Na podlagi 26. člena Statuta Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN«
Nova Gorica je predsedstvo na svoji seji dne, 18.04.2019 sprejelo

PRAVILNIK
O ENOTNOSTI NOŠENJA UNIFORM,
IZGLEDU IN USKLAJENEM DELOVANJU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1)

S tem Pravilnikom se urejajo tipi veteranskih uniform, način nošenja uniform, izgled
uniform, enotnost videza ter postopki posameznikov in skupin pri protokolarnih
opravilih.
2. člen

(1)

V OZVVS "VETERAN" Nova Gorica se kot veteranske uniforme nosijo:
 svečana veteranska obleka,
 maskirna uniforma pripadnika Teritorialne Obrambe (v nadaljevanju TO),
 bojna uniforma Slovenske vojske (v nadaljevanju SV), ki ni več uradna,
 službena uniforma pripadnikov SV.
3. člen

(1) Vse navedene veteranske uniforme morajo biti urejene v skladu s tem Pravilnikom.

II. VETERANSKE UNIFORME
4. Člen
Veteranska obleka
(1)

Svečano veteransko obleko sestavljajo:
 kapa,
 jopič,
 hlače,
 srajca bele barve,
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 hlače/krilo,
 kravata,
 nizki črni čevlji,
 nogavice črne barve,
 bele rokavice,
 dežni plašč.
(2) Kroj, barvo in kvaliteto blaga za svečano veteransko obleko določa lista kakovosti ZVVS.
(3) Maskirna uniforma pripadnika TO sestavlja:
 kapa maskirne barve,
 jopič maskirne barve,
 srajca maskirne barve,
 hlače maskirne barve,
 črni škornji,
 bele rokavice,
 pelerina maskirne barve.
(4) Službena uniforma pripadnika SV (katera ni več uradna)sestavljajo:
 čapka ali baretka,
 suknjič,
 srajca,
 hlače,
 črni čevlji,
 nogavice črne barve,
 kravata,
 bele rokavice,
 vetrovka.
5. člen
Nošenje oznak na uniformah
(1)

(2)

Nošenje oznak na uniformi pripadnika TO:
 na kapi se nosi znak ZVVS,
 na levem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom se nosi grb Republike Slovenije z
napisom "VETERAN",
 na desnem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi oznaka Svetovne
veteranske federacije,
 na ovratniku se nosi mednarodno okrajšavo Republike Slovenije (SVN), v zlati
barvi,
 na epoletah se nosi izvezen znak ZVVS na zeleni podlagi.
Nošenje oznak na službeni uniformi pripadnika SV (uniforma katera ni več uradna):
 na čapki – baretki se nosi znak ZVVS,
 na levem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom se nosi grb Republike Slovenije z
napisom "VETERAN",
 na desnem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi oznaka Svetovne
veteranske organizacije,
 na ovratniku se nosi mednarodno okrajšavo Republike Slovenije (SVN), v zlati
barvi,
 na epoletah se nosi izvezen znak ZVVS na zeleni podlagi.
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6. člen
Nošenje priznanj na uniformah
(1)

(2)

Na vseh uniformah se na levi strani suknjiča/jopiča nad naprsnim žepom, nosijo
priznanja, ki jih podeljujejo:
 Predsednik Republike Slovenije,
 Ministrstvo za obrambo,
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Generalštab SV,
 Poveljstva in enote SV,
 ZVVS,
 OZVVS.
Na vseh uniformah se na desni strani suknjiča nad naprsnim žepom nosi:
 ploščica z začetno črko in priimkom,
 nad imenom in priimkom se nosijo priznanja organov in inštitucij tujih držav ter
oznake usposobljenosti,
 na preklopu naprsnega žepa se lahko nosijo značke, ki obeležujejo dogodke ter
organizacije s katerimi sodelujemo,
 na desnem naprsnem žepu se nosi oznaka pripadnosti OZVVS "VETERAN" Nova
Gorica,
 na levem naprsnem žepu se nosi oznaka ZVVS.
7. člen
Nošenje veteranskih uniform

