
Na podlagi 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 SVEČANI VETERANSKI OBLEKI 

I. Uvodne določbe 
1. člen 

S tem pravilnikom se ureja kroj, kakovost, barva in nošenje svečane veteranske 
obleke. 

2. člen 

Svečano veteransko obleko Zveze veteranov vojne za Slovenijo (v 
nadaljevanju:ZVVS)smejo nositi le veteranke in veterani (v nadaljevanju: veterani), ki 
so člani Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo(v nadaljevanju:OZVVS), ki 
so članice ZVVS. 

II. Svečana veteranska obleka 
3. člen 

Svečano veteransko obleko sestavljajo: 
- kapa, 
- suknjič ali jopič, 
- dežni plašč s podlogo, 
- hlače, 
- srajca, 
- kravata, 
- nizki čevlji in nogavice v črni barvi, 
- bele rokavice. 

Kroj, barvo in kvaliteto blaga določa lista kakovosti, ki je sestavni del tega pravilnika. 
Lista kakovosti ima veljavnost zaščitnega znaka ZVVS. 

III. Veteranske oznake, priznanja in nadomestne oznake 
4. člen 

Veterani nosijo veteranske oznake in simbole: 

- izvezen veteranski znak se nosi na kapi in kravati. Na levi strani suknjiča na sredini 
levega zgornjega žepa se nosi kovinski znak članstva ZVVS, 
- okrasna vrvica v beli, rdeči in modri barvi je spletena v pramen, ki je pripeta na 
desno ramensko epoleto in pritrjena na desni žep jopiča, 
- na levem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi grb Republike Slovenije z 
napisom ťVeteranŤ 
- na desnem rokavu, 10 cm pod ramenskim šivom, se nosi oznaka Svetovne 
veteranske federacije, 
- na ovratniku se nosi mednarodna okrajšava Republike Slovenije SVN v zlati barvi, 
- na epoletah se nosi izvezen znak ZVVS 



- na desnem rokavu, pod ramenskim šivom, se nosi oznaka Svetovne veteranske 
federacije. 

 
Upodobitev oblike, barva, velikost in kakovost veteranskih oznak, simbolov in našitka 
so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. 

Veteranska priznanja 

Veterani nosijo veteranska priznanja, ki so jih prejeli za svoje delo v ZVVS na levi 
strani suknjiča nad naprsnim žepom. Priznanja se lahko nadomesti z nadomestnimi 
trakci. 

Druge oznake 

Pripadniki manevrske strukture narodne zaščite, ki so veterani, lahko nosijo na 
svečani veteranski obleki oznake organizacije MSNZ. 
Veterani smejo na veteranski uniformi nositi državna odlikovanja , ki jih podeljuje 
predsednik republike, ministrstvo za obrambo in ministrstvo za notranje zadeve in 
katerih vsebina je vezana na domoljubna dejanja, dejanja za hrabrost, hrabro 
dejanje, delo uspehov v Slovenski vojski in policiji. 

V času nošenja svečane veteranske obleke je veteranom prepovedano nošenje 
znakov, oznak, činov, priznanj in drugih simbolov, ki niso določena s tem pravilnikom. 
Nošenje znakov, oznak in drugih simbolov, ki niso pozitivno vezani na Slovenijo ni 
dovoljeno. 

IV. Nošenje veteranske uniforme 
5. člen 

Svečano veteransko obleko lahko nosijo le veterani, člani OZVVS, ki so članice 
Zveze veteranov vojne za samostojno Slovenijo. 

Svečano veteransko obleko nosijo člani na: 
- državnih proslavah, 
- svečanih proslavah in prireditvah, ki jih organizira ZVVS, 
- sejah in srečanjih mednarodnih veteranskih organizacijah, 
- javnih nastopih, ko predstavljajo ZVVS ali OZVVS, 
- pogrebnih slovesnostih, 
- prireditvah, ko to določi predsedstvo ali predsednik, 
- prireditvah, ko to določi predsedstvo ali predsednik. 

6. člen 

Veterani smejo nositi svečano veteransko obleko le urejeno kot celoto, glede na 
vremenske razmere. Menjava njenih delov ali prirejanje ni dovoljeno. 

7. člen 

Sestavni del svečane veteranske obleke so tudi bele rokavice, ki jih nosijo veterani: 



- na pogrebnih svečanosti v primerih, ko nosijo krsto ali žaro, blazinico s priznanji 
pokojnega veterana, državno zastavo, veteranski prapor in vence, 
- pri polaganju vencev na grobove padlih in umrlih veteranov, 
- na državnih in veteranskih proslavah, ko nastopajo v ešalonu, 
- praporščaki ko nosijo prapore, 
- pri izvajanju svečanega dejanja. 

Ne spoštovanje pravil nošenja svečane veteranske obleke se šteje za hujšo kršitev 
četrte alineje 11. člena Statuta ZVVS. Častno razsodišče lahko izreče po 22. členu 
Statuta ZVVS ustrezen ukrep. 

V. Izdelava svečanih veteranskih oblek 
8. člen 

Svečane veteranske obleke izdelujejo lahko le proizvajalci, ki imajo to pravico 
pridobljeno po postopku in v skladu s predpisi ter pogodbo sklenjeno z ZVVS. 

9. člen 

Proizvajalci so dolžni pri izdelavi svečanih veteranskih oblek spoštovati določila tega 
pravilnika, s katerim je določen kroj, kakovost, barva in druge zahteve za izdelavo 
oblek.  

Za način naročanja in prodaje veljajo splošno veljavni predpisi za proizvodnjo in 
prodajo blaga. 

VI. Končne določbe 
10. člen 

Za spremembo kroja, barve in kakovosti svečane veteranske obleke je pristojno 
predsedstvo ZVVS. 

11. člen 

O nabavi in načinu financiranja odločajo OZVVS. Nabavo svečane veteranske obleke 
za praporščake in njihove namestnike ZVVS, PO in OZVVS stroške nabave krije 
ZVVS. 

12. člen 

Ta pravilnik je obvezen za ZVVS in vsa OZVVS, ki so članice ZVVS. 

13. člen 

Pravilnik je sprejelo predsedstvo ZVVVS na svoji 4. seji dne, 22.02.2001 in velja od 
01.03.2001dalje. 
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