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ZADEVA: Poročilo o obisku ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca v 
Milanu in Rimu 23. in 24. novembra 2017 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 2. in 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 in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na ... seji  dne ... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o obisku ministra za Slovence v zamejstvu in po 
svetu Gorazda Žmavca v Milanu in Rimu 23. in 24. novembra 2017.

Mag. Lilijana Kozlovič
    GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo: 
- Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
- Ministrstvo za zunanje zadeve

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:
- Gorazd Žmavc, minister, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
- dr. Zvone Žigon, vodja Sektorja za Slovence po svetu, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu
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:
/  
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 NE



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

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



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:

Gradivo nima finančnih posledic.

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Ko se pripravljajo poročila za vlado, objava vsebine takih gradiv na spletni strani ni potrebna.



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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Gorazd ŽMAVC
    MINISTER 



Poročilo o obisku ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca
v Milanu in Rimu 23. in 24. novembra 2017

      
Minister Gorazd Žmavc se je 23. 11. 2017 v Milanu udeležil svečane formalne ustanovitve italijansko-

slovenskega poslovnega kluba, ki ga sestavljajo predvsem mladi Slovenci, ki delajo v Milanu in 

Bologni. Ustanovitev je potekala v so-organizaciji gospodarskega predstavništva Republike Slovenije v 

Milanu in novonastalega kluba. Po pozdravnih nagovorih Zorka Pelikana, vodje gospodarskega 

predstavništva Republike Slovenije v Milanu, ter ministra Gorazda Žmavca je zbrane nagovoril vodja 

novonastale ustanove Alessandro Ban. 

Namesto kulturnega dogodka je sledila predstavitev knjige Moj oče Viktor Sosič avtorja Zorana Albina 

Sosiča (zgodba o slovenskem vojaku v avstro-ogrski vojski med prvo svetovno vojno). 

Udeležba je presegla pričakovanja, saj se je dogodka namesto pričakovanih 40 udeležilo kar 82 

obiskovalcev, vključno s člani milanskega slovenskega društva, predstavniki SPIRIT Slovenija, 

Gospodarske zbornice Slovenije in podjetij, ki so sicer sodelovala na gospodarskem sejmu v tem 

mestu. 

24. 11. 2017 je minister obiskal gospodarski sejem Forum Agenti (4.000-5.000 poslovnih agentov), na 

katerem je sodelovalo tudi deset podjetij iz Slovenije. Minister se je srečal s podjetniki in tudi s

podpredsednikom združenja Agent 321 Enricom Seminaro.

Nato je delegacija v sestavi minister Gorazd Žmavc in dr. Zvone Žigon odpotovala v Rim. Istega dne 

zvečer se je minister Žmavc srečal s slovensko skupnostjo, ki živi in deluje v Rimu in Vatikanu – to je 

bilo ministrovo prvo srečanje s to skupnostjo. Srečanje se je izkazalo za koristno, saj se v tem mestu 

poraja nova, mlada skupnost slovenskih priseljencev, ki razmišljajo o formalni ustanovitvi društva. V 

Rimu je slovensko društvo sicer že obstojalo, a je pred nekaj leti prenehalo z delovanjem. Poleg 

diplomatsko-konzularnih predstavništev je tako trenutno edina točka slovenstva Slovenski papeški 

zavod Slovenik, v katerem se je tudi zgodilo srečanje. Poleg slovenskih izseljencev so bili na srečanju 

navzoči tudi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu Tomaž Kunstelj, veleposlanik 

Republike Slovenije v Italijanski republiki Bogdan Benko, vodja Slovenika msgr. Franc Mihelčič, 

državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik, ter dr. Ivan Rebernik, nekdanji 

veleposlanik Republike Slovenije v Vatikanu, knjižničar v vatikanski apostolski knjižnici in vodja 

nekdanjega slovenskega društva Slomšek. 
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