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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si

Številka: 3030-124/2016/81

Ljubljana, 25. 4. 2019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne 
skupnosti 2017–2020 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) je Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne …  
sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembo Programa spodbujanja gospodarske osnove 
madžarske narodne skupnosti 2017–2020, ki je Priloga 1 tega sklepa.

                                                                      Stojan Tramte
                                                                       GENERALNI SEKRETAR                                                  

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
 Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava.
                                                                                                                                                                               
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, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo,
- Gregor Černoga, višji svetovalec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
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/
5. Kratek povzetek gradiva:

V skladu s 14. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se finančne spodbude 
za ustvarjanje gospodarske osnove madžarske avtohtone narodne skupnosti (ANS) iz državnega 
proračuna dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove ANS, ki ga za programsko 
obdobje pripravi Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) v sodelovanju z 
regionalno razvojno agencijo, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in ministrstvom, 
pristojnim za gospodarstvo. Program spodbujanja gospodarske osnove ANS sprejme Vlada 
Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske 
narodne skupnosti 2017–2020 s sklepom številka 09502-1/2017/3 dne 29. 6. 2017, njegove 
spremembe pa 18.1.2018, št. sklepa 09502-1/2017/17.

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je zaprosila, da se naj finančna tabela v 
Programu spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020 spremeni 
tako, da se v letih 2019 in 2020 po 50.000 EUR iz Ukrepa 3 prenese na Ukrep 2. Sredstva iz EP
2130-16-0006 se v višini 50.000 EUR prerazporedijo na projekt 2130-18-9702 za leto 2019 in 2020, v 
skladu z dogovorom in sklepom PMSNS z dne 6.3.2019, št. sklepa S-Ukrep-2/1-2019/1.

Spremembo programa je pripravila PMSNS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 

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 m a l a  i n  s r e d n j a  p o d jetja ter 

konkurenčnost podjetij

Program bo pozitivno vplival na konkurenčnost podjetij na 
območjih madžarske samoupravne narodne skupnosti.

DA

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:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
dr�avnega 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 javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrep�� projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

2130-18-9702 –
Spodbujanje 
turističnih dejavnosti 
in produktov 
madžarske narodne 
skupnosti 2017-2020

PP 160045 –
Razvoj območij 
narodnih 
skupnosti.

180.000

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta

Šifra PP 
��naziv PP

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

50.000,00 

SKUPAJ:
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II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. 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, ki so načrtovane za državni proračun

- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 

proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Ni finančnih posledic

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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
Datum objave: 10. 4. 2019

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: /

                                                                  Zdravko Počivalšek
                                                                  MINISTER

Prilogi:
 Priloga 1: Sprememba Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne 

skupnosti 2017–2020,
 Priloga 2: Sklep Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti o potrditvi 

Spremembe Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 
2017–2020.
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Priloga 1

SPREMEMBA PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE 
NARODNE SKUPNOSTI 2017–2020

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 09502-1/2017/3 dne 29. 6. 2017, njegove spremembe pa s 
sklepom št. 09502-1/2017/7 z dne 18.1.2018 se spremeni tako, da se Preglednica 6: Finančni načrt 
programa v obdobju 2017–2020 (v evrih) v poglavju 4 Finančni okvir spremeni tako, da se glasi:

»Preglednica 6: Finančni načrt programa v obdobju 2017–2020 (v evrih)
 Finančni načrt programa v obdobju 2017–2020 (v evrih)

Ukrepi 
programa

IZPLAČILA 
2017

IZPLAČILA 
2018

IZPLAČILA 
2019

IZPLAČILA 
2020 SKUPAJ

Ukrep 1  260.000 350.000 350.000 960.000

Ukrep 2  320.000 230.000 230.000 780.000

Ukrep 3  0 0 0 0

Ukrep 4  120.000 120.000 120.000 360.000

SKUPAJ 
VREDNOST 
PROGRAMA 

 700.000 700.000 700.000 2.100.000

SKUPAJ 
VREDNOST 
PROGRAMA   

2,100.000,00 EUR

«.
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Priloga 2
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