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Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 
64/11 -uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem 
postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06- ZUS-
1, 126/07,65/08, 8/10 in 82/13) ter na predlog Društva Gledališče Ane Monro, 
Karunova 14, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Gorazd Osojnik, v zadevi podeljevanja 
statusa društva v javnem interesu, izdaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
naslednjo 

ODLOČBO 

l. Društvu Gledališče Ane Monro, Karunova 14, 1000 Ljubljana, se podeli status 
društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. 

2. Društvo Gledališče Ane Monro, je dolžno vsako leto predložiti Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno 
izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v 
javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja v preteklem letu in o porabi 
sredstev za njihovo doseganje, po poteku starega pa tudi nov program prihodnjega 
delovanja, vse do 31. marca tekočega leta. 

3. Društvo Gledališče Ane Monro, se z dnem dokončnosti te odločbe vpiše v evidenco 
društev, ki delujejo v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. 

4. Stroški postopka niso nastali. 

O b r a z 1 o ž i t e v: 

Društvo Gledališče Ane Monro, Karunova 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
društvo) je dne 29. 03. 2017 pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v 
nadaljevanju: ministrstvo) vložilo vlogo za pridobitev statusa društva v javnem interesu 
na področju vzgoje in izobraževanja. Vlogi so bile priložene naslednje priloge: 

l. Podatki o zastopniku društva 
2. Poročilo o delu, ki ga je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih 

in o porabi sredstev, iz katerega je razvidno izvajanje programov, projektov in 
drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v letih 2015 in 
2016 ter o porabi sredstev za njihovo doseganje, 

3. Sprejet program prihodnjega delovanja 
4. Dokazila o rezultatih svojega delovanja 



5. Podatek o registraciji društva, ustanoviteljih in zastopniku društva 
6. Kopija veljavnega temeljnega akta društva 

Ministrstvo je preverilo veljavnost vseh dokumentov in st Je v postopku podelitve 
statusa društva v javnem interesu iz evidenc Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve pridobilo letni poročili društva za leti 2015 in 2016. 

Ministrstvo je v postopku podelitve statusa društva v javnem interesu ugotovilo, da je 
vloga društva glede na določbo 32. člena ZDru-1 popolna. 

Društvu se na podlagi 30. člena ZDru-1 lahko podeli status društva v javnem interesu, 
če deluje na področju vzgoje in izobraževanja, če njegovo delovanje presega interese 
njegovih članov in je splošno koristno. Društvu se skladno z drugim odstavkom tega 
člena podeli status, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje: 

da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava; 
da ima dejavnost, ki je v javnem interesu opredeljeno v temeljnem aktu; 
da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev 
statusa; 
da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter 
da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje 
namena in ciljev, ki so v javnem interesu; 
da ima izdelane programe bodočega delovanja; 
da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja, opredeljene v skladu s 
Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov 
delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju 
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (Uradni list 
RS, št. 102/12, v nadaljevanju: pravilnik); 

Strokovna komisija za podeljevanje statusa društvom, ki delujejo v javnem interesu na 
področju vzgoje in izobraževanja, imenovana s sklepom ministrice za izobraževanje, 
znanost in šport, št. 012-12/2015/7 z dne 16. 10. 2015 (v nadaljevanju: komisija), je na 
seji dne 18. 04. 2017 obravnavala vlogo društva in na podlagi dokumentacije ugotovila, 
da ustanovitelji in člani društva niso pravne osebe javnega prava, da je društvo vpisano 
v register Upravne enote Ljubljana pod matično številko 5638267 od 03. 04. 1991 ter 
da ima društvo dejavnost izobraževanja opredeljeno v svojem temeljnem aktu, in sicer 
v 6. členu Statuta. 

Komisija je po pregledu letnih poročil društva ter poročil o delu društva za leti 2015 in 
2016 ugotovila, da je društvo sredstva zadnji dve leti uporabljalo poleg ostalega tudi za 
opravljanje dejavnosti s področja vzgoje in izobraževanja ter je redno izvajalo 
programe, projekte in druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v 
javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, da ima društvo sprejet in izdelan 
program prihodnjega delovanja ter da je izkazalo pomembnejše dosežke svojega 
delovanja na področju vzgoje in izobraževanja. 

Komisija ugotavlja, daje društvo s svojo dejavnostjo izkazalo pomembnejše dosežke in 
sicer z izpolnjevanjem naslednjih kriterijev iz 3. člena pravilnika: 

da vsako leto izvede najmanj 200 ur različnih oblik neformalne vzgoje in 
izobraževanja, kot so npr: delavnice, tečaji in strokovna srečanja, 



daje v zadnjih dveh letih izdalo strokovne oziroma poljudno-znanstvene revije, 
otroško oziroma mladinsko periodika ali knjižne publikacije in 
da ima vsako leto najmanj eno objavo v tiskanem elektronskem in 
avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jih je 
izvedlo v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja 

Na podlagi ugotovitev strokovne komisije ministrstva, da delovanje društva presega 
interese njegovih članov in je splošno koristno ter da izpolnjuje pogoje za podelitev 
statusa društva v javnem interesu iz 30. člena ZDru-1, je ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport odločila, kot je razvidno iz izreka te odločbe. 

Pouk o pravnem sredstvu: 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se 
lahko vloži ustno na zapisnik ali pošlje pisno po pošti. O pritožbi odloči Vlada 
Republike Slovenije. Pritožba je takse prosta. 
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Po pooblastilu 
Dr. Andreja BARLE LAKOTA 
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Društva Gledališče Ane Monro, Karunova 14, 1000 - obvezna osebna vročitev 
poZUP 
zbirka dokumentarnega gradiva ministrstva 




