni za Slovenijo
(zakonci in otroci ).
- Prostovoljci v enotah TO, organov za notranje zadeve, Narodne zaščite,
enot za zveze RS in občin, civilne zaščite, upravnih organov za obrambne in
notranje zadeve, drugih državnih organov in podjetij.
V OZVVS Maribor se na lastno željo lahko včlanijo tudi svojci žrtev vojne za
Slovenijo ( zakonski in izven zakonski partnerji, otroci, bratje, sestre, pastorki
in starši), invalidi in ranjeni v vojni za Slovenijo v letu 1991.
Prav tako osebe, ki so pravočasno prestopile iz JLA in niso aktivno sodelovale
v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo in so v času po prestopu aktivno
sodelovale pri obrambi Republike Slovenije v času vojne.
Člani OZVVS Maribor ne morejo postati osebe, ki so s svojim ravnanjem
ovirale priprave na vojno ali aktivnosti v vojni za Slovenijo in do 18.07.1991
na poziv Predsedstva Republike Slovenije niso prestopile iz JLA.
Šteje se, da je oseba postala član OZVVS Maribor, ko predloži podpisano pisno
prijavnico za sprejem v članstvo, iz katere je razvidno,da po lastni volji želi
postati član OZVVS Maribor, da prostovoljno dovoli zbiranje in obdelavo
osebnih podatkov in sprejema pravila, ki izhajajo iz tega statuta in drugih aktov
OZVVS Maribor.
Pravice in dolžnosti članov
12. člen
Pravice članov so:
-

da volijo in so voljeni v organe OZVVS Maribor.
da sodelujejo pri delu in soodločajo pri delu v organih OZVVS Maribor
da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti OZVVS Mb
da so seznanjeni s programom dela in poslovanjem OZVVS Maribor
da se udejstvujejo pri vseh aktivnostih OZVVS Maribor
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- da ob posebnih priložnostih nosijo veteransko uniformo in predpisane
oznake
- da uveljavljajo pravico do solidarnosti ter drugih oblik pomoči.
- da se družijo in organizirajo veteranske prireditve.
Dolžnosti članov so:
- Da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov OZVVS Maribor.
- da aktivno sodelujejo ter s svojim delom prispevajo k uresničitvi ciljev in
nalog OZVVS Maribor.
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane OZVVS Maribor
- da ohranjajo zgodovinsko vojaško tradicijo Slovencev iz vseh obdobij
narodove zgodovine.
- da varujejo ugled ter se ravnajo po etičnem kodeksu ZVVS.
- da redno plačujejo članarino.
- Da skrbijo za tvorno sodelovanje med OZVVS Maribor ter Pokrajinskim
odborom VVS za V. Štajersko ter ZVVS.
- Da javljajo spremembe o svojem statusu ( preselitve, bolezni itd.)
Častni člani
13. člen
Glavni zbor lahko podeli na osnovi predloga predsedstva OZVVS Maribor naziv
častnega člana fizičnim osebam, ki so dale izjemen osebni prispevek v pripravah
ali v vojni za Slovenijo, za dolgoletno uspešno delo v organih OZVVS Maribor,
oziroma za dolgoletno materialno in moralno podporo OZVVS Maribor. Častne
člane OZVVS Maribor se vabi na pomembne praznične in druge dogodke, ki so
povezani s Slovensko osamosvojitvijo ali na druge dogodke, ki jih organizira
OZVVS Maribor in so povezani s pomembnimi zgodovinskimi dogodki
slovenskega naroda.
Častni člani nimajo nobenih obveznosti iz naslova častnega članstva.
Častni član, ki ni član OZVVS Maribor nima pravice voliti in odločati o delu
OZVVS Maribor.
Častni člani lahko postanejo tudi tuji državljani, ki pa ne morejo biti voljeni v
organe OZVVS Maribor!
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Prenehanje članstva
14. člen
Aktivno članstvo v OZVVS Maribor preneha: ( neaktivni člani )
ZVVS opredeljuje tri vrste članstva:
- Aktivno članstvo. Člani prostovoljno vstopijo v območna združenja ter v
smislu določil, ki so zapisana v statutu, v združenjih aktivno sodelujejo.
- Neaktivno članstvo. Člani so na lasno željo, zaradi višje sile ali sklepa
predsedstva črtani iz aktivnega članstva in preneseni med neaktivno
članstvo.
- Častno članstvo. Častni člane predlaga predsedstvo. Njihov status je posebej
opredeljen.
- s prostovoljnim izstopom
- s črtanjem iz aktivnega članstva
- z izključitvijo
- s smrtjo
- s prenehanjem obstoja pravne osebe, ko gre za članstvo pravne osebe.
Član prostovoljno izstopi iz OZVVS Maribor, če predsedstvu poda pisno izjavo
o odstopu.
Predsedstvo črta člana iz aktivnega članstva, če v zadnjih treh letih kljub
opozorilu ne plača članarine. ( prenese ga med neaktivne člane )
Član OZVVS Maribor je lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je
grobo kršil ta statut, etični kodeks ali povzročil ZVVS Maribor škodo.

