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Na podlagi Zakona o dru5tvih (Uradni list Republike Slovenije 5t. 6412011 z dne 12.08"2011) in
na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS 5t. 212A18) je zbor ilanov
Obmodnega zdruienia borcev za vrednote narodnoosvobodilnega bo.ja Nova Gorica na izredni
seji dne 2A.12.2019 sprejel spremembe in dopolnitve Statuta z dne 14.3.2017, da se v
predi Sdenem besedilu glasi

STATUT
ZDRUZENJA BORCEV

ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA NOVA GORICA

I. SPLOSNE DOLOdBE

1. dlen
Ta statut doloda pravila delovanja dlanov Zdruieqa borcev za vrednote narodnoosvobodilnega
boja na obmodju obdin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Rende-Vogrsko, Sempeter-Vrtojba in
Mestne obdine Nova Gorica.

2. dlen
ime zdruZenja ie: ZdruZenje borcev za vrednote narocinoosvobodilnega boja Nova Gorica (v
nadaljniem besedilu: zdruZenje). Skrajiano ime je Zdruler4e borcev NOB Nova Gorica
Sede2 zdruZenjaje r. Novi Gorici. Kidrideva ulica 5t. 9.

3. dien
ZdruLenje je samostojna, nevladna, domoljubna, nepridobitna organizaciia, u katero se z
namenom uresnidevanja skupnih interesov prostor..oljno zdruZujejo borci, drugi udeleienci
narodnoosvobodilnega in protifaSistidnega boja ter druge osebe, ki imaio pozitiven odnos do
vrednot narodnoosvobodilnega boja l94I -1945.
Zdruieqeje pravna oseba zasebnega prava.

4. dlen
ZdtuLenje je dlan Zveze zdruZenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki ima status dru5tva in
deiuje v javnem interesu.

5. dlen
Lig zdruLenja je okrogle oblike. Ob robu je napis: Zdruilenje borcev za vrednote NOB NOVA
GORICA in v sredini znak, ki je identiden znaku Zveze zdruler4 borcev za vrednote NOB
Sloveniie.
Ligimiio tudi krajevne organizacije, ki je ovalne oblike z napisom Krajevne organizacije.

6. dlen
ZdruLenje ima svoj prapor, ki ga sestavlja slovenska nacionalna zastava na eni strani, na drugi pa
so izraLeni simboli NOB .

Praporu je pripet trak, na katerem je izpisano ime zdruZenja.
Drog prapora je rdede barve, na vrhu je pozladena peterokraka zvezda.
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7. dlen
Prapor se lahko uporablja na spominskih prireditvah, ki jih arganizira zdruLerye, na drugih
javnih prireditvah in zborovanjih sorodnih organizacij, kadar sodelovanje ni v nasprotju z
interesi zdrulenla, na dogovorjenih drZavnih proslavah in na pogrebnih svedanostih za umrlimi
clani.
Prapor se iahko uporablja tudi izven drZave Slovenije, kadar se dlani zdruLenja udeleZujejo
mednarodnih veteranskih sredanj ali na podobnih svedanostih.

8. ilen
Prapor zdruLenia varuje, vzdriuje in nosi prapor5dak ali njegov namestnik. Prapor5caka in
njegovega namestnika dolodi izvr5ilni odbor zdruilenja.
O sodelovanju prapor5daka s praporom na prireditvah odloda predsednik zdrulenja.
Krajevne organizacije imajo svoj prapor, ki ga varuje, vzdtiuje in nosi prapor5dak ali njegov
namestnik, ki ju dolodi krajevna organizacija.

9. dlen
ZdruLenleje dlan Zveze zdrulery borcev za vrednote NOB Slovenije in deluje v javnem interesu
na podrodju zdravstvenega in socialnega varstva vojnih veteranov in Zfiev vojnega nasilja ter pri
vzdrLevanlu vojnih grobiSd. V ta namen sprejema kratkorodne in dolgorodne programe delovanja
na teh podrodjih.

10. clen

Zdruilenje zastopa predsednik, ki odgovarja za njegovo zakonito poslovanie. Za obr.eznosti
zdruZenja odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoZenjem tudi njegove odgovorne osebe,
ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjSale premoienje zdmZenja ali s preusmeritvijo
poslovanja oziroma finandnih tokov na drugo obstojedo ali novoustanovljeno pravno osebo ali
fizid,no osebo prepredile povedanje premoZenja, deprav so vedele, da zdraLenje ne bo moglo
poravnati obveznosti tretjim osebam" Odgovorne osebe odgovarjajo do vi5ine o5kodovanja
zdruienja, ki so ga povzrodile s svojim ravnanjem.

