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Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) ter skladno s statutom Zveze 

slovenskih častnikov Slovenije, je zbor članov Združenja slovenskih častnikov Trbovlje, dne 

31.03.2015, sprejel spremembe statuta Združenja slovenskih častnikov Trbovlje, sprejetega 

dne 10.03.209, tako  da je prečiščeno besedilo statuta naslednje: 

 

 

 

S T A T U T 
 

Z D R U Ž E N J A  S L O V E N S K I H  Č A S T N I K O V 

T R B O V L J E 
 

 
 

1. člen 

  

Združenje slovenskih častnikov  Trbovlje ( v nadaljevanju ZSČ T ) je prostovoljna, 

samostojna, stanovska, interesna ter strokovna in neprofitna organizacija vojaških častnikov, 

podčastnikov, vojaških uslužbencev in vojakov. V organizacijo se lahko vključijo tudi drugi, 

ki imajo interes aktivno sodelovati pri uresničevanju ciljev te organizacije. 

 

 

2. člen 

 

ZSČ T je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev pri Upravni enoti 

Trbovlje. 

 

ZSČ T zastopa predsednik  združenja, v njegovi odsotnosti pa eden od njegovih 

podpredsednikov po sklepu predsedstva. 

 

 

3. člen 

 

Ime društva je : Združenje slovenskih častnikov Trbovlje. 

Sedež ZSČ T je v Trbovljah. ZSČ T uporablja znak Zveze slovenskih častnikov, ki je 

opredeljen v statutu Zveze slovenskih častnikov. Ta znak se uporabi tudi za pečat in prapor 

ZSČ T. Pečat je okrogle oblike s premerom 2 in 3 cm, v sredini je znak Zveze slovenskih 

častnikov, ob zunanjem robu je napis  Združenje slovenskih častnikov TRBOVLJE. 

 

 

4. člen 

 

ZSČ T je član Zveze slovenskih častnikov Slovenije.  

 

 

5. člen 

 

Namen in cilj ZSČ T je, da v skladu z možnostmi ohranja obrambno varnostno znanje ter 

zaščitno-reševalne naloge za potrebe obrambe Slovenije. 
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Naloge, oziroma  nepridobitne dejavnosti ZSČ T so: 

 

- organizira in izvaja vojaško strokovno izobraževanje svojih članov ter drugih 

zainteresiranih po lastnem programu in usmeritvah ZSČ Slovenije, 

- sodeluje in se vključuje v razprave o strokovnih vprašanjih dograjevanja in 

uveljavljanja obrambnega sistema in  sistema zaščite in reševanja, 

- sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih aktivnosti, ki prispevajo k večji 

obrambni in varnostni pripravljenosti v RS oz. na območju Zasavja, 

- načrtno in varno izvajanje strelskih tekmovanj, kondiciranj članov ZSČ in ZVVS, ter  

usposabljanja  pripadnikov MORS, državljank in državljanov RS za potrebe vojaške 

obrambe države. 

- njeni organi oz. komisije sodelujejo z upravnim organom za obrambo, poveljstvi in 

enotami SV ter drugimi društvi ter ustanovami na območju Zasavja ter širše. 

 

Kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti društva, v obsegu, potrebnem za 

uresničevanje namena in ciljev. Oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti bo 

društvo opravljalo naslednje pridobitne dejavnosti: 

68.200 –Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

73.120- Posredovanje oglaševalskega prostora 

77.210-Dajanje športne opreme v najem in zakup 

82.300-Organiziranje razstav,sejmov, srečanj 

85.510-Izobraževanje,izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

85.590-Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

85600-Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

93.110-Obratovanje športnih objektov 

93.190-Druge športne dejavnosti 

93.299-Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, od tega: organiziranje prireditev. 

   

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

mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu. 

 Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja med 

njegove člane je nična. 

 

 

 

6. člen 

 

ZSČ T uveljavlja svojo vlogo in uresničuje cilje s svojo dejavnostjo opredeljeno z letnim 

programom dela ZSČ, lastnim programom ter odločitvami svojih legitimno izvoljenih 

organov. 

