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Na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS 64/2011 z dne 12.08.2011) in Zakona o nevladnih 
organizacijah (Ur. l. RS 21/2018 z dne 30.03.2018) je redni občni zbor Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica dne 01.03.2019 sprejel naslednji 
 
 

STATUT 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 

»Veteran« Nova Gorica 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
Društvo 

 
(1) Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica (v 

nadaljevanju: OZVVS »Veteran« Nova Gorica) je domoljubno, nestrankarsko, 
nepridobitno in neprofitno združenje. 

(2) OZVVS »Veteran« Nova Gorica ni organizirano kot politična stranka, cerkev ali druga 
verska skupnost, sindikat ali zbornica. 

(3) OZVVS »Veteran« Nova Gorica je nevladno združenje, ki deluje v javnem interesu v 
katero se prostovoljno združujejo osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki 
Sloveniji, zaradi skupno določenih ciljev in interesov v skladu z Zakonom o družbah. 

(4) OZVVS »Veteran« Nova Gorica so ustanovile domače fizične osebe zasebnega prava in 
je neodvisno od drugih subjektov. 

 
 

2. člen 
Pravni status organizacijska oblika in sedež 

 
(1) Sedež OZVVS »Veteran« Nova Gorica je v Novi Gorici. 
(2) Naslov sedeža OZVS »Veteran« Nova Gorica je Nova Gorica, Kidričeva 9. 
(3) OZVVS »Veteran« Nova Gorica deluje na območju Mestne občine Nova Gorica in občin, 

Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba. 
(4) OZVVS »Veteran« Nova Gorica zastopa predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
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3. člen 
Žig, znak in prapor 

 
(1) OZVVS »Veteran« Nova Gorica ima svoj žig, znak in prapor. 
(2) Žig je okrogle oblike premera 3 cm. V sredini žiga je znak v obliki stilizirane podobe 

glave lisjaka širine 1 cm in višini 1,5 cm. Ob robu je z velikimi črkami napisano besedilo: 
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO znotraj pa napis: VETERAN 
NOVA GORICA 

(3) Znak Območnega združenja je oblikovan v obliki ščita, ki simbolizira obrambno 
dejavnost. Zelena podlaga simbolizira krajino, ki v zgornjem delu prehaja v simboliziran 
Triglav, nad njim pa so barve slovenske trobojnice. Tri zeleno-modre črte simbolizirajo 
enotnost v barvi Soče, ki združuje vse vodotoke na območju delovanja OZVVS 
»Veteran« Nova Gorica. Na sredini je stilizirana glava lisjaka. 

(4) Prapor je pravokotne oblike, velikosti 115 cm x 86 cm. Na eni strani je podlaga 
slovenska trobojnica, na sredini je izvezen znak zveze veteranov vojne za Slovenijo. 
Nad znakom je izvezen napis: ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO, pod znakom 
pa: OBMOČNI ZDRUŽENJE NOVA GORICA. Na drugi strani je podlaga zelene barve. Na 
sredini je izvezen znak OZVVS »Veteran« Nova Gorica. Nad znakom je napis OBMOČNO 
ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO, pod znakom VETERAN NOVA GORICA. 
Drog prapora je rdeče barve in ima na vrhu grb republike Slovenije. 

(5) Likovna upodobitev znaka in prapora je sestavni del tega statuta. 
 
 

4. člen 
Sodelovanje z drugimi 

 
(1) OZVVS »Veteran« Nova Gorica sodeluje z domoljubnimi organizacijami in društvi in 

drugimi organizacijami in društvi v Republiki Sloveniji na področju veteranstva in 
domoljubne vzgoje z namenom krepitve domoljubja. 

(2) OZVVS »Veteran« Nova Gorica lahko samostojno sodeluje z sorodnimi organizacijami, 
ki imajo podobne namene in cilje tudi v tujini. 

 
 

5. člen 
Javnost dela 

 
(1) Delo OZVVS »Veteran« Nova Gorica in njegovih organov je javno. 
(2) OZVVS »Veteran« Nova Gorica obvešča svoje člane: 

 z elektronsko pošto, 

 s pravico vpogleda v zapisnike organov OZVVS »Veteran« Nova Gorica in drugih 
aktov. 

(3) OZVVS »Veteran« Nova Gorica lahko obvešča svoje člane na lastni spletni strani, preko 
spletnih družbenih omrežij in preko medijev. 