Za obveznosti zdmZenja v primerrh rz prejSnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizidna ali
pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoZenjsko korist, in sicer do vi5ine
pridoblj ene premoZenj ske koristi.

11. dlen

ZdruZerye deluje po nadelu javnosti in o svojem delu obveida dlane ter javnost preko revije
Svobodna beseda in dmgih sredstev javnega obveidanja
Clane 5e obve5da:

preko rednih sestankov,
z elektronsko poito.
z objavo na spletni strani,
s po5iljanjem zapisnikov sestankov na dom,
s tem. da so zapisniki sej vseh organov dru5tva dostopni na vpogled vsem dlanom na
sedeZu zdrulenia.

Sir5olavnost obvesda zdruLet4e o svojem delu tako, da so seje organov zdrulenla javne, da
organizira okrogle mize, tiskovne konference, da na svoje seje vabi predstar,.nike zainteresiranih
organov) ustanov, orgaoizacij ter predstavnike sredstevjavnega obve5danja.
Za zagotovitev javnosti dela in podajanje todnih informacij o delu zdruLenja, je odgovoren

ffi
predsednik.
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12. ilen

Nameni in cilji delovanja zdruZenja so:

- skrb zaohranjanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju;

- utrjevanje domol-iubnega, upomi5kega in protifa5istidnega tzrodlla slovenskega naroda;

- zal'zemanje za razvoj domoljubne zavesti drZavljanov, posebej mladih;

- skrb za zaznarnovanje z narodnoosvobodilno borbo povezanih obletnic;

- skrb zavzdrievanje pomnikov, grobiSd in grobov padlih in umrlih borcev NOB ter Zrtev naci-
faiizma;

- spodbujanje in podpiranje s tematiko narodnoosvobodilnega boja povezanega zgodovinopisja,
muzej ske, spomeni5ko-varstvene dei avnost in umetni5ke ustvarj alnosti:

- ohranjanje tovari5kih vezi med borci, udeleZenci in zagovorniki vrednot NOB, vojnimi
invalidi, bivSimi politidnimi zaporniki, intemiranc.i, izgnanci ter ilani odporni5kih gibanj in
zavezniSkih vojsk;

- spodbujanje solidarnosti in humanih medsebojnih odnosov in razviianje raznih oblik
prostovoljne druZbene pomodi ter samopomoii v skrbi za ostarele, bolne in onemogle dlane;

- na podlagi izku5enj iz NOB in obrambne vojne za Slovenij o 1991 prispevati h krepitvi
varnosti in obrambne modi Republike Slovenije.

Nepridobitne dejavnosti oziroma naloge zdruZenja so:

- pomod dlanom zdruLenjapri uveljavtjanju pravic na podlagi zakonskih predpisor,;

- organiziranje tovari5kih sredanj, iportno-rekreacijskih in drugih prireditev ob pomembnih
obletrricah zgodovinskih dogodkov in ob driavnih praznikih;

- organiziranje razprav, predavanj, seminarjev, okroglih miz in podobnih prireditev v zvezi z
dej avno stj o zdruLenia;

- dajanje pobud in sodelovar4e z drl.avnimi organi in ustanovami civilne druZbe;

- sodelovarr1e z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi, zlasti zamejskimi, organizacijami pri
uresnidevanju projektov, ki imajo enake ali sorodne cilje kot so cilji zdruZenja,

- podeljevanje priznanj domadim ali tujim osebam oziroma ustanovam, ki so se Se posebej
izkazala s podobno dejavnostjo.

Izjemoma zdruLeqe opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti:
J58.1i0 izdaja knjig, predvsem s ternatiko iz dejavnosti dru5tva
J58.190 drugo zaloZni5tvo (prodaje publikacij, spominskih znadk in drugega propagandnega

materiala)
N77.330 posojanje pisarni5ke opreme druStvom s podobno dejavnostjo

13. dlen
ZdrtLenje sodeluje na obmodju obdin iz 1. dlena tega statuta. s pristojnimi organi lokalnih
samoupravnih skupnosti na podrodiih, ki so pomembna za uresnidevanje njegovih interesov ter z
organi upravnih enot za podrodje vojnih veteranov, invalidov in Zrtev vojnega nasilja.
Pri uresnidevanju ciljev in namenov svojega delovanja zdruZenje sodeluje tudi z dru5tvi, ki imajo
podobne programe delovanja, z ustanovami in organizacijami v zadevah, ki so v skupnem
interesu.
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I)ejavnosti zadnjega odstavka tega dlena so povezane z namenom in cilji zdrtrtenia in se izvajajo
kot dopoinilna dej avnost nj egovi nepridobitni dej avnosti.