Priznanja in nagrade
15. člen
OZVVS Maribor lahko podeli svojim članom priznanja za uspešno delo v
obliki:
- pohval
- nagrad
- priznanj
- častnega članstva v združenju
- predlaga podelitev občinskih priznanj, priznanj ZVVS ali družbenih
oziroma državnih priznanj.
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Priznanja ureja Pravilnik o priznanjih OZVVS Maribor ter pravilnik o
priznanjih ZVVS.
Evidenca članstva in varstvo osebnih podatkov
16. člen
OZVVS Maribor vodi na podlagi pisne privolitve ob vpisu v združenje
naslednje evidence članstva:
- osebno evidenco
- evidenco plačevanja članarin
- evidenco pohval, priznanj, nagrad .
Osebna evidenca, ki jo vodi OZVVS Maribor o svojih članih za lastne potrebe,
poleg evidenc iz prvega odstavka tega člena zajema: ime, priimek datum
rojstva, kraj stalnega bivališča, občino, status v veteranski organizaciji.
Z osebnimi podatki iz evidenc v imenu OZVVS Maribor upravlja predsedstvo,
ki mora osebne podate zbrane v evidencah obdelovati, ažurirati ter hraniti v
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in pri tem smiselno uporablja
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov ZVVS. Predsednik OZVVS Maribor je
odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov.
V skladu s pisnim soglasjem posameznika lahko OZVVS Maribor za lastne
potrebe ter potrebe ZVVS, osebne podatke izmenjuje tudi z drugimi subjekti.

IV. ORGANI OZVVS MARIBOR
Organi OZVVS Maribor
17. člen
Organi OZVVS Maribor so:
-

glavni zbor
predsedstvo
nadzorni odbor
častno razsodišče

Glavni zbor
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18. člen
Glavni zbor je najvišji organ OZVVS Maribor, ki ga sestavljajo vsi člani.
Glavni zbor je lahko reden ali izreden.
Glavni zbor sklicuje predsedstvo enkrat letno. Izredni glavni zbor pa se skliče
po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega odbor ali na zahtevo tretjine
članov OZVVS Maribor.
Predsedstvo je dolžno sklicati izredni glavni zbor v 30 dneh po prejemu zahteve
za sklic. Če predsedstvo ne skliče izrednega glavnega zbora v predpisanem
roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustrezno
dokumentacijo.
Izredni glavni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.
Na glavnem zboru so lahko tudi gostje, simpatizerji in druga javnost.

Sklic glavnega zbora
19. člen
O sklicu glavnega zbora in predloženem dnevnem redu, morajo biti člani
OZVVS Maribor seznanjeni najmanj 8 dni pred sklicem.
Glavni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov, odločitve
pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.
Če glavni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po poteku tega
časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 30 članov, ki niso člani
predsedstva in se ugotovi, da so ostali člani bili pravilno vabljeni.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na zasedanju na podlagi
sprejetega Poslovnika o delu glavnega zbora odločijo za tajni način glasovanja.

Naloge glavnega zbora
20. člen
Naloge glavnega zbora so:
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-

sklepa o dnevnem redu
sprejema statut, spreminja statut in druge akte OZVVS Maribor
sprejema program dela OZVVS Maribor
sprejema finančni načrt ter zaključni račun
voli in razrešuje predsednika OZVVS Maribor, podpredsednika ter člane
predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča
imenuje in razrešuje stalne ali začasne odbore in komisije
odloča v vključevanje v druge sorodne organizacije in zveze
odloča na drugi stopnji o izključitvi člana iz OZVVS Maribor
sklepa o prenehanju združenja ter pripojitvi k drugemu združenju
imenuje častne člane OZVVS Maribor
Sklepa o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja v vrednosti nad 500E

O delu glavnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči,
zapisnikar in overovatelj zapisnika.