(4) OZVVS »Veteran« Nova Gorica obvešča širšo javnost o svojem delu na lastni spletni 
strani, preko spletnih družbenih omrežij in preko medijev. 

(5) Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu OZVVS »Veteran« Nova 
Gorica je odgovoren predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
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II. DEJAVNOST, NAMEN IN CILJI OZVVS »VETERAN« NOVA GORICA 
 
 

6. člen 
Dejavnosti OZVVS »Veteran« Nova Gorica 

 
(1) Dejavnosti OZVVS »Veteran« Nova Gorica so: 

 organiziranje spominskih svečanosti ob obletnici dogodkov v procesu priprav pred 
in v vojni za samostojno Slovenijo, 

 skrb za postavitev in ohranjanje spomenikov vojne za samostojno Slovenijo in 
spominskih plošč, 

 zastopanje in uveljavljanje interesov članstva pred državnimi organi, 

 nudenje strokovne pomoči članstvu pri uveljavljanju pravic s področja urejanja 
zadev veteranov,  

 izvajanje potrebne aktivnosti za izboljšanje materialnih pogojev za delovanje 
OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 pridobivanje finančnih in drugih sredstev za delovanje OZVVS »Veteran« Nova 
Gorica, 

 pridobivanje in hranjenje pisne, slikovne in zvočne dokumentacije o dogodkih v 
času priprav pred in v vojni za samostojno Slovenijo, 

 seznanjanje javnosti s posameznimi, doslej neznanimi dogodki iz časa priprav pred 
in v vojni za samostojno Slovenijo, 

 videnje evidence članstva, 

 izdajanje člankih izkaznic, 

 podeljevanje priznanj, 

 dodeljevanje socialnih pomoči članom, 

 dajanje predlogov za podelitev posameznih priznanj zaslužnim članom, skupinam, 
institucijam in drugim, 

 goji veteransko pripadnost, 

 posreduje informacije o svojem delu, 

 organizira pohode, športna srečanja, 

 dopisuje v glasilo ZVVS »Veteran«, 

 sodeluje z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, 

 opravlja druge aktivnosti v interesu članov. 
(2) Društvo lahko poleg nepridobitnih dejavnosti pod zakonskimi pogoji opravlja še 

naslednje pridobitne dejavnosti: 

 I56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi, od tega: na prireditvah in druženjih 
društva, 

 I56.300 – strežba pijač, od tega: na prireditvah in druženjih društva, 

 R92.002 – prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah, od tega: tombola, srečelov, 
itd. na prireditvah in druženjih društva, 

 S94.999 – dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij, od tega: 
povezovanje vojnih veteranov, rekreacija, šport , itd., 

 R93.190 – druge športne dejavnosti, od tega: organiziranje in dejavnosti povezane 
s promocijo športnih dogodkov,itd., 
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 J58.110 – izdajanje knjig, od tega: knjig, brošur, prospektov, knjig na elektronskih 
medijih, na internetu, itd., 

 J58.190 – drugo založništvo, od tega: izdaja plakatov, drugo tiskano gradivo, 

 N82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj, od tega: organiziranje strokovnih 
srečanj, seminarjev in konferenc. 

 
 

7. člen 
Namen in cilji 

 
(1) Namen in cilji OZVVS »Veteran« Nova Gorica so: 

 krepitev domoljubja, 

 krepitev vloge in pomena OZVVS »Veteran« Nova Gorica na lokalnem in državnem 
nivoju ter tujini, 

 sodelovanje z veteranskimi in drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini, 

 ohranjanje spomina na priprave pred in v vojni za samostojno Slovenijo, 

 ohranjanje spomina na Teritorialno obrambo in Manevrsko strukturo narodne 
zaščite. 

 
 

III. ČLANSTVO 
 
 

8. člen 
Članstvo 

 
(1) OZVVS »Veteran« Nova Gorica ima redne in častne člane. 
 
