
 

V skladu z določbami Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, in Zakona 

o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 ) je Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote 

NOB Slovenije, na svoji korespondenčni seji dne 25.11.2019, sprejel novo besedilo statuta, 

tako da se v prečiščenem besedilu glasi 

 

 

STATUT 

ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE  

NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA SLOVENIJE  

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (v nadaljevanju: 

Zveza) je domoljubna, prostovoljna, neprofitna protinacifašistična organizacija civilne družbe, 

v katero se zaradi uresničevanja svojih skupnih ciljev in interesov združujejo združenja 

borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije. 

V Zvezo se lahko izjemoma včlanijo tudi druga združenja, društva in organizacije, ki imajo v 

skladu z zakonodajo status društva in nevladne organizacije. 

 

Zveza je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Sloveniji. 

Zveza deluje v skladu s svojimi programskimi temelji in usmeritvami za delovanje. 

Namen delovanja Zveze ni pridobivanje dobička. 

Delovanje Zveze je javno in temelji na enakopravnosti članov. 

Zveza ima status društva in status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.   

 

 

                                                 II. IME, SEDEŽ IN OBELEŽJA 

 

2. člen 

 

Ime Zveze je "Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije. 

Sedež Zveze je v Ljubljani,  Einspielerjeva 6. 

Kratica Zveze je: ZZB NOB Slovenije. 

 

3. člen 

 

Zvezo predstavlja in zastopa predsednik Zveze, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član 

predsedstva. 

4. člen 

 

Zveza ima žig, znak in prapor. 

Žig je okrogle oblike, premera 3 cm. Na zunanjem robu žiga je napis "Zveza združenj borcev 

za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, v sredini pa "ime organa Zveze", z znakom 

iz tega člena. 

Znak Zveze izraža simbole narodnoosvobodilnega boja Slovenije 1941-1945: slovensko 

nacionalno zastavo, Triglav, Jadran, Osvobodilno fronto slovenskega naroda, peterokrako 

rdečo zvezdo, lipove liste in letnico 1941 - 1945.  
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Zveza ima prapor, ki ga sestavlja slovenska nacionalna zastava z znakom iz prejšnjega 

odstavka tega člena in z imenom organizacije. Na vrhu droga je kovinska peterokraka zvezda. 

 

5. člen 

 

Zveza praznuje državni praznik 27. april - Dan upora proti okupatorju tudi kot praznik 

ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda in kot svoj praznik. 

 

 

                                              III.  NAMENI IN CILJI ZVEZE 

 

6. člen 

 

Namen organiziranja ter delovanja Zveze temelji na tradicijah slovenskega odporništva, v 

boju za narodni obstoj, svobodo in samostojnost, ki se je najneposredneje in najdoslednejše 

izrazilo v boju za severno mejo 1918-1919, v narodnoosvobodilnem boju Slovenije 1941-

1945 in v osamosvojitveni vojni leta 1991. Prav tako je namen Zveze prizadevanje za 

ohranjanje vrednot narodnoosvobodilnega boja Slovenije 1941-1945, kot so: domoljubje, 

svobodoljubnost, protinacifašizem, tovarištvo, solidarnost, enakopravnost, humanost, socialna 

pravičnost, itd.  

 

 

                                                                     7. člen 

 

Cilji zveze so: 

− gojiti in utrjevati domoljubna, uporniška, protinacifašistična izročila slovenskega naroda in 

se zavzemati za vsestranski razvoj domoljubne zavesti državljanov, posebej mladine; 

− skrbeti za ohranjanje, razumevanje in posredovanje zgodovinske resnice o 

narodnoosvobodilnem boju Slovenije 1941-1945 in vseh demokratičnih pridobitvah tega 

boja ter se odzivati na poskuse njihovega razvrednotenja; 

− aktivno delovati v mednarodnih združenjih veteranov s ciljem ohranjanja in utrjevanja 

izročila NOB v okviru protinacifašistične zavezniške koalicije 1941 – 1945; 

− spodbujati usklajevano delovanje združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ter drugih 

članov pri uresničevanju njihovih pravic in skupnih interesov; 

− gojiti vzajemno solidarnost, humane medsebojne odnose in tovarištvo, spodbujati in 

razvijati razne oblike prostovoljne in družbene pomoči ter skrbi za ostarele, bolne in 

onemogle borce, vojne invalide in druge člane;  

