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Zadeva: Evidenca članov društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju
              vojnih veteranov

Na delavnici (15. 6. 2015) Ministrstva za obrambo z društvi in zvezami, ki delujejo v javnem 
interesu na področju vojnih veteranov, o izkušnjah, pridobljenih v prvem letu medsebojnega 
sodelovanja, , ste nas zaprosili, da bi pri pristojnih državnih organih, tudi pri Informacijskem 
pooblaščencu, preverimo pravno podlago (interes) društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu 
na področju vojnih veteranov, da na upravnih enotah pridobijo podatke o statusu vojnega 
veterana za svoje člane. 

Ministrstvo za obrambo je Informacijskega pooblaščenca zaprosilo za izdajo strokovnega 
menja, kako lahko društva ali zveze, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, 
in je njihovo delovanje sofinancirano iz proračuna RS, iz uradnih evidenc upravnih enot 
pridobijo podatke o statusu vojnega veterana za svoje člane.       

Kot je razvidno iz priloženega dokumenta (št. 0712-1/2015/2307 z dne 16.9.2015), je 
Informacijski pooblaščenec v zvezi s preverjanjem podatkov o statusu veterana članov društev 
na upravnih enotah podal naslednje neobvezujoče mnenje:

"Društva, ki potrebujejo podatke iz uradnih evidenc z namenom preveriti resničnost 
navedb svojih članov o njihovem statusu, bodo to lahko preverjala bodisi na podlagi 
potrdila iz uradnih evidenc, ki ga bo predložil posamezni član društva ob vpisu oziroma 
naknadno, bodisi bodo na podlagi izrecnega pooblastila člana društva, da društvo to 
potrdilo od upravnih enot pridobi namesto njega, te podatke iz uradnih evidenc 
pridobivala društva sama, kot pooblaščenci članov.”

Na podlagi navedenega mnenja Informacijskega pooblaščenca vas pozivamo, da čim prej 
uredite uradno evidenco svojih članov z vidika njihovega statusa vojnega veterana, ki bo v 
skladu z določilom 5. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez 
vojnih veteranov (Uradni list RS, št. 5/15) upoštevana pri nadaljnjem sofinanciranju dejavnosti 
društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov. 

S spoštovanjem,



Pripravil:
Robert Zadek,
podsekretar za sodelovanje s
civilnodružbenimi in 
veteranskimi organizacijami

Miran Fabijanič
sekretar

generalni direktor

Poslano:
– Zveza veteranov vojne za Slovenijo
– Zveza policijskih veteranskih društev Sever
– Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
– Zveza društev MORiS
– ZZB za vrednote NOB
– Zveza koroških partizanov in prijateljev p.o.
– Zveza vojnih invalidov NOV Trst
– Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij org. Tigr
– Zveza društev General Maister.

Priloge:
– dopis Informacijskega pooblaščenca (št. 0712-1/2015/2307, 16.9.2015).
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