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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Koledar državnih proslav v letu 2019 – 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, 65/14 in 55/17)
in 38. člena Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12, 44/13, 76/13 in 35/15) je 
Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne ……….. sprejela naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je potrdila Koledar državnih proslav v letu 2019, kakor ga je pripravil 
Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:
- Koledar državnih proslav v letu 2019

Prejmejo:
- ministrstva
- vladne službe
- Dejan Prešiček, minister, predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve
- mag. Aleksej Adrijan Loos, vodja Službe za državne proslave, Ministrstvo za kulturo

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:
Dejan Prešiček, minister, predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve
mag. Petra Culetto, vodja kabineta ministra, Ministrstvo za kulturo
mag. Aleksej Adrijan Loos, vodja Službe za državne proslave, Ministrstvo za kulturo
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:
Gradivo vsebuje seznam državnih proslav, kot ga je sprejel Koordinacijski odbor za državne proslave 
in prireditve na svoji 2. seji dne 28.11.2018.

V letu 2018 so bile prirejene proslave ob naslednjih priložnostih: Prešernov dan, slovenski kulturni 
praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan Rudolfa Maistra, osrednja državna proslava 
ob Cankarjevem letu ter dan samostojnosti in enotnosti.

V proračunu Ministrstva za kulturo RS za leto 2019 je na proračunski postavki za državne proslave 
predvidenih 450.000 EUR. Iz proračuna za leto 2019 bosta v večjem delu financirani tudi osrednja 
državna proslava ob Cankarjevem letu in državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, obe na 
sporedu decembra 2018.

Program državnih slovesnosti za leto 2019 obsega počastitev naslednjih praznikov in obletnic:
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, praznik 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (100. obletnica), dan reformacije ter dan 
samostojnosti in enotnosti.

Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve je kot pomoč organizatorjem osrednjih proslav 
ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini, dnevu suverenosti in dnevu Rudolfa Maistra, ki jih 
Republika Slovenija v letu 2019 ne bo obeležila z državnimi proslavami, predvidel, da se jim 
podobno kot v zadnjih šestih letih prek javnega poziva nameni sofinanciranje.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

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
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

V proračunu Ministrstva za kulturo RS za leto 2019 je na proračunski postavki za državne proslave 
predvidenih 450.000 EUR. Iz proračuna za leto 2019 bosta v večjem delu financirani tudi osrednja 
državna proslava ob Cankarjevem letu in državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki sta bili 
na sporedu 10. oziroma 21. decembra 2018, prek javnega poziva bodo sofinancirane proslave ob 
nekaterih državnih praznikih in dela prostih dnevih, ki jih v letu 2019 ne bomo obeležili z državnimi 



proslavami. Prav tako ima Ministrstvo za kulturo RS v predlogu proračuna zagotovljena sredstva za 
izvedbo državne proslave ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku.



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

MK 3340-17-0001
popularizacija kulture

140047 –
Državne 
proslave

450.000,00 
EUR 450.000,00 EUR

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
/

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:

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
Ni potrebno.
V skladu z 38. členom Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12, 44/13, 76/13 in 
35/15) Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve sestavi koledar državnih proslav in 
prireditev državnega pomena ter določi način in obseg počastitve posameznih dogodkov, časovni 
načrt pa predloži v potrditev Vladi Republike Slovenije.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Dejan Prešiček
MINISTER



KOLEDAR DRŽAVNIH PROSLAV V LETU 2019

Praznik oziroma slovesnost Termin in kraj

Prešernov dan, slovenski 
kulturni praznik

(8. februar)

četrtek, 7. februar 2019, ob 20. uri
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

dan upora proti 
okupatorju
(27. april)

petek, 26. april 2019, ob 20. uri
Dvorana Zlato polje, Kranj

dan državnosti
(25. junij)

ponedeljek, 24. junij 2019, ob 21.15
Kongresni trg v Ljubljani

združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim 
narodom

(100. obletnica)

(17. avgust)

petek, 16. avgust 2019, ob 20.30
Beltinci

dan reformacije

(31. oktober)

sreda, 30. oktober 2019, ob 20. uri
Linhartova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

dan samostojnosti in 
enotnosti

(26. december)

ponedeljek, 23. december 2019, ob 20. uri
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani
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