 

7. člen 

 

Delovanje ZSČ T je javno. 

 

 

8. člen 

 

Član ZSČ T je lahko oseba ki: 
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- ima državljanstvo RS, 

- ima državljanstvo katerekoli države v EU, 

- ima častniški ali podčastniški čin, je vojaški uslužbenec ali vojak, 

- v obdobju osamosvajanja RS junijsko, julijsko vojno 1991 in tudi kasneje ni delovala 

proti interesom slovenskega naroda in države Slovenije, 

- je kot bivši pripadnik JLA na poziv slovenskih državnih organov prestopila v TO 

najkasneje do 18.07.1991, razen če je po tem datumu delovala v zveznih 

(Jugoslovanskih) institucijah po nalogah slovenske države, 

- želi aktivno sodelovati pri dejavnosti združenja po predhodnem soglasju predsedstva, 

- sprejema s tem statutom določene pravice in dolžnosti. 

 

 

9. člen 

 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega statuta se včlani v ZSČ T s podpisom pristopne 

izjave. Predsedstvo preveri izpolnjevanje pogojev in sprejme ustrezen sklep. 

 

10. člen 

 

Člani ZSČ T uresničujejo svoje pravice in dolžnosti  v vseh oblikah in načinih delovanja 

združenja. 

 

11. člen 

 

Dolžnosti člana so da: 

- se ravna po določbah statuta ZSČ T, 

- s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in nalog ZSČ T ter smernic in stališč 

organov Zveze slovenskih častnikov Slovenije, 

- aktivno sodeluje pri aktivnostih po letnem načrtu dela ZSČ T, 

- se udeležuje vojaško strokovnega izobraževanja in s tem dopolnjuje svojo vojaško 

strokovno usposobljenost, 

- po svojih močeh in znanju tvorno prispeva k delu ZSČ T in njegovim organom ter 

Zveze slovenskih častnikov Slovenije, 

- se s svojim delovanjem zavzema za razvijanje, uveljavljanje in krepitev obrambno 

varnostnega in zaščitnega sistema RS, 

- aktivno sodeluje na sejah organov ZSČ T in Zveze slovenskih častnikov Slovenije, če 

je bil vanje izvoljen, 

- plačuje članarino v znesku, ki ga vsako leto posebej določi predsedstvo ZSČ T. 

- da s svojim prostovoljnim delom opravi določeno število delovnih ur, ki jih po potrebi 

določi predsedstvo, 

- v primeru da član ne izpolni obveznosti iz prejšnje alinee prispeva prostovoljni 

prispevek kot nadomestilo. 

 

 

12. člen 

 

Pravice članov so da: 

- voli in je voljen v vse organe ZSČ T in organe ZSČ Slovenije, 

- aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemu statuta in drugih splošnih aktov in letnega 

programa dela, 
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- v ZSČ T in ZSČ Slovenije izraža svoje mnenje, ga usklajuje z drugimi člani ter tako 

aktivno sodeluje pri oblikovanju ter uresničevanju stališč in sklepov ZSČ T, 

- je obveščen o aktivnostih ZSČ T, 

- lahko zahteva od organov ZSČ T in ZSČ Slovenije ustrezne odgovore na zastavljena 

vprašanja v zvezi z delom organizacije,  

- za delo in dosežene uspehe prejme ustrezna priznanja, 

- sodeluje na društvenih aktivnostih, 

- lahko zahteva v pogled v celotno dokumentacijo v kolikor ima za to utemeljen razlog, 

- pridobi klubsko izkaznico z ustreznimi bonitetami skladno z izpolnitvijo devete alinee 

predhodnega člena. 

 

 

13. člen 

 

Članstvo ZSČ T preneha z: 

- izstopom iz članstva, 

- izključitvijo iz članstva, 

- izbrisom iz članstva, 

- s prenehanjem delovanja ZSČ T. 

      -     s smrtjo člana 

 

 

14. člen 

 

Član ZSČ T, ki krši ugled posameznika oz. krši statut, ter etični kodeks je zato odgovoren. 