(1) Veteranske uniforme lahko nosijo članice/člani OZVVS "VETERAN" Nova Gorica na:
 državnih proslavah,
 svečanostih in prireditvah, ki jih organizira ZVVS,
 svečanostih in prireditvah, ki jih organizira OZVVS "VETERAN" Nova Gorica,
 svečanostih in prireditvah, ki jih organizirajo ostala sorodna združenja,
 svečanostih in prireditvah, ki jih organizirajo lokalne skupnosti,
 pogrebnih slovesnostih,
 svečanostih in prireditvah za katere se odloči Predsedstvo OZVVS "VETERAN" Nova
Gorica.
(2) Uniformirane članice/člani OZVVS "VETERAN" Nova Gorica nosijo bele rokavice pri
opravljanju naslednjih dolžnosti:
 izvajalci spominskega veteranskega dejanja
 praporščaki pri nošenju praporov
 na slovesnostih in prireditvah, ko sodelujejo v postroju/sprevodu
 pri polaganju vencev ob slovesnostih
 pri pogrebnih slovesnostih:
- nosilci krste/žare,
- nosilci blazinice s priznanji,
- nosilec žarnega venčka,
- nosilec državne zastave,
- nosilci veteranskih praporov,
- udeleženci žalnega sprevoda, ki so v postroju.
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(3)

Članice in člani OZVVS "VETERAN" Nova Gorica se lahko v uniformah udeležujejo
slovesnosti izven območja delovanja združenja samo na povabilo OZVVS, ki pravnoformalno deluje na tistem prostoru. Izjema so le uradna vabila prijateljskih društev, ki
pridejo na sedež OZVVS "VETERAN" Nova Gorica. Znotraj območja delovanja Sekcije o
nošenju uniforme odloča predsedstvo Sekcije.

III. POSTROJILA POSAMEZNIKA
8. člen
Postrojila brez orožja
A.
(1)

Drža "MIRNO"
Drža "MIRNO" se zavzame na povelje "MIRNO". Držo "MIRNO" zavzamemo brez
povelja med izvajanjem:
 državne himne,
 himne Evropske unije,
 himne tujih držav,
 himne Slovenske vojske,
 himne OZVVS "VETERAN" Nova Gorica.
(2) Postopki pri zavzemanju drže "MIRNO":
 levo nogo primaknemo k desni, združimo pete; sprednji del stopal ločimo za širino
stopala; iztegnemo kolena,
 prsi potisnemo naprej; zategnemo ramena; roke iztegnemo ob telesu; dlan s prsti
je iztegnjena,
 pogled je usmerjen naravnost v višini oči; usta so zaprta,
 telo je zravnano; teža telesa je razporejena na obe stopali.

B. Drža "NA MESTU ODMOR"
(3) Drža "Na mestu ODMOR" zavzamemo iz drže "MIRNO" na povelje: "Na mestu
ODMOR". V tej drži stojimo dokler ni izdano povelje "MIRNO"; "Na mestu ODMOR" ali
"PROSTO".
(4) Postopki pri zavzemanju drže "Na mestu ODMOR":
 levo nogo odmaknemo v levo za širino ramen,
 roke sproščeno prekrižamo na hrbtu; levica prime desnico v zapestju; prsti desnice
so stisnjeni v pest,
 pogled je usmerjen naravnost v višini oči,
 telo je vzravnano,
 kolena so iztegnjena,
 v drži "Na mestu ODMOR" se ne premikamo in ne pogovarjamo.
C.
(5)
(6)

Drža " NA MESTU PROSTO"
Držo "Na mestu PROSTO" zavzamemo na povelje "Na mestu PROSTO".
Postopki pri zavzemanju drže " Na mestu PROSTO":
 telo je v sproščeni drži,
 roke prosto spustimo ob telesu; prsti so naravno pokrčeni,
 v drži "Na mestu PROSTO" se lahko uredimo, pogovarjamo, prestopamo na mestu
in pripravimo na nadaljnje postopke.
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D.
(7)
(8)

Drža "PROSTO"
Drža "PROSTO" se zavzame na povelje "PROSTO".
Postopki pri povelju "PROSTO":
 na povelje se zavzame držo "MIRNO", obrne k poveljujočemu pozdravi z roko in
odide.