− skrbeti za ohranjanje in varovanje ter izboljševanja zdravstvenega in socialnega varstva 

svojega članstva;  

− spodbujati in organizirati zaznamovanje pomembnejših obletnic in zgodovinskih dogodkov 

iz časa NOB Slovenije ter drugih obdobij slovenskega uporništva; 

− sodelovati s pristojnimi organi na lokalni in državni ravni za vzdrževanje pomnikov, 

spominskih obeležij in grobišč NOB Slovenije doma in v tujini; 

− spodbujati in podpirati raziskovalno, zgodovinopisno ter  spominsko-pričevalno delo, 

muzejske in spomeniško varstvene dejavnosti,umetniško ustvarjalnost, kulturno ter 

razvedrilno in športno-rekreacijsko dejavnost, navezano na tematiko NOB Slovenije ter 

drugih obdobij slovenskega uporništva; 

− ohranjati in podpirati glasilo Svobodno besedo, namenjeno celovitemu in objektivnemu 

informiranju javnosti in druge založniške dejavnosti v zvezi s tematiko NOB Slovenije in 

slovenskega uporništva; 
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− aktivno sodelovati s programsko sorodnimi veteranskimi organizacijami in drugimi 

organizacijami civilne družbe. 

 

Med cilje, ki jih zveza zasleduje se uvršča tudi popolno uresničevanje ustavno varovanih 

zakonskih pravic vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja. 

 

 

IV. NALOGE ZVEZE 

 

8. člen 

 

Zveza opravlja v javnem interesu naloge, z namenom izvrševanja ciljev iz 7. člena tega  

Statuta in ne zadevajo zgolj notranjih društvenih razmerij oziroma organizacijsko-kadrovskih 

odnosov med združenji (društvi) kot člani Zveze.  

 

Zveza opravlja sledeče naloge: 

- priprava in organizacija komemoracij, proslav, prireditev, seminarjev, kulturnih 

dogodkov, praznovanj, in dejavnosti povezanih z dediščino NOB; 

- priprava in izvedba okroglih miz, promocijskih dogodkov; 

- organizacija strokovnih izobraževanj, posvetov, sestankov; 

- izdajanje strokovne literature, knjig, brošur, spletnih in elektronskih publikacij; 

- uporabljanje sodobnih medijskih poti in družabnih omrežij za komuniciranje z 

javnostjo; 

- izdaja svoje glasilo Svobodna beseda; 

- sodelovanje z državnimi organi in organizacijami pri ohranjanju dediščine NOB; 

- koordinira delo članov Zveze na državnem nivoju; 

- načrtuje strateške aktivnosti v zvezi z ohranjanjem dediščine NOB; 

- izvaja mednarodno sodelovanje z namenom ohranjanja dediščine NOB; 

- skrbi za pravice vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in nekdanje taboriščnike; 

- opravlja druge naloge, pomembne za ohranjanje dediščine NOB. 

 

 

Zveza je nevladna organizacija v javnem interesu, ki opravlja naloge v svojih organih 

neposredno in v združenjih ter društvih, ki so njeni člani.  

 

9. člen 

 

Zveza s ciljem uresničevanja svojih interesov opozarja javnost ter pristojne državne organe na 

spoštovanje vrednot NOB Slovenije, navedenih v 8. členu, ter daje pobude za ustrezno 

zakonodajo s tega področja. 

Zveza sodeluje v zadevah,  ki so v skupnem interesu z državnimi organi, z organi lokalnih 

skupnosti, z veteranskimi, zamejskimi in drugimi sorodnimi organizacijami in društvi.  

 

10. člen 

 

Zveza je soustanoviteljica Ustanove Franca Rozmana Staneta in Ustanove dr. Šiftarjeve 

fundacije, ki delujeta na humanitarnem, socialnem in domoljubnem področju ter na področju 

ohranjanja spomina in prenašanja vrednot NOB Slovenije na mlade rodove.  

Predsedstvo Zveze imenuje predstavnike v  njune organe.  Njihov mandat traja 4 leta. 
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11. člen 

 

Zveza je članica Svetovne federacije veteranov (WVF).  