13.a ilen

V okviru zdruLeryazpadiuresnidevanja naiog in ciljev zdruLenia. organiziranja skupnih sredanj

in zbiranja zgodovinskih publikacii delujeio posebne interesne oblike organiziranosti in

dejavnosti:
Sekcija Maj 45

odbor VOS OF in 2. brigada VDV
skupnost internirank

IT. .LANSTVO V ZDRUZENJU

14. dlen

elan zdruZeniaie lahko oseba, ki pisno tzraziZeljo postati dlan ter sprejme ta statut in je ali:

a) udeleZenec narodnoosvobodilnega boja, borec, aktivist ali dlan Osvobodilne fronte, Slovenske

protifaSistidne Zenske weze, Zvez,e slor.enske mladine ali pionirske organizacije;

b) voia5ki vojni invalid, vojni ujetnik; t

c) civilni invalid vojne;
d) de je v domovini a1i v tujini podpiral narodnoosvobodilno gibanje al\ zunai domovine

sodeloval v oboroZenem odporu,v zavezttskih vojskah ali gibanju proti taSizmu;

e) de je b|l zaradi udeleZbe oz. sodelovanja v narodnoosvobodilnem boju v zaporu, tabori5du,

konfinaciji ali na prisilnem delu (zapornik, interniranec, tabori5dnik, konfiniranec.
'deportiranec);

1) de je Zrtev nacifa5istidnega nasilja (tabori5dnik, ukradeni otrok. begunec, izgnanec ipd.);

g) 6e je veteran vojne za Slovenijo 1991;

h) de je zagovornik vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941-1'945.

i5. dien

Zavstop v dlanstvo je potrebno izpolniti pristopno i4avo z osebnimi podatki.

Za sprejem v dlanstvo je pristojna krajevna organizacij a zdnfieryapo kraju stalnega prebivali5da.

i6. dlen

Vsak dlan ima dlansko izkaznico. Obliko in vsebino dlanske izkaznice doloda pristoini organ

Zveze zdroleni borcev za vreduote NOB Siovenije.

17. dlen

Pravice dlanov so:

da sodelujejo pri delu zdruienia.
da uresnidujejo svoje interese na podrodju dejavnosti zdruLenia,

da sodelujejo v programih in akciiah, ki jih organizira dru5tvo,

da aktivno sodelujejo pri uresnidevanju ciljev zdrtrienia,

da izvr$gjejo dolodila tega statuta, drugih aktov z.druLenla, sklepov in programov" ki jih
sprejme zdruZenje.

DolZnosti dlanov so:

da deluje.jo v skladu s Statutorn in drugimi akti. prograrnskimi cilii ter sklepi organov

zdru2enja.
rla aktivno sodelujejo v akcijah. ki jih prireja zdruLenje in s svojim delom prispevajo k
uresnidevanju ciliev in naiog zdruhenia.

da dajejo zdruZenju informaciie, ki so potrebne zaizvajanie skupno nalog,
\)'

4



da prena5ajo svo.ie izkuinje in znanje na mlaj5e in nove ilane zdmZenja,
da varu.f ejo ugled zdrrlenja.
da s svojim delovanjem ne ogroZajo sebe ali drugih.
da plaiuje.f o letno dlanarino, katere vi5ino dolodi skup5dina.

elani zdruZcnja so pri uZivanju pravic in izvrievanju dolZnosti enakopravni.

18. ilen
ilanstvo v zdruZenju preneha z izstopom, z izkllu(itvijo a1i s smrtjo. Steie se, daie dlan izstopil
rz zdtuLenja, ko poda organu zdruienja pisno izjavo o izstopu.
Iz dlanstva zdruiertla se izkljudi dlana, za katerega se ugotovi. da je krSil doiodbe statuta ali
zavestno deloval proti interesom zdruZenja in tako ruiil ugled zdrui;enja ali kljub opominu v
tekodem letu ni pladal dlanarine.
Sklep o izkljuditvi mora biti obrazloZen.

19. dlen
ilani zdruLerrja, ki imajo poseben interes. lahko namene in cilje zdnt1etjaizvajajo tucli na ravni
zdruLenja v obliki sekcij, skupnosti enot in sluZb NOV in v drugih organizacijskih oblikah.

20. dlen
Skup5dina zdruierya svojim dlanom, ki imajo posebne zasluge za delo in ugled zdrulenja,lahko
podeli naziv dastnega dlana oziroma dastnega predsednika.
Skup5dina podeii naziv dastnega dlana oziroma dastnega predsednika z vedino glasov prisotnih
delegatov na skup5dini.