Zoper njega se lahko uporabijo naslednji ukrepi: 

- kritika, 

- javni opomin, 

- odpoklic in zamenjava v organih v katere je delegiran oz. imenovan, 

- izključitev iz ZSČ T. 

 

Izključitev iz evidence članov na tej osnovi je možna v primerih tri leta zapored neplačane 

članarine, hude kršitve ugleda častnika, vojaka, državljana ali hude kršitve statuta. 

 

O odpoklicu in zamenjavi članov v organih odloča organ, ki je člana izvolil ali pa imenoval na 

določeno dolžnost. 

 

O uporabi drugih ukrepov, ki so navedeni v tem členu odloča častno razsodišče. 

Predlog za uvedbo postopka pred častnim razsodiščem poda predsedstvo ZSČ T. 

 

 

15. člen 

 

ZSČ T združuje častnike in druge osebe, ki so lahko člani na osnovi 8. člena tega statuta. 

Zaradi metod in oblik dela ter društvene aktivnosti se organizirajo v klube(sekcije): 

- strelski klub (SK ZSČ T), 

- častniški klub (ČK ZSČ T), 

- veteranski klub (VK ZSČ T), 

- klub upokojencev MORS (KU MORS). 
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Klubi delujejo po internih pravilnikih. Predsedstvo ZSČ T imenuje organe na lastno ali 

člansko pobudo. 

 

ZSČ T lahko sodeluje z drugimi združenji zaradi  skupnih ciljev oziroma interesov ali 

aktivnosti. 

 

V ta namen  se kot metoda dela zaradi racionalizacije in boljše koordinacije izvaja 

povezovanje na nivoju pokrajine in širše. Povezovanje uskladi predsedstvo ZSČ T z ZSČ 

Slovenije. 

 

Sestava, naloge in način dela potrdijo vsa združenja, ki se v tem kontekstu združujejo. 

 

 

16. člen 

 

Organi ZSČ T so: 

- zbor članov, 

- predsedstvo združenja, 

- nadzorni odbor, 

- častno razsodišče, 

- stalne ali občasne komisije, 

- klubi-sekcije. 

17. člen 

 

Najvišji organ ZSČ T je zbor članov. Sestavljajo ga vsi člani. 

 

Zbor članov lahko dela in odloča, ko je na seji prisotnih najmanj 10 članov. Zbor članov 

sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanju o predlaganih sklepih je 

praviloma javno, tajno se glasuje če zbor tako sklene. Volitve funkcionarjev ZSČ T in 

organov zbora članov se opravijo na volilni seji, ki je vsaka 4 leta. O posameznih kadrovskih 

vprašanjih lahko zbor članov odloča tudi na redni ali izredni seji. Redna seja zbora članov je 

vsako leto ob sprejemanju zaključnega računa za preteklo leto. 

 

Na zboru članov člani ZSČ T razpravljajo o delu organizacije, dajejo predloge, pripombe in 

sugestije za boljše delo, glasujejo o predlogih in aktih organizacije ter volijo in so voljeni. 

Predsedstvo mora sklicati zbor članov, na podlagi pobude 10 % članov ali na predlog 

nadzornega odbora. Zbor mora sklicati najkasneje v roku enega meseca od dane pobude.  

Sejo zbora članov vodi predsednik ZSČ T oziroma izvoljeno delovno predsedstvo. 

 

Zbor članov na svoji volilni seji izvoli: 

- predsedstvo občinskega združenja, 

- nadzorni odbor, 

- častno razsodišče, 

- po potrebi druga, stalna ali občasna delovna telesa, 

- mandatna doba vseh organov in predsednika društva je štiri leta. 

 

Zbor članov opravlja zlasti tudi naslednje naloge: 

- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter druge splošne akte ZSČ T, 

- razpravlja ter sprejema stališča in sklepe o aktualnih vprašanjih dela in organiziranosti 

ZSČ T, 
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- sprejema program dela ZSČ T, 

- sprejema sklepe stališča in smernice za delo organov in funkcionarjev ZSČ T, 

- obravnava in sprejema letna poročila o delu in o finančnem poslovanju ZSČ T, 

- odloča o prenehanju delovanja ZSČ T.  

