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Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-ZDru-1-
UPB2) izdaja Ministrstvo za obrambo RS, v zadevi podelitve statusa društva v javnem interesu 
na področju obrambe, na vlogo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj, 
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, naslednjo

O D L O Č B O

Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, se 
podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

Obrazložitev:

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, (v 
nadaljevanju: združenje), je zaprosilo za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju obrambe. Vlogo je Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) prejelo
13. 5. 2013. K vlogi št. OZVVS 19/2013 z dne 7. 5. 2013, ki vsebuje utemeljitev prošnje, je 
združenje priložilo:

-pravila Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
-odločbo o vpisu v register društev (UE Velenje)
-izpisek AJPES za OZVVS Šoštanj
-poročilo o realizaciji letnega načrta dela za leto 2011
-finančno poročilo za leto 2011
-poročilo o realizaciji letnega načrta dela za leto 2012
-finančno poročilo za leto 2012
-letni načrt dela za leto 2013
-finančni načrt dela za leto 2013

Ministrstvo je na podlagi vpogleda v register društev, katerega skrbnik je Ministrstvo za notranje 
zadeve RS, pridobilo podatke o registraciji združenja, zastopniku, matični številki in drugih v 
postopku vodenja in odločanja potrebnih podatkih.
 
Združenje je bilo registrirano z odločbo UE Velenje št. 215-163/2010 z dne 24. 9. 2010. Iz 
registra je tudi razvidno, da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava.

Ministrstvo je po uradni dolžnosti za potrebe vodenja in odločanja v postopku s spletnega 
portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pridobilo izpis 
podatkov iz računovodskih izkazov za združenje za leti 2011 in 2012.



Prav tako je ministrstvo po uradni dolžnosti od Upravne enote Velenje pridobilo kopijo 
veljavnega temeljnega akta združenja iz katerega je razvidno, da ima združenje dejavnosti, ki 
so v javnem interesu na področju obrambe.

Iz poročil o delu in iz finančnih poročil združenja za leti 2011 in 2012 je razvidno, da je 
združenje sredstva zadnji dve leti uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter, da je redno 
izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v 
javnem interesu.

Iz temeljnega akta združenja, utemeljitve vloge, poročil o delu, finančnih poročil in programa 
prihodnjega delovanja je bilo v skladu s 30. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-
ZDru-1-UPB2), 7. členom Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih 
organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami 
(Uradni list RS, št. 30/11) in 3. členom Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje 
pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na 
področju obrambe ( Uradni list RS, št.97/12.) odločeno kot je navedeno v izreku.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado Republike 
Slovenije v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Morebitno pritožbo se lahko vloži pisno ali 
da ustno na zapisnik pri organu, ki je izdal to odločbo. 

Združenje je oproščeno plačila upravne takse v skladu z 2. a točko prvega odstavka 24. člena 
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 ZUT-UPB5).
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