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EVA:  

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: NOVO GRADIVO ŠT. 1 - Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa Vlade Republike 
Slovenije v zvezi z informacijo o izstopu iz članstva Republike Slovenije v MEDNARODNI 
USTANOVI - FORUM SLOVANSKIH KULTUR (FSK) št. 51102-5/2022/3 z dne 21. 4. 2022 – predlog 
za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na … seji pod točko … dne ………….. sprejela naslednji 

SKLEP:

Sklep Vlade Republike Slovenije v zvezi z informacijo o izstopu iz članstva Republike Slovenije v 
MEDNARODNI USTANOVI - FORUM SLOVANSKIH KULTUR (FSK) št. 51102-5/2022/3 z dne 21. 
4. 2022 preneha veljati.

                                                                                            Barbara Kolenko Helbl
                                                                                           generalna sekretarka

                                                                                            

Prejmejo: 
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Mag. Marko Rusjan, državni sekretar

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
NOVO GRADIVO ŠT. 1 vsebuje popravljen naslov v skladu s pripombo GSV.

mailto:gp.gs@gov.si


6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

Naša c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 

 

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1 

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

KRATKA OBRAZLOŽITEV:



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti: 
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE



                     Mag. Marko Rusjan                                                                
                   DRŽAVNI SEKRETAR
      po pooblastilu št. 1003-10/2022-3340-5 
                      z dne 13. 6. 2022

Prilogi:
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije
- obrazložitev



PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Številka:                
Datum:                  

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji pod točko … dne ………….. sprejela naslednji

S K L E P :

Sklep Vlade Republike Slovenije v zvezi z informacijo o izstopu iz članstva Republike Slovenije v 
MEDNARODNI USTANOVI - FORUM SLOVANSKIH KULTUR (FSK) št. 51102-5/2022/3 z dne 21. 4. 2022 
preneha veljati.

Barbara Kolenko Helbl
                                                                    generalna sekretarka

Prejmejo: 
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.



OBRAZLOŽITEV:

Vlada Republike Slovenije je na 366. dopisni seji dne 21. 4. 2022 sprejela sklep v zvezi z informacijo o 
izstopu iz članstva Republike Slovenije v MEDNARODNI USTANOVI - FORUM SLOVANSKIH KULTUR 
(FSK) št. 51102-5/2022/3.  

Mednarodna  ustanova  –  Forum  slovanskih  kultur  (v  nadaljnjem  besedilu:  FSK)  je  ustanova,  pravna 
oseba  zasebnega  prava,  ustanovljena  na  podlagi  Zakona  o  ustanovah  (Uradni  list  RS,  št.  70/05  – 
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZU). Ustanovljena je bila na podlagi 
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 680-03/2003-1 z dne 16. 6. 2004. Na podlagi sklepa je bil sprejet Akt 
o ustanovitvi FSK, opr. št. SV 491/04, z dne 29. 6. 2004 (v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi FSK), h 
kateremu je podalo  soglasje  tudi  Ministrstvo  za  kulturo, kot organ, pristojen za predmetno ustanovo.  
Kot  izhaja  iz  sklepa  Vlade  Republike Slovenije  št.  680-03/2003-1  z  dne 16. 6. 2004  in  Akta  o  
ustanovitvi  FSK,  je  ustanovitveno  premoženje  ustanove,  tj.  FSK,  v  znesku 3.500.000,00 SIT v celoti iz 
proračuna zagotovila Republika Slovenija (zanjo Ministrstvo za kulturo). Ustanoviteljica FSK je Republika 
Slovenija (vrsta lastnine ustanove: državna lastnina), kar izhaja tudi iz javno dostopnih podatkov v 
poslovnem registru Ajpes. 

V okviru medresorskega usklajevanja sklepa št. 51102-5/2022/3 z dne 21. 4. 2022 je Služba Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo (v  nadaljnjem  besedilu:  SVZ) z mnenjem št. 014-82/2022 z dne 15. 4. 
2022 opozorila, da naslov vladnega gradiva in predlagane točke izreka sklepa niso ustrezne. V svojem 
mnenju SVZ izpostavlja, da je bistvo ustanove za določen namen vezano premoženje in ne članstvo v 
pravni osebi (ne gre za društvo oziroma združenje). Iz same narave ustanove tako ne izhaja, da je to 
pravna oseba, ki bi se financirala iz članarin. Prav tako iz akta o ustanovitvi ni razvidno, da ima Republika 
Slovenija obveznost plačevati članarino, saj akt o ustanovitvi glede financiranja ustanove ne predvideva 
plačevanje članarine. Zaradi navedenega ni ustrezno govoriti o članicah FSK, saj kot je bilo že navedeno, 
to ni združenje, katerega člani bi bile posamezne države, pač pa ustanova (za določen namen vezano 
premoženje in samostojna pravna oseba zasebnega prava). Države, navedene v aktu o ustanovitvi, le 
imenujejo člane uprave. Ker članstva ni, tudi ne more ugasniti.

Zaradi navedenega tudi ne more ugasniti »članstvo« Republike Slovenije v FSK na podlagi ugotovitvenega 
sklepa Vlade Republike Slovenije. Dejstvo, da je Republika Slovenija FSK ustanovila, se ne more 
spremeniti. Ustanova lahko preneha le na podlagi razlogov za prenehanje ustanove iz 31. člena ZU.

Ker pri sprejemanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51102-5/2022/3 z dne 21. 4. 2022 niso bila 
upoštevana opozorila SVZ in ker točke izreka predmetnega sklepa pravno formalno niso ustrezne, saj niso 
v skladu z materialnimi predpisi, se s predlaganim sklepom predlaga, da sklep Vlade Republike Slovenije v 
zvezi z informacijo o izstopu iz članstva Republike Slovenije v MEDNARODNI USTANOVI - FORUM 
SLOVANSKIH KULTUR (FSK) št. 51102-5/2022/3 z dne 21. 4. 2022 preneha veljati.
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