21" d,len

Zdruienje spodbuja gospodarske in druge organizacije, ustanove. druStva ali posameznike za
sponzorstvo zdruZeniu a1i krajer..ni organizaciji pi izvedbi dolodene naloge ah za darovanje
sredstev za posamezne projekte ali za delovanje zdruLenja.
Medsebojne pravice in obveznosti med sponzorjem in zdruZenjem se lahko uredijo tudi s

pogodbo o sponzorstvu, namen darovanja pa v pogodbi o darovanju.

l. Krajevna organizacija

22. dlen
Temeljna oblika delovanja dlanov zdrui.enja ie kraievna atganlzacija, ki jo zdruZenje iahlio
ustanovi kot notranji organizaciiski sestavni del zdruLenja za obmodje ene ali ved lcajevnih
skupnosti, naselij ali ulic.
Zdruienje dolodi ime krajevne organizacije na predlog njenih dlanov.
Krajevna organizacija deluje kot metoda dela zdrttienja v skladu s statutom zdruienja.
Ob razpravi in odlodanju o statutu druStva, njegovih spremembah ter o dnevnem redu in gradivu
za skup5dino krajevna otganizacija deluje kot delni zbor druStva. Ta dolodi delegata oziroma
delegate, ki sprejeta staliSda prenesefio) na skup5dino, o sprejetih sklepih in staliS5ih zdruLenja
pa mora(io) porodati svoji krajevni organizaciji.
Zdrulerye odloda tudi o zdruiitvi ved krajevnih organizacij a1i pripojitvi nove k Ze obstojedim.
Krajevna organizacqa uporablja pri svojem delovanju naslednje ime >>Zdruienie borcev za
vrednote NOB - Krajevna organizocijct............... ))
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I elani kraievne organi zac4eizvoliio odbor tilr:tLa*ka, ki zastopakrajevno organizacijo ter
tainika, ki vodi operativno tehnidne in finandne naloge krajevne organrzacije in blagainika.

24" dlen
Najvi5ii organ krajevne organizacije je ztror dianov, ki se sestane po potrebi, obvezno pa pred
skiicem skLrpidine obmodnega zdruZenia.
Sestanek krajevne organizaciie sklide njen predsednik po svoji presoji ali na zahtevo deset
odstotkov dlanstva.

26. clen
Finandno in materialno poslovanfe krajevne organizacije poteka preko transakcijskega raduna
zdruLerya s postavko krajevne organizacije.
Krajevna organizacija vodi knjigo prejemkov in izdatkor,.
Finandne iistine podpisuje predsednik zdruZenja.

2. Obiinski odbor

Obdinski odbor sestavljajo predstavniki krajernih organizaclj, ki izmed sebe izvolijo predsednika
obdinskega odbora.

3. Mestna koordinacija

28. dlen
Krajevne organizacije. ki deluiejo na obmodju mesta Nova Gorica, lahko oblikujejo mestno
lioordinacijo.
Mestno koordinacijo vodi odbor. ki ga sestai,ljajo pr:edsedniki krajevnih organizacij v mestu.
Odbor izvoli predsednika odbora mestne koordinaciie.
Naloge rnestne koordinacije so:

- sodelovanje s Krajevno skupnostjo Nova Gorica,

- koordinacije delovanja krajevnih organizacij v mestu,

- drugih nalog za uresnidevanje programa zdruLenja.
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25. clen
Naloge krajevnih organizacij so zlasti:

- sodeiovanje pri uresnidevanju nalog zdruienja;

- organiziranje razlidnih sredanj. proslav ob obdinskih oziroma kraievnih praznikih in drugih
pomembnih obletnicah:

- organiziranje in dajanie pomodi bolnin-r dlanom, obiskovanje in pomod dlanom. ki so v
domor.ih za starejSe obiane;

- skrb zavzdrLeu-anje spomenikov, grobov padlih borcel'NOB in spominskih znamenj;

- pobiranje dlanarine in drugih prispevkov dlanov;

- opravljanje drugih nalog, ki jih kraievni organizaciji poveri v izvr5itev zdruZenje.

27. dlen
Na obmodju posamezne obiine lahko r,ed krajevnih organizacij oblikuje obdinski odbor zaracli :

- sodelovania z Zupanom in mestnim oziroma obdinskim svetom;

- koordinacije delovanja kraievnih organizacij na q!ihovem obmodju:

- drugih nalog za uresniievanje programa zdruZenja.



I
IY. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZDRUZENJA

29. dlen
Organi zdndenia so:

skup5dina - zbor dianor,,
izvriilni odbor,
nadzorni odbor.
dastno razsodiSde,

predsednik zdruLer4a.