 

9. člen 
Redni člani 

 
(1) Redni član OZVVS »Veteran« Nova Gorica (v nadaljevanju: član) lahko postanejo aktivni 

udeleženci v času priprav pred in v vojni za samostojno Slovenijo in v času do izgona iz 
JLA iz Slovenije in so v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991 ne glede na čas 
trajanja, aktivno opravljali vojne in druge naloge kot: 

 organizatorji in pripadniki MSNZ, 

 pripadniki organov za notranje zadeve, 

 člani republiške koordinacije in pokrajinskih koordinacij oziroma podskupin, 

 pripadniki enot za zveze države ali občine, 

 pripadniki Narodne zaščite, 

 delavci upravnih organov, pristojnih za obrambne ali notranje zadeve oziroma 
drugih državnih organov, 

 pripadniki civilne zaščite, 
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 posamezniki, ki so kot kulturni ali umetniški delavci oziroma predstavniki sredstev 
javnega obveščanja s svojo aktivnostjo spodbujali in osveščali slovensko javnost v 
procesu osamosvajanja, priprav pred in v vojni za samostojno Slovenijo, 

 člani Rdečega križa Slovenije in zdravstveni delavci, 

 zaposleni v podjetjih in institucijah, ki so izvajali naloge civilne obrambe, 

 najožji svojci udeleženk in udeležencev v pripravah pred in v vojni za samostojno 
Slovenijo (zakonci in otroci), 

 prostovoljci v enotah TO, organih za notranje zadeve, Narodne zaščite, enotah za 
zveze Republike Slovenije in občin, civilne zaščite, upravnih organih za obrambne 
in notranje zadeve, drugih državnih organih in podjetij, 

 posamezniki, ki so na zahtevo poveljstev in poveljnikov vojaških enot TO ter 
tedanje milice neposredno sodelovali pri pogajanjih, zbiranju obveščevalnih 
podatkov, izvajanju oskrbe, oviranju komunikacij, utrjevanju poveljniških mest in 
obrambnih položajev ter zagotavljanju nastanitvenih, delovnih in skladiščnih 
prostorov, 

 najodgovornejši člani občinskih izvršnih svetov in poverjeništev, ki so na območju 
vojaških spopadov neposredno opravljali obrambne naloge za potrebe TO in 
tedanje milice, 

 člani štabov za civilno zaščito ter njihovih specializiranih enot, ki so opravljali 
obrambne naloge na območju oboroženih spopadov, 

 delavci slovenske carine na območju vojaških spopadov, ki so izvajali naloge na 
mejnih prehodih na podlagi zahtev koordinacijskih podskupin, 

 svojci žrtev vojne za samostojno Slovenijo (zakonski in izven zakonski partnerji, 
otroci, bratje, sestre, pastorki in starši), invalidi in ranjeni v vojni za samostojno 
Slovenijo v letu 1991 na lastno željo, 

 osebe, ki aktivno ohranjajo in negujejo spomin na čas osamosvajanja in vojne za 
samostojno Slovenijo, 

 osebe, ki so pravočasno prestopile iz JLA in niso sodelovale v vojaški agresiji na 
Republiko Slovenijo ter so v času od 26.6. do 17.7.1991 aktivno sodelovale pri 
obrambi Republike Slovenije. 

(2) Člani ne morejo postati osebe, ki so s svojim ravnanjem ovirale priprave na vojno ali 
aktivisti v vojni za samostojno Slovenijo in do 27.6.1991 niso prestopile iz JLA. 

 
 

10. člen 
Prostovoljnost 

 
(1) Članstvo v OZVVS »Veteran« Nova Gorica je prostovoljno. Član lahko postane vsak, ki 

izpolnjuje pogoje tega statuta in sprejema ostale določbe statuta, ki poda pisno vlogo 
za sprejem v članstvo. 

(2) O sprejemu v članstvo odloča predsedstvo OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
 
 

11. člen 
Pravice in dolžnosti članov 

 
(1) Člani OZVVS »Veteran« Nova Gorica imajo pravice in dolžnosti. 
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(2) Pravice in dolžnosti članov so: 

 da volijo in so izvoljeni v organe OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti OZVVS »Veteran« 
Nova Gorica, 

 da so seznanjeni s programom in delovanjem OZVVS »Veteran« Nova Gorica ter 
njegovim finančno materialnim poslovanjem, 

 da se udejstvujejo pri vseh aktivnostih OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
(3) Dolžnosti članov so: 

 da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov OZVVS »Veteran« Nova 
Gorica, 

 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog 
OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 da dajejo OZVVS »Veteran« Nova Gorica informacije, ki so potrebne za izvajanje 
skupnih dogovorjenih nalog, 

 da prenašajo svoje izkušnje in znanje na zunanje in mlajše člane OZVVS »Veteran« 
Nova Gorica, 

 da varujejo ugled OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 da redno plačujejo članarino. 
(4) Člani, ki izgubijo status članstva nimajo pravice voliti in biti izvoljeni v organe OZVVS 

»Veteran« Nova Gorica. 
 
