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Zadeva: Podelitev spominskih medalj »30. obletnica samostojne in neodvisne 
države Republike Slovenije« - obvestilo

Zveza: [zveza]

Spoštovani!

Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) je, na podlagi Odloka Vlade Republike 
Slovenije o spominski medalji »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike 
Slovenije« (Uradni list RS, št. 81/21, 197/21 in 49/22), pristojno, da z izročitelji medalj preverja 
obstoj pogojev za podelitev spominske medalje živečim osebam, ki so sodelovale v pripravah, 
razglasitvi, obrambi in vzpostavljanju državne suverenosti v letu 1997 in jim je do 31. 12. 2021 
priznan status vojnega veterana po zakonu, ki ureja vojne veterane (7. člen). Prav tako je 
ministrstvo pristojno, da obvešča upravičence ter vodi in hrani evidenco o prejemnikih medalje 
skladno s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.

Na sedežu Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino (v nadaljevanju: URSVD), ste v 
preteklih mesecih že prevzeli določeno število medalj z oštevilčenimi listinami z namenom, da 
jih upravičencem podelite na posebnih svečanostih. Da bi lahko aktivnosti podelitve medalj z 
listinami zaključili do dneva suverenosti (25. 10. 2022) oziroma, najkasneje do 31. 12. 2022, vas 
prosimo, da najkasneje do 30. 9. 2022, URSVD posredujete poimenske sezname upravičencev 
(ime, priimek, rojstni datum, številka listine), za katere ste že prevzeli medalje z listinami. 
 
Ob enem vas obveščamo, da URSVD po odločitvi vodstva ministrstva, ne bo izvajala 
preverjanja seznamov vaših članov z namenom ugotavljanja, kdo ima priznan status vojnega 
veterana in kdo ne, ker za to ni zakonske podlage. V skladu z Zakonom o vojnih veteranih 
(Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 
– ZUJF, 32/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122), so za vodenje in vzdrževanje evidence 
vojnih veteranov pristojne upravne enote, uporablja in hrani pa jo ministrstvo, zaradi opravljanja 
nalog v skladu s tem zakonom. 

URSVD bo na podlagi vaših podatkov o vojnih veteranih, za katere ste že prevzeli medalje z 
listinami ter evidence oseb, ki jim je bil podeljen status vojnega veterana do 31. 12. 2021, 
izvedla uskladitev evidenc prejemnikov spominskih medalj. Upravičencem, za katere 



organizacije še niste prevzele medalj, bo ministrstvo poslalo vabila, da medalje prevzamejo na 
sedežih Uprav za obrambo (v času uradnih ur), glede na naslov stalnega oziroma začasnega 
bivališča. S tem bo ministrstvo zagotovilo, da bodo medaljo prejeli tudi tisti upravičenci, ki niso 
člani veteranskih oziroma stanovskih organizacij.

Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnete na go. Sonjo Ramšak, višjo svetovalko v URSVD, 
Dimičeva ulica 16, Ljubljana (telefon: 01 – 471 2290; e-poštni naslov: sonja.ramsak@mors.si).

Za vašo pomoč in sodelovanje pri izvedbi te zahtevne naloge, se vam najlepše zahvaljujemo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Sonja Ramšak                 Boštjan Poklukar
višja svetovalka I v. d. direktorja uprave

Poslano:
– Naslovnikom (na e-poštne naslove),
– Kabinet ministra (po sistemu IRDG),
– DOZ (po sistemu IRDG). 
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