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Ministrstvo za delo, druZino, socialne zadeve in enake moZnosti izd{a na podlagi 240. 6lena
Zakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni list RS,5t.24l06-uradno predi56eno besedilo,
1 05/06 - ZUS-1 , 126107 ,65/08, 8/10 in 82113) ter 'l . 6lena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list,

5t. 59/06 - UPB2) v zadevi podelitve statusa druStva, ki deluje v javnem interesu na podrodju

vojnih veteranov, na pritoZbo Zveze policijskih veteranskih dru5tev Sever in Zveze veteranov
vojne za Slovenijo zoper odlocbo Ministrstva za delo, druZino in socialne zadeve, 5t. 13000-
11201316 z dne 21.2.2013, naslednji

SKLEP

1. PritoZba Zveze policijskih veteranskih dru5tev Sever in Zveze veteranov vojne za Slovenijo
zoper odlodbo Ministrstva za delo, druZino in socialne zadeve, 5t. 13000- 11201316 z dne
21.2.2013, se zavr2e.

2. V tem postopku ni bilo stro5kov postopka.

ObrazloZitev:

Ministrstvo za delo, druZino, socialne zadeve in enake moZnosti (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) je z odlodbo, 5t. 13000- 11201316 z dne 21.2.2013, ZdruZenju za vrednote
slovenske osamosvojitve, podelilo status dru5tva, ki deluje v javnem interesu na podrodju vojnih
veteranov, na podrodju obrambe, kulture in izobra2evanja pa ob predhodnem soglasju
Ministrstva z obrambo, 3t.093-1412013 -3 z dne 7.2.2013 in Ministrstva za izobraZevanje,
znanost, kulturo in Sport, Sl. 6034-1412013 123 z dne 19.2.2013.

Zveza policijskih veteranskih druStev Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo sta zoper
zgoral navedeno odlodbo ministrstva dne 21.2.2014 vloZili pritoZbo na Vlado Republike
Slovenije. V pritoZbi navajata, da je ZdruZenje za vrednote slovenske osamosvojitve (ZVSO)
domoljubno dru5tvo, v nadaljevanju pa navajata, da 2e nekaj dasa ugotavljajo, da izvala
dejavnost na podrodju, zakatere ni registrirano, da so sprejeli dne 26. oktobra 2013 Pravilnik o
veteranski uniformi. Prepridani so, da pristojna ministrstva soglasij za uporabo teh uniform niso
podala, saj so uniforme z akli drZavnih organov za5citene. ZVSO s svojimi aktivnostmi
neposredno posega na podrodja delovanja v javnem interesu, ki jih za vojne veterane opravljajo
Zveza in policijska veteranska druStva Sever ter Zveza in Obmodna zdru2enja veteranov vojne
za Slovenijo. Pri tem zavla javnost in novadi dlane veteranskih dru5tev iz obdobja
osamosvajanja Slovenije leta 1991. ZVSO ni registrirano kot veteransko druStvo, pa vendar je
uspelo v zadetku leta 2013 pridobiti status dru5tva, ki deluje v javnem interesu na podrodju

vojnih veteranov. Kr5ena je dolo6ba drugega odstavka 30.6lena Zakona o druitvih, hkrati pa je
sporno ravnanje tudi ostalih >pristojnih< ministrstev, ki so ali pa tudi ne izdali predhodna
soglasja s podrocja delovanja svojih ministrstev. V letu 2013 je pridobilo znatna finandna



sredstva, s tem, da je za tak znesek zmanj5alo delovanje v letu 2013 ostalim dru5tvom s
statusom dru5tva v javnem interesu na podrodju vojnih veteranov.

V skladu s prvim odstavkom 240. dlenaZakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni list RS,
5t.24l06-uradno predi5deno besedilo, 105/06 - ZUS-1 ,126107,65/08, B/'10 in 82113) je organ
prve stopnje preizkusil izpodbijano odlodbo. Ugotavlja, da je bila odlo6ba Ministrstva za delo,
druZino in socialne zadeve, St. '13000- 1/201316 z dne 21.2.2013, vrodena ZdruZenju za
vrednote slovenske osamosvojitve dne 25.2.2013, kar izhala iz podpisa na odlodbi (osebni
prevzem). Petnajstdnevni rok za pritoibo je zacel tedi dne 26.2.2013, zadnji dan pritoZbenega
roka se je iztekel 12.3.2013. lz vlolene pritoZbe Zveze policijskih veteranskih dru5tev Sever in
Zveze veteranov vojne za Slovenijo na Vlado Republike Slovenije se vidi datum vrocitve Vladi
Republike Slovenije, to je 21 .2.2014. VloZena pritoZba je tako prepozna.

Na podlagi ugotovljenega dejanskega in pravnega stanja je Ministrstvo za delo, druZino,
socialne zadeve in enake moZnosti kot organ prve stopnje ugotovilo, da je pritoZba prepozna,
zato jo je treba na podlagi drugega odstavka 240. dlena Zakona o splo5nem upravnem
postopku zavredi.

lzrek o stro5kih postopka (2. todka izreka odlodbe) temelji na dolodbi 1'18. dlena Zakona o
sploSnem upravnem postopku.

Zakon o sploSnem upravnem postopku se v postopku uporablja na podlagi 24. ebna Zakona o
vojnih veteranih.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljena pritoZba na Vlado Republike
Slovenije v roku 15 dni od vroditve rega sklepa. PritoZba se vloZi pisno ali ustno na zapisnik pri
Ministrstvu za delo, druZino, socialne zadeve in enake moZnosti.

Postopek vodila:
D Hostnik, podsekretarka
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Vro6iti:
- Zveza policijskih veteranskih druStev Sever - osebno
- Zveze veteranov vojne za Slovenijo - osebno


