
 

V skladu z določili Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/2018) in 
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) je skupščina ZB za vrednote NOB 
Grosuplje na svoji seji 24. 5. 2019 sprejela spremembe in dopolnitve svojega 
veljavnega statuta z dne 13. 6. 2007 in dopolnjenega 12. 3. 2017 tako, da se v 
prečiščenem besedilu glasi: 
 
 

S T A T U T 
ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA 

GROSUPLJE 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(Območje delovanja) 

 
Ta statut je temeljni akt združenja in določa pravila delovanja članov društva 
Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Grosuplje na območjih 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 
 

2. člen 
(Ime društva) 

 
Ime društva je: Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje – skrajšano ZB NOB 
Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: združenje). Sedež je v Grosupljem, na Adamičevi 
14, pošta 1290 Grosuplje. 
 

3. člen 
(Status združenja) 

 
Združenje je samostojna, nevladna, nepridobitna, neprofitna in od drugih subjektov 
neodvisna domoljubna organizacija, v katero se z namenom uresničevanja skupnih 
interesov prostovoljno združujejo posamezniki, ki spoštujejo in ohranjajo vrednote 
NOB, kar se je najbolj dosledno in neposredno izrazilo v narodnoosvobodilnem in 
protifašističnem ter protinacističnem boju v letih 1941 – 1945. 
 
Združenje je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Sloveniji. 
 
Združenje deluje v skladu s svojimi programskimi nalogami in cilji ter usmeritvami za 



delovanje. 
 
Namen delovanja Združenja ni pridobivanje dobička. 
 
Delovanje združenja je javno in in temelji na enakopravnosti članov. 
 
Združenje ima status društva. Osnovna dejavnost društva je 94.999 – dejavnost drugje 
nerazvrščenih članskih organizacij. 

 
4. člen 

(Sodelovanje v zvezi) 
 
Združenje je član Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja 
Slovenije, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu. 
 

5. člen 
(Žig) 

 
Žig združenja je okrogle oblike s premerom 3 cm. Ob robu žiga je napis: »Združenje 
borcev za vrednote NOB Grosuplje. V sredini žiga je znak Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije, ki izraža simbole narodnoosvobodilnega boja; slovensko 
nacionalno zastavo, Triglav, Jadran, Osvobodilno fronto, zvezdo, lipove liste in letnici 
1941-1945. Žig daje pooblaščena oseba na vse akte, dokumente, priznanja, vabila in 
druge listine združenja, ki predstavljajo organizacijo oz. vsebino njenega delovanja. 
Število žigov je določeno s strani odbora in vsak žig je oštevilčen. Prevzemnik oz. 
imetnik je odgovoren za zakonito uporabo. 
 

6. člen 
(Prapor) 

 
Združenje in Krajevne organizacije imajo svoj prapor, ki ga sestavlja slovenska 
nacionalna zastava na eni strani, na drugi pa so izraženi simboli NOB iz 5. člena. 
Ime združenja oziroma Krajevne organizacije se označi na traku, ki se pripne k 
praporu. 
Uporaba prapora se izvaja v skladu s sklepi in načrti delovanja. Prapor pa se hrani na 
sedežu združenja in krajevnih organizacijah oz. pri praporščakih, če je tako določi 
pristojni odbor. 
 

7. člen 
(Cilji združenja) 

 



Združenje deluje z namenom, da na območju občin iz 1. člena uresničuje naslednje 
cilje in sicer, da: 

– skrbi za ohranitev vrednot narodnoosvobodilnega boja; 
– skrbi ostarele, bolne onemogle borce, vojne invalide in druge člane; 
– skrbi za varstvo vojnih veteranov na področju socialno-zdravstvenega varstva; 
– ohranja in razvija spominske svečanosti na dogodke iz obdobja NOB; 
– skrbi za vzdrževanje spominskih znamenj in vojnih grobišč iz obdobja 1941-

1945; 
– v okviru informativno publicistične dejavnosti pojasnjuje medvojna dogajanja in 

se zavzema za objektivno in strokovno obravnavanje dogajanja v času druge 
svetovne vojne na Slovenskem; 

– izvaja pogrebne časti udeležencem in članom ZB za vrednote NOB; 
– ohranja tovariške vezi med borci, udeleženci in zagovorniki 

narodnoosvobodilnega boja; 
– goji solidarnost in humane medsebojne odnose ter spodbuja in razvija razne 

oblike prostovoljne družbene pomoči ter samopomoč v skrbi za ostarele, bolne 
in onemogle člane; 

– nudi pomoč državnim organom pri uresničevanju pravic upravičencem po 
zakonu o vojnih veteranih, zakonu o žrtvah vojnega nasilja, zakonu o vojnih 
grobiščih, zakonu o varstvu kulturne dediščine in po drugih predpisih; 

– spodbuja in podpira s tematiko narodnoosvobodilnega boja povezano 
zgodovinopisno, muzejsko, spomeniško varstveno dejavnost in umetniško 
ustvarjalnost; 

– organizira tovariška srečanja, športno-rekreacijske in druge prireditve ob 
pomembnih obletnicah zgodovinskih dogodkov in ob državnih praznikih. Ob tej 
priložnosti izdaja in prodaja brošure, značke in drugo ustrezno promocijsko 
gradivo; 

– opravlja druge naloge po sklepih odbora združenja. 
 