Zveza se včlani v mednarodne organizacije pripadnikov odporniških protinacifašističnih 

gibanj ter mednarodne organizacije internirancev, političnih zapornikov in drugih žrtev 

nacifašističnega nasilja ter aktivno sodeluje v njih. 

Zveza razvija dvostransko sodelovanje z nacionalnimi organizacijami borcev, internirancev in 

pripadnikov protinacifašističnih odporniških gibanj, zlasti s tistimi, s katerimi jo povezujejo 

skupni boj, dogodki in interesi iz časov narodnoosvobodilnega boja Slovenije 1941-1945 in 

druge svetovne vojne. 

 

                                      V. ZALOŽNIŠKA IN DRUGA DEJAVNOST 

 

                                                               12. člen 

 

Zveza izvaja založniško dejavnost, izdaja glasilo Svobodna beseda, spominske značke, 

organizira okrogle mize, spominske prireditve in podobne dejavnosti.  

Založniška dejavnost Zveze je prvenstveno namenjena članstvu, organom in organizacijam 

Zveze in je nepridobitne narave.  

Izjemoma Zveza opravlja tudi dejavnosti prodaje publikacij, spominskih značk in drugega 

propagandnega materiala ter oddaja poslovnih prostorov v najem in sicer: 

 

- 58.110 izdajanje knjig; 

- 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin; 

- 58.190 drugo založništvo; 

- 82.300 prihodki od prireditev. 

 

Dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena so povezane z namenom in cilji Zveze in 

se izvajajo kot dopolnilna dejavnost njeni nepridobitni dejavnosti. 

 

                                        VI. JAVNOST DELA IN NAČIN OBVEŠČANJA 

 

13. člen   

 

Delo Zveze in njenih organov je javno.   

Zveza obvešča javnost: 

- preko sredstev javnega obveščanja, 

- preko spletne strani Zveze in socialnih omrežij, 

- preko glasila Svobodna beseda in   

- z drugimi pisnimi informacijami.  

Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik Zveze.  

 

Zveza obvešča člane Zveze: 

– z objavljanjem vabil in povzetkov zapisnikov, 

– z izdajo informacij za člane Zveze, 

– s tem, da so zapisniki in drugi dokumenti vseh organov Zveze dostopni na vpogled vsem 

članom Zveze. 

 



5 

 

Zveza izdaja glasilo Svobodna beseda, ki je nestrankarsko glasilo za socialna, politična, 

zgodovinska in kulturna vprašanja doma in v svetu. 

 

 

VII.  ČLANI ZVEZE, NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI 

 

14. člen 

 

Člani Zveze so: združenja, društva in organizacije (v nadaljevanju: kolektivni člani), ki imajo 

v skladu z zakonodajo status društva in nevladne organizacije in ki ohranjajo vrednote in 

spomin partizanskih enot ter dejavnosti in služb NOB Slovenije, aktivistov in članov OF, 

vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in drugih udeležencev NOB Slovenije ter vseh, ki 

spoštujejo narodnoosvobodilni boj Slovenije 1941-1945 in so pripravljeni enakopravno 

sodelovati pri ohranjanju vrednot tega boja in uresničevanju nalog Zveze. 

Upoštevajoč statut, programe društva in sestavo članstva iz tega člena, je Zveza organizacija 

vojnih veteranov, ki je odprta tudi za druge člane.  

 

15. člen 

 

Pogoji za včlanitev v Zvezo: 

 

1. Združenje, društvo ali druga organizacija, ki želi postati član zveze (v nadaljevanju: 

kandidat za članstvo) sprejme odločitev o včlanitvi v Zvezo na seji najvišjega organa. O 

sprejetem sklepu pisno obvesti zvezo, zaprosi za vključitev v članstvo ter zraven priloži tudi 

svoj temeljni akt. 

 

2. Glavni odbor po prejemu prošnje za članstvo preveri ali iz temeljnega akta kandidata za 

članstvo izhaja prizadevanje za ohranjanje vrednot in spomina partizanskih enot ter dejavnosti 

in služb NOB Slovenije. Če predsedstvo ugotovi, da kandidat za članstvo izpolnjuje pogoje, 

kandidata v zvezo včlani s sklepom. Če predsedstvo ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje 

pogojev za članstvo, mu izda sklep o zavrnitvi. Zoper sklep je možna pritožba na glavni 

odbor, ki o zadevi odloči kot drugostopenjski organ. 

