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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Stevilka: 093-58/2010-tDatum: ,,12., 2-0{ e
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Na podlagi prvega odstavka 31. ¢1ena Zakona o drustvih (Uradni list RS,
61/06,
91/08 odl. US in 58/09), v upravni zadevi podelltve statuea drustva v Javnem mteresu,
na vlogo ZDRUZENJA SLOVENSKIH GASTNIKOV TRBOVLJE, s sedezem v
Trbovljah, Gabrsko 73, iidajam naslednjo

ODLOCBO

1. ZDRUZENJU SLOVENSKIH CASTNIKOV TRBOVLJE, Gabrsko 73, 1420
Trbovlje, se podell status drustva, kl deluje v javnem interesu na podrocju
obrambe.
2. Vloga, ki se v delu nanasa na oooehtev statusa drustva v [avnem interesu na
podrocju varstva pred naravnimi in drugimi nesrecaml, se zavrne.

Obrazlozitev:
ZDRUZENJE SLOVENSKIH CASTNIKOV TRBOVUE. Gabrsko 73, 1420 Trbovlje (v
nadaljevanju: zdru±enje), je dne 22. 10. 2010 Ministrstvo za obrambo (v
nadaljevanju: ministrstvo), zaprosilo za podelitev statusa drustva v Javnem interesu
na podrocJih obrambe in varstva pred naravnimi in drugiml nesrecami. K vlogi je
zdruienje prilozilo:
kopijo statuta zdruzenia;
financna porocila za 2008 in 2009;
letne nacrte dela za let a 2008, 2009 In 201 o;
kopije podalkov iz izkaza poslovnega izida in bilanc stanja zdruzenja za leta
2007, 2008 in 2009;
kopije dodatnih dokazil (odlocbe o spremembi temeljnega akta in sklepa o
podelitvi prvo junijske nagrade).
Ministrstvo je pridobllo ostale podatke za ootrebe vodenja in odtocania v postopku,
Zdruzenle je bilo registrirano leta 1993. lz temeljnega akta je razvidno, da zdruzenje
na prostovoljni osnovi, samostojno, stanovsko, interesno, strokovno in nepridobitno
zdruzuje vojaske castnike. podcastnike, vojaske ustuzbence in vojc1ke na oomociu
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obclne Trbovlje. Navedeno zdrutenje je polnopravni cfan Zveze slovenskih castnikov
ter izvaja naloge, kl so splosno koristne.
lz uterneljitve vloge, porocil o delu, financne realizacije in programa prihodnjega
delovanja zdruzenja je razvidno, da zdruzenie
skladno z mo~nostmi .o~ranja
obrambno varnostno znanje za potrebe obrambe orzave: sodeluje m se vklJUCUJe v
razprave o strokovnih vprasanjih dograjevanja in uveljavljanja obrambnega sistema
in sistema zascite in resevanla: sodeluje z ustanovami, enotami in poveljstvi

Slovensl<e vojske; neguje sodelovanje z drugimi civilnimi ustanovaml; organ_izirain
izvaja vojasko strokovno usposabljanje svojih clanov; razvija in neguje sportno
rekreativne dejavnostl svojih clanov ter popularizira voiasl<o sportne panoge;
popularizira vojaski poklic in varuje ugled pripadnika Slo~e_nske v~jske.: 1~vaja
strelska tekmovanja Tn uspos,ibljanja; sodetuie s sorcdnimi orqaruzacqarm pn
uresnlcevanju skupnih nalog. Poleg navedenega neguje tradlcije osamosvojitvene
vojne in neguje ter razvija dornoljubje. Vse nasteto predstavlja delovanje v javnem
mteresu na podrocju obrambe.
Omenjeno zdruzenje pa ne izpolnjuje vsebinskege pogoja za podelitev statusa
drustva, ki deluje v javnem interesu na podrocju varstva pred naravnimi in drugiml
nesreeami lz prllozene dokumentacije ni mozno empiricno ugotoviti, da je omenjeno
zdruzenje v zadnjih dveh letih uporabljalo sredstva za opravljanje dejavnosti v
javnem interesu za podroeje varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami ter, da je
izvajalo programe, projekte in druge aktJvnosti za uresrucevanie namena in ciljev, ki
so v javnem fnteresu na tern podrcqu. Omenjeno zdruzenje ni izkazalo
pomembnejsih dcsezkov svojega delovanja, ki bi bill v javno korist na podroqu
varstva pred naravnimi in drugimi nasrecarnl. Na podlagi navedenega je Uprava RS
za zascito in resevanie izdala negativno mnenje v zvezi s podelitvijo statusa drustva,
ki deluje v javnem interesu na podrocju varstva pred naravnimi in drugimi nesracam],
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lz prilog in pridobljenih podatkov je razvidno. da Je bile zdruzenie registrirano in
deluje vec kot dve letf pred vlozitvijo vloge za pooentev statusa drustva v javnem
interesu. Prav tako Je razvidno, da ustanovitelji in clani niso pravne osebe javnega
prava, da ima zdrui.enje dejavnost, ki je v javnem lnteresu opredeljena v slatutu, da
je sredstva zadnji dve leti pretezno uporabljalo za opravljanje dejavnosti v javnem
interesu ter, da je redno izvajalo programs, projekte in druge aktivnosti za
uresnicevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu. da ima izdelan program
bodocega delovanja ter da lahko izkaze pomembne dosezke svojega delovanja na
podrocju obrambe.
Zakon o drustvih v prvem odstavku 30. clena doloca, da se drustvu lahko podeli
status drustva, ki deluje v javnern interesu,
deluje na podrocjih obrarnbe in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrecarni ter, ce njegovo delovanje presega interese
njegovih clanov in je splosno koristno. Na podlagi zbrane dokumentacije je mogo¢e
ugotoviti, da delovanje zdruzenja na podrocju obrambe presega interese njegovih
clanov in je splosno koristno. na podrocju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrecami pa ne. lsil zakon v prvem odstavku 31. clena doloca, da o podetitvi
statusa drustva v javnem interesu, odloci ministrstvo, pristojno za podrocje, na
katerem zdruzenje deluje.

ce

Zaradi navedenega je bilo odloceno kot v izreku te odlocbe.

POUK O PRAVNEM

SREDSTVU: Zoper to odlocbo je dovoljena prnozba na Vlado

Republike Slovenije in to v roku 15 dni od dneva vroclrve te oolocbe. Morebitno
pritozbo se lahko vlozi pisno all da ustno na zapisnik pri organu. ki je izdal to
odlocbo.
Zdruzenje je oprosceno placila upravne takse na podlagi 2. a tocke prvega odstavka
24. clena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, st. 42/07 - uradno precisceno
besedilo in 126/07).
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dr. Ljubica Jelusic
ministrica

Poslano:
- ZDRU!ENJU SLOVENSKIH CASTNIKOV TRBOVLJE, Gabrsko 73, 1420
Trbovlje (priporoeeno s povratnico);
URSZR;
Vloziti:
v zadevo.
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