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

ZADEVA: Informacija o obisku ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra J. Česnika 
v Trstu, 9. novembra 2018 – 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

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o obisku ministra za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Petra J. Česnika v Trstu, 9. novembra 2018.

                                                                                       Stojan Tramte
                                                                                GENERALNI SEKRETAR

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:
- Peter J. Česnik,  minister, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
- Irena Vadnjal, sekretarka, 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 srednja podjetja ter 

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 v predvideni 
višini 1.000 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

Peter J. ČESNIK
     MINISTER



Informacija o  delovnem obisku ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike 
Slovenije Petra J. Česnika v Trstu 9. novembra 2018 – predlog za obravnavo

1. Namen in program obiska:
      

Namen prvega obiska ministra Petra J. Česnika pri  slovenski avtohtoni narodni skupnosti v AD 

Furlaniji Julijski krajini, v Trstu, je seznanitev z delovanjem in organiziranostjo slovenske skupnosti 

in aktualnimi izzivi, s katerimi se skupnost srečuje. Srečanje bo potekalo na Generalnem konzulatu 

Republike Slovenije v Trstu. V prvem delu obiska se bo minister srečal s političnimi predstavniki 

slovenske narodne skupnosti: predsednik SKGZ Rudi Pavšič, SSO Walter Bandelj, senatorka 

Tatjana Rojc, deželna svetnika Igor Gabrovec in Danilo Slokar, predsednica  Paritetnega odbora 

Ksenija Dobrila. V drugem delu obiska se bo minister srečal s predstavniki slovenskega 

gospodarskega foruma:  SDGZ, Kmečka zveza, ZKB, KB1909. Ključni  poudarek srečanja so  

vprašanja prihodnosti slovenske manjšine v Italiji, ki postajajo vse bolj odvisna od bolj povezanega 

in čim bolj usklajenega delovanja vseh manjšinskih komponent v časih velikih političnih sprememb 

v Italiji, a tudi v EU. V prvi vrsti gre pri tem za vprašanje zagotavljanja političnega zastopstva 

manjšine tako na deželni kot na državni ravni.

Minister Česnik bo v nadaljevanju obiskal še sedeža SKGZ in SSO ter se srečal z njihovimi člani. 

2. Seznam delegacije: 

1. Peter J. Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, vodja delegacije, Urad Vlade 

RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,

2. Olga Belec, državna sekretarka, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,

3. Saša Jerele, vodja kabineta, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
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