Mandatna doba organov zdruZenja je itiri leta. ee je Stevilo dlanov man-iSe kot 10 (.deset), se

pristojnost za odlodanj e razdeh med zborom dlanov, izvr5ilnim odborom in predsednikom
zdraLenja. Izvr5ilni odbor izvrSuje odloditve zbora dlanov. Zbor dlanov izvrSuje nadzorno
tnntricijo tako, da nadzoruje delo predsednika zdraienia in dlanov izvr5ilnega odbora. Za
izvrSevanie te funkcije vsako leto imenuje zadasno delovno telo ter mu dolodi naloge. pooblastila
in odgovornost.

Mandat predstavnikov, ki jih voli ali imenuje zbor dlanov ali izvr5ni odbor traja 4 (Stiri) leta. Po
poteku mandatne dobe so lahko ponovno izvoljeni. V primeru smrti ali neaktivnosti teh dlanov
se v roku mandata nadomestiio, vendar najkasneje do prvega nasledn-iega zasedanj a zbora
dlanov. ki mora izvoliti nove.

1. Skup5iina (zbor dlanov) zdrulenia

30. ilen
Skup5d,ina kot zbor ilanov je najvi5ji organ zdrvhenja. Sestavljajo jo delegati krajevnih
organizacij.
Stevilo delegatov posamezne krajevne organizacije se dolodi proporcionalno glede na Stevilo
dianov v krajevni organizaciji. ICjud za doloditev Steviia delegatov iz posamezne krajevne
organizacij e j e naslednj i :

- do 50 dlanov en delegat,
- od 51 do 100 dlanov dva delegata,
- nad 100 dlanov tri delegate"

Na skupSdini, poleg izvoljenih delegatov, sodelujejo tudi predsednik in podpredsedniki
zdrulerya, dlani izvr5ilnega odbora, predsednik nadzornega odbora, predsednik dastnega
razsodi5da, dastni predsedniki zdrulerya, predsednik sveta zdruLer4a, predsedniki obdinskih
odborov, predsednik mestne koordinacije Nova Gorica, predsedniki domicilnih enot NOV in
POS ter drugih skupnosti, ki nadaijujejo tradicije NOB, vendar vsi brez pravice glasovanja.

31. dlen
Skup5dina:
* doloda smernice za delovanj e zdruienja in sprejema letni program dela;

- obravnava in sprejema stali5da o druZbenih in dmgih aktualnih vplaianjih v zyezi z NOB;
- ocenjuje delo izvr3ilnega odbora zdruienja, nadzomega odbora in obravnarra delovanje

krajevnih organizacij in obdinskih odborov;

- sprejme sklep o vdlanitvi v Zvezo zdruLery borcev za vrednote NOB Slovenije in v druge
zYeze in povezave;

- doloda r.i5ino dlanarine;

- dolodi delitveno razmerje sredstev pridobljenih s dlanarino med krajevne organizacije in
zdruZenjem:

* spreminia in dopolnjuje statut zdruilenjain druge splo5ne akte;
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- spreiema porodilo o delovanju in t-rnandno-materialnem poslovanju;
- sprejema t-irrandni nadrt in potriuje letno porodilo (bilanco stania in izkaz poslovnega izida s

po"iasniii);

- voli in razreSuje predsednika. podpreclseclnike. dlane izvrsilnega in nadzomega odbora.
dastnega razsodi3ia ter delegate zdruZenja v repr.rbli5ke organe Zveze zdruienj borcer,. za
vrednote NOB Slovenije;

- odloda o pritoibah zoper odloditve organo\i zdruZenja;

- odloda o prenehanju delovanja zdrulenja.

32. dlen
Skup5dina se sestane najmanj enkrat letno

33. ilen
Sejo skup5dine sklide predsednik zdruZenja najmanj deset (10) dni pred zasecianjem na lastno
pobudo, po sklepu izvrsilnega odbora. na zahtevo nadzomega odbora ali na zahtevo ene petine
dlanov.

34. dien
Skupsdina veljavno sklepa. de je navzoia najmanj polovica <ielegatov.
Ce ob napovedanem zadetku zasedanja skup5dina ni skiepdna, se zaietek zasedanj a odloai za
petnajst minut. nakar veljavno sklepa. te je navzodih ved kot tretjina delegatov.
Veljavne sklepe sprejema z vedino glasov navzodih delegatov. O prediogih sklepov se praviloma
glasujejavno, glasovanje paje tajno, de to zahteva vedina navzodih delegatov.

