
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana T: 01 478 2000
F: 01 478 2340, 01 478 2341
E: gp.mzz@gov.si
www.mzz.gov.si

Številka: ZKO-3550/16
Ljubljana, 13.2.2018
EVA 2017-1811-0071
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ZADEVA: Predlog Zakona o konzularni zaščiti – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega 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  dne ... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o konzularni zaščiti (EVA 2017-
1811-0071) in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po rednem 
postopku.

Sklep prejme: 
- ministrstva

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:
- Andrej Šter, vodja Konzularne službe
- Mateja Blaj, Konzularna služba, Vodja oddelka za varstvo interesov slovenskih državljanov v 

tujini, za mednarodno pravno pomoč in legalizacijo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Niso sodelovali.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve, 
- Andrej Logar, državni sekretar
- Iztok Mirošič, državni sekretar
- Damjan Bergant, generalni sekretar
- Andrej Šter, vodja Konzularne službe
- Jožica Bračun-Bokor, namestnica generalnega sekretarja
- mag. Gregor Pelicon, vodja Službe za pravne zadeve in javna naročila
- Mateja Blaj, Konzularna služba, Vodja oddelka za varstvo interesov slovenskih državljanov v 

tujini, za mednarodno pravno pomoč in legalizacijo
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 
Evropske unije DA

c) administrativne posledice DA



č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod jetja ter 
konkurenčnost podjetij NE

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



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 

0 0 0 0

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

0 0 0 0

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

0 0 0 0

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

0 0 0 0

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

0 0 0 0

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

PU 1811 – MZZ
1811-11-0004 –
Predstavljanje RS v 
tujini

2541 –
Materialni 
stroški DKP

30.000 30.000

SKUPAJ 30.000 30.000
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
/
II. Finančne posledice za državni proračun
     II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:/
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Kratka obrazložitev
Pravice porabe potrebne za izvajanje obveznosti po tem zakonu so zagotovljene v finančnem načrtu 
Ministrstva za zunanje zadeve na PP 2541 – Materialni stroški DKP; NRP 1811-11-0004 –
Predstavljane RS v tujini. Predviden finančni mehanizem predvideva, da je založen denar potrebno 
vrniti v skladu z izdano upravno odločbo oz. obrazci iz prilog Direktive 2015/637, ki predstavljajo 
izvršilni naslov za izterjavo nevrnjenih sredstev.
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: DA
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-
predpisa.html?id=8372
Datum objave: 20.9.2017 – 20.10.2017
Pripomb ni bilo.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

                                                                                            Andrej Logar
                                                                                          DRŽAVNI SEKRETAR
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