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Zadeva: Sofinanciranje dejavnosti NVO v javnem interesu na področju vojnih 
veteranov- obvestilo

Obveščamo vas, da se je minister za obrambo mag. Matej Tonin, na podlagi četrtega odstavka 
1. člena Zakona o vojnih veteranih, odločil, da se pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti 
nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov spremeni v smislu, da se 
na javnih razpisih vrednotijo samo člani s statusom vojnega veterana, ter da se omejitev na 
enega prejemnika sredstev na merilu program zniža iz 33% na 25%. V predlogu spremembe 
pravilnika je dodana še sprememba opisa merila A7 in pa črtanje roka za poročanje iz šestega 
odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov 2020 in 2021 (ZIPRS) – 180 dni od 
izplačila obroka, ker bomo navedeno določilo v bodoče podrobneje opredelili v pogodbi o 
sofinanciranju. 

Odločitev ministra za obrambo izhaja iz dejstva, da se je v zadnjih letih povečalo število 
nevladnih organizacij v javnem interesu (v nadaljevanju NVO v JI) na področju vojnih veteranov, 
ki kandidirajo na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti NVO v JI na področju vojnih 
veteranov. 

Poleg tega velja upoštevati Zakon o vojnih veteranih, ki v tretjem odstavku 1. člena določa, da 
se pri sofinanciranju dejavnosti iz državnega proračuna, upošteva zlasti program nevladne 
organizacije, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, število članov – vojnih veteranov in 
premoženje, ki ga ima v lasti nevladna organizacija. S predlagano spremembo se v letu, ko 
obeležujemo 30. letnico dogodkov iz obdobja osamosvojitve, merilo Članstvo poenoti z določili 
iz Zakona o vojnih veteranih ter hkrati tudi upošteva predlog, ki sta ga že večkrat podali 
veteranski organizaciji SEVER in ZVVS, katerih članstvo pretežno predstavljajo vojni veterani.
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V predlogu spremembe pravilnika se tako spreminja:

 drugi odstavek 4. člena v smislu, da se posamezni nevladni organizaciji lahko na 
podlagi meril za vrednotenje programa dodeli največ 25 odstotkov za to merilo 
namenjenih sredstev in ne več 33 odstotkov.

 5. člen v smislu, da se pri merilu članstvo v postopku vrednotenja vloge pri posamezni 
nevladni organizaciji upošteva samo število članov s priznanim statusom vojnega 
veterana.

 črta se besedilo prvega odstavka 15. člena: »najkasneje v 180 dneh od izplačila 
tretjega obroka«, ker se je v zvezi z epidemijo COVID-19 letos izkazalo za zavajajoče. 
Določilo bomo v bodoče opredelili podrobneje v pogodbi, kar tudi predvideva ZIPRS.

 v zvezi s spremembo 5. člena se ustrezno prilagodita prilogi 1. in 2.
 v Prilogi 1. in 2. pri opisu merila A7 se črta besedilo »v upravljanju nevladne 

organizacije«.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v 
javnem interesu na področju vojnih veteranov je poslan v medresorsko usklajevanje na 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v Službo VRS za 
zakonodajo.

Takoj po sprejetju Pravilnika o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti 
nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, bo ministrstvo za 
obrambo na vladnem portalu GOV.SI (www.mo.gov.si/si/javne_objave) objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, 
v letu 2021.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Sektor za vojaške zadeve          Andrej Kavar

sekretar
       generalni direktor

Poslano:
– naslovnikom na e-naslove, 
– Kabinet ministra.

http://www.mo.gov.si/si/javne_objave

	Obvestilo.doc

		2020-11-23T18:13:53+0100


	



