REPUBLI KA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUZINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOZNOSTI

Stevilka : 215-137/2019/11
Datum : 28.11.2019
Ministrstvo za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti izdaja, na podlag i petega
odstavka 31 . in 32 . clena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS st. 21/18), v
povezavi s cetrtim odstavkom 1. clena Zakona o vojnih invalidih (Uradn i list RS , st. 63/95 , 2/97
- odl. US, 19/97, 21/97 - popr., 75/97 , 11/06 - odl. US, 61/06 - ZDru-1 , 114/06 - ZUTPG ,
40/12 - ZUJF , 19/14 in 21/18 - ZNOrg) , v zadevi podelitve statusa nevladne organizacije v
javnem interesu Zdruzenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 , Kardeljeva ulica 60 , 2000
Maribor, po uradn i dolznosti naslednjo

ODLOCBO

1. Zdruzenju vojn ih invalidov in svojcev padlih 1991 se podeli status nevladne organizacije v
javnem interesu na podrocju invalidskega varstva.
2. Zdruzenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 se podeli status nevladne organizacije v
javnem interesu na podrocju vojn ih invalidov.
3. S podel itvijo statusa nevladne organ izacije v javnem interesu na podrocju vojnih invalidov
preneha status drustva v javnem interesu na podrocju vojnih invalidov, ki je bil podeljen
Zdruzenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 z odlocbo Ministrstva za delo, druzino in
socialne zadeve, st. 21504-4/2007-12 z dne 30.3.2015 .
4. Zdruzenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 se po predhodnem soglasju Ministrstva za
obrambo podel i status nevladne organ izacije v javnem interesu na podrocju voj nih veteranov.
5. S podelitvijo statusa nevladne organizacije v javnem interesu na podrocju vojn ih veteranov
preneha status drustva v javnem interesu na podrocju vojnih veteranov, ki je bil podeljen
Zdruzenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 z odlocbo Ministrstva za obrambo, st. 093107/2017-10 z dne 6.1.2018.
6. V postopku izdaje te odlocbe posebni stroski niso nastali.

0 b r a z I o z i t e v:
Zakon o nevladnih organizacijah (v nadaljnjem besedilu : ZNOrg) v 32 . clenu ureja polozaj
invalidskih in humanitarnih organizacij , ki ze imajo podeljen status v javnem interesu na podlag i
Zakona o invalidskih organizacijah ali Zakona o humanitarnih organizacijah . Tako se po prvem
odstavku 32 . clena , ne glede na 6., 10. in 31 . clen zakona, za drustvo ali drugo organizacijo, ki
ima na dan uveljavitve tega zakona podeljen status invalidske organ izacije po Zakonu o
invalidskih organizacijah (Uradn i list RS , st. 108/02 in 61/06 - ZDru-1) ali status humanitarne
organizacije po Zakonu o humanitarn ih organizacijah (Uradni list RS , st. 98/03 in 61/06 - ZDru1) steje, da je nevladna organizacija v javnem interesu po tern zakonu do pravnomocnosti
odlocbe iz cetrtega oziroma petega odstavka tega clena. Drug i odstavek 32 . clena nadalje
doloca, da drustva in druge organizacije iz prejsnjega odstavka uskladijo svoje ustanovitvene
akte in delovanje s pogoji , ki veljajo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem
interesu po tern zakonu , in do 31 . marca 2019 pristojnemu ministrstvu posredujejo izjavo, da sta
njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji , ki veljajo za pridobitev statusa nevladne
organ izacije v javnem interesu po tern zakonu . Po tretjem odstavku 32 . ZNOrg pristojno