35. dlen
Delo skupidine vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skup5dina. Sestavijajo ga predsednik
delovnega predsedstva in dva dlana. Skup5dina na predlog predsednika delovnega predsedstva
imenuje zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.
O delu skupSd,ine se pi5e zapisnik, ki ga podpiSejo predsednik, oba overovatelja zapisnika in
zapisnikar.

2. Predsednik podpredsedniki

36. dlen
Predsednik zdruZenja je zastopnik zdruZenja ter predstavlja zdruZenje pred drZavnimi in drugimi
organi in organizacijami v drZavi in tujini. Predsednik zdruLetla je hkrati tudi predsednik
izr,r5ilnega odbora zdruLenja.
Predsednik sklicuje in vodi seje izvr5iinega odbora, koordinira clelo organov zdruZenja, je
odredbodajalec flnandnega in materialnega poslovanja. odloda o plad.ilu radunov do vrednosti, Li
io letno doiod,i izvr5ilni odbor in opravlja naloge, za katere ga poobiastijo skupSdina in izvrSilni
odbor. Predsednik zdruZenja je odgovoren skup5dini.
Kolegii predsednika je posvetovalni organ predseclnika, ki ga sestavljajo podpredsedniki in drugi
dlani, ki jih imenuje predsednik.

37. dlen
ZdruLerye ima enega ali ved podpredsednikov.
Podpredsedniki zdruZenja pomagajo predsedniku zdruLenja pri opravlianju njegovih nalog.
Predsednik pooblasti enega od podpredsednikor:, da ga v primeru odsotnosti nadomesda
V primeru, da predsednik ne more ved opravljati svoje funkcije, najstarej5i podpredsednik v 15
dneh sklide sejo izvr5ilnega odbora. ki odloda o zadasnem vodenju zdrulerya do prve seje
skupSdine
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4. Nadzorni odbor

41. dlen

#m:X
'$ 

ry 
"f-*e

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva dlana ter njihovi namestniki.

jll. clen

Za opravljanje strokovnih in achninistrativno tehnidnih poslov zdruher4a- laiiho zdruZenie zaposii

stalne ali obdasne strokovne sodelavce.

Strokovni sodelavec:
- skrbi za koordinacijo med organi.
- usklajuje uresnidevanje delovnega programa in projektov.

- skrbi za opravljanje strokovno tehnidnih, administrativnih nalog in t-rnanino-

raiunovodskih nalog,
- pomaga predsedniku pri pripravah sei skupSdine. izvrsilnega odbora in drugih organov,

- opravlja druga dela po navodiiu preclsednika zcim2ertf a.

3. Izvr5ilni odbor zdruZenia

39. dlen

Izvr5illi odbor zdruZelja(v nadaljevanju: odbor) je izvrSilni organ zdruZenia in Ste-ie do 29

dianov. ilani odbom so po ftinkciii predsednik in podpredsedniki zdruZenia. Odbor tzvaia sklepe

in stali}da. sprejete na skup5dini ter druge naloge, za katere ga pooblasti skupSdina. Odbor zlasti:

- usmeria delo delovnih teles odbora;

- usklajuie in usmerja delo tlanor. zclruZenja v krajevnih organizaciiah in dlanov obdinskih

odborov;

- predlaga skup5dini v obravnavo in potrditev letnega programa in finandnega nadrla ter poroda

o izvr5evanju v preteklem obdobju;

- uresnituje delovni program, skrbi za finandno in materialno poslovanje zdruZenja. ki je
potrebno za rzvaianie programa:

* pripravlja predloge aktov. kijih sprejema skupSdina;

- pripravlja kandidacijske postopke za izvedbo voiitev in imenovanja na skup3dini;

- skrbi za obvesdanje dlanov in jar.'nosti o deiu zdruZenia;

- organizira sodelovanje z drugimi zdruZenii borcev za vrednote NOB, s sorodnimi

organizacijami in skupnostmi, z drLavnimi organi ter organi lokalnih skupnosti;
* uprar,lja s premoZenjem zdruZenja;

- podeljuje priznanja in nagrade zdruLerya;

- imeluje komisiie, sekcije ali odbore za posalxezna podrodja aktivnosti in doloda niihove

naloge;

- opravlia druge naloge , ki izhaiaio iz aktov zdrttierya in sklepov skupidine.

40. ilen
Izvr5ilni odbor se sestaja po potrebi. Seje odbora sklicuie in vodi predsednik zdruZenja.

Za veljavno oclloianje in sprejemanje sklepov je potrebna navzodnost ved kot polovice 61anov

odbora. Sklepi se sprejemajo z vedino glasov prisotnih dlanov odbora.