8. člen 
(Sodelovanje) 

 
Združenje sodeluje na območju občin iz 1. člena s pristojnimi organi lokalnih 
skupnosti na področjih, ki so pomembna za uresničevanje njegovih interesov, zlasti 
pa s pristojnim organom Upravne enote Grosuplje za področje vojnih veteranov, 
invalidov in žrtev vojnega nasilja. 
Pri uresničevanju ciljev in namenov svojega delovanja sodeluje združenje tudi z 
društvi, ki imajo podobne programe delovanja ter z ustanovami in organizacijami v 
zadevah, ki so v skupnem interesu. 
 

9. člen 



(Javno delovanje) 
 
Delo združenja in njegovih organov je javno. 
Združenje obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost preko svojega glasila 
Svobodna beseda, spletnih medijev združenja in zveze ter preko drugih sredstev 
javnega obveščanja. 
Ožjo javnost obvešča z objavljanjem vabil, mnenj in stališč, z izdajanjem internih 
obvestil in na drug način, tudi tako, da so zapisniki organov združenja in druga 
gradiva, dostopna članom. 
Širšo javnost obvešča tako, da so seje organov združenja praviloma javne in se 
nanje lahko vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja in druge osebe, ki 
izkažejo tak interes. 
Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik 
združenja oz. član, ki ga nadomešča ali oseba, ki je stalno nameščena za stike z 
javnostjo. 
Krajevne organizacije združenja zagotavljajo svoje obveščanje v skladu s tem 
členom. 
 

1. ČLANSTVO V ZDRUŽENJU 
 

10. člen 
(Članstvo) 

 
Član Združenja je lahko oseba, ki prebiva na območju ali izven sedeža Združenja, če 
izrazi željo postati član in je zagovornik vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941-
1945 oziroma je pripravljen enakopravno sodelovati pri ohranjanju vrednot tega boja, 
uresničevanja nalog Združenja in sprejme ta statut. 
Pod enakimi pogoji postane član združenja tudi tuj državljan, ki ima stalno bivališče v 
Republiki Sloveniji. 
 
V združenje se sprejme novega člana v okviru krajevne organizacije ZB za vrednote 
NOB, kjer ima prosilec stalno ali začasno prebivališče, ne glede na to, kje je zaprosil 
za članstvo. V kolikor prosilec ne biva v domiciljnih občinah združenja, se včlani v KO 
po lastni izbiri. Postopek slovesnega sprejema, evidence, seznanitve z organizacijo 
ter ostalih zadev se izvede v okviru matične KO, če ni bil izveden drugje. 
 
Člani ZB za vrednote NOB Grosuplje so izjemoma, če tako želijo, lahko včlanjeni v 
drugi KO ZB v okviru združenja. 
 
Vpis posameznika v članstvo ZB NOB obranava pristojni organ KO. 
 

11. člen 



(Članska izkaznica) 
 
Vsak član ima člansko izkaznico. Oblika in vsebina članske izkaznice je enotna in 
usklajena na nivoju Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. 
 

12. člen 
(Pravice in dolžnosti člana) 

 
Član združenja uresničuje svoje pravice in dolžnosti s tem: 

a) da deluje v skladu z določbami tega statuta; 
b) da sodeluje pri delu svojega združenja, oz. posameznih njegovih dejavnostih; 
c) da je obveščen o delu združenja; 
d) da voli in je lahko izvoljen v vse organe združenja; 
e) da lahko dobi strokovno pomoč združenja pri uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz 

posebnega družbenega varstva udeležencev NOB ali so povezane s članstvom 
v združenju; 

f) da plačuje članarino ali je kot član s sklepom odbora KO oproščen plačevanja. 
Članarina za tekoče leto se plača do naslednjega občnega zbora. 

g) novemu kandidatu članstvo prične od dneva plačila članarina ali datuma 
oprostitve plačila s strani odbora KO. Oprosti se lahko tudi častnega člana ali 
člana nad 85 let. 

 
13. člen 

(Prenehanje članstva) 
 
Članstvo v združenju preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo, neplačevanjem 
članarine v obdobju zadnjih dveh let ali s smrtjo. Šteje se, da je član izstopil iz 
združenja, ko poda organu matičnemu KO ZB pisno izjavo o izstopu. 
Iz članstva združenja se izbriše član, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje 
pogojev in dolžnosti iz 10. ali 12. člena tega statuta. 
Iz članstva združenja se izključi član, za katerega se ugotovi, da krši statut ali 
zavestno deluje proti interesom združenja in tako ruši ugled združenja. 
Sklep o izključitvi oziroma izbrisu člana sprejme KO po postoku, v katerem mora 
upoštevati vse okoliščine, očitke in ugovore, ki se nanašajo na dotičnega člana, 
njegovo ravnanje oz. razloge za izključitev ali izbris. 
Sklepi o izbrisu in izključitvi morajo biti pisno obrazloženi in se morajo nanašati na 
posamezne člane. 
 

