V skladu s 3., 8. in 9. členom Zakona o društvih, Uradni list RS št. 61/2006 z dne 13.06.2006
in 14. členom Statuta Zveze slovenskih častnikov z dne 14.12.2002 je bil na
Zboru Združenja vojaških gornikov dne 17. 2. 2018 v Poljčah pri Begunjah sprejet

STATUT
ZDRUŽENJA VOJAŠKIH GORNIKOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Združenje vojaških gornikov (v nadaljnjem besedilu združenje) je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno združenje, katerega interes in poslanstvo je prizadevanje za mir, negovanje in
razvijanje tradicij vojaškega gorništva, proučevanje gorskega sveta, razvijanje zavesti o vsebini
in zaščiti naravovarstvenih in človeških pravic na tem področju.
2. člen
Združenje je pravna oseba zasebnega prava. Predstavlja in zastopa jo predsednik združenja.
Sedež združenja je v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli 153, 4263 Bohinjska Bela.
3. člen
Združenje je zaradi uresničevanja lastnih interesov s sklepom najvišjega organa pristopilo v
Zvezo slovenskih častnikov. V okviru Zveze slovenskih častnikov združenje deluje kot
samostojna pravna oseba v skladu s Statutom Zveze Slovenskih častnikov. Način delegiranja in
delovanje članov združenja v Zvezi slovenskih častnikov se uredi z medsebojno pogodbo.
4. člen
Združenje ima svoj žig in znak. Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm, v njegovi sredini je
znak združenja. Na levem in desnem delu žiga je navedena številka žiga od 1 do 3.
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Znak združenja je v obliki pokončne elipse, v kateri je na zgornjem zunanjem robu besedilo
ZDRUŽENJE in na spodnjem VOJAŠKIH GORNIKOV. V notranjosti j e podoba gamsa s cepinom
v ozadju in na vsaki strani dve planiki ter znak ZSČ v spodnjem delu elipse.
5. člen
Združenje ima svoj prapor. Oblika prapora, geslo in drugi napisi ter način nošenja prapora se
določijo s posebnim pravilnikom.
II. NAMEN IN NALOGE ZDRUŽENJA
6. člen
Člani združenja uresničujejo svoje skupne interese z:
-

organiziranjem strokovnih in interesnih dejavnosti s področja vojaškega gorništva,

-

prispevanjem k skupnim prizadevanjem za mir, svobodo, varovanjem človekovih
pravic in naravovarstveno varovanje gorskega sveta,

-

negovanjem slovenskega zgodovinskega spomina na vojaško gorništvo,

-

negovanjem spoštljivega odnosa do padlih in v gorah preminulih gornikov, katerih žrtvovanje

-

bo pripomoglo k trajnemu miru, svobodi in medsebojnem spoštovanju,

-

spodbujanjem prijateljstva med vojaki - gorniki,

-

sodelovanjem s Slovensko vojsko, še posebej z njeno gorsko enoto in Nato Centrom
odličnosti za bojevanje v gorah (Nato COEMW),

-

sodelovanjem s strokovnimi združenji in organizacijami s področja gorništva, še posebej s
Planinsko zvezo Slovenije, Gorsko reševalno zvezo Slovenije, Združenjem gorskih
vodnikov in drugimi zainteresiranimi ustanovami.

-

mednarodnim sodelovanjem s sorodnimi organizacijami še zlasti z IFMS – Mednarodno
federacijo vojaških gornikov,

-

aktivnim sodelovanjem v aktivnostih, ki jih organizira Zveza slovenskih častnikov,

-

organiziranjem kulturnih, športnih in družabnih srečanj,

-

vodenjem osebnih podatkov članov na podlagi pisne privolitve člana. Osebni podatki
se obdelujejo skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov v združenju.
III. ČLANSTVO
7. člen
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Člani združenja so lahko:
1. pripadniki stalne, pogodbene in rezervne sestave Slovenske vojske ter njeni upokojenci, ki
so oziroma opravljajo svojo dolžnost, vezano za delovanje gorskih enot,
2. vsi, ki so odslužili vojaški rok,
3. simpatizerji, ki želijo aktivno sodelovati in delovati, skladno z namenom in nalogami
združenja; (starejši od 18 let in niso služili vojaškega roka ali bili kakor koli vključeni v
vojaško službo).
Člani prejmejo člansko izkaznico, baretko in emblem ZVGS.
Kandidat za članstvo se vključi v združenje s podpisom pristopne izjave. Odločitev o sprejemu v
članstvo sprejme Izvršni odbor.