O sejah se vodi zapisnik. lzjemoma se lahko izvede tudi dopisna seja.

ee dlan oclbora ne rtore ved opravljati svojih doiinosti. lahko odbor imenuje novega diana, ki

opravlja to funkcijo do odloditve o njegoveni dlanstvu na naslednii seji skup5dine-



42. ilen
Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela zdruZenja in njegovih organov ter nadzira finandno in
materialno poslovanj e zdru:Zeni a.

Nadzorni odbor nadzira zlasti :

. izvajanje statuta in drugih aktov zdruLenja.

. izvajanje sklepov organov zdruierya.
o odgovorno in ekonomidno uporabljanje sredstev zdru2enja.
o oceniuje letna porodila o flnandnem poslovanju zdruZenja in posreduje svojo oceno

skupSdini,

' ugotavlja nepraviinosti pri delu organov zdndenja in opozaria na odpravo ie-teh.

43. dlen
Seje sklicuje in vodi predsednik nadzomega odbora. de je ta odsoten. pa njegov narnestnik. Za
svoje clelo je odgovoren skupSdini.
Nadzorni odbor lahko veljavno sklepa. de so na seji navzodi vsi dlali ali njihovi namestniki.
sklep je sprejet, de sta zanj glasovala dva dlana ali njuna namestnika.
O seji nadzomega odbora se piie zapisnik.

44. dlen
ilani ali namestniki dlanov nadzornega odbora ne morejo biti hkrati dlani izvr5ilnega odbora
zdruLenja.

5. tastno razsodi5ie

castno razsodi5de steje tri clane, ti ir*"15rJllnrn,o,i,o predsednika. Sestaia se r1a lasrno
pobudo. na podlagi pisnih zahtev organov dru5tva ali posameznega dlana zclruienia.
Castno razsodiide vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s sploSnirni nadeli
postopka pred sodi3di.
Castuo razsodiSde sprejema veljavne sklepe. de so prisotni vsi trije dlani. Sklep je sprejet, de
zanj glasujeta dva dlana.

46. dlen
Disciplinske krSitve. ki.iih obravnava Easrno razsodi5de. so:

o krSitve doloib statuta.
. nevestno izvrsevanie sprejetih zadolLitev in funkcij v zdruzenju.
o neizvrievanje sklepov organov zdruZenja.
. de.ianja. ki kakorkoli Skodtiiejo ugledu zdrtiZenja.

47. dlen
Disciplinski ukrepi. ki jih po izvedenem postopku izrede dastno razsodisde so :

- oponrin,
- javni opomin,
- izKl.l uclte\ .

7-oper sklep dastnega razsodi5da ima prizadeti pravico pritoZbe na skupsdino" ki skiepa
dokondno,
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48. d.ien
Svet obmodnega zdruLenia je posvetovalni organ. i<i ciaje skup5dini. izvrsilnemu odboru ali
predsednika zdruilenja pobude in predloge o programskih zadevah dmstva ter oblikuje predloge
stali5d v zvezi z druZbeno politidnimi pojavi, ki zadevajo probieme v zvezi , ,ru*"r.i in ciqi
zdrulenja.
Clane sveta imenuje izvr5ilni odbor. Svet se sestaja po potrebi, prvo sejo sveta pa sklide
predsednik zdtuLenla. Svet izmed svojih dlanov izvoli pr:edsednika. ki it<ticu;e in vodi seje sveta.

V. FINAI{CXO IN MATERIALNO POSLOVAN.IE ZDRUZUX"TA

zl9. clen
Opravljanje funkcif v organih zdruLenjaje praviloma brezpladno. Izvrsilni odbor iahko v sklaclr-rz veljavninli predpisi dolodi vodstr,'enin.r delavcem nagrade glede na njihovo cielov*o
angaZiranje.
Clani organov zdruZenja imajo pravico do povrnitve stro5kov. ki so potrebni za opravljanje
funkciie y organu zdruienia.

50. dlen
Viri sredstev za ciejavnost zdruZenja so:

- dlanarina:

- darila, volila, prostovoljni prispevki;

- sredstva obdinskih proradunov:

- sredstva Proraduna Republike Slor.enije z,a izvalanje nalog, ki jih zdruaenje opravlja v javnem
interesu;

- prispevki sponzoriev in donatorjev.

52. dlen
te zdruZenje pri opravljanju svoje d.ejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhod,ki, ga mora
porabi ti za izv aj anje dej avno sti, za kater o j e biio ustanovli eno.
Vsaka delitev premoZenja zdruhenia med njegove ustanovitelje, dlane ali druge osebe je nidna.