ministrstvo drustvu ali drugi organizaciji iz prvega odstavka tega clena, ki izpolni obveznosti iz
drugega odstavka, ce niso podani razlog i za odvzem statusa nevladne organ izacije v javnem
interesu , izda v 60 dneh od izpolnitve obveznosti po uradni dolznosti odlocbo o podelitvi statusa
nevladne organizacije v javnem interesu ob smiselni uporabi 10. clena tega zakona.
Zdruzenju vojn ih invalidov in svojcev padlih 1991 (v nadaljevanj u: Zdruzenje 91) je z od locbo
Ministrstva za delo, druzino in socialne zadeve, st. 11602-5/2007/6 z dne 23 .12.2010 , podeljen
status invalidske organ izacije, delovanje na drzavni ravni in vpis v reg ister invalidskih
organ izacij , na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (v nadaljevanju: ZlnvO) .
Zdruzenje 91 je v skladu z drug im odstavkom 32 . clena ZNOrg dne 31.3 .2019 Ministrstvu za
delo, druzino , socialne zadeve in enake moznosti (v nadaljevanj u: ministrstvo) posredovalo
izjavo, da sta ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa
nevladne organ izacije v javnem interesu po ZNOrg. Ministrstvo pa ugotavlja, da Zdruzenje 1991
izpolnjuje pogoje po prvem odstavku 10. clena ZNOrg . Zdruzenje 91 je nevladna organ izacija in
zadnji dve leti deluje v javnem interesu na podrocju invalidskega varstva v skladu z ZlnvO , njeni
clani niso pravne osebe javnega prava, ni bila pravnomocno izrecena sankcija globe za hujsi
davcni prekrsek ali prekrsek, katerega narava je posebno huda, ni bi lo pravnomocno obsojeno
zaradi kaznivega dejanja in nad njim ni zacet stecajn i postopek ali postopek likvidacije.
Na podlag i navedenega se po dolocbi tretjega odstavka 32. in ob smiselni uporabi 10. clena
ZNorg Zdruzenju 91 podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na podrocj u
invalidskega varstva in je ministrstvo odlocilo kot izhaja iz prve tocke izreka te odlocbe.
ZNOrg v 31 . clenu ureja polozaj organizacij , ki imajo ob uveljavitvi tega zakona ze podeljen
status delovanja v javnem interesu na podlagi drug ih predpisov. Po prvem odstavku 31. clena
ZNOrg se za drustvo, ki je imelo na dan uveljavitve ZNOrg na podlag i zakona podeljen status
delovanja v javnem interesu steje, da je nevladna organizacija v javnem interesu po ZNOrg do
pravnomocnosti odlocbe iz petega odstavka te dolocbe. V cetrtem odstavku 31 . clena ZNOrg
doloca, da organizacije uskladijo svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoj i, ki veljajo za
podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu in najkasneje do 31. marca 20 19
pristojnemu ministrstvu posredujejo izjavo, da sta njihov ustanovitven i akt in delovanje
usklajena s pogoji , ki veljajo za podelitev statusa nevladne organ izacije v javnem interesu ter
predlozijo porocilo in program za dve koledarski leti. Za taksno porocanje se sm iselno uporablja
11 . clen ZNOrg , pri cemer se steje, da je taksn i organizacij i status v javnem interesu podeljen
na podlagi 6. clena tega zakona.
Zdruzenje 91 ima po od locbi Min istrstva za delo, druzino in socialne zadeve, st. 21504-4/207-12
z dne 30 .3.2015, podeljen status drustva v javnem interesu , na podlagi Zakona o drustvih, v
povezavi z Zakonom o vojn ih invalidih in takrat veljavn im Praviln ikom o kriterijih za podelitev
statusa drustva, ki deluje v javnem interesu na podrocju vojnih in va lidov.
V skladu s cetrtim odstavkom 31 . clena , ob smiselni uporabi 11 . clena ZNOrg je Zdruzenje 91 z
dne 31 .3.2019 ministrstvu posredovalo:
izjavo, da sta ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji , ki veljajo za podelitev
statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ,
porocilo o delu , iz katerega je razvidno izvajanje programov, projektov in drug ih aktivnosti,
ki jih je Zdruzenje 91 izvajalo v javnem interesu na podrocju vojnih invalidov v zadnjih
dveh letih , za leto 20 17 in 2018,
financno porocilo o porabi sredstev v zadnjih dveh letih, za leto 2017 in 2018 ,
program bodocega delovanja za najmanj dve koledarski leti , za leto 2019 in 2020.