8. člen
Tuji državljan lahko postane člani združenja po pogojih iz 7. člena. Članstvo potrdi Zbor z večino
prisotnih članov združenja.
9. člen
Združenje ima tudi častne člane. Častni član lahko postane tisti, ki je s svojo dolgoletno
aktivnostjo ali veliko pomočjo in podporo prispeval k uspešnemu delovanju združenja. Naziv
častnega člana s sklepom podeli Zbor združenja na predlog Izvršnega odbora.
10. člen
Člani združenja imajo naslednje pravice in obveznosti:
-

da aktivno in enakopravno sodelujejo pri oblikovanju ciljev, stališč, predlogov in zahtev
združenja, v skladu s svojim dolžnostmi in pravicami,

-

da pomagajo in sodeluje pri opravljanju nalog in uresničevanju ciljev združenja,

-

da volijo člane in so izvoljeni v organe združenja,

-

da so pravočasno informirani o delu in aktivnostih združenja,

-

da se ravnajo po Statutu združenja,

-

plačujejo članarino,

-

opravljajo druge naloge, ki jim jih zaupa Izvršni odbor,

-

v skladu z lastnim interesom sodelujejo v aktivnostih združenja in Zveze slovenskih
častnikov.

Višino članarine določi Zbor na svojem zasedanju za tekoče leto. Plačila članarine se lahko oprosti

3

član združenja na podlagi odločitve Izvršnega odbora. Pri odločitvi Izvršni odbor upošteva načela
pravičnosti in solidarnosti.
Za člane in druge zainteresirane se javnost dela združenja zagotovi na sejah Zbora,
in drugih organov, ki so odprte za javnost, preko svetovnega spleta in spletnih strani ZVGS,
komuniciranja preko elektronskih naslovov članov, sredstev javnega obveščanja, internega
glasila ZSČ in obveščanja na tiskovnih konferencah, ki jih praviloma sklicuje predsednik, ki
zastopa združenje.
11. člen
Izvršni odbor praviloma povabi svoje častne člane na vse aktivnosti in protokolarna srečanja,
na katerih se predstavlja združenje s svojimi dosežki strokovni ali širši javnosti.
12. člen
Članstvo v združenju preneha:
-

s prostovoljnim izstopom,

-

z izključitvijo iz združenja v primeru hude kršitve Statuta združenja in delovanja v nasprotju

-

z interesi združenja ,

-

s prenehanjem delovanja združenja,

-

zaradi neplačevanja članarine v obdobju zadnjih petih let.
IV. ORGANIZIRANOST
13. člen

Združenje vojaških gornikov deluje na celotnem območju Republike Slovenije.
Kot metoda dela se lahko oblikujejo Skupine združenja, ki delujejo v posameznih regijah
ali enotah Slovenske vojske in jih vodi njihov vodja – predstavnik skupine.
14. člen
Zbor združenja je najvišji organ združenja.
Zbor združenja ima naslednje organe: Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Častno
razsodišče, tri praporščake in njihove namestnike.
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15. člen
Najvišji organ ZVGS je Zbor Združenja, ki ga sestavljajo vsi njegovi člani. Redno se sestaja
najmanj enkrat letno. Izredna zasedanja Zbora lahko skliče Izvršni odbor in Nadzorni odbor na
podlagi pisne odločitve najmanj deset dni pred zasedanjem. Izredno zasedanje Zbora lahko zahteva
tudi najmanj ena tretjina vseh članov, tako da predstavnik le teh pisno obvesti o razlogih vse člane
združenja najmanj mesec dni pred dnevom zasedanja.
Naloge Zbora združenja so:
-

sprejemanje načrta in programa dela,

-

sprejemanje, spreminjanje in dopolnjevanje Statuta in Poslovnika o delu združenja,

-

odločanje o sprejemu tujih državljanov v članstvo in prenehanju članstva,

-

sprejemanje sklepov, stališč in obveznih smernic za delo združenja in njegovih organov,