 

 

18. člen 

 

Predsedstvo ZSČ T šteje 6 stalnih članov, to so: 

- predsednik, 

- 2 podpredsednika, 

- sekretar, 

- predsednik strelskega kluba, 

- koordinator predsedstva med stalnimi in začasnimi komisijami. 

 

Predsednik ZSČ T predstavlja in zastopa društvo,samostojno in ima neomejena pooblastila. V 

njegovi odsotnosti to nalogo izvaja eden izmed podpredsednikov po sklepu predsedstva. 

Predsednik in ostali člani predsedstva ZSČ T so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma. 

 

Predsedstvo ZSČ T se sestaja po potrebi, najmanj pa šestkrat v letu. Na vseh sejah se piše 

zapisnik ali se snema. Na sejo predsedstva so lahko po potrebi povabljeni tudi predstavniki 

lokalnih skupnosti, MORS-a, MNZ-ja in drugi. 

 

Seja predsedstva je sklepčna, če je navzoča polovica članov predsedstva. Sklepe sprejemajo z 

večino navzočih članov. Če je glasovanje neodločeno odloči glas predsednika. 

 

Predsedstvo ZSČ T opravlja zlasti naslednje naloge: 

- skrbi za operativno izvrševanje programa dela in finančnega načrta ZSČ T, 

- obravnava gradiva zbora in drugih organov ZSČ T, 

- pripravi letni program dela in finančni načrt, 

- določa podpisnike finančnega poslovanja, 

- sprejema operativni načrt za uresničitev vojaško strokovnega izobraževanja, 

- pripravlja izhodišča in koordinira aktivnosti na strelišču Agnez – Ojstro, 

- pripravlja poročilo o delu,  finančni načrt in zaključni račun ZSČ T, 

- pripravlja in sklicuje seje zbora članov, 

- predlaga kandidate za vodstvo ZSČ T in za organe ZSČ Slovenije, 

- oblikuje smernice in stališča za daljše obdobje na podlagi svojih načrtov oz. smernic 

ZSČ Slovenije, 

- sprejema predloge o priznanjih, izdela lastne predloge ter jih po potrebi posreduje ZSČ 

Slovenije in drugim državnim organom, 

- obravnava prošnje in pritožbe ter predloge in druge zahteve, ki jih pošiljajo organi in 

člani ZSČ T, 

- skrbi za javno ter interno informiranje, 

- odloča o načinu organiziranja in delovanja ZSČ T na podlagi sklepov zbora članov. 

- vodi evidenco članov, 

- odloča o naslovu sedeža društva, 

- določa višino letne članarine. 

 

Predsedstvo zagotavlja strokovne, administrativne ter tehnične zadeve za potrebe komisij oz. 

klubov, odborov in zbora. Za finančno poslovanje najame ustrezen servis ali osebo, ki izvaja 
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računovodstvo in knjigovodstvo ter pripravi ustrezna finančna poročila na podlagi obstoječe 

zakonodaje. 

 

19. člen 

 

Nadzorni odbor spremlja delo funkcionarjev in organov ZSČ T ter vrši nadzor nad 

materialnim in finančnim poslovanjem združenja. O svojih ugotovitvah obvešča predsedstvo. 

Celovito poročilo pa poda zboru članov, ko ta zaseda. Nadzorni odbor ima 3 člane. 

 

 

20. člen 

 

Častno razsodišče odloča o: 

- ugovorih proti sklepu, s katerim je predsedstvo ZSČ T odklonilo prošnjo za sprejem v 

članstvo ZSČ T po 9. členu tega statuta, 

- ukrepih po 14. členu tega statuta, 

- sporih med organi in člani ZSČ T, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in dolžnosti članov, 

- sporih med člani v zvezi z dejavnostjo ZSČ T. 

 

O pritožbah proti odločitvam častnega razsodišča odloča častno razsodišče pri ZSČ Slovenije. 

 

Častno razsodišče ima predsednika in dva člana ter njihove namestnike. 