lzpolnjeni so pogoji po cetrtem odstavku 6. clena ZNOrg , saj Zdruzenje 91 izpolnjuje naslednje
pogoje:
njegovi clani niso pravne osebe javnega prava,
ima dejavnost, ki je v javnem interesu , opredeljeno v ustanovitvenem aktu ,
deluje najmanj dve leti pred vlozitvijo vloge za podelitev statusa,
lahko izkaze pomembnejse dosezke svojega delovanja na podrocju iz drugega odstavka
tega clena v zadnjih dveh letih pred vlozitvijo vloge,
zadnji dve leti pred vlozitvijo vloge je sredstva pretezno uporabljalo za opravljanje
dejavnosti v javnem interesu na podrocju vojnih invalidov in je redno izvajalo programe,
projekte ali druge aktivnosti za uresnicevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu ,
ima izdelan najmanj dvoletni program bodocega delovanja na podrocju vojnih invalidov, ki
vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu ,
mu ni bila pravnomocno izrecena sankcija globe za hujsi davcni prekrsek ali prekrsek,
katerega narava je posebno huda, in ni bil pravnomocno obsojen zaradi kaznivega dejanja,
nad njim ni zacet stecajni postopek ali postopek likvidacije in
druge pogoje, ce tako doloca zakon.

Nadalje se lahko po cetrtem odstavku 1. clena Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS , st.
63/95 , 2/97 - odl. US, 19/97, 21/97 - popr., 75/97 , 11/06- odl. US, 61/06 - ZDru-1 , 114/06 ZUTPG , 40/12 - ZUJF , 19/14 in 21/18 - ZNOrg) , drustvom vojnih invalidov in drugim nevladnim
organizacijam , ki delujejo na podrocju vojnih invalidov, v skladu z zakonom , ki ureja status
nevladne organizacije v javnem interesu , podeli status nevladne organizacije v javnem interesu
na podrocju vojnih invalidov. 0 podelitvi statusa odloca ministrstvo, pristojno za vojne invalide,
na podlag i temeljnega akta in programa organizacije, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena
zlasti na podrocju socialno-zdravstvenega varstva, rehabilitacije in vkljucevanja invalidov v
okolje in delo ter na podlagi dejanske aktivnosti in porabe sredstev organ izacije v dolocenem
obdobju . Po 8. clenu Pravilnika o dolocitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejsih dose.zkov
delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne-organizacije v javnem interesu
na podrocju dela , druzine, socialnih zadev in enakih moznosti (Uradni list RS , st. 59/19) , pa
nevladna organizacija izkazuje pomembnejse dosezke svojega delovanja na podrocju vojnih
invalidov, ce izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev, pri cemer mora izpolnjevati kriterija iz 1. in
2. tocke:
1. kontinuirano izvaja vkljucevanje invalidov v okolje in delo tako, da izvaja, organizira ali kako
drugace omogoca zdravilisko in klimatsko zdravljenje, zdravstveno oskrbo, nego, terap ije,
invalidske, tehnicne pripomocke in prilagoditve ;
2. na podrocju socialno zdravstvenega varstva kontinuirano izvaja in organizira seminarje ali
delavnice za ohranjanje zdravja ter razlicne oblike podpore v primeru financne ogrozenosti ali
pri izvedbi opravkov, ki omogocajo socialno vkljucenost;
3. je prejela priznanje al i nagrado za delo na drzavni ali mednarodni ravn i;
4. je sofinancirana na lokalni , drzavni ali mednarodni ravni.
lzkazani so pomembnejsi dosezki na podrocju vojnih invalidov, kot jih dolocajo predpisi o
pravnem varstvu vojnih invalidov. Zdruzenje 91 namrec zagotavlja pomoc in podporo svojim
clanom na podrocju socialno - zdravstvenega varstva vojnih invalidov in njihovih druzinskih
clanov ter na podrocju vkljucevanje invalidov v okolje in delo, tako, da presega interese svojih
clanov, sofinancirana pa je tudi na drzavni ravni .
Nevladna organizacija je v zakonsko dolocenem roku izpolnila svoje obveznosti in ne obstajajo
noben i razlogi za odvzem statusa nevladne organizacije. Zato je ministrstvo skladno s petim
odstavkom 31 . clena ZNOrg odlocilo kot je navedeno v 2. in 3. tocki izreka te odlocbe.
Nadalje ima Zdruzenje 91 po odlocbi Ministrstva za obrambo, st. 093-107/2017-10 z dne
6.1 .2018 , priznan status drustva, ki deluje v javnem interesu na podrocju vojnih veteranov na
podlag i na podlagi Zakona o drustvih , v povezavi z Zakonom o vojnih veteranih (Uradni list RS ,
st. 59/06 - uradno precisceno besedilo , 61/06 - ZDru-1 , 101/06 - odl. US, 40/12 - ZUJF , 32/14
in 21/18 - ZNOrg) .