-

najmanj enkrat letno obravnavanje poročila o delu združenja in njegovih organov,

-

obravnavanje in sklepanje o poročilu Nadzornega odbora in Častnega razsodišča,

-

volitev in razreševanje predsednika združenja in člane organov društva,

-

glasovanje o nezaupnici organom združenja,

-

razpravljanje o in odločanje o prošnjah, predlogih in pritožbah, ki so neposredno predložene

-

Zboru,

-

sprejemanje dnevnega reda dela zbora,

-

odločanje o povezovanju s sorodnimi društvi v tujini, zveze društev in prenehanju

-

dela združenja, če za odločitev glasuje najmanj tri četrtine članov združenja,

-

imenovanje zakonitih zastopnikov združenja,

-

potrjevanje finančnega načrta in zaključnega računa združenja.

16. člen
Zbor je sklepčen, ko je prisotna polovica članov združenja. V kolikor je prisotnih članov manj,
se počaka 30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen z večino prisotnih članov.
Način sprejemanja sprememb in dopolnitev Statuta združenja se izvaja na predlog Izvršnega
odbora na rednem zasedanju Zbora. Predlagatelji najmanj trideset dni pred zasedanjem Zbora
pripravijo predlog sprememb ali dopolnitev z obrazložitvijo. Spremembe ali dopolnila Statuta
združenja so sprejete, če se za njih izjasni tri četrtine prisotnih članov zbora. Glasovanje se
izvede neposredno na Zboru združenja. Za potrebe izvedba glasovanja Zbor imenuje tričlansko
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komisijo, ki prešteje glasove in poroča Zboru. Nadzorni odbor ima pravico revizije regularnosti
glasovanja ter lahko razveljavi glasovanje in zahteva ponovitev do zaključka zasedanja Zbora.
Volitve

predsednika

združenja,

članov

Izvršnega

odbora,

Nadzornega

odbora,

Častnega razsodišča, praporščaka in njegovega namestnika so praviloma tajne, lahko
pa so tudi javne, če se za to izreče večina navzočih za Zboru združenja.
17. člen
Izvršni odbor je izvršni organ Zbora združenja, ki opravlja, skladno s svojim poslovnikom,
organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo združenja med dvema
zasedanjema Zbora po programu, načrtu, sklepih in obveznih usmeritvah zbora ter je za
njihovo uresničevanje odgovoren Zboru združenja.
Izvršni odbor šteje devet članov, katere izvoli Zbor združenja. Izvršni odbor sestavljajo:
predsednik združenja, dva podpredsednika, sekretar združenja, blagajnik, gospodar in trije člani.
Vsak član Izvršnega odbora ima eden glas. Mandat Izvršnega odbora traja (3) tri leta.
Po preteku mandata se, razen predsednika, lahko člani odbora ponovno večkrat volijo na iste
dolžnosti.
Izvršni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov in sprejema odločitve z absolutno večino.
Na sejah odbora so lahko prisotni tudi člani Nadzornega odbora in vodje – predstavniki
posameznih organiziranih skupin, ki so ustanovljene po regijah oziroma v enotah Slovenske
vojske, kateri pa lahko sodelujejo le v razpravah, nimajo pa pravice glasovanja o predlaganih
sklepih odbora.
Na sestanke IO so lahko vabljeni tudi častni člani ZVGS.
18. člen
Naloge Izvršnega odbora so:
-

upravljanje in vodenje dela združenja, skladno s sprejetimi cilji in usmeritvami.

-

izvajanje programa in načrta dela združenja.

-

posredovanje posebnih nalog določenim članom združenja.

-

odločanje o sprejemu novih članov, o prenehanju članstva v združenju in predlaga Zboru
sprejem tujih državljanov.

-

sprejemanje materialnih in finančnih odločitev.

-

predlaganje dnevnega reda in vodenje rednega zasedanja Zbora.