14. člen 
(Spori) 

 



Spore rešuje častno razsodišče kot prvostopenski organ in skupščina kot 
drugostopenski organ. 
 
Vsak član združenja ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve, 
pred sodiščem izpodbijati sklep oz. odločitev pristojnih organov združenja, ki so bili 
sprejeti v nasprotju z zakonom ali statutom združenja. Enako pravico ima tudi oseba, 
ki ji je bila zavrnjena prošnja za sprejem v članstvo združenja ZB za vrednote NOB. 
 
Izpodbijanje odločitev organov združenja pred sodiščem ni dopustno, če pred tem 
niso bila izkoriščena vsa statutarna pravna sredstva. 
 
Če združenje o pritožbi ne odloči v roku treh mesecev od prejema pritožbe, so šteje, 
da je pritožba zavrnjena. 
 

15. člen 
(Interesno povezovanje) 

 
Člani združenja se zaradi uveljavljanja skupnih interesov in ciljev, lahko povezujejo in 
delujejo v obliki krajevnih organizacij, klubov, aktivov kot notranji organizacijski 
sestavni deli združenja. Te interesne oblike ne morejo imeti statusa pravne osebe in 
morajo delati v skladu s statutom združenja. 
 

16. člen 
(Sponzorji, donatorji) 

 
Združenje se financira iz denarnih in drugih sredstev, ki ji združenje pridobi s: (24.čl. 
ZDru) 

• članarino, 

• darili in volili, 

• prispevki donatorjev, 

• iz javnih sredstev, 

• z opravljanjem dejavnosti društva, 

• drugih virov, 

• nepremičnih in premičnih stvari ter  

• mateialnih pravic. 
Gospodarska in druga organizacija, ustanova, društvo ali posameznik lahko s pisno 
izjavo postane sponzor združenja, če se odloči za pomoč pri izvedbi določene naloge 
ali za materialno pomoč združenju. 
Medsebojne pravice in obveznosti med sponzorjem in združenjem se lahko uredijo 
tudi s pogodbo. Sponzorji lahko sodelujejo na sejah skupščine, ne morejo pa na njih 
odločati. 



 
17. člen 

(Pridobitna dejavnost) 
 
Združenje lahko opravlja v skladu s 25. čl. ZDru pridobitno dejavnost, kot dopolnilno 
dejavnost in sicer pod pogoji, ki jih določa zakon. Ta dejavnost mora biti povezana z 
namenom in cilji določenimi v statutu ter v obsegu, ki zagotavlja boljšo izkoriščenost 
osnovnih sredstev združenja. Pridobitne dejavnosti, ki jih združenje lahko izvaja so: 

• 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin. 

• 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami. 

• 28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev. 

• 01.300 Razmnoževanje rastlin. 

• 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije. 

• 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 
tehnologije. 

• 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in 
humanistike. 

• 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov. 

• 93.190 Druge športne dejavnosti. 

• 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 

• 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev. 
razen obvezne socialne varnosti. 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti. 
 

III. NAČELA ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJA 
 

18. člen 
(Teritorialni princip) 

 
Zaradi lažjega izvajanja dela združenja, se člani združenja na območju ene ali več 
krajevnih skupnosti lahko povezujejo v občinske oziroma krajevne organizacije. Te 
oblike povezovanja so metode dela združenja, organizirane po teritorialnem principu. 
V krajevno oziroma občinsko organizacijo, ki se ustanovi na predlog najmanj treh 
članov, se vključujejo člani združenja, ki imajo stalno bivališče na območju, na 
katerem je ustanovljena krajevna oz. občinska organizacija. Sklep o ustanovitvi potrdi 
odbor združenja. 
Najvišji organ krajevne oz. občinske organizacije je zbor članov, ki se sestane 
najmanj enkrat letno, obvezno pa pred sklicem skupščine združenja. 



Delegati krajevnih oz. občinskih organizacij so zavezani, da sklepe in stališča svojih 
članov zastopajo na skupščini združenja. Dolžni so tudi poročati članom krajevnih 
oziroma občinskih organizacij o sprejetih sklepih in zavzetih stališčih skupščine. 
 

19. člen 
(Prostovoljno delo) 

 
Za doseganje ciljev združenja na področju neprofitne dejavnosti združenje v svoje 
aktivnosti vključuje prostovoljce iz vrst članov združenja in izven. 
Prostovoljec deluje na podlagi vabila ali poziva KO ali združenja. Sem sodi tudi 
sodelovanje članov društva, ki prostovoljno delujejo v organih društva. 
O prostovoljnem delu, številu ur in prostovoljcev ter vsebini opravljenega dela se vodi 
ustrezna evidenca. 
 