E.
(9)

Obračanja "NA MESTU"
Obračanje "NA MESTU" izvajamo iz drže "MIRNO" in sicer na povelje "Na de-SNO";
"Na le-VO" in "Polkrog na le-VO".
(10) Obračanje na "DESNO" ali "LEVO" se izvede v dveh stopnjah:
 Prva stopnja: obrnemo se na peti desne in prstih leve noge oz. na peti leve in
prstih desne noge. Pri obračanju se nogi ne upogiba v kolenih.
 Druga stopnja: levo nogo primaknemo k desni oz. desno nogo primaknemo k levi.
(11) obračanje "Polkrog na LEVO" izvedemo v dveh obratih v levo:
F.
"POZDRAVLJANJE Z ROKO"
(12) "POZDRAVLJANJE Z ROKO" se izvede iz drže "MIRNO". Pozdrav se izvede tako, da
desno roko dvignemo ob telesu ter jo po najkrajši poti prinesemo na rob ščitnika kape.
Srednji prst je naslonjen na desni rob ščitnika kape; na mestu kjer se desni rob ukrivlja
in prehaja v sprednjega.
(13) Pri pozdravljanju z baretko se srednji prst desne roke dotika desnega roba baretke nad
desno obrvjo.
(14) Pri pozdravljanju brez pokrivala se srednji prst desne roke dotika desnega roba obrvi
nad desnim očesom.
(15) Drugi prsti so iztegnjeni in skupaj. Dlan je obrnjena navzdol, laket je naravno upognjen
v višini prsi na desni strani. Leva roka je iztegnjena.
9. člen
Postrojila z orožjem
A.
(1)

Drža "MIRNO"
Drža "MIRNO" z orožjem je enaka kot brez orožja, le da je orožje lahko v drži "K NOGI"
ali "NA DESNO RAMO".

B.
(2)

Drža "K NOGI"
Drža "K NOGI" – držo zavzamemo na povelje "K no – GI" tako, da Iztegnjeno desnico
držimo za cev pod prednjim merkom. Orožje je prislonjeno ob desni nogi s kopitom na
tleh in s sprednjim delom poravnamo s prsti stopala. Palec drži puško z notranje strani,
preostali prsti so skupaj in iztegnjeni na zunanji strani. Leva roka je ob telesu, kot v drži
"MIRNO".

C.
(3)

Drža "NA DESNO RAMO"
Drža "NA DESNO RAMO" je osnovna drža orožja, zavzamemo jo na povelje na"Na
desno ra – MO" tako, da je cev puške obrnjena navzgor, pas puške je čez desno ramo,
z desnico ga držimo tako, da je srednji prst desne roke v višini zgornjega roba desnega
naprsnega žepa. Puško z komolcem podpiramo tako,da spredaj ni vidna. Leva roka je
ob telesu kot v drži "MIRNO".
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D.
(4)
(5)

Drža "NA MESTU ODMOR S PUŠKO"
Postopek se izvede iz drže "K NOGI" na povelje "Na mestu, ODMOR".
Postopek se izvede v treh stopnjah:
 Prva stopnja: levo nogo odmaknemo v levo za širino ramen.
 Druga stopnja: desna roka s katero držimo puško nagnemo v desno pod kotom 30
stopinj.
 Tretja stopnja: levo roko sprostimo ob levi nogi, prsti so iztegnjeni.

E.
(6)

Prehod iz drže "K NOGI" v držo "NA DESNO RAMO"
Prehod se izvede na povelje "Na desno ra-MO" v treh stopnjah:
 Prva stopnja: z desno roko puško dvignemo in hitro prenesemo na sredino telesa
tako, da je nabojnik obrnjen v levo, sprednji merek pa je v višini oči. Desna
podlaket je pritisnjena ob puško. Hkrati z levico primemo puško za leseno oblogo
cevi nad zadnjim merkom, pas puške pa je med telesom in levico.
 Druga stopnja: z desnico primemo pas puške in zategnemo levo, tako da je desnica
v višini leve strani prsi, puška pa ostane v navpičnem položaju.
 Tretja stopnja: puško s kratkim in čvrstim potiskom leve roke vržemo na desno
ramo. Levo roko hitro spustimo in pritisnemo ob telo, z desno roko zategnemo pas
puške in ostanemo v drži "MIRNO".