 

 

16. člen 

 

Pravice kolektivnih članov Zveze so: 

– da imenujejo pooblaščene predstavnike v Glavni odbor Zveze, 

– da sodelujejo pri delu organov Zveze, 

– da dajejo predloge in pobude organom Zveze pri delu in izvrševanju nalog, 

– da pridobijo sredstva, ki so namenjena Zvezi iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje 

nalog v javnem interesu, 

– da spremljajo uresničevanje sklepov in programov Zveze 

– da imajo pravico do vpogleda v finančno in materialno poslovanje Zveze, 

– da sooblikujejo programe dejavnosti Zveze. 
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17. člen 

 

Dolžnosti kolektivnih članov Zveze so: 

– da sodelujejo pri delu organov Zveze, 

– da delujejo v skladu s tem Statutom ter da izvajajo odločbe in sklepe organov Zveze, 

– da s svojim delom prispevajo k uresničitvi ciljev in programov Zveze. 

 

18. člen 

  

Članstvo v Zvezi preneha: 

– z izstopom, 

– z izključitvijo, 

– s prenehanjem delovanja združenja ali društva. 

 

Kolektivni član izstopi iz Zveze prostovoljno, kadar poda glavnemu odboru pisno izjavo o 

izstopu. 

 

Kolektivni član se izključi iz Zveze na podlagi sklepa predsedstva Zveze v primeru, ko deluje 

v nasprotju z določili Statuta Zveze ali programskimi temelji in usmeritvami za delovanje 

Zveze. Zoper sklep predsedstva ima prizadeti kolektivni član pravico do pritožbe na glavni 

odbor, ki o zadevi odloči kot  drugostopenjski organ. 

 

                                                    

 

VIII. MLADINSKA ORGANIZACIJA 

 

19. člen 

 

Glavni odbor zveze lahko na predlog petih članic Zveze na ravni Zveze ustanovi ali ukine 

mladinsko organizacijo, kamor se lahko vključijo mladi člani(ce) članic zveze v starosti 18-29 

let. Vsaka članica ima v tej organizaciji dva predstavnika mladih (delegata), ki ga imenujejo 

mladi iz posamezne kolektivne članice.  

 

Mladinska organizacija deluje v razmerju z drugimi organi in organizacijami v imenu in za 

račun Zveze ter razpolaga s sredstvi, ki jih pridobi s svojo dejavnostjo s tem, da v skladu s 

finančnimi možnostmi pokriva tudi materialne stroške svojega delovanja. 

 

 

                                                       IX. SPOMINSKE ENOTE 

 

20. člen 

 

V Zvezi delujejo tudi spominske enote, ki simbolizirajo lik partizanskih enot iz NOB 

Slovenije. Njihovo delovanje opredeljuje Navodilo o delovanju spominskih enot NOV IN PO 

Slovenije, ki ga sprejme predsedstvo Zveze. 

 

 

 

 

 



7 

 

X. POKRAJINSKI SVETI 

 

21. člen 

 

Pokrajinski sveti so posvetovalno telo združenj na posameznih območjih oz. regijah. 

Pokrajinske svete tvorijo združenja na območjih: Zasavje, Posavje,Savinjsko območje, 

Podravje, Pomurje, Koroška, Gorenjska, Severno Primorska, Južno Primorska, Dolenjska in 

Bela krajina, Notranjska, Južno-slovensko območje, Osrednje-slovensko območje, razen 

mesta Ljubljane. 

  

Poleg pokrajinskih svetov, naštetih v prvem odstavku tega člena, na območju mesta Ljubljana 

deluje Zveza združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana. 

 

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana deluje tudi kot pokrajinski svet za 

območje mesta Ljubljana, katerega temeljna naloga je usklajevanje skupnih prireditev in 

aktivnosti včlanjenih združenj in društev v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB v mestu 

Ljubljana, prestolnice Republike Slovenije. 

 

 

22. člen 

 

Predsednika Pokrajinskega sveta  izvolijo pooblaščeni predstavniki združenj.  Mandat traja 4 

leta.  

 

23. člen 

 

Naloge pokrajinskih svetov so: 

− usklajevanje skupnih prireditev in skupnih aktivnosti združenj na območju pokrajinskega 

sveta, 

− sodelovanje z Zvezo, 

− koordinacija in uskladitev prejemnikov priznanj Zveze na območju pokrajinskega sveta za 

tekoče leto, 

− sodelovanje na mednarodnih srečanjih s sorodnimi organizacijami.                            