20. člen 
(Naloge zbora občinskih in krajevnih organizacij) 

 
Naloge zbora občinskih in krajevnih organizacij so: 

– organiziranje različnih srečanj, proslav ob občinskih oziroma krajevnih praznikih 
in drugih oblik družabnega življenja območnega združenja; 

– organiziranje in dajanje pomoči bolnim in udeležencem NOB, obiskovanje in 
pomoč članom, ki so v domovih za starejše občane; 

–vzdrževanje spomenikov, grobov padlih borcev NOB in spominskih znamenj; 
– opravljanje drugih nalog, ki jih organizaciji poveri v izvršitev združenje; 
– imenovanje obora krajevne oziroma občinske organizacije; 
– zbiranje članarine; 
– obravnava programa dela in poročila o finančnem poslovanju; 
– volitve delegatov v skupščino združenja; 

 
21. člen 

(Delovanje, ustanovitev oz. razpustitev občinskih in krajevnih organizacij) 
 
Občinske in krajevne organizacije so organizacijske enote združenja, ki nimajo 
statusa pravne osebe in morajo delovati v skladu z določili statuta združenja. Sklep o 
ustanovitvi oziroma razpustitvi krajevne oziroma občinske organizacija sprejme 
skupščina na predlog odbora združenja. 
V primeru izstopa posamezne KO iz Združenja, Skupščina Združenja na predlog 
odbora Združenja sprejme ugotovitveni sklep o izstopu KO. 



 
Dne 24. 5. 2019 delujejo v Združenju borcev za vrednote NOB Grosuplje ( skrajšano 
ZB NOB Grosuplje ) naslednje krajevne organizacije: 

1. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje 
Krajevna organizacija Grosuplje ( skrajšano KO ZB Grosuplje ) 

2. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje 
Krajevna organizacija Šmarje Sap ( skrajšano KO ZB Šmarje Sap ) 

3. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje 
Krajevna organizacija Ivančna Gorica ( skrajšano KO ZB Ivančna Gorica ) 

4. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje 
Krajevna organizacija Višnja Gora ( skrajšano KO ZB Višnja Gora ) 

5. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje 
Krajevna organizacija Stična ( skrajšano KO ZB Stična ) 

6. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje 
Krajevna organizacija Krka ( skrajšano KO ZB Krka ) 

 
22. člen 

(Organi občinskih in krajevnih organizacij) 
 
Občinske in krajevne organizacije izvolijo predsednika, njegovega podpredsednika, 
tajnika in blagajnika, po potrebi lahko tudi občinski, oziroma krajevni odbor kot organ, 
ki je zadolžen za izvajanje sprejetega programa združenja. 
 

23. člen 
(Finančno in materialno poslovanje občinskih in krajevnih organizacij) 

 
Finančno in materialno poslovanje krajevne in občinske organizacije poteka preko 
transakcijskega računa združenja s postavko krajevne organizacije oz. občinske 
organizacije. 
 

IV. ORGANI ZDRUŽENJA 
 

24. člen 
 
Organi združenja so: 

– skupščina; 



– predsednik (zastopnik), 2 podpredsednika in tajnik združenja; 
– odbor združenja; 
– nadzorni odbor; 
– častno razsodišče. 

 
1. Skupščina 

25. člen 
(Status, izvolitev in sestava skupščine) 

 
Skupščina je najvišji organ združenja. Sestavljajo jo izvoljeni delegati krajevnih 
organizacij in skupnosti borcev NOB. Delegati so izvoljeni za obdobje 4 leta z 
možnostjo nadomeščanja s pooblastilom izvoljenega delegata. 
Ključ za izvolitev delegatov določi odbor združenja. Mandatna doba delegata traja 
štiri leta in se lahko ponovi. 
Minimalno število članov skupščine se določi po naslednjem ključu: vsaka KO – 
predsednik KO in še en predstavnik. Krajevne organizacije, ki imajo več kot 30 
članov izvolijo na vsakih 30 članov še po enega predstavnika. Člani skupščine so po 
svoji funkciji še: predsednik in oba podpredsednika združenja in predsednik 
nadzornega odbora združenja (NO) ter tajnik združenja, ki pa nima pravice 
glasovanja. 
 

26. člen 
(Naloge skupščine) 

 
Naloge skupščine so: 

– določa smernice za delovanje združenja in sprejema dvoletni program dela; 
– daje smernice glede vzdrževanja spomenikov in reševanja problematike v zvezi 

s tem; 
– seznanja se z analizami dela in ukrepi izboljšanja stanja na različnih področjih; 
– daje smernice glede kadrovske problematike, članstva, sprejemanja novih 

članov; 
– daje smernice glede gospodarjenja s premoženjem združenja; 
– daje smernice glede organizacijskih in delovnih racionalizacij in izboljšanja dela, 

načrtovanja, izvedbe in nadzora; 
– obveznost poročanja na dve leti; 
– obravnava obveznosti združenja kot nevladne organizacije v javnem interesu in 

prednost pri javnih razpisih; 
– obravnava in sprejema stališča o perečih družbenih in drugih aktualnih 

vprašanjih, ki so pomembna za udeležence NOB; 



– ocenjuje delo odbora združenja, nadzornega odbora in obravnava delovanje 
krajevnih in občinskih organizacij; 

