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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Dovoljenje za uporabo besede »Slovenija« v imenu novega zavoda, ki se glasi
»Listina raznolikosti Slovenije« – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ………… pod točko 
………… sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero se dovoli uporaba besede »Slovenija« v 
imenu novega zavoda, ki se glasi »Zavod Listina raznolikosti Slovenije«, skrajšano »Listina 
raznolikosti Slovenije«.

                                                                                        dr. Božo Predalič
                                                                                        generalni sekretar

Priloga:
 Predlog Odločbe

Prejmejo:
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Generalni sekretariat Vlade RS,
 Urad Vlade RS za komuniciranje,
 Služba Vlade RS za zakonodajo,
 Barbara Zupančič, listina@raznolikost.eu

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. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg
Tanja Bakan Rožič, vodja Sektorja za gosp. pravo, pomoč in prestrukt. gosp. družb v težavah in 
intelektualno lastnino
Aleš Oberč, višji svetovalec, Sektor za gosp. pravo, pomoč in prestrukt. gosp. družb v težavah in 
intelektualno lastnino
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:
Gradivo vsebuje predlog Sklepa Vlade Republike Slovenije za dovoljenje za uporabo imena 
»Slovenija« v imenu novega zavoda, ki se glasi »Listina raznolikosti Slovenija«.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

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

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/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

SKUPAJ
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 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:



II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

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

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA/NE
Objava gradiva ni potrebna. Gradivo bo objavljeno na spletnem portalu Vlade RS.
(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: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                             Zdravko Počivalšek
                                   MINISTER



PRILOGA 1

Vlada Republike Slovenije je na podlagi petega 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), ter tretjega odstavka 13. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP; v nadaljnjem besedilu: ZZ) v zadevi izdaje dovoljenja 
za uporabo besede Slovenija v imenu zavoda, na predlog ustanoviteljev zavoda, ki jih zastopa
Barbara Zupančič, na ……redni seji, dne …….. izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Predlogu zavoda v ustanavljanju se ugodi. Dovoli se uporaba besede »Slovenija« v imenu 
novega zavoda, ki se glasi »Zavod Listina raznolikosti Slovenije«, skrajšano »Listina 
raznolikosti Slovenije«.

2. Stroškov v postopku ni bilo.

O b r a z l o ž i t e v:

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je prejela predlog za izdajo dovoljenja za 
uporabo besede »Slovenija« v imenu zavoda v ustanavljanju. V njem predlagatelj navaja, da zavod 
ustanavljajo tri pravne osebe in sicer Dobrovita d.o.o., ŠENTPRIMA - zavod za rehabilitacijo in 
izobraževanje ter SKUP - Skupnost privatnih zavodov. Zavod se ustanavlja kot rezultat projekta 
I.D.E.A.S., ki je sofinanciran s strani Evropske komisije (Generalnega direktorata za pravosodje in 
potrošnike) in sicer v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo in bo opravljal dejavnost na 
območju celotne države. Predlagatelj prav tako navaja, da je dejavnost, ki jo bo zavod opravljal, v 
javnem interesu Republike Slovenije. Navedeno utemeljuje s tem, da so Listine raznolikosti ena izmed 
aktualnih prostovoljnih evropskih iniciativ raznolikosti, s ciljem spodbuditi zasebne ter javne 
organizacije k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj svojih organizacij. Delovanje temelji 
na prostovoljno sprejetih načelih z namenom promocije vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti. 
Listine raznolikosti so ključne za spodbujanje primerov dobrih praks raznolikosti v podjetjih, kjer so 
zavezani k spodbujanju enakosti in različnosti.

Slovenska Listina med drugim vključuje šest načel, ki spodbujajo razvoj organizacijske kulture, ki 
temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih 
zaposlenih, ustvarjanju raznolikega in vključujočega okolja, upoštevanju in širjenju načel raznolikosti 
na vseh nivojih organizacije, prepoznavanju raznolikih strank, oblikovanju politik raznolikosti in širjenju 
svoje zavezanosti načelom ter politike raznolikosti vsem deležnikom. »Slovenska Listina« se je kot 
dvajseta po vrsti pridružila evropski platformi dne 14.11.2017, medtem ko »Evropska Listina« danes 
združuje preko 10.000 organizacij ter 18 milijonov zaposlenih. 

Predlogu se ugodi.

Vlada je v postopku ugotavljala, ali zavod opravlja dejavnost na območju celotne države ter ali je 
dejavnost, ki jo opravlja, v javnem interesu Republike Slovenije. 

Vlada je v postopku ugotovila, da zavod ustanavljajo tri pravne osebe in sicer Dobrovita, družba za 
usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., ŠENTPRIMA - zavod za rehabilitacijo in izobraževanje, 
ter SKUP - Skupnost privatnih zavodov z namenom trajnega opravljanja dejavnosti na področju enakih 
možnosti in nediskriminacije, promocije enakosti in raznolikosti v zaposlovanju ter družbene 
odgovornosti na nacionalni ravni. 



Vlada je v postopku prav tako ugotovila, da je namen zavoda vzpostavitev in razvoj stičišča podjetij in 
organizacij, ki delujejo po načelih raznolikega, enakopravnega in družbeno odgovornega zaposlovanja 
in poslovanja in bo s promocijo vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti, spodbujal tako zasebne 
kot javne organizacije k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj svojih organizacij.

V skladu s tretjim odstavkom 13. člena ZZ sme ime zavoda vsebovati ime republike, občine ali mesta 
le z dovoljenjem pristojnega organa, če ustanovitelj zavoda ni republika, občina ali mesto. 

Vlada je v postopku izdaje dovoljenja za uporabo imena »Slovenija« v imenu zavoda ugotovila, da 
dejavnost, ki jo opravlja predlagatelj, izkazuje javni interes za Republiko Slovenijo.

V skladu z vsem navedenim je bilo treba odločiti, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Glede stroškov postopka vlada ugotavlja, da v obravnavanem postopku niso nastali, zato je bilo treba 
odločiti, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Ta odločba je v upravnem postopku dokončna. Zoper njo je mogoče v 30 dneh od njene vročitve 
vložiti tožbo pri Upravnem sodišču Republike Slovenije. Tožbo se v dveh izvodih vloži pisno, 
neposredno ali po pošti, ali da ustno na zapisnik pri tem sodišču.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 
– odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe 
treba plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111 v znesku 148 eurov. Taksa se plača na 
prehodni podračun sodišča, določen za plačevanje taks, št. 01100-8450088976.

            

    
                                                                                                 

dr. Božo Predalič
                                                                            generalni sekretar 

 Prejmejo:
 Barbara Zupančič, listina@raznolikost.eu 
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Generalni sekretariat Vlade RS,
 Urad Vlade RS za komuniciranje,
 Služba Vlade RS za zakonodajo.
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