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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o delu Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti 
pripadnikov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji za leto 2016 - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 5. točke 3. člena Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade 
Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji (št. 01304-4/2015/3, z dne 26. 2. 2015) in v zvezi z Deklaracijo Republike Slovenije o 
položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 7/11) je Vlada Republike Slovenije na svoji seji……dne sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o delu Sveta Vlade Republike Slovenije za 
vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji za leto 2016 in ga 
pošlje v seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije.

                                                                                 Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                           GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO:
-  Državni zbor Republike Slovenije
-  Ministrstvo za kulturo

Priloge:
- poročilo o delu Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov 
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji za leto 2016

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov: NE
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Anton Peršak, minister
- Sonja Trančar, sekretarka

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:
Poročilo vsebuje opis glavnih aktivnosti, ki jih je v letu 2016 izvedel Svet Vlade Republike Slovenije 
za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v  Republiki Sloveniji. Svet je 
na svoji dopisni seji z dne 9.10. 2017 – 13. 10. 2017 sprejel sklep, da se Poročilo o delu Sveta Vlade 
Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji za leto 2016 posreduje na Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike 
Slovenije.
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 NE

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:
(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:

Gradivo nima finančnih posledic



Kratka obrazložitev

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: 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: NE
Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ 
v  Republiki Sloveniji je na svoji dopisni seji z dne 9.10. 2017 – 13. 10. 2017, sprejel sklep, da se 
Poročilo o delu Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov 
narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji za leto 2016 posreduje na Vlado Republike Slovenije in 
Državni zbor Republike Slovenije, gradivo ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava. 
Poročilo je namenjeno seznanitvi Vlade Republike Slovenije o aktivnostih Sveta Vlade Republike 
Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v  Republiki Sloveniji 
v letu 2016.
(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: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Anton Peršak
MINISTER



PRILOGA 1
POROČILO O DELU SVETA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VPRAŠANJA NARODNIH 
SKUPNOSTI PRIPADNIKOV NARODOV NEKDANJE SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2016

1. PONOVNA USTANOVITEV SVETA

Vlada Republike Slovenije je na podlagi Deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti 
pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/11; v nadaljevanju: 
Deklaracija), dne 22.8.2013 sprejela Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade 
Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: Svet), kot posvetovalno telo Vlade Republiki Slovenije o zadevah s področja 
položaja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji. Njegov namen je  
obravnavanje vprašanj, zahtev, predlogov, stališč, ki se nanašajo na tematike obravnavanih narodnih 
skupnosti,  spremljanje spoštovanja in uresničevanja njihovih pravic v skladu s  sprejetimi mednarodnimi 
obveznostmi Republike Slovenije, v skladu z določbami osamosvojitvenih dokumentov ter Ustave 
Republike Slovenije. 
Poudariti velja dejstvo, da je aktivno delovanje Sveta, Vladi Republike Slovenije omogočalo  hitrejši in 
boljši dialog v smeri zagotovitve ohranjanja, razvoja in spodbujanja identitete pripadnikov narodov 
nekdanje SFRJ v vseh oblikah.
Svet se je konstituiral na prvi seji dne 17. 10. 2013. V Svet je imenovanih 6 predstavnikov državnih 
organov (Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Vlade Republike 
Slovenije za narodnosti, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti) in vseh 6 predstavnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji (Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov). 
Mandat  članov sveta  je v skladu s Poslovnikom Sveta  prenehal s prenehanjem mandata Vlade 
Republike Slovenije. Novi člani so bili v Svet imenovani 26. 2. 2015. Kot predsednik Sveta je bil imenovan 
Anton Peršak, tedaj državni sekretar na Ministrstvu za kulturo. 

2. SEJE SVETA

V letu 2016 se je Svet sestal na seji dne 25.2.2016.

Svet je na seji pod prvo točko dnevnega reda obravnaval medijske vsebine v jezikih narodnih skupnosti 
nekdanje SFRJ pri kateri so sodelovali tudi predstavniki RTV Slovenije, predstavnica Mirovnega inštituta 
ter predstavnik Direktorata za medije. Sprejet je bil sklep, da se preučijo možnosti glede sofinanciranja 
oddaje TV Slovenija NAGlas in da bi bilo potrebno zvišati sredstva za tiskane medijske vsebine 
namenjene pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije. S tem sklepom je predsednik sveta 
seznanil takratno ministrico za kulturo in predsednika Vlade RS.  Sklep je bil sprejet soglasno.

Pri drugi točki dnevnega reda je predsednik Sveta prisotne seznanil z informacijo o uresničevanju Pobude 
in memoranduma predstavnikov narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije, ki je bil članom Sveta vnaprej 
posredovana z vabilom na sejo Sveta. Predsedujoči je na kratko predstavil mnenja vladnih resorjev o 
Pobudi. G. Mahnič je predstavil tudi mnenje MZZ. Predsednik Sveta je prisotne seznanil z informacijo, da 



je 28. 9. 2015 Pobudo posredoval vsem trem predsednikom strank vladne koalicije ter jih prosil za njihovo 
mnenje ali mnenja, kako na najbolj ustrezen način nadaljevati postopek v zvezi s Pobudo. 

Ljubljana, 16.10.2017      

Predsednik Sveta 
Pripravila:
Sonja Trančar      Anton Peršak
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