53. dlen

in letnim

54. dlen

55. dlen
Finandno in materialno poslovanje zdruienja je javno.
Vsak cilan ima prar.ico vpogleda v vse dokumente in
poslovaniu zdruZenla.

postopke pri finaninem in materialnem
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6. Svet otrmoinega zdruZenja

51. dlen
Clanarina predstavlja temeljni vir prihodka zdruZenja, ki je namenjen za financiranje vseh ravni
orga rr iziranost i.

zdruLenje razpolaga s finandnimi sredstvi v skladu z letnim
finandnim nadftom.

Finandne in materialne listine podpisr,rje predsednik zrlruZenja oziroma osebe, ki jih za to
pooblasti predsednik.



Za pomo{ pri urejanju finandnih zadev lahko zdrtrtenje pooblasti tudi zunanjega strokovnega
sodelavca oziroma organizac ijo.
Zdnrtenie vodi poslovne knjige po sistemu dvostarzaega knjigovodstva.

56. dlen
PremoZeaje zdwlet4a predstavljajo vse nepremidaine in premidnine, ki so last zdruZenja in so
kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoZenjem upravlja izvrSilrii odbor.

Finandno in materialno poslovanje mora ot:J;?lrdu z veljavnimi predpisi s tega podrod.ja in
poteka preko transakcijskega raduna, v katerem morajo biti posebej razvidne postavke za vsako
krajerrno argatizacTjo, odbor, komisijc aii sekcijc.

58. dlen
Finandno in materialno poslovanje se vodi v skladu z Slovenskim radunovodskim standardom.
drugimi predpisi" ki veljajo za dru5tva te Pravilnikom zdruZenja o radunovodstvu ia finandno
materialnem poslovanj u.
Finandno poslovanje zdraZer4a lahko vodi pogodbeno dogovorjen radunovodski servis.

59. dlen
Zaopravljanje administrativno tehnidnih nalog zlruienjalalrko izvr5iini odbor sklepa delovna
ruzmerlaali honorarno zaposlitev v skladu s predpisi.

VT. PRIZ\\\JA I\ \.{GI{.\DE

60. dlen
Zdruie*je lahko podeli piznatja posameznikom ali pravnim osebam za pomembne prispevke
pri delovanj r zdruier$a.
Pnztanjapcdeljuje izvrsilni odbor zdruheqana predlog pristojne komisije.
Vrsta pt'rz:.tatj in postopek podeljevanj a ureja poseben pravilnik.

VII. PRENEHAI{JE ZDRUZilNJA

61- dtren

ZdruZenje preneha <ieiovati, de se zato odioii dve tretiiiri ilanov zdntlen\a. po sainenl zakonu
ter s spcrjiwijo ali pripojitvijo z drugimi dn:iti,i.
Sklep o prenehanju zdruienja splejme skup5dina.

b2. clen
V primeru prenehania delovanja zdruZenja se po poravnavi vseh obveznosti. nieqovo premoien-ie
prenese ua drugo nerriadnc crganizaci.jo z enakim ali podobnim nailenom ali nepridobitno
pra\'no osebo javnega praya. C prenosu pretnoZenja odlodajo elani zdrr_r2enja na rednem ali
izredner-n sklicu zbora ilanitv.

63" dlen
O prenehanju delovanja zd*rterya mora zastcpnik zdruienja obvestiti pristojni organ v rcku 30
dni in zahtevati izbris zd*tienja iz registra druStev. Zahtevi in sklepu mora priloiiti porodilo o
razpolagaaju s premoZenjern zdruiler4a, iz katerega je razviden obseg r..drt"r, in drugega
premoienja zdruLenja, nadin poravnave vseh obveznosti zdruienja, vi5ina neporabfienih javnih
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srealstev, nadin niihove ttnitve proradunu ter naiin prenosa precstanka premoZenja zciruienja na
prer,zemnika premoZenj a.

64.dlen
Ce,je zdruZenje dalj Sasa pladilno nesposobno aii prezadoiieno, se nad njin'i lahko opravi steiajni
postopek po predpisih, ki ureja-lo prisilno poravnavo, stedaj in iikviciacijo.
Pred zaietkom steiajnega postopka ter med njim lahtr<o zdruZenje upnikom prediaga sklenitev
pdsilne poravnave.

\-rrr. KoNinn n{}rocse

65" dlen
Ta statut za0ne vei-iati z dnem sprejema na seji skupSdine zdruienja.

66. cien
Z dnem veiiavnosti tcga staluta preneh;r veliati statul Cbmoinega zCnr2enj:i borcei ri;
udele2encer NOB iriova {,iorica. ki .ie bil sprejet na skuxrse ir"ri ilnr: i 4.i},1.10 i 7.

Piedsednica O'br-noinega- zdruienj a

borcer za r rednote NOR Nova Golica
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