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EVA /

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministra Gorazda Žmavca na proslavi 20. letnice Društva 
Slovencev Triglav, Banja Luka, dne 13. 4. 2018 v Banja Luki, BiH – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega 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 in 65/14), je 
Vlada Republike Slovenije na svoji . . . seji dne . . . pod točko . . . sprejela naslednji                                                                 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo ministra Gorazda Žmavca na 
proslavi 20. letnice Društva Slovencev Triglav, Banja Luka, dne 13. 4. 2018 v Banja Luki, 
BiH.

2. Vlada je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:
- Gorazd Žmavc, minister, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, vodja 
delegacije,
- Marjan Cukrov, višji svetovalec, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
član delegacije.

                                                                                                           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
- Marjan Cukrov, višji svetovalec, 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 
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:



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



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo bo imelo načrtovane finančne posledice, tj. stroške, povezane z obiskom. Okvirna višina 
sredstev za ta obisk je 900 EUR. Finančna sredstva za obisk 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.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 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
Ko se pripravljajo izhodišča 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



IZHODIŠČA
za udeležbo ministra Gorazda Žmavca 

na proslavi 20. letnice Društva Slovencev Triglav, Banja Luka, dne 13. 4. 2018 v Banja Luki, BiH

Gorazd Žmavc, minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo (v 

nadaljevanju: RS) in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in 

Slovenci po svetu, bo v petek 13. 4. 2018 obiskal Banja Luko, BiH, kjer se bo udeležil proslave ob 20. 

obletnici ustanovitve enega največjih društev Slovencev – Društvo Slovencev Triglav iz Banja Luke. 

Gre za obisk, ki je bil predviden v okviru letnega načrta delovnih obveznosti ministra, pristojnega za 

Slovence v zamejstvu in po svetu.

1. Namen obiska

Osnovni namen obiska ministra Žmavca, predstojnika Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v 

zamejstvu in po svetu (v nadaljevanju: USZS), je sodelovanje na proslavi 20. obletnice Društva Triglav 

in podelitev priznanja USZS za njihovo delo. Pred tem se bo minister srečal s predsedniki vseh ostalih 

slovenskih društev v BiH na skupnem delovnem sestanku. 

2. Program obiska

Obisk bo potekal od 13. 4. 2018. Podrobnejši program v sodelovanju z USZS pripravlja 

Veleposlaništvo RS v Sarajevu (v nadaljevanju: VSA), zaradi kratkih časovnih rokov pa vse 

podrobnosti še niso potrjene.

Minister Žmavc bo najprej obiskal prostore slovenskega društva Triglav in se tam sestal z drugimi 

predsedniki/cami slovenskih društev v BiH. Po sestanku bo sledila proslava 20. obletnice društva.   

Delegacija ministra Žmavca se bo po nočitvi v Banja Luki naslednje dopoldne vrnila v Ljubljano.

3. Teme razgovorov

Glavne teme pogovorov ministra Žmavca s sogovorniki bo situacija slovenske skupnosti v BiH, napori 

USZS za financiranje njihovega delovanja ter težave in priložnosti dopolnilnega pouka slovenščine v 

BiH.

4. Sestava delegacije

V delegaciji ministra Žmavca bo višji svetovalec na USZS Marjan Cukrov. Delegacijo bo spremljala 

veleposlanica Zorica Bukinac, konzul v Banja Luki Marjan Ristič in morebitni drugi predstavniki VSA. 
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