Ministrstvo za obrambo, ki je po Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, st. 59/06 - uradno
precisceno besedilo , 61/06 - ZDru-1 , 101/06 - odl. US, 40/12 - ZUJF , 32/14 in 21/18 - ZNOrg)
pristojno, da drustvu ali zvezi vojnih veteranov ali drugi nevladni organizaciji , ki deluje na
podrocju vojnih veteranov, podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na podrocju
vojnih veteranov, je na podlagi drugega odstavka 7. clena, v povezavi s petim odstavkom 31 .
clena ZNOrg , proucilo prejeto dokumentacijo. Ugotavlja, da Zdruzenje 91 izpolnjuje pogoje po
6. clenu ZNOrg , kot tudi pogoje po 3. clenu Pravilnika o dolocitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejsih dosezkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne
organizacije na v javnem interesu na podrocju obrambe in vojnih veteranov (Uradn i list RS , st
67/18) .
Zdruzenje 91 si prizadeva krepiti svojo vlogo zagovornika ranljivih skupin iz osamosvojitvene
vojne, izvaja programe namenjene vojnim veteranom , se povezuje z drugimi veteranskimi
organizacijami , deluje na podrocju osvescanja mladine in se posveca skrbi za spominska
obelezja .
Glede na to , da so izpolnjeni pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem
interesu tudi na podrocju vojnih veteranov, je po predhodnem soglasju Ministrstva za obrambo,
st. 093-78/2019 - 5 z dne 4.11 .2019, ministrstvo Zdruzenju 91 podelilo status nevladne
organizacije v javnem interesu tudi na podrocju vojnih veteranov. Skladno s petim odstavkom
31 . clena ZNOrg je odlocilo kot je navedeno v 4. in 5. tocki izreka te odlocbe.
Organ, ki odloca o zadevi , je na podlagi prvega odstavka 118. clena Zakona o splosnem
upravnem postopku (Uradni list RS, st. 24/06 - uradno precisceno besedilo, 105/06 - ZUS-1 ,
126/07, 65/08, 8/1 O in 82/13) dolzan odlociti tudi o stroskih postopka. V predmetnem postopku
posebni stroski niso nastali, zato je ministrstvo odlocilo, kot izhaja iz 6. tocke izreka te odlocbe.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU :
Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba na Vlado Republike Slovenije v 15 dneh od njene
vrocitve. Pritozba se vlozi pri Ministrstvu za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti ,
Stukljeva cesta 44 , 1000 Ljubljana.

Postopek vodila :
Evelin Dogan , podsekretarka
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