 

 

 

XI. UPRAVLJANJE IN ORGANI  ZVEZE 

 

24. člen  

 

Kolektivni člani Zveze uresničujejo svoje upravljavske pravice tako, da sta upoštevani načeli 

enakosti in sorazmernosti  vseh članov Zveze pri določanju predstavnikov v organe Zveze. 

 

 

Organi Zveze so: 

− glavni odbor, 

− predsedstvo, 

− predsednik, 

− nadzorni odbor. 
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Mandat vseh organov, funkcionarjev in delovnih teles je štiri leta. 

Mandat izvoljenih članov organov in funkcionarjev se lahko ponovi. 

 

 

1. GLAVNI ODBOR  

 

25. člen 

 

Najvišji predstavniški organ Zveze je Glavni odbor kot zbor članov. 

Glavni odbor sestavljajo pooblaščeni predstavniki članov Zveze. 

 

Pravice in dolžnosti člana Glavnega odbora imajo tudi predsednik Zveze, člani predsedstva in 

predsedniki pokrajinskih svetov.  

 

26. člen 

 

Glavni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Sklicuje ga predsednik 

Zveze, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik. 

Seja glavnega odbora se opravi tudi, če to zahtevajo najmanj tri združenja ali nadzorni odbor. 

Glavni odbor se lahko sestaja tudi na korespondenčnih in slavnostnih sejah. 

 

Glavni odbor skliče predsednik Zveze po navadni ali elektronski pošti, vsaj 15 dni pred sejo 

Glavnega odbora. Člani Glavnega odbora lahko svoje predloge za obravnavo na seji 

posredujejo najkasneje do 5 dni pred sklicem seje Glavnega odbora. 

 

Način delovanja določi Glavni odbor s poslovnikom. 

 

 

 

27. člen 

 

Pristojnosti Glavnega odbora: 

− sprejema dokumente, s katerimi izreka svoja javna stališča do vprašanj, ki so povezana z 

zgodovinskimi dejstvi o narodno-osvobodilnem boju slovenskega naroda 1941-1945 in v 

zvezi s spoštljivim odnosom do tega boja in do njegovih udeležencev (spomenice, 

deklaracije, izjave ipd.); 

− sprejme Statut Zveze, njegove spremembe in dopolnitve; 

− odloča o izpolnjevanju pogojev za včlanitev novega člana v Zvezo;  

− sprejme dvoletni program svojega delovanja in letni finančni načrt; 

− sprejme letno poslovno poročilo skupaj z računovodskimi izkazi; 

− odloča o pridobivanju in odtujevanju nepremičnega premoženja Zveze; 

− razpravlja o aktualnih družbenih in političnih vprašanjih, ki so povezana z delovanjem 

Zveze ali s sistemsko ureditvijo pokojninskega, zdravstvenega ali socialnega položaja 

udeležencev NOB Slovenije in drugih članov združenj in društev ter po potrebi sprejme 

ustrezne sklepe; 

− odloča o prenehanju Zveze; 

− odloča o pritožbah zoper odločitve organov Zveze; 

− za štiriletni mandat voli predsednika in podpredsednike, člane predsedstva ter nadzornega 

odbora in jih na lastno pobudo ali njihovo željo razrešuje; 
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− izvoli nadomestnega člana predsedstva in nadzornega odbora, če dotedanjemu članu 

preneha funkcija; 

− daje pobude združenjem za smotrno izpopolnjevanje njihove organiziranosti in delovanja; 

− izdaja ugotovitvene sklepe o včlanitvi novih članic Zveze in o prenehanju članstva 

posamezne članice; 

− opravlja druge naloge v skladu z določbami zakona in z določbami tega Statuta. 

 

28.  člen 

 

Predsednika, podpredsednika(ice) in člane predsedstva ter člane nadzornega odbora izvoli 

Glavni odbor na svoji prvi (konstitutivni) seji, s tajnim glasovanjem, če ne sklene drugače. 

Kandidate predlaga na tej seji izvoljena kandidacijska komisija na podlagi predhodnih 

predlogov združenj in organov Zveze. 

