Statut
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo

Murska Sobota

Murska Sobota, 14. marec 2008

Statut OZVVS M.Sobota

Na podlagi 4. in v zvezi z 9, in 13.. členom Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/2006) je na rednem
zboru veteranov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota dne 14. marca 2008
sprejel spremenjeni

STATUT
OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
MURSKA SOBOTA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Društvo
1. člen
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: OZVVS) je
prostovoljno, samostojno, nepolitično, nepridobitno stanovsko združenje oseb iz občin Beltinci,
Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci,
Rogaševci, Tišina in Šalovci, 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
Popolno ime : OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
MURSKA SOBOTA.
Kratko ime:
OZVVS MURSKA SOBOTA.
Sedež:
Murska Sobota.
OZVVS je pravna oseba zasebnega prava vpisana v register društev pri Upravni enoti Murska Sobota.
OZVVS lahko pridobi in ima premično in nepremično premoženje ter druga sredstva, ki jih uporablja za
uresničevanje svojih ciljev in nalog.
Žig
3. člen
Območno združenje ima svoj žig. Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm: v sredini je znak združenja, ob
robu napis OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO MURSKA SOBOTA in
številka 12-4. Štampiljka je po velikosti in vsebini identična žigu.
Znak združenja veteranov vojne za Slovenijo je okrogle oblike, v sredini se nahajata dve roki, njun
podaljšek se končuje v znaku Triglava, ki je rumene barve, v ozadju sta dve prekrižani puški rumene
barve. Roki se dvigujeta iz pravokotnega podstavka rdeče barve, v katerem je napis ZVVS v zlati barvi
Prapor
4. člen
OZVVS Murska Sobota ima svoj prapor. Prapor je pravokotne oblike, velikosti 115 cm x 86 cm. Podlaga
je slovenska trobojnica, na vrhu je napis ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO v sredini je
natisnjen znak ZVVS. Pod znakom je napis "OBMOČNO ZDRUŽENJE MURSKA SOBOTA".
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Drog prapora je rdeče barve, na vrhu je pozlačen grb Republike Slovenije. Prapor varuje, vzdržuje in
nosi praporščak oziroma njegov namestnik. Himno sprejme občni zbor ZVVS (besedilo in glasbo).
Spremembe se sprejemajo po enakem postopku kot statut.
Sodelovanje z drugimi
5. člen
OZVVS sodeluje z domoljubnimi organizacijami in društvi ter drugimi organizacijami in društvi v
Republiki Sloveniji na področju veteranstva in domoljubne vzgoje z namenom krepitvi patriotizma.
OZVVS se lahko samostojno včlani v sorodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje tudi v
tujini.
Javnost dela
6. člen
Delo OZVVS in njegovih organov je javno.
OZVVS obvešča svoje člane:
• z internimi obvestili,
• s pravico vpogleda v zapisnike organov OZVVS in drugih aktov OZVVS.
OZVVS lahko obvešča svoje člane tudi preko sredstev javnega obveščanja, na medmrežju in z
elektronsko pošto ter na druge načine.
OZVVS obvešča širšo javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja in na medmrežju.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu OZVVS je odgovoren predsednik
OZVVS.
II. DEJAVNOST, NAMEN IN CILJI OZVVS
7. člen
Namen OZVVS je:
• krepitev domoljubja,
• ohranjanje spomina na priprave in osamosvojitveno vojno za Slovenijo,
• ohranjanje spomina na TO in MSNZ,
• krepitev vloge in pomena ZVVS na lokalnem in državnem nivoju,
• združitev veteranov osamosvojitvene vojne za Slovenijo v enotno krovno
organizacijo veteranov,
• sodelovanje z veteranskimi in drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
Namen in cilji
Doseganje namena
8. člen
OZVVS dosega svoj namen tako, da izvaja naslednje dejavnosti:
• goji veteransko pripadnost,
• skrbi za ohranjanje spomina na osamosvojitveno vojno,
• posreduje informacije o delu veteranskih organizacij,
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organizira športna srečanja, izlete, pohode, vzpone, srečanja, orientacijska tekmovanja in druge
oblike dejavnosti,
vzgaja in izobražuje člane o vseh oblikah delovanja veteranske organizacije,
skrbi za domovinsko vzgojo in izobraževanje mladine,
skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za delovanje gradi, upravlja in vzdržuje
objekte,
sodeluje pri izdaji glasila Veteran,
zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na
osamosvojitveno vojno in OZVVS,
skrbi za spominska obeležja osamosvojitvene vojne,
skupaj z ZVVS nudi socialno pomoč ogroženim članom skupaj z ZVVS nudi članom brezplačno
pravno pomoč,
neguje prijateljske odnose z vsemi veteranskimi in drugimi domoljubnimi organizacijami
sodeluje z ZVVS in je njen član,
sodeluje z mednarodno veteransko organizacijo.
organiziranje spominskih svečanosti ob obletnici dogodkov v procesu priprav na
osamosvojitveno vojno in med osamosvojitveno vojno,
skrb za postavitev in ohranjanje obeležij osamosvojitvene vojne,
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 Območnega
združenja,
pridobivanje finančnih in drugih sredstev za delovanje OZVVS,
izdajanje in prodaja glasila Veteran ter izdelkov z znakom OZVVS v skladu z veljavnimi
predpisi,
pridobivanje in hranjenje pisne, slikovne in zvočne dokumentacije o dogodkih v času pripravi in
osamosvojitvene vojne,
seznanjanje javnosti s posameznimi, doslej neznanimi dogodki iz časa priprav in osamosvojitvene
vojne,
vodenje centralne evidence članstva Območnih združenj,
izdajanje članskih izkaznic,
podeljevanje priznanj,
pomoč članom pri dodeljevanje socialnih pomoči,
izvajanje veteranskega čina na pomembnih veteranskih prireditvah v skladu s pravilnikom,
dajanje predlogov za podelitev posameznih priznanj zaslužnim članom, skupinam, organom
ZVVS, Območnim združenjem in drugim,
opravljanje nalog s področja OZVVS v skladu s predpisi in sklepi občnega zbora in organov
OZVVS,
izvajanje sprejetih resolucij in sklepov Svetovne veteranske organizacije.
Pridobitna dejavnost
9. člen

