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Na podlagi 26. člena Statuta Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN« 

Nova Gorica je predsedstvo na svoji seji dne, 18.04.2019 sprejelo 
 

KODEKS 
VETERANSKE ETIKE 

Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
»VETERAN« Nova Gorica 

 

I. UVOD 
 

1. Pri opravljanju svoje vloge, dolžnosti in članstva v Območnem združenju veteranov 
vojne za Slovenijo »VETERAN« Nova Gorica (v nadaljnjem tekstu OZVVS »VETERAN« 
Nova Gorica) članice in člani spoštujejo KODEKS VETERANSKE ETIKE OZVVS »VETERAN« 
Nova Gorica (v nadaljevanju KODEKS), ki je KODEKS prostovoljnih članic in članov 
organizacije. 

 
2. Temeljni namen KODEKSA je, da vse članice in člani OZVVS »VETERAN« Nova Gorica v 

skladu z etičnimi vodili in načeli določenimi s tem kodeksom ravnajo častno pri 
opravljanju svoje vloge in dolžnosti. 

 
3. KODEKS spoštujejo in uporabljajo članice in člani OZVVS »VETERAN« Nova Gorica ves 

čas opravljanja svoje vloge in dolžnosti na prostoru Republike Slovenije in tudi izven 
nje. 

 

II. ETIČNA VODILA IN NAČELA 
 

4. Članice in člani OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se pri udejstvovanjih in opravljanju 
dolžnosti ravnajo po naslednjih etičnih vodilih in načelih: 

 spoštujejo, negujejo, razvijajo in uresničujejo veteranske vrednote, ki izhajajo iz 
domoljubja kot temeljne skupne vrednote, 

 spoštujejo STATUT in akte OZVVS »VETERAN« Nova Gorica, 

 spoštujejo slovensko vojaško zgodovinsko tradicijo in skrbijo za ohranjanje 
nacionalnega vojaškega spomina. 

 
5. Čast je vodilo, ki članicam in članom OZVVS »VETERAN« Nova Gorica pomaga 

prepoznavati in ločevati kaj je dobro in kaj je slabo. Zaupajo drugim in so vredni 
zaupanja, ker vedno spoštujejo dano besedo. Spoštujejo dostojanstvo drugih. Kot 
veterani živijo pošteno, častno in odgovorno sprejemajo kritiko ter odgovornost za 
svoja dejanja. Častno zastopajo in predstavljajo svojo organizacijo. 
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6. Članice in člani OZVVS »VETERAN« Nova Gorica so vedno in povsod lojalni ter zvesti 
svoji domovini Republiki Sloveniji in svoji organizaciji. 

 
7. Prevzemajo odgovornost za svoja dejanja, zavedajo se svojih slabosti in razumejo 

šibkosti drugih. Svoje napake in slabosti premagujejo in odpravljajo. 
 

III. ČLANSTVO V ORGANIZACIJI 
 

8. V času članstva v OZVVS«VETERAN« Nova Gorica: 

 izražajo spoštovanje in zaupanje do članic in članov OZVVS »VETERAN« Nova 
Gorica, 

 utrjujejo kolegijalnost in prijateljstvo, 

 upoštevajo enakopravnost članic in članov OZVVS«VETERAN« Nova Gorica ne 
glede na spol, versko ali politično prepričanje oziroma katerokoli osebno 
okoliščino, 

 spoštujejo dostojanstvo drugih članic in članov združenja, 

 spoštujejo človekove pravice in svoboščine v skladu z Ustavo Republike Slovenije, 

 znotraj organizacije in zunaj nje svoje poslanstvo in funkcije opravlja vestno in 
pošteno v skladu z veljavnimi pravnimi akti, 

 skrbijo za svoje strokovno znanje na področju veteranstva. 
 

9. Članice in člani OZVVS »VETERAN« Nova Gorica: 

 ne obiskujejo prireditev in se ne udeležujejo aktivnosti, ki spodbujajo nestrpnost 
do drugih ali razlikovanju na podlagi katere koli osebne okoliščine, 

 v času včlanjenosti v OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se v uniformi ne udeležujejo 
političnih shodov ali drugih aktivnosti političnih strank, 

 se ne udeležujejo aktivnosti ter dogodkov katerih sporočilo je žalitev ali izražanje 
nestrpnosti do drugih in, ki so javno moralno nesprejemljivi, 

 pri udeležbi na aktivnostih in slovesnostih v uniformi zagotavljajo primerno 
psihofizično stanje in delovanje, 

 vse članice in člani OZVVS »VETERAN« Nova Gorica veteranske obleke nosijo 
spoštljivo, primerno vzdrževano in v skladu s Pravilnikom o enotnosti nošenja 
uniform, izgleda in usklajenem delovanju uniformiranih članic in članov OZVVS 
»VETERAN« Nova Gorica, ki ga je sprejelo predsedstvo OZVVS »VETERAN« Nova 
Gorica dne, 18. april 2019. 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 
 

10. Častno razsodišče OZVVS »VETERAN« NOVA GORICA obravnava, sprejema potrebne 
odločitve in sankcije pri morebitni kršitvi tega KODEKSA. 

 
 

Nova Gorica, 18.04.2019 Predsednik 
 OZVVS »Veteran« Nova Gorica 
 Srečko Lisjak 
 


