
Na podlagi 6. odstavka 5. člena in 16. člena Statuta Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, ki ga je sprejel Ustanovni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo dne 20. 
maja 2000 je predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo sprejelo 

 
PRAVILNIK O ČLANSKI IZKAZNICI ZVVS 

1. člen 

S tem pravilnikom se določa vsebina, oblika, postopek izdaje, zamenjave in 
prenehanje veljavnosti ter evidenca izkaznic članov Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo (v nadaljevanju: ZVVS). 

2. člen 

Članska izkaznica ZVVS je osebni dokument, s katerim se ureja status članov ZVVS.  

3. člen 

Članska izkaznica je listina pravokotne oblike velikosti 70 x 105 mm in je bele barve. 
Na listini so izpisani naslednji podatki: 

• zgoraj na sredini je napis REPUBLIKA SLOVENIJA 
• pod napisom levo je znak ZVVS, desno pa je napis ZVEZA VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO 

• pod napisom je prostor za fotografijo v velikosti 30 x 40 mm  
• pod fotografijo na sredini je napis ČLANSKA IZKAZNICA, ime in priimek, 
registrska številka člana, številka pokrajine in območja, datum izdaje in podpis 
predsednika ZVVS ali od njega pooblaščene uradne osebe.  

• na spodnji strani je odtis žiga ZVVS. 

Na drugi strani članske izkaznice je 10 mm od zgornjega roba črta pod katero je 
napis: 

Kljubuj usodi 
mož sam svoj bodi! 
Kar koli naj se ti zgodi, 
usode gospodar si-ti. 

Si ti! Če res, če cel si mož, 
i svoj i nje gospod ti boš. 

Usode ni, 
usoda svoja-to si ti! 

Simon Gregorčič 

Listina članska izkaznica je priloga tega pravilnika. 

4. člen 



Listina je plastificirana in vložena v črni usnjeni ovitek pravokotne oblike v velikosti 
220 x 80 mm. V zgornjem delu je prostor za listino ť članska izkaznicaŤ v spodnjem 
delu pa je pritrjen kovinski barvni znak ZVVS. 

5. člen 

Člansko izkaznico izda Strokovna služba ZVVS na predlog Območnega združenja 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je članica ZVVS. 

6. člen 

Članska izkaznica se zamenja: 

• če jo imetnik izgubi  
• če je poškodovana  
• če je član spremenil ime ali priimek.  
 
Imetnik članske izkaznice mora izgubo izkaznice sporočiti strokovni službi 
ZVVS, ki izkaznico izbriše iz evidence.Strošek izdelave nove članske 
izkaznice določi predsedstvo ZVVS. 

7. člen 

Članska izkaznica preneha veljati, ko članu preneha članstvo v ZVVS. 

8. člen 

Strokovna služba ZVVS opravlja administrativno tehnične naloge v zvezi z izdajo 
članskih izkaznic. Prav tako vodi evidenco izdanih članskih izkaznic, ki vsebuje: 

• ime in priimek  
• datum izdaje  
• registrsko številko izkaznice  
• številko pokrajine in območja.  
• 9. člen 

Ta pravilnik je sprejelo predsedstvo ZVVS na seji 09.10.2001 in velja od sprejema 
dalje. 

 
Številka: ZVVS-10/2001 
Datum: 09.10.2001  
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