OZVVS 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. Vse te dejavnosti opravlja OZVVS le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
OZVVS lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne
pogodbe. OZVVS iz razlogov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena lahko ustanovi gospodarsko
družbo.
OZVVS lahko kot svojo pridobitno dejavnost opravlja:
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izvajanje veteranskih storitev po naročilu, ki niso predmet opravljanja nepridobitne dejavnosti po
pooblastilu in se izvajajo proti plačilu,
oglaševanje v svojih publikacijah in na posameznih prireditvah,
organiziranje družabnih srečanj in drugih prireditev,
dajanje v najem lastnih premičnin in nepremičnin,
založniška dejavnost in druge storitve s področja veteranstva, izvedene proti plačilu.
III. ČLANSTVO
Članstvo
10. člen

O sprejemu v članstvo odloča predsedstvo OZVVS.
Članstvo v OZVVS je prostovoljno. Kdor želi postati član OZVVS mora izraziti pisno voljo, da želi
postati član OZVVS tako, da ispolni prijavnico, ki jo odda predsedstvu. Izpolnjevati mora zahteve Statuta
ZVVS in se zavezati, da bo deloval v skladu s statutom OZVVS in redno plačeval članarino.
Predsedstvo OZVVS je dolžno vsako leto na zasedanju občnega zbora na svečan način razglasiti imena
novih članov.
Prošnjo za članstvo v OZVVS predsedstvo lahko tudi zavrne. O zavrnitvi kandidata za člana je potrebno
pisno obvestiti v 30 dneh od obravnave njegove pisne vloge za sprejem z navedbo bistvenih razlogov. Na
odločitev se lahko kandidat pritoži v 30 dneh po prejemu obvestila na občni zbor OZVVS. Kandidat
lahko vloži pritožbo tudi, če o njegovi vlogi predsedstvo OZVVS ne odloči v treh mesecih od vložitve
njegove pisne vloge na predsedstvo OZVVS.
OZVVS ima redne in častne člane. Člani OZVVS so lahko fizične in pravne osebe.
Član OZVVS lahko postane vsak, ki sprejema statut in pravila OZVVS in se izkaže, da je v
osamosvojitveni vojni 1991. leta sodeloval kot:
• organizator in pripadnik MSNZ,
• pripadnik TO,
• pripadnik organov za notranje zadeve,
• člani republiške koordinacije in pokrajinskih koordinacij oziroma podskupin,
• pripadnik enot za zveze države ali občine,
• pripadnik Narodne zaščite,
• delavci upravnih organov, pristojnih za obrambne ali notranje zadeve oziroma drugih državnih
organov,
• pripadnik civilne zaščite,
• posameznik, ki je kot kulturni ali umetniški delavec oziroma predstavniki sredstev javnega
obveščanja s svojo aktivnostjo spodbujali in osveščali slovensko javnost v najtežjih trenutkih
procesa osamosvajanja, priprav na vojno in vojne za Slovenijo,
• član Rdečega križa Slovenije in zdravstveni delavec,
• zaposleni v podjetjih in institucijah, ki so izvajali naloge civilne obrambe,
• najožji svojci udeleženk in udeležencev v pripravah vojne in v vojni za 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,
• posameznik, ki je na zahtevo poveljstev in poveljnikov vojaških enot TO ter tedanje milice
neposredno sodeloval pri pogajanjih, zbiranju obveščevalnih podatkov, izvajanju oskrbe, oviranju
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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 koordinacijski podskupin,
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,
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 Slovenje
v času vojne,
druge pravne in fizične osebe, ki so kakorkoli prispevale k osamosvojitvi Slovenije ali delovanju
ZVVS.