-

zagotavljanje preglednosti in javnosti dela združenja in sprotno obveščanje članstva
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o vseh aktivnostih združenja.
Izvršni odbor sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti Občnega zbora.
19. člen
Predsednik združenja je zakoniti predstavnik združenja, vodi Izvršni odbor, zasedanja Zbora,
predstavlja združenje, odgovoren je za uresničevanje sprejetih sklepov na Zboru in izvršnem
odboru ter vodi in izvaja pravne posle v korist združenja. Materialno odgovarja po Zakonu o
gospodarskih družbah. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik združenja, ki je
odgovoren za delovanje članov združenja iz vrst aktivne sestave SV, oziroma drugi
podpredsednik, odgovoren za delovanje drugih članov združenja.
Predsednik združenja se voli na volilnem Zboru združenja vsaka tri (3) leta, za mandat treh
(3) let. Isti predsednik je lahko izvoljen največ dva (2) mandata zaporedoma.
Sekretar združenja opravlja administrativno-tehnične zadeve. Tako uresničuje sprejete sklepe
Zbora in Izvršnega odbora v sodelovanju s predsednikom združenja. Sodeluje v delu Izvršnega
odbora in nadomešča predsednika in dva podpredsednika v času njihove odsotnosti.

Blagajnik združenja vodi finančno poslovanje, skladno s Poslovnikom
o materialno- finančnem poslovanju društev.
Gospodar združenja vodi materialno poslovanje združenja in skrbi za inventar združenja.

20. člen
Nadzorni odbor nadzoruje materialno-finančno poslovanje združena, delo Izvršnega odbora
ter izvajanje statutarnih določil in drugih normativnih aktov združenja. O svojih ugotovitvah
poroča na rednem zasedanju Zbora in predlaga ukrepe. Izredni nadzor lahko zahteva tudi ena
tretjina članov združenja.
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih za mandat treh (3) let izvoli Zbor združenja.
Po preteku mandata so lahko člani Nadzornega odbora ponovno voljeni na različne dolžnosti v
organih vodenja.
Člani Nadzornega odbora izvolijo svojega predsednika. Člani Nadzornega odbora imajo trajno
pooblastilo za vpogled v vse dokumente, pravne posle, materialno-finančno poslovanje in
dolžnost varovanja premoženja združenja. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi člani
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odbora.
Člani Nadzornega odbora so lahko prisotni na sejah Izvršilnega odbora.
21. člen
Častno razsodišče odloča

o disciplinski odgovornosti članov združenja in ugovorih ter

pritožbah članov proti izrečenim ukrepom organov združenja.
Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki jih za mandat treh (3) let izvoli Zbor.
V primeru kršenja kodeksa gornikov in določil Statuta, Častno razsodišče lahko članom združenja
pisno izreče:
-

javni opomin,

-

prepoved delovanja v organih združenja,

-

izključitev iz združenja v primeru hude kršitve Statuta in delovanja v nasprotju z interesi
združenja.

Na ukrep Častnega razsodišča ima prizadeti član združenja pravico do pritožbe na Izvršni
odbor v roku enega meseca od vročitve izrečenega ukrepa.
Po preteku mandata so lahko člani Častnega razsodišča ponovno voljeni na različne dolžnosti
v organih vodenja.
V. FINANCIRANJE
22. člen
Združenje lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino, naslova materialnih pravic in
dejavnosti združenja, darili in volili, prispevki donatorjev, iz sredstev Zveze slovenskih častnikov
in drugih virov.
23. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se porabijo za izvajanje dejavnosti združenja in se za druge
namene ne morejo koristiti. Vsaka delitev premoženja združenja med njegove člane je nična.
24. člen
Združenje gospodari s svojimi sredstvi skladno s predpisi, ki veljajo za materialno in finančno
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poslovanje pravnih oseb. Način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem
poslovanju združenja mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva in Pravilnika o
materialno – finančnem poslovanju združenja.
25. člen
Odredbodajalca za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi sta predsednik in blagajnik
združenja, ki tudi skrbita za organiziranje in pravilno vodenje materialnega in finančnega
poslovanje združenja.
26. člen
Poročilo o poslovanju, ki ga sprejme Zbor združenja, mora prikazovati resnično stanje o
premoženju in poslovanju združenja. Letno poročilo o poslovanju mora Izvršni odbor predložiti
organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dneva v mesecu
februarju tekočega leta.
VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Združenje preneha delovati na podlagi sklepa Zbora ali po zakonu. V tem primeru se po poravnavi
upnikom ostalo premoženje združenja prenese na Zvezo slovenskih častnikov.
28. člen
Statut prične veljati z dnem sprejema na Zboru združenja. S tem preneha veljati Statut
združenja, sprejet na ustanovnem Zboru dne 23. novembra 2007.

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA
VOJAŠKIH GORNIKOV SLOVENIJE
Slavko DELALUT
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