Za navedene funkcionarje ali člane je lahko predlagan vsak član(ica) združenja  ali društva. 

Konstitutivno sejo skliče predsednik Zveze pred koncem štiriletnega mandata funkcionarjev 

in članov organov iz prvega odstavka tega člena. 

 

 

2. PREDSEDSTVO 

 

29. člen 

 

Izvršilni organ glavnega odbora je predsedstvo. Sestavljajo ga predsednik Zveze, eden ali več 

podpredsednikov in deset (10) članov. Po funkciji so člani še generalni sekretar Zveze in 

predsednik Ustanove Franca Rozmana Staneta. 

 

 

30. člen 

 

Pristojnosti predsedstva: 

− skrbi za uresničevanje sklepov in drugih aktov glavnega odbora; 

− zagotavlja uresničevanje Statuta, programov dela, finančnega načrta in zaključnega računa; 

− določa predloge gradiv za seje glavnega odbora; 

− sprejema stališča in javne izjave ob pomembnih konkretnih družbeno-političnih vprašanjih 

v državi in v tujini, če te zadevajo NOB Slovenije in delovanje Zveze; 

− imenuje člane Sveta predsedstva; 

− ustanavlja delovna telesa, jim določi delovna področja in imenuje njihove člane; 

− oblikuje formalno-pravne predloge za spremembe in dopolnitve zakonov o statusnih in 

drugih interesih članov Zveze, članov združenj ter društev; 

− razporeja tista finančna sredstva v okviru finančnega načrta, ki niso tekoče finančne 

obveznosti Zveze; 

− odloča o premoženjskih zadevah Zveze razen o nepremičnem premoženju Zveze; 

− odloča o oddaji v najem premoženja Zveze; 

− določi enotno vsebino in obliko članske izkaznice za člane združenj; 

− predlaga združenjem najnižjo enotno letno članarino na člana; 

− imenuje in razrešuje generalnega sekretarja;  

− sklene pogodbo ali drug pravni akt, s katerim se v skladu z zakonom urejajo delovna 

razmerja v strokovni službi Zveze; 

− opravlja druge naloge Zveze, ki so izvršilne narave. 
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Za svoje delo sprejme Poslovnik o delu predsedstva in njegovih delovnih teles ter Sveta 

predsedstva. 

 

31. člen 

 

Predsedstvo uresničuje naloge iz prejšnjega člena tega Statuta na sejah, ki jih sklicuje in vodi 

predsednik Zveze ali po njegovi odločitvi pooblaščeni podpredsednik.  

Pri pripravi gradiva za seje pomaga predsedniku strokovna služba Zveze. 

 

Vsi člani predsedstva, razen za splošne naloge v vlogi člana predsedstva, posebej skrbijo tudi 

za uresničevanje nalog na delovnem področju, ki jim je določeno. 

 

32. člen 

 

Predsedstvo vodi tudi disciplinski postopek zoper kolektivne člane Zveze, v primeru kršitev 

aktov Zveze.  

 

Predsedstvo, kot disciplinski organ, ima na voljo ukrepe: 

- opomin kolektivnemu članu Zveze; 

- opomin pred izključitvijo kolektivnemu članu Zveze; 

- izključitev kolektivnega člana Zveze. 

 

Zoper ukrep izključitve je možna pritožba na Glavni odbor v roku 30 dni, od prejema 

odločitve disciplinskega organa. O pritožbi zoper odločitev disciplinskega organa dokončno 

odloči Glavni odbor na svoji prvi seji.  

 

 

3.  PREDSEDNIK ZVEZE, PODPREDSEDNIKI 

IN GENERALNI SEKRETAR 

 

33. člen 

 

Predsednik Zveze je individualni organ Zveze. Izvoli ga Glavni odbor. Njegov mandat traja 

štiri leta in je lahko ponovno izvoljen. 

 

Predsednik Zveze je njen prvi zakoniti zastopnik, ki zastopa Zvezo v pravnem prometu. 

