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Na podlagi 80. clena Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo - v nadaljevanju
ZUJIK (Uradni list RS, ~t. 77/07 - uradno preci~ceno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,111/13 in
68/16) in 30. in prvega odstavka 31. clena Zakona 0 dru~tvih (Uradni list RS, ~t. 64/11 - uradno
preci~ceno besedilo) ter 5. clena Pravilnika 0 dolocitvi kriterijev za izkazovanje pomembnej~ih
dosezkov delovanja dru~tva za podelitev statusa dru~tva v javnem interesu na podrocju vzgoje
in izobrazevanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in ~porta - v nadaljevanju Pravilnik (Uradni list
RS, ~t. 102/12) v upravni zadevi pridobitve statusa dru~tva v javnem interesu na podrocju
kulture na zahtevek Kulturno - zgodovinskega dru~tva Rusalka, Pot v Zeleni gaj 27 S, 1000
Ljubljana, izdaja minister, pristojen za kulturo, naslednjo

odlocbo

1. Kulturno - zgodovinskemu drustvu Rusalka, Pot v Zeleni gaj 27 S, 1000 Ljubljana,
maticna ~tevilka 4079841, se podeli status dru~tva v javnem interesu na podrocju
kulture.

2. Dru~tvo v javnem interesu mora v skladu s predpisi, ki urejajo dru~tva v javnem
interesu, ministrstvu, pristojnemu za kulturo, predloziti porocilo 0 delu, iz katerega mora
biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je pravna oseba
zasebnega prava izvajala v javnem interesu na podrocju kulture, in 0 porabi sredstev za
njihovo doseganje za preteklo leto, po preteku starega pa tudi nov program prihodnjega
delovanja.

3. V postopku niso nastali posebni stro~ki.

Obrazlozitev:

Kulturno - zgodovinsko dru~tvo Rusalka, Pot v Zeleni gaj 27 B, 1000 Ljubljana, je dne 4. 8.
2017 vlozilo zahtevo za pridobitev statusa dru~tva v javnem interesu na podrocju kulture. K
vlogi je prilozilo porocilo 0 delu, iz katerega je razvidno izvajanje programov, projektov in drugih
dejavnosti, ki jih je drustvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in 0 porabi sredstev
za njihovo doseganje, utemeljitev, program prihodnjega delovanja za leto 2017, financno
porocilo za leto 2016, izjavo zastopnika pravne osebe, da se strinja z vodenjem in obdelavo
osebnih podatkov, izjavo, da ustanovitelji oziroma ciani niso pravne osebe javnega prava,
izjavo, da drustvo ni pridobilo statusa v javnem interesu na drugih podrocjih, izjavo, da dru~tvo
ne izvaja programov, ki so v pristojnosti vec ministrstev in dokazila 0 pomembnejsih dosezkih
svojega delovanja (podrobno porocilo 0 delu, vabila, programski listi kulturnih dogodkov,
dokazila 0 izidu knjig, tematski casopis drustva, priporocila in recenzije).

Na podlagi 32. clena Zakona 0 dru~tvih drustvo poda vlogo za podelitev statusa dru~tva v
javnem interesu pri pristojnem ministrstvu. K vlogi mora predloziti porocilo 0 delu, iz katerega
mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je drustvo izvajalo v
javnem interesu v zadnjih dveh letih, in 0 porabi sredstev za njihovo doseganje, sprejeti
program prihodnjega delovanja na teh podrocjih in dokazila 0 rezultatih svojega delovanja.
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Pristojno ministrstvo':si V postopku podelitve statusa dru~tva v javnem interesu iz uradnih
evidenc pridobi podat~k 0 registraciji dru~tva, ustanoviteljih in zastopniku dru~tva ter kopijo
veljavnega temeljnegJi'akta dru~tva, ki je v zbirki Iistin registra dru~tev, od AJPES pa letni
porocili dru~tva za z","dnji dve leti.

Po vpogledu v Centralni register dru~tev pri Ministrstvu za notranje zadeve je bilo dne 17. 8.
2017 ugotovljeno, da'je navedeno dru~tvo registrirano, da deluje ter da njegovi ustanovitelji in
ciani niso pravne osebe javnega prava.

Pristojna upravna enota je na podlagi zaprosila pristojnega ministrstva dne 22. 8. 2017
posredovala temeljniakt dru~tva in podatke 0 ustanoviteljih.