Člani Območnega združenja VVS ne morejo postati osebe, ki so s svojim ravnanjem ovirale priprave na
osamosvojitveno vojno ali aktivnosti v osamosvojitveni vojni za Slovenijo in do 27.6.1991 niso prestopile
iz JLA.
Če se v OZVVS včlani oseba, ki nima poslovne sposobnosti, pristopno izjavo zanj podpiše njen zakoniti
zastopnik.
Član OZVVS lahko postane pravna oseba. Pravna oseba izkaže voljo za včlanitev s sklepom pristojnega
organa pravne osebe. Šteje se, da je oseba postala član OZVVS, ko predloži podpisano pisno prijavnico
za sprejem v članstvo, iz katere je razvidno, da po lastni volji želi postati član OZVVS, da prostovoljno
dovoljuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov in sprejema pravila, ki izhajajo iz tega statuta in drugih
aktov OZVVS.
Pravice in dolžnosti članov
11. člen
Pravice članov so:
• da volijo in so voljeni v organe OZVVS,
• da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih OZVVS,
• da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti OZVVS,
• da so seznanjeni s programom dela in poslovanjem OZVVS,
• da se udejstvujejo pri vseh aktivnostih OZVVS,
• da nosijo veteransko uniformo in znake,
• da uveljavljajo pravico do solidarnostnih in drugih oblik pomoči,
• da se družijo in organizirajo veteranske prireditve.
Dolžnosti članov so:
• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov OZVVS,
• da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog OZVVS,
• da dajejo OZVVS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
• da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane OZVVS,
• da varujejo ugled OZVVS in se ravnajo po Etičnem kodeksu ZVVS,
• da redno plačujejo članarino,
• da skrbijo za tvorno sodelovanje med OZVVS in ZVVS,
• da dajejo OZVVS podatke skladno z obrazcem Vloga za sprejem v članstvo.
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Častni člani
12. člen
OZVVS lahko ima tudi častnega predsednika in častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi oseba, ki ima posebne zasluge na področju za katerega je OZVVS
ustanovljena. Naziv podeljuje občni zbor na predlog predsedstva OZVVS.
Častni član, ki ni član OZVVS, nima pravice voliti in odločati o delu OZVVS.
Častni člani ne plačujejo članarine.
Prenehanje članstva
13. člen
Članstvo v OZVVS preneha:
• s prostovoljnim izstopom,
• s črtanjem iz članstva,
• z izključitvijo,
• s smrtjo,
• s prenehanjem obstoja pravne osebe, ko gre za članstvo pravne osebe.
Član prostovoljno izstopi iz OZVVS, če predsedstvu poda pisno ali ustno izjavo o izstopu.
Predsedstvo lahko črta člana iz članstva, če ne plača članarine v tekočem letu.
Član OZVVS je lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je grobo kršil ta statut, etični kodeks
ali povzročil OZVVS škodo.
Priznanje in nagrade
14. člen
OZVVS lahko podeli svojim članom priznanja za uspešno delo v obliki:
• pohval,
• značk ali plaket OZVVS,
• nagrad,
• predlaga razna občinska priznanja, priznanja ZVVS, državna ali družbena priznanja.
Priznanja ureja Pravilnik o priznanjih ZVVS in ga uporablja tudi OZVVS.
Evidenca članstva in varstvo osebnih podatkov
15. člen
OZVVS lahko na podlagi pisne privolitve posameznikov vodi:
• osebno evidenco članstva,
• evidenco plačanih članarin,
• evidenco priznanj, pohval in drugih nagrad.
Osebna evidenca, ki jo vodi OZVVS o svojih članih za svoje potrebe poleg evidence iz prvega odstavka
tega člena zajema: ime in priimek, datum rojstva, kraj stalnega bivališča, občino, naslov OZVVS , v
katerem je član.
