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

 ZADEVA: Uvrstitev  novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022 –  
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/1, 31/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike Slovenije na 
_____ seji dne _____________ sprejela naslednji sklep:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 Proračuna Republike Slovenije se skladno s priloženo 
tabelo uvrsti nov projekt 2130-19-9704 Program madžarske narodne skupnosti 2017–2020, ki izhaja iz 
evidenčnega projekta 2130-16-0006 Razvoj območij narodnih skupnosti. 

Prilogi :  
- Obrazložitev
- tabela

                                                                           Generalni sekretar Vlade RS:
                                                                                     Stojan Tramte
PREJMEJO:    

- Generalni sekretariat Vlade RS                                                    
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

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:
- Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, MGRT 
- Gregor Černoga, višji svetovalec, Direktorat za regionalni razvoj, MGRT

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:
V veljavnem Načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) je za namene  narodnih skupnosti 
veljaven evidenčni projekt 2130-16-0006 Razvoj območij narodnih skupnosti. Na  podlagi Programa 
spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020, ki ga je sprejela Vlada 
Republike Slovenije s sklepom številka 09502-1/2017/3, dne 29. 6. 2017, njegove spremembe 18. 1. 
2018, št. sklepa 09502-1/2017/17 in 9. 5. 2019 št. sklepa 09502-1/2019/3, se v okviru Ukrepa 4 v Načrt 
razvojnih programov za obdobje 2019–2022 uvršča nov projekt 2130-19-9704 z nazivom Program 
madžarske narodne skupnosti 2017–2020.
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 ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  t e 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.)
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

MGRT

2130-19-9704 
Program 
madžarske narodne 
skupnosti 2017-
2020

160045- Razvoj 
območij narodnih 
skupnosti

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 
EUR

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 

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

EP 2130-16-0006 
Razvoj območij 
narodnih 
skupnosti

PP 160045 -Razvoj 
območij narodnih 
skupnosti

120.000,00
EUR

120.000,00
EUR

SKUPAJ 120.000,00
EUR

120.000,00
EUR

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:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

           
NE
NE
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



Predhodno obveščanje javnosti v skladu z 9. in 9.a členom Poslovnika Vlade RS ni potrebno.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                              Zdravko Počivalšek
                                                              MINISTER

Priloge:
 Obrazložitev



OBRAZLOŽITEV

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (v nadaljevanju: 
program) je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom številka 09502-1/2017/3, dne 29. 6. 2017, 
njegove spremembe 18. 1. 2018, št. sklepa 09502-1/2017/17, in 9. 5. 2019 št. sklepa 09502-1/2019/3.

Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske 
avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že 
obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe, ter povečanje privlačnosti 
območja. 

S štiriletnim programom se želijo odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost območja, ki po 
podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. 

Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo 
pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k 
uresničitvi njegovih ciljev.

UKREPI PROGRAMA:
1. SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU,
2. SPODBUJANJE TURISTIČNIH DEJAVNOSTI IN PRODUKTOV,
3. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI,
4. PROMOCIJA OBMOČJA IN PODPORA PRI IZVAJANJU PROGRAMA.

V Načrt razvojnih programov se s tem gradivom na podlagi programa in v okviru Ukrepa 4 na novo 
uvršča  projekt 2130-19-9704 Program madžarske narodne skupnosti 2017-2020.  V letu 2018 se je v 
okviru Ukrepa 4 izvajal ukrep 2130-18-9703, katerega smo zaključili. V letih 2019 in 2020 se 
predvideva izplačilo iz investicijskega konta za nabavo IKT opreme, zato v veljavni Načrt razvojnih 
programov proračuna Republike Slovenije uvrščamo projekt 2130-19-9704 Program madžarske 
narodne skupnosti 2017–2020. 

Aktivnosti, ki se bodo izvajale na projektu 2130-19-9704 v okviru ukrepa 4 so naslednje:

 nabava IKT-opreme za izvedbo aktivnosti programa;
 vzpostavitev in vzdrževanje nove spletne strani;
 vzpostavitev spletnih aplikacij za promocijo programskega območja;
 promocija programskega območja in predstavitev območja na sejmih;
 priprava kratkih predstavitvenih filmov o programskem območju; 
 priprava promocijskih materialov (oblikovanje, vzpostavitev, tisk, sprotni ponatisi in vzdrževanje 

promocijskih materialov), v okviru tega se lahko pripravijo vsebine o poslovnih/industrijskih conah 
za predstavitev konkretnih naložbenih priložnosti v programskem območju – katalog potencialnih 
priložnosti območja in seznam destinacijskih turističnih točk za privabljanje turistov;

-     izdelava in promocija lastnih znamk, skupnih turističnih paketov s sosednjimi območji (Porabje).

Projekt je v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki PP 160045 – Razvoj območij 
narodnih skupnosti.

Za naveden projekt je bila izdelana investicijska dokumentacija, ki je bila potrjena s strani pristojnega 
organa Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Da bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko prevzemalo finančne obveznosti, je 
potrebno, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
(Uradni list RS, št. 71/1, 31/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), zgoraj naveden projekt vključiti v veljavni 
Načrt razvojnih programov proračuna Republike Slovenije. 
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