Pristojno ministrstvo je na spletnem portalu Agencije RS za javnopravne evidence in storitve -
AJPES vpogledaloyletni porocili dru~tva za zadnji dve leti (2015 in 2016).

Javni sklad Republike Siovenije za kulturne dejavnosti, Stefanova 5, Ljubljana, je 8. 9. 2017
predlozil obvestilo, dase ne more opredeliti, ker mu ni znano delovanje dru~tva.

v postopku je bilo n~ podlagi predlozenih listin in drugih dokazil ugotovljeno, da navedeno
dru~tvo izpolnjuje splo~ne pogoje za podelitev statusa dru~tva, ki deluje v javnem interesu, in
sicer: njegovi ustanovitelji in ciani niso pravne osebe javnega prava, ima dejavnost, ki je v
javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu, je registrirano in deluje najmanj dve leti pred
vlozitvijo vloge za pridobitev statusa, sredstva zadnji dve leti pretezno uporablja za opravljanje
te dejavnosti ter je redno izvajalo programe in druge dejavnosti za uresnicevanje namena in
ciljev, ki so v javnem interesu ter ima izdelane programe prihodnjega delovanja.

Na podlagi ~este alineje drugega odstavka 30. clena Zakona 0 dru~tvih, mora dru~tvo izkazati
pomembnej~e dosezke svojega delovanja. Dru~tvo izkaze pomembnej~e dosezke svojega
delovanja, ce izpolnjuje vsajtri kriterije, dolocene v 5. clenu Pravilnika. Dru~tvo izkazuje
pomembnej~e dosezke svojega delovanja na podrocju kulture. Svoj namen in cilje uresnicuje z
organizacijo kulturnih dogodkov, ki prispevajo je dostopnosti kulturnih dobrin. Dru~tvo izvaja in
razvija programe in projekte, pomembne za promocijo in podporo kulturne dedi~cine in
zgodovine vzhodnega dela Ljubljane, z namenom spodbuditi ~irjenje znanja in zavedanja 0

njenem pomenu v~'trokovni in ~ir~i javnosti. Dru~tvo sodeluje z domacimi sorodnimi
organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na podrocju kulture.

Glede na naveqena dejstva je bilo na podlagi 80. clena ZUJIK in 30. in prvega odstavka 31.
clena Zakona odrG~tvih ter 5. clena Pravilnika, odloceno, kotje razvidno v izreku te odlocbe.

Dru~tvo v javneminteresu mora na podlagi 33. clena Zakona 0 dru~tvih pristojnemu ministrstvu
do 31. marca teko,~ega leta predloziti porocilo 0 delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje
programov, projek,tov in drugih dejavnosti, ki jih je dru~tvo oziroma pravna oseba zasebnega
prava izvajala v jav.nem interesu in 0 porabi sredstev za njihovo doseganje za preteklo leto, po
preteku starega pa,tudi nov program prihodnjega delovanja.
Pristojno ministrstvo od AJPES pridobi letno porocilo pravne osebe za preteklo leto, za tiste,
katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegali en milijon evrov pa
tudi oceno revizorja.

Pristojno ministrstvo dru~tvu oziroma pravni osebi zasebnega prava v skladu s 34. clenom
Zakona 0 dru~tvih, odvzame status v javnem interesu, ce kljub opozorilu tudi v naknadnem roku
30 dni ne izpolni obveznosti predlozitve porocila 0 delu.
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Na podlagi 2a tocke 24. clena lakona 0 upravnih taksah (Uradni list RS, s1. 106/10 - uradno
precisceno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZeIP-J in 32/16) se taksa ne placuje za dokumente
in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa v javnem interesu.

Pouk 0 pravnem sredstvu:

loper to odlocbo je dovoljena pritozba v roku 15 dni od vrocitve te odlocbe. 0 pritozbi odloci
Vlada Republike Siovenije. Pritozba se lahko vlozi pisno ali ustno na zapisnik pri Ministrstvu za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Postopek vodila:
Marjetka Comino
visja svetovalka I

Odlocbo poslati z obvezno osebno vrocitvijo:
Kulturno - zgodovinsko drustvo Rusalka, Pot v leleni gaj 27 S, 1000 Ljubljana
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