 

12. člen 
Častni člani 

 
(1) OZVVS »Veteran« Nova Gorica ima lahko tudi častne člane. 
(2) Častni člani so lahko fizične in pravne osebe. 
(3) Častni član postane fizična in pravna oseba, ki ima posebne zasluge s področja 

dejavnosti OZVVS »Veteran« Nova Gorica. Naziv častnega člana podeljuje občini zbor 
na predlog predsednika OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 

(4) Častni član ne plačuje članarine in nima pravice voliti ali biti izvoljen v organe OZVVS 
»Veteran« Nova Gorica imajo pa pravico sodelovati na občnem zboru,aktivnostih in 
dajati predloge in pobude. 

 
 

13. člen 
Prenehanje članstva 

 
(1) Članstvo v OZVVS »Veteran« Nova Gorica preneha: 

 s prostovoljnim izstopom, 

 s črtanjem, 

 z izključitvijo, 

 s smrtjo, 

 s prenehanjem obstoja pravne osebe, ko gre za častno članstvo pravne osebe. 
(2) Član prostovoljno izstopi iz OZVVS »Veteran« Nova Gorica, če predsedstvu OZVVS 

»Veteran« Nova Gorica poda pisno izjavo o izstopu. 
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(3) Predsedstvo črta člana iz članstva, če ne plačuje članarine. Črtanje iz članstva se izvede 
po predhodnem pismenem opominu in po sklepu predsedstva OZVVS »Veteran« Nova 
Gorica. 

(4) Član je lahko izključen na podlagi sklepa častnega razsodišča, če je kršil ta statut ali 
povzročil OZVVS »Veteran« Nova Gorica materialno ali moralno škodo. 

 
 

14. člen 
Priznanja 

 
(1) OZVVS »Veteran« Nova Gorica lahko podeli svojim članom priznanje za uspešno delo v 

obliki: 

 pohval, 

 medalj in plaket OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 predlogov za občinska priznanja, priznanje Zveze veteranov vojne za Slovenijo, 
državno priznanje in drugo. 

(2) OZVVS »Veteran« Nova Gorica pri tem uporablja Pravilnik o priznanjih OZVVS 
»Veteran« Nova Gorica. 

 
 

15. člen 
Evidence 

 
(1) OZVVS »Veteran« Nova Gorica lahko na podlagi pisne privolitve posameznikov vodi: 

 evidenco članstva, 

 evidenco plačanih članarin, 

 evidenco priznanj, pohval in nagrad. 
(2) Z osebnimi podatki iz evidenc v imenu OZVVS »Veteran« Nova Gorica upravlja 

predsedstvo. Pri tem moram delovati v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkov. 

(3) Predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica je odgovorna oseba za varovanje osebnih 
podatkov. 

 
 

IV. SEKCIJE OZVVS »VETERAN« NOVA GORICA 
 
 

16. člen 
Ustanovitev sekcije 

 
(1) V OZVVS »Veteran« Nova Gorica se ustanovijo sekcije kot oblika dela. Organizirajo se 

po teritorialnem načelu. 
(2) Sekcije se ustanovi na podlagi pismene pobude najmanj 10 članov OZVVS »Veteran« 

Nova Gorica s soglasjem predsedstva OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
(3) Sekcije niso pravne osebe. 
(4) Posamezni član OZVVS »Veteran« Nova Gorica je lahko vključen le v eno sekcijo. 
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17. člen 
Delovanje in organi sekcije 

 
(1) Sekcija svoje delovanje ureja z Navodilom za delo sekcije, Navodilo mora biti v skladu z 

določbami tega statuta, sprejme ga ustavni zbor sekcije in prične veljati z dnem, ko ga 
potrdi predsedstvo OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 

(2) Člani sekcije izmed sebe izvolijo odbor in predsednika sekcije, ki je po svoji funkciji član 
predsedstva OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 

(3) Člani sekcije so lahko voljeni v vse organe OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
(4) Najvišji organ sekcije je zbor, ki ga sekcija skliče enkrat letno. 
(5) Mandat predsednika sekcije in odbora je štiri leta. 
 