– spreminja in dopolnjuje statut združenja in druge splošne akte; 
– sprejema poročilo o delovanju in finančno-materialnem poslovanju; 
– sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun; 
– voli in razrešuje (izreka zaupnico) predsednika in podpredsednika združenja in 

člane odbora, nadzorni odbor in častno razsodišče združenja; 
–sprejme odstope predsednika in podpredsednika združenja in članov odbora, 

nadzornega odbora in članov častnega razsodišča združenja; 
– voli predstavnika združenja v glavnem odboru ZZB NOB Slovenije, 
– sodeluje pri delu organov Zveze; 
– da daje predloge in pobude organom Zveze in sooblikuje programe dejavnosti 

Zveze; 
– da spremlja uresničevanje sklepov in programov Zveze; 
– dokončno odloča o pritožbi zoper sklep častnega razsodišča združenja; 
– odloča o višini članarine; 
– odloča o prenehanju delovanja združenja. 

 
27. člen 

(Sklic skupščine) 
 
Sklep o sklicu Skupščine sprejme odbor združenja in sicer na lastno pobudo, na 
zahtevo predsednika, na zahtevo nadzornega odbora. 
 

28. člen 
(Sklic izredne skupščine) 

 
Sklep o sklicu izredne skupščine sprejme odbor združenja najmanj 15 dni pred 
zasedanjem. 
Zasedanje izredne skupščine skliče kadarkoli petina delegatov skupščine, ali na 
zahtevo desetine vseh članov združenja, ali na zahtevo najmanj ene KO, ali na 
zahtevo nadzornega odbora, ali po sklepu odbora združenja. Sklep o sklicu 
izrednega zasedanja sprejme odbor združenja najpozneje 15 dni po prejeti zahtevi, 
izredno zasedanje pa se mora izvesti najpozneje 15 dni po sprejemu sklepa o sklicu. 
Če odbor v določenem roku ne skliče izredne skupščine, jo skliče predlagatelj sam. 
 
Na izrednem zasedanju skupščine se sklepa le o zadevi, zaradi katere je bila 
sklicana. V kolikor je obravnavana zadeva v povezavi z delovanjem predsednika 
združenja, potem le ta izredne skupščine ne more voditi.  
 



29. člen 
(Sklepanje na skupščini) 

 
Skupščina veljavno sklepa, če je navzoča več kot polovica vseh delegatov, odločitve 
pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih delegatov. Če 
skupščina ni sklepčna, se začetek zasedanja odloži za petnajst minut, nakar veljavno 
sklepa, če je navzočih več kot polovica delegatov. O predlogih sklepov se načeloma 
glasuje javno, glasovanje pa je tajno, če to zahteva večina navzočih delegatov. 
O razrešitvi predsednika in drugih organov, ki se praviloma volijo tajno, se praviloma 
tudi glasuje tajno, razen če se skupščina odloči za javno glaovanje. 
 

30. člen 
(Volitve organov skupščine) 

 
Volitve predsednika in podpredsednikov združenja, članov odbora, predstavnika v 
glavnem odboru ZZB NOB Slovenije, nadzornega odbora, častnega razsodišča so 
načeloma tajne. Skupščina se lahko odloči tudi za javno glasovanje. Izvoljeni so 
kandidati, za katere je glasovala večina navzočih članov. 
Če število kandidatov presega število članov organa, ki jih je treba izvoliti, so izvoljeni 
tisti kandidati, ki so dobili največ glasov. 
 

31. člen 
(Delo skupščine) 

 
Delo skupščine vodi predsednik delovnega predsedstva. Člane delovnega 
predsedstva, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika izvolijo delegati skupščine na 
samem zasedanju. 
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega 
predsedstva, zapisnikar in overovatelja. 
Delo skupščine se lahko tudi snema, če tako odloči skupščina s sklepom soglasno. 
Posnetek je sestavni del zapisnika. 
 

2. Predsednik in podpredsednika združenja 
 

32. člen 
(Status in odgovornost predsednika) 

 
Predsednik združenja zastopa in predstavlja združenje pred državnimi in drugimi 
organi in organizacijami v državi in tujini. 



Predsednik združenja je hkrati tudi predsednik odbora združenja. Izvoli ga skupščina 
za dobo štirih let. Izvoljen je lahko največ dvakrat. 
 
Predsednik je odgovoren za delovanje združenja v skladu s statutom in pravnim 
redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in odboru 
združenja. 
 

33. člen 
(Status in odgovornost podpredsednikov) 

Združenje ima dva podpredsednika. 
Podpredsednika po pooblastilu predsednika združenja, nadomeščata predsednika 
združenja v vseh njegovih nalogah, kadar je ta odsoten ali iz zdravstvenih razlogov 
ne more opravljati funkcije. 
Podpredsednika združenja po pooblastilu predsednika tudi sicer: 

- sklicujeta in vodita seje odbora združenja; 
- opravljata določen del nalog predsednika kot svoje stalno delovno področje; 
- predstavljata ali zastopata združenje; 
- opravljata druge naloge, za katere jih pooblasti predsednik. 

 
Predsednik in podpredsednika so iz različnih KO. 
 