Predsednik Zveze: 

−  Predstavlja in zastopa Zvezo v Sloveniji in tujini; za to lahko pooblasti tudi podpredsednika, 

za zastopanje pred sodišči in drugimi organi pa ustreznega strokovnjaka;  

−  sporoča javnosti ali organom in organizacijam stališča Zveze o aktualnih družbenih 

vprašanjih, ki zadevajo ohranjanje vrednot,  resnico o NOB Slovenije ali delovanje Zveze; 

−  sklicuje in vodi seje glavnega odbora in tiste seje predsedstva, za katere sklic in vodenje ni 

pooblastil podpredsednika; 

−  podpisuje akte organov Zveze; 

−  koordinira delovanje in stališča organov in funkcionarjev Zveze; 

−  opravlja druge naloge vodenja Zveze, ki niso dodeljene drugim organom in funkcionarjem. 
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34. člen 

 

Podpredsednik Zveze po pooblastilu predsednika Zveze, nadomešča predsednika Zveze v 

vseh njegovih nalogah, kadar je ta odsoten ali iz zdravstvenih razlogov ne more opravljati 

svoje funkcije. 

Podpredsednik Zveze po pooblastilu predsednika tudi sicer: 

− skliče in vodi sejo predsedstva; 

− opravlja določen del nalog predsednika kot svoje stalno delovno področje; 

− usklajuje določena stališča ali akcije med posameznimi delovnimi telesi, člani vodstva ali 

združenji in pokrajinskimi sveti; 

− predstavlja ali zastopa Zvezo; 

− opravlja druge določene naloge. 

 

35. člen 

 

Generalni sekretar Zveze: 

- skrbi za koordinacijo med organi Zveze, 

- usklajuje uresničevanje delovnega programa in ostalih projektov, 

- je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta in zaključnega računa;  

- skrbi za opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog Zveze; 

- na podlagi sklepov predsedstva podpisuje akte v zvezi s pravicami in obveznostmi 

 iz delovnega razmerja zaposlenih; 

- skrbi za uresničevanje sklepov organov Zveze in za zakonitost poslovanja; 

- vodi zapisnike sej predsedstva; 

- vodi delo strokovne službe Zveze; 

- opravlja druge naloge po naročilu predsednika in po sklepih organov Zveze. 

 

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren predsedstvu in predsedniku Zveze. Imenovanje 

traja pet let, z možnostjo ponovitve.  

 

 

4. NADZORNI ODBOR 

 

36. člen 

 

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in trije člani. 

Nadzorni odbor vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani nobenega drugega organa Zveze. Lahko 

pa sodelujejo na sejah vseh organov, vendar brez pravice odločanja. 

Nadzorni odbor spremlja in nadzira zakonitost dela organov Zveze in pri tem najmanj enkrat 

letno pregleda celotno materialno in finančno poslovanje. Sklepe sprejema z večino glasov 

vseh članov. 

 

O delu in ugotovitvah poroča Glavnemu odboru. 
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5. SVET PREDSEDSTVA IN DELOVNA TELESA 

 

37. člen 

 

Svet predsedstva je najvišje strokovno posvetovalno telo predsedstva Zveze.  

Svet obravnava vsa bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB Slovenije v preteklem in sedanjem 

času. Svet svoje mnenje, stališča in predloge posreduje predsedstvu, ki je dolžno o njih 

razpravljati, zavzeti svoja stališča in sprejeti morebitne ustrezne ukrepe. O sprejetih stališčih 

in ukrepih morajo biti obveščeni tudi člani Sveta. 

Sestavlja ga do 25 članov, ki jih imenuje predsedstvo Zveze na predlog predsednika Zveze. 

V delu sveta lahko sodelujejo tudi člani, ki jih na sejo povabi predsednik Sveta zavoljo 

poznavanja problematike obravnavanega področja. 

Svet vodi predsednik sveta, ki ga imenuje predsedstvo. Po pooblastilu predsednika sveta, ga 

lahko vodi tudi kak drug član Sveta.  

Seje sveta sklicuje predsednik sveta, ki v vabilu predlaga tematiko za obravnavanje na seji, in 

skupno s strokovno službo pripravi tudi ustrezna gradiva. 

 

38. člen 

 

Predsedstvo imenuje naslednja stalna delovna telesa: 

− koordinacijski odbor enot in služb NOV in POS; 

− koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja; 

− odbor za priznanja ZB ; 

− komisijo za finančna vprašanja; 

− komisijo za mednarodne odnose; 

− komisijo za izobraževanje; 

− komisijo za zgodovino NOB in 

− komisijo za organizacijska in kadrovska vprašanja. 

