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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državne sekretarke Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu dr. Aleksandre Pivec na mednarodni regijski manjšinski konferenci FUEN v 
Bruslju, 30. 11. do 1. 12. 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 sprejme Izhodišča za udeležbo državne sekretarke Urada Vlade RS 
za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Aleksandre Pivec na mednarodni regijski manjšinski 
konferenci FUEN v Bruslju, 30. 11. do 1. 12. 2017.

Mag. Lilijana Kozlovič
    GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejme: 
- Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
- Ministrstvo za zunanje zadeve RS
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. Aleksandra Pivec, državna sekretarka, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
- Andrejka Majhen, vodja kabineta, 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 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:  

Gradivo bo imelo načrtovane finančne posledice, tj. stroške, povezane z obiskom. Finančna 
sredstva za obisk, predvidoma v višini 700 EUR, so zagotovljena na proračunski postavki Urada 
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 5479 - materialni stroški.

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

Ko se pripravljajo izhodišča za vlado, objava vsebine takih gradiv na spletni strani ni potrebna.

(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

Gorazd Žmavc
MINISTER



Izhodišča za udeležbo državne sekretarke Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
dr. Aleksandre Pivec na mednarodni regijski manjšinski konferenci FUEN

v Bruslju, 30. 11. do 1. 12. 2017– predlog za obravnavo

Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljevanju: Urad) smo dne, 9. 

novembra 2017, prejeli vabilo predsednika Federativne zveze evropskih narodnosti (Federal Union of 

European Nationalities, FUEN) Loránta Vinczeja za sodelovanje ministra Gorazda Žmavca kot 

govornika na njihovi konferenci za manjšine in manjšinam prijazne regije z naslovom »Deeply rooted 

in the regions – Minority communities and language groups in the EU regions«, ki bo potekala v 

Bruslju 30. novembra in 1. decembra 2017. Konference se bo udeležila državna sekretarka dr. 

Aleksandra Pivec. Iz osnutka programa izhaja, da bo sodelovala v panelni debati o vlogi narodnih 

skupnosti in jezikovnih skupin v demografskih spremembah ter čezmejnem gospodarskem in 

socialnem razvoju.

FUEN je največja krovna organizacija za področje manjšin v Evropi. Trenutno ima skoraj 100 članov iz 

35 držav EU. Konferenca sovpada s plenarnim zasedanjem Evropskega odbora regij. V luči tega 

dogodka je namen konference promovirati sodelovanje manjšin in regij med seboj s ciljem izmenjave 

dobrih praks in pridobivanja podpore za evropsko državljansko pobudo »Minority SafePack Initiative« 

za okrepitev kulturne in jezikovne raznolikosti v Evropski uniji, ki ima največjo oporo prav v regijah.

Na konferenci bodo sodelovali predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz, predstavniki 

Evropske komisije, nekdanji evropski poslanci, predstavniki regijskih oblasti in različnih manjšinskih 

skupnosti iz Italije, Romunije, Avstrije, Belgije, Madžarske in drugi.

S svojo udeležbo na tej konferenci bi predstavili delo našega Urada na tem področju in s 

kompetentnimi sogovorniki, ki so predstavniki različnih oblasti, manjšinskih skupnosti ali strokovnjaki 

za področje manjšin, izmenjali primere dobrih praks sodelovanja in modelov zaščite, ki jih regije 

izvajajo na področju manjšinske problematike in z manjšinami samimi z namenom nadgrajevanja 

obstoječega gospodarskega in infrastrukturnega sodelovanja med regijami. 

Nadalje je eden izmed ciljev FUEN-a tudi organizacija start-up konference s podporo Evropskega 

odbora regij. Na področju start-upov kot novega modela sodelovanja z mladimi pripadniki manjšin v 

naših sosednjih državah pa smo že začeli in nameravamo nadaljevati tudi na Uradu.

Udeležba državne sekretarke dr. Pivec na tovrstni konferenci je pomembna za oblikovanje, izvajanje 

in širjenje našega delovanje in sodelovanja s slovensko manjšino iz sosednjih državah in Slovenci po 

svetu, kakor tudi pomoč pri iskanju rešitev za izzive, ki nam jih prinašajo moderni časi, zlasti v 

razmerju do mladih, njihove neparticipacije in s ciljem uspešnejšega vključevanja v slovenske 

strukture na vseh ravneh.
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