Z osebnimi podatki iz evidence v imenu OZVVS upravlja predsedstvo. Predsedstvo mora osebne podatke
zbrane v evidencah hraniti in obdelovati v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, pri tem
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smiselno uporablja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov ZVVS. Predsednik OZVVS je odgovorna oseba
za varovanje osebnih podatkov.
V skladu s pisnim soglasjem posameznikov lahko OZVVS za potrebe delovanja OZVVS in ZVVS, v
katere je OZVVS vključeno, osebne podatke izmenjuje tudi z drugimi subjekti.
IV. ORGANI OZVVS
Organi OZVVS
16. člen
Organi OZVVS so:
• zbor veteranov,
• predsedstvo,
• nadzorni odbor,
• častno razsodišče.
Mandatna doba organov je 4 leta.
Občni zbor
17. člen
Občni zbor je najvišji organ OZVVS, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni je lahko reden ali izreden.
Občni zbor sklicuje predsedstvo enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu predsedstva, na
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov OZVVS.
Predsedstvo je dolžno sklicati izredni občni zbor v 30 dneh od prejema zahteve za sklic. Če predsedstvo
ne skliče izrednega občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi
dnevni red z ustrezno pisno dokumentacijo.
Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
Na občnem zboru so lahko prisotni tudi gostje, simpatizerji in drugi ljubitelji ter javnost.
Sklic občnega zbora
18. člen
O sklicu občnega zbora in predloženem dnevnem redu morajo biti člani OZVVS seznanjeni najmanj 8 dni
pred sklicem.
Zasedanje občnega zbora vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik OZVVS..
Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, verifikacijsko komisijo,
ob volitvah pa še volilno komisijo.
Verifikacijska komisija ugotovi in poroča Občnemu zboru o številu prisotnih oziroma o sklepčnosti
Občnega zbora.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Odločitve pa so veljavno sprejete, če je
zanje glasovalo večina navzočih članov.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen,
če je prisotnih najmanj 10 članov in se ugotovi, da so ostali člani bili vabljeni pravilno.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na zasedanju na podlagi sprejetega Poslovnika o delu
občnega zbora odločijo za tajni način glasovanja.
Ob volitvah kandidacijska komisija, ki jo izvoli občni zbor, predlaga Občnemu zboru listo kandidatov za
organe OZZVS. Občni zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagala
komisija. Po končani razpravi Občni zbor z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo.
Volilna komisija pripravi in vodi volitve na podlagi poslovnika ter objavi rezultate.
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Naloge občnega zbora
19. člen
Naloge občnega zbora so:
• sklepa o dnevnem redu,
• sprejema statut, spreminja statut in druge akte OZVVS,
• sprejema program dela OZVVS,
• sprejema finančni načrt in zaključni račun,
• voli in razrešuje predsednika OZVVS, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane
predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
• odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije in zveze,
• odloča na drugi stopnji o izključitvi člana iz OZVVS,
• sklepa o prenehanju, pripojitvi OZVVS,
• imenuje častnega predsednika in častne člane OZVVS,
• sklepa o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja vrednosti nad 500 €.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overovatelja zapisnika.