 

Za potrebe izvajanja določenih nalog Zveze lahko predsedstvo imenuje tudi druga delovna 

telesa. 

 

 

XII. PREMOŽENJE TER MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 

 

39. člen 

 

Sredstva, s katerimi razpolaga Zveza, se zagotavljajo: 

− s članarino v skladu z dogovorom s kolektivnimi člani Zveze; 

− iz sredstev proračuna Republike Slovenije za naloge, ki jih opravljajo Zveza in njeni člani v 

javnem interesu;  

− s prostovoljnimi prispevki, prihodki od prireditev in od druge lastne dejavnosti ter z drugimi 

prihodki; 

− s tržno dejavnostjo; 

− z izdajanjem glasila Svobodna beseda. 

     

Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.  
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Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z dvoletnim programom in letnim finančnim 

načrtom. 

 

40. člen 

 

Finančno in materialno poslovanje se vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega 

za potrebe Zveze ter v skladu z računovodskimi standardi za društva. 

 

Zveza ima svoj transakcijski račun. 

 

41. člen 

 

Zveza lahko samostojno ali z združenimi sredstvi ustanavlja ustanove in sklade za potrebe, ki 

so v skladu z njeno dejavnostjo. 

 

42. člen 

 

Razpolaganje s premoženjem in sredstvi, vključno z načinom poravnave obveznosti skladov, 

je določeno v pravilniku o finančno materialnem poslovanju Zveze, ki ga sprejme 

predsedstvo. 

O pridobivanju in odtujevanju nepremičnega premoženja Zveze odloča glavni odbor s 

kvalificirano večino članov Glavnega odbora, kar predstavlja 51 % vseh članov glavnega 

odbora. 

 

 

XIII. PRIZNANJA  

 

43. člen 

 

Zveza podeljuje članom združenj ter organizacijam, društvom, ustanovam in posameznikom 

priznanja za prizadevno delo v organizacijah Zveze ali za dosežke na zgodovinskem, 

leposlovnem, kulturnem, umetniškem, znanstvenem, socialnem in drugih področjih, za 

posebne zasluge pri razvijanju sodelovanja med narodi in v boju za mir. 

Priznanja se podeljujejo v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zveze, ki ga sprejme 

predsedstvo. 

Zveza podeljuje tudi jubilejna priznanja in častne nazive. 

 

 

 

XIV. STROKOVNA SLUŽBA 

 

44. člen 

 

Za opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih del lahko Zveza zaposli potrebno 

število stalnih ali občasnih strokovnih in administrativnih sodelavcev. 

O številu in izobrazbeni strukturi strokovnih in administrativnih delavcev odloča predsedstvo. 

Pravice in dolžnosti delavcev delovne skupnosti Zveze se uredijo v skladu z veljavno delovno 

pravno zakonodajo.  
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XV. PREHODNA IN KONČNI  DOLOČBI 

 

45. člen 

  

Zveza preneha, če se število kolektivnih članov zmanjša na enega  ali če Zveza dejansko 

preneha delovati. 

Sklep o prenehanju Zveze sprejme glavni odbor Zveze. V primeru prenehanja se proračunska 

sredstva vrnejo proračunu Republike Slovenije, ostalo premoženje pa se prenese na delujoče 

člane Zveze ali na drugo nevladno organizacijo v javnem interesu, ki deluje z enakim ali 

podobnim namenom.  

 

46. člen 

 

Spremembe in dopolnitve tega Statuta sprejme glavni odbor s kvalificirano večino članov 

glavnega odbora, kar predstavlja 51 % vseh članov glavnega odbora. 

 

 

47. člen 

 

Ta Statut je bil sprejet dne 21. marca 2019 in dopolnjen v skladu z navodili UE Ljubljana, dne 

25.11.2019.   

Z dnem uveljavitve tega Statuta, preneha veljati Statut ZZB NOB Slovenije z dne 06. 07. 

2015. 

Zveza mora v roku 12 mesecev od vpisa tega Statuta v register društev oz.  nevladnih 

organizacij uskladiti vse svoje akte in poslovanje s tem Statutom. 

 

 

Ljubljana, 25. november  2019                                           

 

 

 

                                                                         

 PREDSEDNIK 

Zveze združenj borcev 

za vrednote NOB Slovenije 

Marijan Križman 

 
 