 

V. POKRAJINSKI ODBOR ZVVS SvPP 
 
 

18. člen 
Delovanje 

 
(1) OZZVS »Veteran« Nova Gorica deluje preko svojih delegatov v Pokrajinskem odboru 

ZVVS za Severnoprimorsko. Člana Pokrajinskega odbora sta po funkciji predsednik in 
sekretar OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 

(2) Pokrajinski odbor deluje na podlagi pravilnika za delovanje pokrajinskega odbora in 
statuta ZVVS. 

 
 

VI. ORGANI OZVVS »VETERAN« NOVA GORICA 
 
 

19. člen 
Organi OZVVS »Veteran« Nova Gorica 

 
(1) Organi OZVVS »Veteran« Nova Gorica so: 

 občni zbor, 

 predsedstvo, 

 nadzorni odbor, 

 častno razsodišče. 
(2) Mandatna doba organov OZVVS »Veteran« Nova Gorica je štiri leta. Po poteku 

mandatne dobe so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani v organe društva. V primeru 
smrti, dolgotrajne bolezni ali neaktivnosti posameznih članov ali iz drugih opravičljivih 
vzrokov se člani organov v roku mandata nadomestijo oz. zamenjajo, vendar 
najkasneje do prvega naslednjega zasedanja občnega zbora, ki mora izvoliti nove člane. 
Naloge zastopanja društva v primeru smrti oziroma daljše bolezni predsednika društva 
prevzame podpredsednik društva vendar največ do naslednjega letnega rednega 
občnega zbora društva. 

(3) Občni zbor lahko razreši posameznega člana organa OZVVS »Veteran« Nova Gorica 
pred potekom mandata. 
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(4) Če je v društvo vključenih manj kot 10 članov, se pristojnosti za odločanje razdeli med 
občnim zborom, predsedstvom in predsednikom (zastopnikom) društva. Predsedstvo 
izvršuje odločitve občnega zbora. Občni zbor izvršuje nadzorno funkcijo tako, da 
nadzoruje delo predsednika društva in članov predsedstva. Z izvrševanjem te funkcije 
vsako leto imenuje začasno delovno telo ter mu določi njegove naloge, pooblastila in 
odgovornost. Delovno telo o opravljenem delu pripravi poročilo, na podlagi katerega 
občni zbor sprejema odločitve, zlasti letno poročilo. Predsednik zastopa in predstavlja 
društvo pred tretjimi osebami. tudi ugotavljanje kršitev in izrekanje disciplinskih 
ukrepov je v pristojnosti predsednika društva. Predlagatelj pa je lahko vsak član. Občni 
zbor odloča o odloča o pritožbah zoper odločitve predsednika društva in o pritožbah 
zoper lastne odločitve ter vodi disciplinski postopek zoper predsednika. 

 
 

20. člen 
Občni zbor 

 
(1) Občni zbor je najvišji organ OZVVS »Veteran« Nova Gorica. Sestavljajo ga delegati 

sekcij, ki delujejo v okviru OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
(2) Zasedanje rednega ali izrednega občnega zbora OZVVS »Veteran« Nova Gorica ureja 

Poslovnik o delu občnega zbora. 
(3) Število delegatov občnega zbora tvori en delegat na petindvajset članov sekcije, ki so 

plačali članarino za preteklo leto. 
(4) Občni zbor je lahko redni ali izredni. 
(5) Redni občni zbor se skliče enkrat letno. Sklicuje ga predsedstvo OZVVS »Veteran« Nova 

Gorica. 
(6) Izredni občni zbor se skliče po potrebi in obravnava le vprašanja za katera je sklican. 

Skliče se na zahtevo predsedstva nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov 
OZVVS »Veteran« Nova Gorica. Predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica je dolžan 
sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. V nasprotnem 
primeru izredni občni zbor lahko skliče predlagatelj. 

 
 

21. člen 
Sklic občnega zbora 

 
(1) Dnevni red in gradivo za občni zbor pripravi predsedstvo OZVVS »Veteran« Nova 

Gorica in ga delegatom pošlje najmanj sedem dni pred predvidenim zasedanjem. 
(2) Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica delegatov. Če občni zbor ni 

sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, 
če je prisotnih najmanj četrtina delegatov in se ugotovi, da so bili delegati pravilno 
vabljeni. 

