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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
»Moonshot Pirates Slovenija« – 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 »Moonshot Pirates Slovenija, Globalna organizacija za 
mlade talente, Zavod za izobraževanje in podporo mladih«, skrajšano »Moonshot Pirates 
Slovenija«.

                                                                                           mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                            v.d. generalnega sekretarja 

Priloga:
 Predlog Odločbe

Prejmejo:
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Generalni sekretariat Vlade RS,
 Urad Vlade RS za komuniciranje,
 Služba Vlade RS za zakonodajo,
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 Timi Karner, Malahoma 38, 2317 Oplotnica

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
Franc Stanonik, vodja Sektorja za domače storitve
Aleš Oberč, višji svetovalec, Sektor za domače storitve
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 »»Moonshot Pirates 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 ustanovitelja zavoda, dr. Timija Karnerja, 
Malahoma 38, 2317 Oplotnica, na ……redni seji, dne …….. izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Predlogu se ugodi. Dovoli se uporaba besede »Slovenija« v imenu novega zavoda, ki se glasi 
»Moonshot Pirates Slovenija, Globalna organizacija za mlade talente, Zavod za izobraževanje 
in podporo mladih«, skrajšano »Moonshot Pirates Slovenija«.

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 se zavod 
ustanavlja po prevzemu licence »Moonshot Pirates – Global Movement of Future – Oriented Talents & 
Young Changemakers«, z namenom razširitve globalne organizacije na slovenski trg. 

Predlagatelj nadalje navaja da gre za globalno organizacijo, ki se širi tudi na trg Anglije, Amerike, 
Nemčije, Danske in v prihodnosti tudi na druge trge. 

Predlagatelj navaja, da bo zavod neprofitna organizacija, osredotočena na izobraževanje mladih 
talentov med 15. in 19. letom. 

V vlogi je navedeno, da bo zavod med prvimi, ki bo pridobil neodvisno licenco za vodenje Moonshot 
Pirates projektov, z uporabo besede »Slovenija« v imenu zavoda, pa bodo pripomogli k večji 
prepoznavnosti Slovenije v mreži svetovnih podjetnikov, tehnologov in organizacij, ki so in še bodo del 
licence. 

Namen zavoda je, da iz različnih srednjih šol, predvsem tehničnih in ekonomskih, ter gimnazij, 
povabijo dijake na delavnice, seminarje, kjer se bodo spoznali z različnimi izzivi, poslušali predavanja 
uspešnih podjetnikov in tehnologov ter spoznali projektno delo, ki bo vodeno s strani mentorjev. Gre 
torej za pridobivanje izobrazbe na način ki ni tradicionalen, saj po njihovem mnenju znotraj 
obstoječega formalnega izobraževanja na srednjih šolah primanjkuje projektov, ki bi dijakom 
omogočali pridobivanje tako specifičnih izkušenj. 

Cilj organizacije je, da med mladimi razširijo ozaveščanje o okoljskih in drugih problemih družbe, jim 
predstavijo način projektnega dela in ponudijo stik z inovativnimi podjetji v državi kjer delujejo. 

Glavna dejavnost zavoda bo organizacija kampov po celotni Sloveniji, ki bo temeljila na treh glavnih 
temah kot je ozaveščanje mladih o globalnih in lokalnih izzivih, seznanitev mladih s podjetništvom in 
spodbujanje samomotivacije ekipno delo in sodelovanje z mentorji, ter spodbujanje razmišljanja izven 
okvirjev (t.i. moonshot think).

Predlogu se ugodi.

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



Ugotovljeno je bilo, da je Zavod Moonshot Pirates Slovenija neprofitna organizacija, ki bo delovala na 
področju celotne države, z namenom posredovanja izobrazbe mladim talentom med 15. in 19. letom,
ki se osredotoča na izobraževanje na način, ki ni formalen. 

Prav tako je bilo ugotovljeno, da bo glavna dejavnost zavoda organizacija kampov po celotni Sloveniji, 
ki bo temeljila na glavnih temah kot je ozaveščanje mladih o globalnih in lokalnih izzivih s katerimi se 
sooča družba in spodbujanje mladih k razmišljanju o učinkovitih rešitvah s področja trajnostnega 
razvoja in novih tehnologij, kot so okoljevarstveni izzivi, digitalizacija, umetna inteligenca, staranje 
populacije itd., seznanitev mladih s podjetništvom in spodbujanje samomotivacije, ekipno delo in 
sodelovanje z mentorji, ter spodbujanje razmišljanja izven okvirjev s ciljem mladim zagotoviti okolje, ki 
spodbuja njihovo inovativnost in motivacijo pri postavljanju ciljev.

Izobraževanja bodo izvajali po celotni Sloveniji. V prvih dveh letih je namen organizirati tridnevne 
delavnice v Celju, Mariboru, Ljubljani, Kopru, Novem mestu, Kranju, Novi Gorici in Lendavi, v naslednji 
petih letih pa bodo delavnice ponudili tudi zamejskim Slovencem v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da je cilj zavoda ozaveščanje o okoljskih in drugih problemih družbe, mladim 
predstaviti način projektnega dela ter ponuditi stik z inovativnimi podjetji. V svojem delovanju bodo 
vzpostavili mrežo med mladimi in mentorji, ter na takšen način mladim predstavili projekte in druge 
možnosti v katerih se bodo dijaki lahko že zelo zgodaj prepoznali, ter si na takšen način lažje začrtali 
svojo življenjsko in poklicno pot. 

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.

             

                                                                                                     
                                                                                         mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                            v.d. generalnega sekretarja

 Prejmejo:
 Timi Karner, Malahoma 38, 2317 Oplotnica,
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 Generalni sekretariat Vlade RS,
 Urad Vlade RS za komuniciranje,
 Služba Vlade RS za zakonodajo.
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