 

 

 

21. člen 

 

Če član delovnega telesa ZSČ T odstopi, svoje funkcije ne opravlja ali je bil odpoklican, se 

namesto njega izvoli ali imenuje nadomestnega člana. Izvolitev ali imenovanje opravi 

pristojni organ. Mandat nadomestnega člana traja do izteka mandata člana, namesto katerega 

je bil izvoljen ali imenovan. 

 

 

22. člen 

 

ZSČ T zagotavlja javnost svojega delovanja: 

- z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o svojem delovanju, 

- omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na svojih sejah, 

sestankih in drugih aktivnostih, 

- daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja na njihovo željo gradiva za svoje 

seje, sestanke in druge aktivnosti. 

 

23. člen 

 

Za aktivno delo ter za dosežene rezultate pri uresničevanju svojih nalog in ciljev, ZSČ T 

podeljuje priznanja zaslužnim članom, organizacijam in drugim, ki so tvorno prispevali k 

uresničevanju ciljev združenja. 

 

ZSČ T predlaga svoje člane za državna odlikovanja in priznanja, ki jih podeljuje Zveza 

slovenskih častnikov. 
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Članu ZSČ T se za njegovo dolgoletno delo in zasluge pri razvoju častniške organizacije 

lahko podeli naziv Častni član predsedstva ZSČ T. Naziv podeli zbor članov na predlog 

predsedstva. 

 

24. člen 

 

Dejavnost ZSČ T se financira iz proračuna lokalne skupnosti, članarine in sredstev, ki jih za 

delovanje ZSČ T prostovoljno namenjajo posamezniki, podjetja in druge organizacije in z 

opravljanjem dejavnosti društva ter iz drugih virov. 

 Osnova za pridobivanje proračunskih sredstev je letni program dela.  

 

 

25. člen 

 

ZSČ T gospodari s svojimi sredstvi v skladu s predpisi, ki veljajo za materialno in finančno 

poslovanje in računovodskimi standardi za društva in v skladu s pravilnikom o finančno 

materialnem poslovanju. 

 

Finančni načrt in zaključni račun sprejema predsedstvo. Zbor članov na svoji seji obravnava 

materialno in finančno poslovanje ter daje svoje mnenje o finančnem načrtu in o poročilu o 

materialnem in finančnem poslovanju. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki se mora porabiti izključno za dejavnost društva. Delitev 

premoženja med člani je nična. 

 

ZSČ T ima svoj transakcijski račun. 

26. člen 

 

ZSČ T preneha delovati po sklepu zbora članov in v naslednjih primerih: 

-s spojitvijo s drugimi društvi, 

-s pripojitvijo k drugemu društvu, 

-s stečajem, 

-na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja. 

 

.Zastopnik ZSČ T mora v roku 30 dni obvestiti pristojni organ o prenehanju delovanja ZSČ T. 

 

Če ZSČ T preneha delovati, preide njegovo premoženje na Združenje veteranov vojne za 

Slovenijo Trbovlje. 

 

 

27. člen 

 

Način organiziranja in delovanja ZSČ T v vojni in izrednih razmerah določi predsedstvo 

ZSČT. 
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28. člen 

 

Postopek za začetek sprememb in dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega statuta se 

začne na podlagi sklepa predsedstva. Predsedstvo v sklepu opredeli obseg sprememb in 

vprašanja, ki jih je potrebno proučiti. 

Predsedstvo pripravi osnutek sprememb Statuta in ga posreduje članom društva v javno 

obravnavo. 

Po končani javni obravnavi predsedstvo določi  predlog sprememb in dopolnitev oziroma 

predlog novega Statuta in ga predloži Zboru članov v obravnavo in sprejem. 

 

 

29. člen 

 

 

 

Za tolmačenje tega statuta je pristojno predsedstvo ZSČ T. 

 

Statut ZSČ T začne veljati z dnem sprejema na zboru članov. 

 

 

30. člen 

 

S sprejemom tega statuta preneha veljati statut  Združenja slovenskih častnikov  občinske 

organizacije Trbovlje z dne, 10.03.2009. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  P R E D S E D N I K 

 

                                                                                                           Bojan Šoper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