Podpredsednika združenja sta hkrati tudi podpredsednika odbora združenja. Izvoli ju 
skupščina za dobo štirih let. Za svoje delo sta odgovorna skupščini in odboru 
združenja. 
 

3. Odbor združenja 
 

34. člen 
(Naloge, sestava in mandat odbora) 

 
Odbor združenja ( v nadaljevanju: odbor ) je izvršilni organ združenja. Odbor izvaja 
sklepe in stališča, sprejete na skupščini ter tiste naloge, za katere ga pooblasti 
skupščina. Poleg teh nalog pa: 

– sklicuje skupščine; 
– usmerja delo delovnih teles odbora; 
– usklajuje in usmerja delo članov združenja v krajevnih in občinskih organizacijah; 
– uresničuje delovni program, skrbi za finančno in materialno poslovanje 

združenja, ki je potrebno za izvajanje programa; 
– pripravlja in sprejema predloge aktov; 
– organizira sodelovanje z drugimi združenji na nivoju regije, s sorodnimi 

organizacijami in skupnostmi oziroma državnimi organi; 
– upravlja s premoženjem združenja; 
– ustanavlja in ukinja delovna telesa. 



Odbor združenja sestavljajo predsedniki KO ali nadomestni član s pooblastilom 
predsednika KO. Predsednik in podpredsednika združenja so po funkciji predsednik 
oziroma podpredsednika odbora. Član odbora je tudi tajnik združenja, ki nima pravice 
do glasovanja. Vsaka KO, ki ima več kot 100 članov ima dodatnega enega člana 
odbora. Za svoje delo odbor odgovarja skupščini. 
 

35. člen 
(Delovna telesa odbora) 

 
Za uspešno izpolnjevanje nalog in za učinkovito spremljanje, proučevanje in urejanje 
določenih vprašanj na posameznih področjih dejavnosti lahko odbor ustanovi stalna 
ali občasna delovna telesa, komisije ali odbore. Za svoje delo so delovna telesa 
odgovorna odboru. Naloge, število članov in predsednika delovnega telesa, določi 
odbor. (npr. komisija za informatiko, komisija za kadrovska vprašanja, komisija za 
priznanja, komisija za vzdrževanje spomenikov, komisija za gospodarjenje s 
premoženjem, komisija za sodelovanje itd.) 
 

36. člen 
(Delo odbora) 

 
Odbor združenja se sestaja po potrebi. Seje sklicuje in vodi predsednik združenja, v 
njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov. 
Za veljavno odločanje in sprejemanje sklepov je potrebna navzočnost več kot 
polovice članov odbora. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih. 
O sejah se vodi zapisnik. V kolikor je potreba oz. ocena, se seje lahko tudi snemajo, 
o čemer odloči odbor s sklepom soglasno. 
Če član odbora ne more več opravljati svojih dolžnosti, lahko odbor imenuje novega 
člana, ki opravlja to funkcijo do odločitve o njegovem članstvu na naslednji seji 
skupščine. 
 

37. člen 
(Tajnik združenja) 

 
Tajnik združenja, ki ga imenuje odbor izmed članov združenja pripravlja gradivo za 
seje odbora in skupščine, je v mejah svojih pooblastil odgovoren za izvajanje njunih 
sklepov, vodi evidenco članov združenja in izvršuje druge naloge, ki mu jih določi 
predsednik združenja, podpredsednika oziroma odbor. Sodeluje pri razpravah 
odbora, ne more pa glasovati kot član odbora. 
 

4. Nadzorni odbor 
 

38. člen 



(Sestava nadzornega odbora) 
 
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi, nadomestni člani, ki jih 
izvoli skupščina za dobo štirih let. Njihov mandat se lahko ponovi. Eden od dveh 
članov je določen tudi za predsednikovega namestnika. 
 

39. člen 
(Delo nadzornega odbora) 

 
Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje združenja ter delo odbora 
združenja. Poslovanje pregleda najmanj enkrat letno in predlaga ukrepe za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti ter za izboljšanje materialnega in finančnega poslovanja. 
Sklepe sprejema z večino glasov. 
Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah enkrat letno skupščini, med dvema 
zasedanjema skupščine pa odboru združenja. 
 

40. člen 
(Seje in sklepanje) 

 
Nadzorni odbor se sestaja po potrebi. Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega 
odbora, če je ta odsoten, pa njegov namestnik. Za svoje delo je odgovoren skupščini. 
Nadzorni odbor lahko veljavno sklepa, če so na seji navzoči vsi člani ali v primeru 
odsotnosti člana nadomestni član. Sklep je sprejet, če sta zanj glasovala najmanj dva 
člana. O seji nadzornega odbora se piše zapisnik. 
 

41. člen 
(Nezdružljivost funkcij) 

 
Član nadzornega odbora ne more biti hkrati član odbora združenja, ima pa pravico 
udeleževati se sej odbora, vendar brez pravice odločanja. 
Isto velja nezdružljivost članstva v nadzornem odboru in v častnem razsodišču. 
 

