
                
 
Na podlagi 19. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote   
narodnoosvobodilnega boja Slovenije z dne 6.7.2015  je Glavni odbor Zveze, na  svoji  
korespondenčni seji, ki je potekala od 5.3. do 11.3.2019,  sprejel spremembe  
Poslovnika  Glavnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije, ki se v prečiščenem besedilu glasi: 
 

 

P O S L O V N I K  
Glavnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote  

narodnoosvobodilnega boja Slovenije  
 
 

1. člen 
V tem poslovniku je v skladu z določbami statuta Zveze združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Slovenije (v nadaljevanju: statut) določen način delovanja 
ter pravice in dolžnosti članov Glavnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja (v nadaljevanju: glavni odbor). 

 
2. člen 

Glavni odbor kot najvišji predstavniški organ Zveze združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Slovenije (v nadaljevanju: Zveza) uresničuje naloge 
določene v 20. členu statuta ter deluje v skladu s Programskimi temelji in usmeritvami 
za delovanje ZZB NOB Slovenije. 
 

3. člen 
Glavni odbor deluje kot zbor članov in je najvišji predstavniški organ zveze. Sestavljajo 
ga pooblaščeni predstavniki članov zveze (v nadaljevanju: pooblaščeni predstavniki). 
Pravice in dolžnosti člana glavnega odbora, razen pravice glasovanja o poročilu o 
delovanju organov Zveze, imajo tudi predsednik in podpredsedniki Zveze, člani 
predsedstva ter predstavniki pokrajinskih koordinacij, to je pokrajinskih svetov ZB. 
 

4. člen 
Na seje glavnega odbora se, glede na dnevni red, lahko vabi tudi predstavnike 
državnih, pokrajinskih in lokalnih organov, predstavnike sorodnih veteranskih in drugih  
organizacij, zveze društev, znanstvenih, raziskovalnih in drugih organizacij ter 
predstavnike sredstev javnega obveščanja. 
Vabljeni predstavniki lahko na sejah glavnega odbora razpravljajo, nimajo pa 
glasovalne pravice. 
 

5. člen 
Seje glavnega odbora sklicuje predsednik zveze, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni 
podpredsednik.  
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6. člen 
Vabilo na sejo glavnega odbora s predlogom dnevnega reda in ustreznimi gradivi, se 
pošlje praviloma najmanj 15 dni pred dnem, ki je določen za sejo. Za pripravo gradiva 
poskrbi generalni sekretar, predloge gradiv pa določi predsedstvo. 
Izjemoma se lahko pošlje posamezno gradivo tudi kasneje. 
V nujnih primerih se lahko sejo skliče tudi v krajšem roku.  
 

7. člen 
Glavni odbor deluje po načelu javnosti in  demokratičnosti.  
Glavni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.  
 

8. člen 
Sejo glavnega odbora vodi predsednik zveze, ki za ta namen predlaga v izvolitev 
delovno predsedstvo,  zapisnikarja, dva overitelja zapisnika, odvisno od dnevnega reda 
pa lahko tudi skupino za redakcijo dokumentov in druge potrebne skupine. 
 

9. člen 
Delovno predsedstvo ima predsednika in dva člana. 
Delo glavnega odbora vodi v nadaljevanju predsednik delovnega predsedstva. 
Po ugotovitvi sklepčnosti, predlaga določitev dnevnega reda. 
Pooblaščeni predstavniki članov zveze lahko predlagajo dopolnitev dnevnega reda z 
ustrezno obrazložitvijo. 

 
10. člen 

Glavni odbor obravnava posamezne zadeve po vrsti kot so  določene v dnevnem redu. 
Obrazložitve lahko zadevajo več točk dnevnega reda skupaj, prav tako pa je lahko 
združena tudi razprava. 
V razpravi lahko sodelujejo vsi, ki so prisotni in sicer po vrstnem redu, kot so se 
priglasili k razpravi. 
Svoj prispevek lahko član glavnega odbora predloži v pisni obliki. 
 
 

11. člen 
Delo glavnega odbora se praviloma snema.  
O vsakokratnem zasedanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik Zveze, 
zapisnikar in overitelja zapisnika. 