(3) Občni zbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih delegatov razen v primeru, ko 
ta statut določa dvotretjinsko večino. Glasovanje je praviloma javno. Tajno se glasuje, 
če tako sklene občni zbor. 

(4) Volitve organov OZVVS »Veteran« Nova Gorica se opravlja praviloma na volilni seji 
občnega zbora, ki je vsake štiri leta. O posameznih kadrovskih vprašanjih lahko občni 
zbor odloča tudi na letni seji. 
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(5) Občnemu zboru lahko prisostvujejo tudi člani, ki nimajo statusa delegata, imajo pravico 
sodelovati v razpravi, če dobijo dovoljenje predsedujočega. 

 
 

22. člen 
Volilna seja občnega zbora 

 
(1) Občni zbor na volilni seji izvoli: 

 predsednika OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 dva podpredsednika, 

 sekretarja, 

 nadzorni odbor, 

 častno razsodišče. 
 
 

23. člen 
Mandatna doba članov organov 

 
(1) Mandatna doba predsednika, dveh podpredsednikov, sekretarja in vseh članov 

organov OZVVS »Veteran« Nova Gorica je štiri leta. Po izteku mandata so lahko 
ponovno izvoljeni. 

 
 

24. člen 
Pristojnosti in naloge občnega zbora 

 
(1) Občni zbor: 

 sklepa o dnevnem redu, 

 sprejema statut OZVVS »Veteran« Nova Gorica ter njegove spremembe in 
dopolnitve, 

 sprejema druge akte OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 sprejema poročilo o delu in program dela, 

 sprejema finančni načrt in zaključni račun, 

 vodi in razrešuje predsednika, dva predsednika, sekretarja in člane nadzornega 
odbora in častnega razsodišča, 

 razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih dela in organiziranosti OZVVS 
»Veteran« Nova Gorica, 

 dokončno odloča o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča, 

 odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije, 

 sklepa o prenehanju delovanja OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 imenuje častne člana OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja, 

 na predlog organov OZVVS »Veteran« Nova Gorica razpravlja in sklepa o drugih 
vprašanjih. 

(2) O delu občnega zora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega 
predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja. 
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25. člen 
Predsedstvo 

 
(1) Predsedstvo je izvršilni organ OZVVS »Veteran« Nova Gorica, ki opravlja organizacijska, 

strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo OZVVS »Veteran« Nova 
Gorica med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem 
zboru. 

(2) Predsedstvo je za svoje delo odgovorno občnemu zboru. 
(3) Predsedstvo OZVVS »Veteran« Nova Gorica sestavlja: 

 predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 dva podpredsednika, 

 sekretar, 

 predsedniki sekcij. 
 
 

26. člen 
Pristojnosti in naloge predsedstva 

 
(1) Pristojnosti in naloge predsedstva so: 

 skrbi za operativno izvrševanje programa dela in finančnega načrta, 

 sklicuje izredni občni zbor, 

 pripravlja gradiva in poslovnik za občni zbor, 

 pripravlja poročilo o delu in program dela, 

 pripravlja finančno poročilo in letni načrt, 

 daje soglasje k ustanovitvi sekcij na podlagi pismene pobude najmanj 10 članov, 

 pripravlja predloge aktov in sklepov, ki jih sprejema občni zbor, 

 upravlja premoženje OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 odloča o nakupu in prodaji v vrednosti nad 300 EUR, 

 sklepa in odloča o dodeljevanju pomoči članom, 

 predlaga občnemu zboru imenovanje častnih članov, 

 imenuje komisije ter usmerja in koordinira njihovo delo, 

 sprejema sklepe o podeljevanju priznanj in nagrad članom, 

 imenuje praporščaka in njegovega namestnika, 

 oblikuje stališča in sklepe za delo predstavnikov v Pokrajinskem odboru 
Severnoprimorske regije in organih ZVVS, 

 skrbi za informiranost članstva in javnosti, 

 opravlja druge naloge za nemoteno delo OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
 
 

27. člen 
Delovanje predsedstva 

 
(1) Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik OZVVS »Veteran« Nova 

Gorica. V njegovi odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik. Sestaja se po potrebi 
vendar najmanj dvakrat letno. 