Predsedstvo
21. člen
Predsedstvo je izvršilni organ OZVVS Maribor, ki opravlja organizacijska,
strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo OZVVS Maribor med
dvema glavnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na glavnem zboru.
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno glavnemu zboru. Predsedstvo šteje 12
članov, izmed katerih izvolijo tajnika, blagajnika ter nosilce posameznih
aktivnosti.
Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj trikrat letno.
Mandatna doba predsedstva je štiri leta. Predsedstvo veljavno sklepa z večino
glasov.
V primeru enakega števila glasov je odločujoč glas predsednika.
Predsedstvo lahko ima tudi častne člane. Častno članstvo v predsedstvu je najvišje
priznanje, ki ga lahko OZVVS Maribor podeli svojemu članu za posebne zasluge
pri delu OZVVS Maribor. OZVVS Maribor podeli to priznanje na glavnem zboru.

Naloge predsedstva
22. člen
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Naloge predsedstva so:
-

sklicuje glavni zbor
skrbi za izvrševanje programa dela in zaključnega računa
pripravlja predloge finančnega plana in zaključnega računa
skrbi za finančno in materialno poslovanje OZVVS Maribor
upravlja s premoženjem OZVVS Maribor kot dober gospodar
sklepa o nakupu oziroma prodaji nepremičnega premoženja v vrednosti pod
500 E
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov OZVVS Maribor in mu jih
dodatno naloži glavni zbor.

Delovanje predsedstva
23. člen
Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik OZVVS Maribor, v njegovi
odsotnosti pa podpredsednik OZVVS Maribor.
Predsedstvo je sklepčno, če je na seji navzočih več kot polovica članov
predsedstva. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
V kolikor je na seji prisotno parno število članov, za določen sklep pa so glasovi
enako razdeljeni, se šteje , da je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik.
Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge,
število članov in predsednika , določi predsedstvo. Za svoje delo so komisije
odgovorne predsedstvu.

Pokrajinski odbor
24. člen
OZVVS Maribor sodeluje v Pokrajinskem odboru Vzhodnoštajerske pokrajine.
Član pokrajinskega odbora je praviloma predsednik OZVVS Maribor, ki po potrebi
pooblašča člane predsedstva ter druge, za delo v Pokrajinskem odboru.

Nadzorni odbor
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25. člen
Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov OZVVS Maribor ter
opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem OZVVS Maribor.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča glavnemu zboru, kateremu je odgovoren za
svoje delo.
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli glavni zbor. Člani nadzornega
odbora sami med seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo
biti člani predsedstva, lahko pa sodelujejo na sejah predsedstva.
Nazorni odbor je sklepčen, če so na seji vsi trije člani predsedstva.
Sklepe sprejema z večino.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.
Častno razsodišče
26. člen
Člane častnega razsodišča voli glavni zbor za dobo 4 let. Sestavljajo ga trije člani,
ki med seboj izvolijo predsednika.
Častno razsodišče se sestaja po potrebi ali na podlagi zahtev članov ali organov
OZVVS Maribor.
Časno razsodišče vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe na podlagi Pravilnika
o delu častnega razsodišča OZVVS Maribor, ki je usklajen s pravilnikom ZVVS.
Častno razsodišče je sklepčno, če so na seji vsi trije člani. Sklepe sprejema z
večino.
Mandatna doba članov častnega razsodišča je 4 leta.
Disciplinske kršitve
27. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so:
-

kršitev odločb statuta
nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v OZVVS Maribor
ne izvrševanje sklepov organov OZVVS Maribor
dejanja, ki kakorkoli škodujejo delovanju OZVVS Maribor.
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- Nevestno, malomarno ali nedopustno ravnanje z osebnimi podatki.

Disciplinski ukrepi
28. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih izreče častno razsodišče, so:
- opomin
- javni opomin
- izključitev.
Zoper sklep Častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na glavni zbor kot
drugostopenjski organ.