5. Častno razsodišče 
 

42. člen 
(Sestava) 

 
Častno razsodišče sestavljajo trije člani: predsednik, namestnik in član ter njihovi 
nadomestni člani, ki jih vse izvoli skupščina za dobo štirih let. Nadomestni člani se 



udeležijo konkretne razprave oz. obravnave v primeru, če so člani častnega 
razsodišča odsotni oz. se je ne morejo udeležiti. Nadomeščanje se izvaja v celoti in 
neprekinjeno za konkretno obravnavo. 
Mandat članov in nadomestnih članov se lahko ponovi. Člane se izvoli izmed ljudi z 
avtoriteto, izkušnjami in ugledom. 
 

43. člen 
(Delo častnega razsodišča) 

 
Častno razsodišče vodi postopek ter s sklepom izreka ukrepe članom združenja, ki 
delujejo v nasprotju z določbami tega statuta ali zavestno delujejo proti interesom 
združenja in tako rušijo njegov ugled. 
Sejo častnega razsodišča sklicuje in vodi predsednik častnega razsodišča. Če je ta 
odsoten pa podpredsednik.  
Častno razsodišče veljavno sklepa, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklep 
je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih. 
Častno razsodišče je prvostopenjski samostojni, neodvisni in izvoljeni organ glede 
disciplinskih zadev združenja ZB za vrednote NOB, ki vodi postopek proti članu 
združenja in ga ustrezno zaključi. 
Postopek se mora izvesti na način, da spoštuje integriteto obravnavanega in drugih 
vpletenih članov. Častno razsodišče mora upoštevati vse okoliščine, ki so v prid in 
tudi tiste, ki niso v korist obravnavanemu članu. S primernim ukrepom mora častno 
razsodišče doseči cilj razprave oz. jo zaključiti. Izdati mora ustrezen pisni sklep, ki 
mora biti na kratko obrazložen. Isto velja tudi v primeru neizreka ukrepa. 
V obravnavi pred častnim razsodiščem se morajo upoštevati dokumenti, spoštovati 
dejstva in okoliščine, ki se nanašajo na obravnavan primer. Tudi ustrezne priče lahko 
prispevajo k razjasnitvi primera. 
Vsi člani združenja ne glede na funkcije so pred častnim razsodiščem enako 
obravnavani. 
Če je v postopku pred častnim razsodiščem predsednik, podpredsednik, član odbora 
ali katerekoli drug predstavnik organa združenja, se mora navedeni torej obravnavati 
enako kot katerekoli drug običajen član združenja. 
Tudi, če je v postopku naveden funkcionar vabljen kot priča, se mora sam izločiti iz 
postopka, v primerih, ki se nanašajo na videz neodvisnosti ali dejanske neodvisnosti, 
oz. ga izloči častno razsodišče. 
Pobudo za obravnavo pred častnim razsodiščem da pristojni organ združenja ZB ali 
posameznik oz. član. Obravnavo skliče in vodi predsednik častnega razsodišča ob 
sočasni navzočnosti obeh drugih članov, ki lahko aktivno sodelujeta pri postavljanju 
vprašanj oz. razjasnjevanju situacije. Izjemoma lahko obravnavo skliče in vodi 
namestnik oz. član častnega razsodišča, če je predsednik (oz. namestnik) iz 
opravičenih razlogov odsoten. Obravnava mora biti izvedena hitro, vsebinsko, 
pravično in učinkovito. 



Sklep z obrazložitvijo je sprejet s strani častnega razsodišča, če zanj glasujeta 
najmanj dva člana. Sklepanje pa je veljavno ob navzočnosti, kot rečeno, vseh treh 
članov. 
V kolikor sodelujejo nadomestni člani, morajo biti seznanjeni s celotnim postopkom in 
vsebino. 
 

44. člen 
(Izrek ukrepov) 

 
Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe: 

- ne izreče nikakršnega ukrepa oz. posameznika oprosti očitkov; 
- izreče opomin; 
- izreče javni opomin in 
- izključitev iz članstva ZB. 

 
45. člen 

(Višja instanca) 
 
O pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča dokončno odloči skupščina združenja. 
V kolikor častno razsodišče iz kakršnegakoli razloga ne obravnava in ne sprejme 
sklepa v roku, ki je tako za posameznika kot za organizacijo važen, potem o 
navedenem odloča skupščina kot o posebni točki dnevnega reda. 
 

46. člen 
(Častni člani združenja) 

 
Častni član združenja je viden in ugleden član združenja, ki je s svojim preteklim 
delom na odgovornih dolžnostih prispeval k uresničevanju ciljev in nalog združenja, 
njegovemu napredku ter uveljavitvi opredeljenih vrednot, prepoznavnosti itd. Častni 
člani združenja je lahko tudi donator ali sponzor, praporščak oz. kdorkoli, ki s svojo 
prepoznavnostjo zasluži naveden častni naziv. 
Članstvo v častnem predsedstvu ne pomeni posebnih oz. dodatnih obveznosti 
delovanja. Pomeni pa oddolžitev združenja borcev za vrednote NOB svojemu članu. 
Člane častnega predsestva imenuje skupščina na predlog odbora združenja. 
 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
ZDRUŽENJA 

 
47. člen 



(Presežek sredstev) 
 
Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad 
odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 
Vsaka delitev premoženja združenja med njegove člane je nična. 
 