(2) Predsedstvo je sklepno če je navzočih najmanj dve tretjini članov. 
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(3) Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. V kolikor je na seji predsedstva 
navzoče parno število članov in je za določen sklep število glasov enako porazdeljeno 
ZA ali PROTI je sprejet sklep za katerega je glasoval predsednik OZVVS »Veteran« Nova 
Gorica. 

 
 

28. člen 
Predsednik 

 
(1) Predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica je hkrati tudi predsednik predsedstva 

OZVVS Veteran Nova Gorica. 
(2) Predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica zastopa in predstavlja OZVVS »Veteran« 

Nova Gorica pred vsemi organi in organizacijami v državi in tujini. 
(3) Predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica je odgovoren za delovanje OZVVS 

»Veteran« Nova Gorica v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. V 
skladu s tem statutom in zakonom je predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica tudi 
odgovorna oseba OZVVS »Veteran« Nova Gorica. Za svoje delo je odgovoren občnemu 
zboru in predsedstvu. 

 
 

29. člen 
Pristojnosti 

 
(1) Pristojnosti predsednika so: 

 sklicuje občni zbor, 

 sklicuje predsedstvo in daje pobude za sklic ostalih organov OZVVS »Veteran« 
Nova Gorica, 

 je odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja, 

 odloča o nakupu in prodaji v vrednosti do 300 EUR, 

 odobrava službena potovanja, 

 opravlja naloge, ki mu jih nalaga občni zbor in predsedstvo, 

 koordinira delo organov OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 odgovarja za javnost in zakonito delovanje, 

 opravlja druge naloge za potrebe nemotenega delovanja OZVVS »Veteran« Nova 
Gorica, 

 lahko sodeluje na sejah sekcij OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
 
 

30. člen 
Podpredsednika 

 
(1) V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča podpredsednik, ki ga določi 

predsednik. Predsednik lahko pooblasti podpredsednika tudi za opravljanje drugih 
nalog in dejanj iz svoje pristojnosti. 
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31. člen 
Sekretar 

 
(1) Sekretar je odgovoren za opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih opravil. 

Skrbi za arhiviranje dokumentacije in drugega arhiva, ki je last OZVVS »Veteran« Nova 
Gorica. 

(2) Za svoje delo je odgovoren predsedniku, predsedstvu in občnemu zboru. 
 
 

32. člen 
Nadzorni odbor 

 
(1) Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov OZVVS »Veteran« Nova 

Gorica ter odpravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem OZVVS »Veteran« 
Nova Gorica. 

(2) Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, ki mu je nadzorni odbor tudi 
odgovoren za svoje delo. 

(3) Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli občni zbor. Člani 
nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva, lahko pa sodelujejo na 
njegovih sejah. 

(4) Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji navzoči vsi trije člani. Sklepe sprejema z 
večino glasov. 

(5) Nadzorni odbor o sejah vodi zapisnik. 
 
 

33. člen 
Častno razsodišče 

 
(1) Častno razsodišče vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe na podlagi pravilnika, ki 

ga sprejme občni zbor. 
(2) Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli občni zbor. 
(3) Častno razsodišče se sestaja po potrebi ali na podlagi zahtev članov ali organov OZVVS 

»Veteran« Nova Gorica. 
(4) Častno razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi trije člani. Sklepe sprejema 

soglasno. 
 
 

34. člen 
Disciplinske kršitve 

 
(1) Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so: 

 kršitve določb statuta, 

 nevestno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v OZVVS 
»Veteran« Nova Gorica, 

 neizvrševanje sklepov organov OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 dejanja, ki kakorkoli škodujejo OZVVS »Veteran« Nova Gorica, 

 nevestno, malomarno ali nedopustno ravnanje z osebnimi podatki. 
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35. člen 

Disciplinski ukrepi 
 
(1) Disciplinski ukrepi, ki jih izreče častno razsodišče so: 

 opomin, 

 javni opomin, 

 izključitev, 

 prepoved opravljanja funkcije. 
(2) Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico do pritožbe na občni 

zbor, ki dokončno odloči o zadevi. 
 
 

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
OZVVS »VETERAN« NOVA GORICA 

 
 

36. člen 
Prihodki OZVVS »Veteran« Nova Gorica 

 
(1) OZVVS »Veteran« Nova Gorica ni ustanovljeno z namenom opravljanja pridobitne 

dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali 
pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov. 