 
12. člen 

Vsak član glavnega odbora in drugi prisotni na seji imajo pravico sodelovati v razpravi 
pri vseh točkah dnevnega reda. 
Če se prijavljeni za razpravo oddaljuje od vprašanj, ki so na dnevnem redu, ga je 
predsednik delovnega predsedstva dolžan opozoriti. 
Glede na obsežnost razprave se razpravo lahko omeji.   
 

13. člen 
Na podlagi gradiva, mnenj in predlogov iz razprave, sprejme glavni odbor svoja 
stališča, sklepe in druge odločitve. 
Sklepi in povzetek drugih gradiv seje glavnega odbora se objavijo na spletni strani ZZB 
NOB Slovenije in v Sporočilih ali v posebni publikaciji. 



 3 

 
14. člen 

Glavni odbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot polovica pooblaščenih 
predstavnikov članov zveze. 
Sklepi, stališča in druge odločitve so veljavne, če zanje glasuje večina navzočih članov 
glavnega odbora. 
Za odločanje o Statutu se odloča s kvalificirano večino članov Glavnega odbora, kar 
predstavlja 51 % vseh članov Glavnega odbora. O volitvah organov Zveze mora za 
veljavnost odločitve glasovati več kot polovica vseh prisotnih pooblaščenih 
predstavnikov Zveze. 
 

15. člen 
Na statutarna gradiva je možno vlagati dopolnila (amandmaje). 
Dopolnilo mora biti predloženo v pisni obliki ter obrazloženo in ga je treba praviloma 
poslati na Zvezo pet dni pred dnem, določenim za sejo, na kateri bo Glavni odbor 
obravnaval predlog akta. 
K dopolnilu mora podati svoje mnenje predlagatelj akta. 
 
Če je ugotovljeno, da je z vložitvijo dopolnila (amandmaja) porušena medsebojna 
skladnost določb akta, se mora vsebina dopolnitve uskladiti pred sejo Glavnega odbora. 
 
 

16. člen 
Predlagatelj dopolnila lahko dopolnilo umakne do začetka glasovanja. 
 
O vsakem dopolnilu k predlogu akta glasujejo člani Glavnega odbora posebej. 
 
Če je k posameznemu členu predloga akta predlaganih več dopolnil, se glasuje o njih 
po vrstnem redu, kot so bili vloženi. 
 

17. člen 
Ko je končana razprava o predlogu akta in glasovanje o dopolnilih, Glavni odbor glasuje 
o predlogu akta v celoti. 
 

18. člen 
V nujnih primerih lahko Glavni odbor odloči o posamezni zadevi tudi na korespondenčni 
seji z glasovnico, na podlagi pisnega predloga predsedstva Zveze. 

 
19. člen 

Član glavnega odbora ima dolžnost in pravico: 
− da prisostvuje sejam in aktivno sodeluje pri delu glavnega odbora, 
− da na sejah sodeluje v razpravi, predlaga ukrepe in sklepa o vprašanjih, ki so na 

dnevnem redu, 
− da deluje v skladu s statutom, programskimi temelji in usmeritvami za delovanje ZZB 

NOB Slovenije in sprejetimi stališči ter sklepi glavnega odbora, 
− da opraviči izostanek s seje glavnega odbora, 
− da o sprejetih stališčih in dokumentih poroča članom zveze, ki so ga imenovali za 

pooblaščenega predstavnika. 
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20. člen 
Če član glavnega odbora odstopi ali mu sicer preneha mandat pred potekom 
mandatnega obdobja, za katerega je bil izvoljen, je član zveze, katerega pooblaščeni 
predstavnik je bil, pristojen za imenovanje drugega pooblaščenega predstavnika. V tem 
primeru traja njegov mandat do poteka mandata Glavnega odbora zveze. 
Glavni odbor na seji verificira mandate svojih članov. 
 

 
21. člen 

 
Poslovnik začne veljati z dnem 11. 3. 2019.   
 
 
 
 
                              PREDSEDNIK  

ZZB NOB SLOVENIJE 
Tit TURNŠEK  

 
 
 
 
Številka: 024-1/19 