48. člen 
(Razpolaganje s sredstvi) 

 
Združenje razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in dveletnimi 
finančnimi plani. 
 

49. člen 
(Poslovanje, transakcijski račun in podpisovanje aktov) 

 
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik združenja, v njegovi odsotnosti 
pa podpredsednik združenja v mejah pooblastila. 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega 
področja. 
Združenje ima svoj transakcijski račun. 
 

50. člen 
(Vpogled v poslovanje) 

 
Vsak član združenja ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in 
poslovanje združenja. 
 

51. člen 
(Premoženje združenja) 

 
O odtujitvi in nakupu nepremičnin združenja odloča skupščina. O premičnem 
premoženju in oddaji nepremičnin odloča odbor združenja. 
Združenje je zemljiškoknjižni lastnik Partizanskega doma na Pristavi nad Stično, k.o. 
Češnice, s katerim upravlja odbor združenja. 
Partizanski dom je simbol upora in trpljenja prebivalcev na stiškem področju in širše. 
Iz spoštovanja do donatorjev, ki so združenju donirali zemljišče, kakor tudi vloženega 
prostovoljnega dela v izgradnjo je odtujitev Partizanskega doma in pripadajočega 
zemljišča na Pristavi nad Stično prepovedana. 
 



VI. PRENEHANJE ZDRUŽENJA 
 

52. člen 
(Prenehanje delovanja združenja) 

 
Združenje preneha, če se število članov zmanjša na dva, če združenje dejansko 
preneha delovati, če se za to odloči 2/3 članov združenja ali po zakonu. Sklep o 
prenehanju združenja sprejme skupščina. 
 

53. člen 
(Posledice prenehanja delovanja združenja) 

 
V primeru prenehanja se proračunska sredstva vrnejo v proračun Republike 
Slovenije, ostalo premoženje pa se prenese na Zvezo združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije. 
 

VII. PRIZNANJA IN NAGRADE 
 

54. člen 
(Priznanja in nagrade) 

 
Združenje lahko podeli priznanja in nagrade posameznikom ali pravnim osebam za 
prispevke pri delovanju združenja. 
Priznanja in nagrade podeljuje odbor združenja na predlog Krajevnih organizacij 
združenja. 
Priznanja in nagrade se podeli v skladu s pravilnikom o priznanjih, ki ga sprejme 
skupščina združenja. 
 

VIII. KONČNA DOLOČBA 
 
Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljati statut združenja, ki je bil sprejet na 
skupščini dne 13. 6. 2007 in dopolnjen na skupščini 12. 3. 2017. 
 

Grosuplje, 24. 5. 2019  
Predsednik 

Združenja borcev za vrednote NOB Grosuplje 
 

 
 



1. Sestanek DSk; Pristava., PETEK, 5. 4.2019, 17.20 do 20.30 ( Zajec Bojan, 
Predrag Ljubotina, Krese Andrej, Miloš Šonc, Uroš Šonc) 

2. Sestanek DSk; Pristava, PO., 8. 4. 2019 17.20 do 22.00, (Volkar Miro, 
Zajec Bojan, Predrag Ljubotina, Krese Andrej, Miloš Šonc, Uroš Šonc) 

3. Dopisni sestanek, E-pošta, 9. 4. 2019, 12.00 – 17.00 ure (Volkar Miro, 
Zajec Bojan, Predrag Ljubotina, Krese Andrej, Miloš Šonc, Uroš Šonc) 

4. Sestanek DSk; Pristava, TO., 23. 4. 2019 17.00 do 20.30, (Volkar Miro, 
Zajec Bojan, Predrag Ljubotina, Krese Andrej, Gril Avgust, Miloš Šonc, 
Uroš Šonc) 

5. Še dodatna dopisana seja oz. dopisni sestanek DSk, E-pošta, ČET., 25. 4. 
2019,(14.30) (Volkar Miro, Zajec Bojan (12.30), Predrag Ljubotina (6.00), 
Krese Andrej, Gril Avgust, Miloš Šonc (9.30), Uroš Šonc - podčrtani 
pripombe )  

6. Pripombe pravnica 21. čl. 4. 5. 2019 E-pošta (Volkar Miro; Miloš Šonc; 
Predrag Ljubotina; Andrej Krese; Branko Šekoranja; Bojan Zajec; Gril 
Avgust) 

7. Telefonski razgovor Miro Volkar - Miloš Šonc (15. 5. 2019 21:10) 
8. Predstavitev in obravnava vsebina pri pravnici ZZB NOB Slovenje tov. 

Branki Kastelic ( čet., 16. 5. 2019, 9.00 do 10.40) Miro Volkar, Miloš Šonc, 
Avgust Gril, Uroš Šonc, Aleš Tomažin).   

 

ZADNJA VARIANTA, PETEK, 17. 5. 2019 ob 8.00 uri 