(2) Viri prihodkov so: 

 članarina, 

 prihodki iz občinskih proračunov, 

 darila in volila, 

 prispevki sponzorjev in donatorjev, 

 javna sredstva iz naslova programske pomoči ZVVS, 

 drugi viri. 
(3) Če OZVVS »Veteran« Nova Gorica pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek 

prihodkov nad odhodki ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo 
ustanovljeno. 

(4) Vsaka delitev premoženja OZVVS »Veteran« Nova Gorica med njegove člane je nična. 
 
 

37. člen 
Finančno poslovanje 

 
(1) Denarna sredstva OZVVS »Veteran« Nova Gorica morajo biti naložena na račun OZVVS 

»Veteran« Nova Gorica pri pristojni finančni službi. 
(2) Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, podpredsednika in sekretar 

OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
(3) Odreditev dajatve za izvrševanje prihodkov in odhodkov OZVVS »Veteran« Nova Gorica 

skladno s tem statutom je predsednik ali podpredsednika, v njihovi odsotnosti pa 
sekretar. 
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(4) Če OZVVS »Veteran« Nova Gorica pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek 
prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katerega je 
ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja OZVVS »Veteran« Nova Gorica med njegove 
ustanovitelje, člane ali druge osebe je nična. 

 
 

38. člen 
Nadzor 

 
(1) Nadzor med finančnim in materialnim poslovanjem OZVVS »Veteran« Nova Gorica 

opravlja nadzorni odbor. 
(2) Finančno in materialno poslovanje se izvaja v skladu z veljavnimi finančnimi standardi 

in predpisi s tega področja. 
 
 

39. člen 
Vodenje finančno-materialnega poslovanja 

 
(1) Predsedstvo OZVVS »Veteran« Nova Gorica sklene pogodbo o opravljanju in vodenju 

finančno-materialnega poslovanja z ustrezno pooblaščeno finančno organizacijo. 
 
 

40. člen 
Poročila o poslovanju 

 
(1) OZVVS »Veteran« Nova Gorica mora poročilo o poslovanju posredovati organizaciji 

pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov tako kot to določajo veljavni 
zakoni in podzakonski akti. 

(2) Javnost finančnega in materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico vsakega člana 
za vpogled v finančno in materialno dokumentacijo. 

 
 

41. člen 
Sponzorstvo, donatorstvo in pokroviteljstvo 

 
(1) Fizične in pravne osebe lahko materialno, finančno ali kako drugače pomagajo OZVVS 

»Veteran« Nova Gorica. To se izrazi v obliki sponzorstva, donatorstva ali 
pokroviteljstva. Te fizične ali pravne osebe lahko postanejo častni člani OZVVS 
»Veteran« Nova Gorica. Medsebojna razmerja se opredelijo s pogodbo. 
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VIII. PRENEHANJE OZVVS »VETERAN« NOVA GORICA 
 
 

42. člen 
Prenehanje OZVVS »Veteran« Nova Gorica 

 
(1) OZVVS »Veteran« Nova Gorica lahko preneha po volji članov, če tako odloči občni zbor 

z večino glasov navzočih članov. V primeru prenehanja OZVVS »Veteran« Nova Gorica 
preide premoženje v last ZVVS. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

 
 

43. člen 
Obvestilo o prenehanju 

 
(1) S sklepom o prenehanju mora predsednik OZVVS »Veteran« Nova Gorica v roku 30 dni 

obvestiti Upravno enoto, ki je pristojna za registracijo društev. Sklepu mora priložiti 
poročilo o razpolaganju s sredstvi iz katerega je razviden obseg sredstev, način 
poravnave obveznosti OZVVS »Veteran« Nova Gorica. Višina proračunskih sredstev ter 
njihova vrnitev proračuna ter prenos premoženja na ZVVS. 

 
 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

44. člen 
Razlaga statuta 

 
(1) Ta statut razlaga in tolmači predsedstvo OZVVS »Veteran« Nova Gorica. 
 
 

45. člen 
Prenehanje veljavnosti 

 
(1) Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet na občnem zboru 

22.11.2003 in spremembe sprejete na občnem zboru 23.4.2007 in 27.2.2009. 
 
 

46. člen 
Pričetek veljavnosti statuta 

 
(1) Ta statut je bil sprejet na občnem zboru 01.03.2019 in prične veljati s prvim naslednjim 

dnem. 
 
 
 Predsednik 
 OZVVS »Veteran« Nova Gorica 
 Srečko Lisjak 