Predsednik OZVVS Maribor
29. člen
Predsednik OZVVS Maribor je hkrati tudi predsednik predsedstva OZVVS
Maribor in ga izvoli glavni zbor, za mandatno dobo 4 let, oziroma, če ni na zboru
drugače določeno. Predsednik OZVVS Maribor je zakoniti zastopnik OZVVS
Maribor in predstavlja OZVVS Maribor pred vsemi organi in organizacijami in
javnosti v državi in tujini.
Predsednik je odgovoren za delovanje OZVVS Maribor v skladu s statutom
OZVVS Maribor in pravnim redom Republike Slovenije. V skladu s tem statutom
in zakonom je predsednik OZVVS Maribor tudi odgovorna oseba OZVVS
Maribor. Za svoje delo je odgovoren glavnemu zboru in predsedstvu.
Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik, ki ga imenuje glavni
zbor za štiri leta, oziroma za čas trajanja mandata predsedstva če glavni zbor
drugače ne odloči.

Tajnik OZVVS Maribor
30. člen
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Za opravljanje strokovno administrativnega dela ter koordinacijo med organi
OZVVS Maribor, skrbi tajnik OZVVS Maribor, ki ga imenuje predsedstvo za 4
leta. Za svoje delo odgovarja predsedniku, predsedstvu in glavnemu zboru. Je član
predsedstva OZVVS Maribor.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE OZVVS MARIBOR
Prihodki OZVVS Maribor
31. člen
Viri prihodkov so:
- javna sredstva iz naslova programske pomoči ZVVS
- članarina
- darila in volila
- dohodek od dejavnosti OZVVS Maribor
- prispevki sponzorjev in donatorjev
- drugi viri
Če OZVVS Maribor pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov
nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo
ustanovljeno!
Način porabe finančnih sredstev
32. člen
OZVVS Maribor razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi
finančnimi plani, ki jih sprejme glavni zbor. Na glavnem zboru člani vsako leto
obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
Finančno poslovanje
33. člen
Finančne in materialne listine v skladu s pooblastili podpisuje predsednik,
podpredsednik, tajnik in s pooblastilom predsedstva blagajnik OZVVS Maribor.
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Finančno in materialno poslovanje OZVVS Maribor uredi s posebnim
pravilnikom, ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje OZVVS Maribor, ki mora biti v
skladu z veljavnimi računovodskimi standardi RS.
OZVVS Maribor ima svoj transakcijski račun.
OZVVS Maribor lahko vodenje finančnega poslovanja zaupa strokovni
organizaciji s tega področja. Medsebojne odnose stranki uredita s posebno
pogodbo.
Javnost finančnega poslovanja OZVVS Maribor
34. člen
Člani OZVVS Maribor imajo pravico vpogleda v finančno in materialno
dokumentacijo ter poslovanje OZVVS Maribor.

Sponzorstvo
35. člen
OZVVS Maribor lahko ima svoje sponzorje. Ti so fizične ali pravne osebe, ki
OZVVS Maribor finančno, materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko
sodelujejo in razpravljajo na sejah glavnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.
Podrobneje se pravice in dolžnosti opredelijo s pogodbo.

VI. PRENEHANJE OZVVS MARIBOR
Prenehanje OZVVS Maribor
36. člen
OZVVS Maribor lahko preneha po volji članov, če tako voljo potrdi glavni zbor z
večino prisotnih članov.
Glavni zbor lahko z večino prisotnih članov tudi odloči, da se OZVVS Maribor
spoji z drugim društvom ali pripoji drugemu OZVVS.

Stran 17/18

Premoženje po prenehanju OZVVS Maribor
37. člen
V primeru, da OZVVS Maribor preneha po prvem odstavku prejšnjega člena, mora
v sklepu, s katerim se OZVVS Maribor ukine, določiti drugo OZVVS, ali ZVVS,
zavod, ustanovo ali drugo ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s
podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje
OZVVS Maribor.
Premoženja OZVVS Maribor ni moč prenesti na politično stranko.
Tudi vsaka delitev premoženja OZVVS Maribor je nična.

Veljavnost statuta
38. člen
Ta statut stopi v veljavo z dnem, ko ga je sprejel glavni zbor, uporablja pa se, ko
pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.
Prehodna določba
39. člen
Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet na glavnem
zboru OZVVS Maribor z delovnim imenom »Pravila območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Maribor« dne 23. 04. 1999.
Akti, ki so bili sprejeti na podlagi prejšnjega statuta, ostajajo v veljavi, v kolikor
niso v neposrednem nasprotju s tem statutom.
OZVVS Maribor, bo notranje akte uskladila s tem statutom v roku enega leta od
sprejema .

Predsednik OZVVS Maribor
Anton Korošec
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