F.
(7)

Prehod iz drže "NA DESNO RAMO" v držo "K NOGI"
Prehod se izvede na povelje "K no-GI" v treh stopnjah:
 Prva stopnja: z desno roko z pasom puške spodnji del puške potisnemo naprej,
hkrati z levo roko puško pod desno roko primemo za leseno oblogo.
 Druga stopnja: z levico prenesemo puško vertikalno predse tako, da je merek v
višini oči in nabojnik obrnjen levo, hkrati z desno roko primemo leseno oblogo nad
zadnjim merkom; podlaket desne roke pa stisnemo ob puško.
 Tretja stopnja: z desnico puško spustimo k nogi in obstanemo v drži "MIRNO".

G.
(8)
(9)

ČASTNI POZDRAV S PUŠKO
Častni pozdrav s puško izvedemo z odprtim nožem iz položaja "K NOGI".
Izvedemo ga na povelja:
 "Častni po-ZDRAV"
 "Častni pozdrav na le-VO"
 "Častni pozdrav na de-SNO"
(10) S puško se "ČASTNI POZDRAV" izvede iz drže "K NOGI" v dveh stopnjah:
 Prva stopnja: z desno roko dvignemo puško predse tako, da je prednji merek v
višini oči, hkrati s prsti levice primemo puško za oblogo pred zadnjim merkom s
palcem proti telesu.
 Druga stopnja: desnico spustimo na vrat kopita tako, da je palec na notranji strani,
preostali prsti pa so iztegnjeni poševno po zunanji strani vratu kopita.
(11) Po "ČASTNEM POZDRAVU" sledi povelje "MI-RNO" in "K no – GI".
(12) Na povelje "MI-RNO" puško obrnemo v levo, na povelje "K no – GI" puško spustimo k
nogi.
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10. člen
Premikanje
(1)

(2)
(3)
(4)

A.
(5)
(6)

B.
(7)
(8)

Posameznik in skupina se lahko premika/premikajo:
 v prostem koraku,
 v pohodnem koraku.
Pred vsakim premikanjem SKUPINE je potrebno skupino postrojiti na predpisan razmik
in odmik. Pri premikanju v skupini, hodimo v korak.
RAZMIK – pomeni oddaljenost med osebami postrojenimi v vrsti. Razdalja znaša za
širino pesti v višini ramen.
ODMIK – pomeni oddaljenost med osebami postrojenimi v dvovrstnem postroju ali
koloni. Razdalja med osebami znaša 70cm in se odmeri z iztegnjeno levo roko tako, da
se prsti dotikajo leve rame osebe v vrsti pred njim.
PREMIKANJE V PROSTEM KORAKU
Skupina se premika v "PROSTEM KORAKU" na povelje "Skupina prostim korakom naPREJ".
Postopki pri premikanju s "PROSTIM KORAKOM":
 na pripravljalni del povelja se nagnemo naprej,
 na izvršilni del povelja naredimo z levo nogo korak naprej,
 gibanje rok je naravno in neprisiljeno,
 dlani naravno pokrčimo.
PREMIKANJE V POHODNEM KORAKU
Skupina se premika v "POHODNEM KORAKU" na povelje "Skupina s pohodnim
korakom na-PREJ".
Postopki pri premikanju s "POHODNIM KORAKOM":
 na pripravljalni del povelja se nagnemo naprej,
 na izvršilni del povelja naredimo z levo nogo poln korak (približno 75cm) naprej,
 gibanje rok je naravno in neprisiljeno,
 dlani naravno pokrčimo.

C.
ZAUSTAVITEV SKUPINE PRI PREMIKANJU
(9) Za zaustavitev skupine se poveljuje "Skupina STOJ".
(10) Izvršilni del povelja se poveljuje ko skupina stopi na desno nogo; z levo nogo naredimo
še en korak; desno odločno priključimo levi in zavzamemo držo "MIRNO".

Nova Gorica, 18.04.2019

Predsednik
OZVVS »Veteran« Nova Gorica
Srečko Lisjak
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