Predsedstvo
20. člen
Predsedstvo je izvršilni organ OZVVS, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna
dela ter vodi delo OZVVS med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem
zboru. Predsedstvo je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.
Predsedstvo šteje 19 članov.
Po funkciji sestavljajo predsedstvo in so neposredno izvoljeni na občnem zboru: predsednik,
podpredsednik, tajnik in blagajnik.
Ostali člani predsedstva so voljeni iz članstva po posameznih občinah na območju OZVVS in sicer:
3 (trije) člani iz Mestne občine Murska Sobota in po 1 (član) iz ostalih 11 (enajstih) občin območnega
združenja. Člani, voljeni izmed članstva v občinah se na občnem zboru samo potrjujejo.
Član predsedstva je še častni predsednik.
Mandatna doba članov predsedstva je 4 leta.
Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno.
Častni predsednik se vabi na seje predsedstva. Njegova vloga je reprezentančna in svetovalna ter nima
pravice odločanja.
Naloge predsedstva
21. člen
Naloge predsedstva so:
• sklicuje občni zbor,
• skrbi za izvrševanje programa dela OZVVS,
• pripravlja predloge finančnega plana in zaključnega računa,
• skrbi za finančno in materialno poslovanje OZVVS,
• upravlja s premoženjem OZVVS kot dober gospodar,
• sklepa o nakupu in prodaji premičnega premoženja do vrednosti 500 €,
• uresničuje druge naloge , ki izhajajo iz aktov OZVVS in mu jih dodatno naloži občni zbor.
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Delovanje predsedstva
22. člen
Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik OZVVS v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali
eden izmed članov predsedstva OZVVS, ki ga določi predsednik.
Predsedstvo je sklepčno, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov
prisotnih.
V kolikor je na seji predsedstva 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 posebnih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika
komisij določi predsedstvo. Za svoje delo so komisije odgovorne predsedstvu.
Pokrajinski odbor
23. člen
OZVVS sodeluje v pokrajinskem odboru ZVVS. Član pokrajinskega odbora je praviloma predsednik
OZVVS.
Nadzorni odbor
24. člen
Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov OZVVS ter opravlja nadzor nad finančno
materialnim poslovanjem OZVVS. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je
odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor sestavljajo 3 (trije) člani, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora sami med
seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva, lahko pa
sodelujejo na sejah predsedstva.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Sklepe sprejema z večino.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.
Častno razsodišče
25. člen
Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani, ki med seboj
izvolijo predsednika.
Častno razsodišče se sestaja po potrebi ali na podlagi zahtev članov ali organov OZVVS.
Častno razsodišče vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe na podlagi Pravilnika ZVVS. Častno
razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi trije člani. Sklepe sprejema z večino.
Mandatna doba častnega razsodišča je 4 leta.
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Disciplinske kršitve
26. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so:
•
•
•
•
•

kršitev določb statuta,
nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v OZVVS,
ne izvrševanje sklepov organov OZVVS,
dejanja, ki kakorkoli škodujejo delovanju OZVVS,
nevestno, malomarno ali nedopustno ravnanje z osebnimi podatki.
Disciplinski ukrepi
27. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih izreče častno razsodišče, so:

• opomin,
• javni opomin,
• izključitev.
Zoper sklep Častnega razsodišča ima prizadeti pravico do pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski
organ.
Predsednik OZVVS
28. člen
Predsednik OZVVS je hkrati tudi predsednik predsedstva OZVVS in ga izvoli občni zbor za 4 leta,
oziroma za čas trajanja mandata predsedstva.
Predsednik OZVVS sklicuje in vodi seje predsedstva OZVVS,
Predsednik OZVVS je zakoniti zastopnik OZVVS in predstavlja OZVVS pred vsemi organi in
organizacijami in javnostjo v državi in tujini.
Predsednik je odgovoren za delovanje OZVVS v skladu s statutom OZVVS in pravnim redom Republike
Slovenije. V skladu s tem statutom in zakonom je predsednik OZVVS tudi odgovorna oseba OZVVS . Za
svoje delo je odgovoren občnemu zboru in predsedstvu.
Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik ali član predsedstva, ki ga imenuje
predsedstvo za štiri leta oziroma za čas trajanja mandata predsedstva.
Tajnik OZVVS
29. člen
Za opravljanje strokovno administrativnega dela ter koordinacijo med organi OZVVS skrbi tajnik
OZVVS, ki ga izvoli predsedstvo za 4 leta. Za svoje delo je odgovoren predsedniku, predsedstvu in
občnemu zboru.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE OZVVS
Prihodki OZVVS
30. člen
Vsi prihodki so:
• javna sredstva iz naslova programske pomoči ZVVS,
• članarina,
• darila in volila,
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•
•
•

dohodek od dejavnosti OZVVS,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
drugi viri.

Če OZVVS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Način porabe finančnih sredstev
31. člen
OZVVS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in z letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
Finančno poslovanje
32. člen
Finančne in materialne listine v skladu z pooblastili podpisujejo predsednik, tajnik in blagajnik OZVVS.
Finančno in materialno poslovanje OZVVS uredi s posebnim pravilnikom in mora biti v skladu z
veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje OZVVS, ki mora biti v skladu z računovodskimi
standardi veljavnimi v RS.
OZVVS ima svoj transakcijski račun pri banki.
OZVVS lahko vodenje finančnega poslovanja zaupa strokovni organizaciji s finančnega področja.
Medsebojne odnose stranki uredita s posebno pogodbo.
Javnost finančnega poslovanja OZVVS
33. člen
Člani OZVVS imajo pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje OZVVS.
Sponzorstvo
34. člen
OZVVS ima lahko tudi sponzorje. Ti so fizične ali pravne osebe, ki OZVVS materialno, moralno ali kako
drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice
odločanja. Podrobneje se pravice in dolžnosti sponzorjev opredelijo s pogodbo.
VI. PRENEHANJE OZVVS
35. člen
Prenehanje OZVVS
OZVVS lahko preneha:
• po sklepu Občnega zbora, z večino glasov prisotnih članov,
• s spojitvijo z drugo OZVVS ali pripojitvijo k drugi OZVVS,
• s stečajem,
• na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
• po samem zakonu.
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Premoženje po prenehanju OZVVS
36. člen
V primeru, da OZVVS preneha po prvem odstavku prejšnjega člena, mora v sklepu, s katerim se OZVVS
ukine, določiti tudi drugo OZVVS , ali ZVVS, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s
podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje OZVVS.
Premoženje OZVVS ni moč prenesti na politično stranko. Vsaka delitev premoženja OZVVS med
njegove člane je nična.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
Veljavnost statuta
37. člen
Ta statut stopi v veljavo z dnem, ko ga je sprejel zbor veteranov, uporablja pa se, ko pristojni organ
Upravne enote ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.
38. člen
Z dnem sprejetja tega Statuta prenehajo veljati Pravila OZVVS M.Sobota, ki so bila sprejeta na
ustanovnem Zboru veteranov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota dne 05.
marca 1999.
Akti, ki so bili sprejeti na podlagi prejšnjih Pravil OZVVS M.Sobota, ostajajo v veljavi v kolikor niso v
neposrednem nasprotju s tem statutom.
OZVVS bo notranje akte uskladil s tem statutom v roku enega leta od sprejema.
Datum: 14. marec 2008
Predsednik OZVVS Murska Sobota
Valter BALDAŠ
..............................................................
Potrjen Statut OZVVS M.Sobota s strani UE M.Sobota.
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