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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 

REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Peto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije 

Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 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) je Vlada 

Republike Slovenije na _____seji dne _________ sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Peto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije o 

izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji.

2. Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za zunanje zadeve, da poročilo pošlje 

generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

        Stojan Tramte
                                                                                         GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

– Peto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije 

Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji 

Sklep prejmejo:

– Ministrstvo za zunanje zadeve 

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

– Ministrstvo za kulturo

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

– Ministrstvo za javno upravo 

– Ministrstvo za notranje zadeve 

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

– Ministrstvo za okolje in prostor

– Ministrstvo za pravosodje

– Statistični urad Republike Slovenije

– Urad Vlade RS za narodnosti 

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:

 mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti,



 mag. Domen Zupan, sekretar v Uradu Vlade RS za narodnosti.

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:

Republika Slovenija je Okvirno konvencijo Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (v nadaljevanju: 

OKVNM) ratificirala 25. februarja 1998 z Zakonom o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih 

manjšin (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/98 (RS 20/98).

Vlada je v času od sprejetja OKVNM poslala štiri poročila, in sicer 29. 11. 2000 (prvo poročilo), dne 

6. 7. 2004 (drugo poročilo), 28. 4. 2010 (tretje poročilo) in 6. 1. 2017 (četrto poročilo). 

Peto poročilo Vlade RS o izvajanju OKVNM v Republiki Sloveniji je pripravljeno na podlagi prispevkov 

državnih organov (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Ministrstva 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za 

notranje zadeve, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, 

Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za zunanje zadeve, Statističnega urada RS in Urada Vlade RS 

za narodnosti) ter v skladu s smernicami Sveta Evrope.

Poleg zbranih odgovorov so bili pri pripravi poročila upoštevani tudi podatki iz objavljenih uradnih 

dokumentov na spletnih straneh državnih organov in druge informacije v zvezi z uresničevanjem 

OKVNM v Sloveniji.

V poročilu so poleg uvodnega dela v prvem delu navedeni praktični ukrepi na državni ravni za 

udejanjanje izsledkov četrtega cikla nadzorovanja spoštovanja sprejetih obveznosti po OKVNM, v 

drugem delu so navedeni odgovori na vprašanja Sveta Evrope, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, ter 

odgovori na nadaljnja priporočila Sveta Evrope (skupaj 12 točk s pojasnili), v tretjem delu so izčrpno 

pojasnjeni nadaljnji ukrepi, sprejeti za izboljšanje uresničevanja OKVNM (navedeni po členih 

OKVNM), v četrtem delu je informacija glede neobstoja posebnih nacionalnih okoliščin v povezavi z 

nadaljnjim dialogom s svetovalnim odborom Sveta Evrope, na koncu poročila je priloga o 

sofinanciranju programskih vsebin medijev, ki jim je Ministrstvo za kulturo je v letih 2017–2019 prek 

letnega javnega razpisa podelilo finančna sredstva za informativne programske vsebine, ki med 

drugim obravnavajo vprašanja narodnih ter manjšinskih in etničnih skupnosti v RS ter zamejskih 

Slovencev. 

Poročilo sprejme Vlada RS in ga pošlje Ministrstvu za zunanje zadeve, da z njim seznani generalnega 

sekretarja Sveta Evrope.

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

NE



 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

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

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 predpisa vpliva na:

 pristojnost občin

 delovanje občin

 financiranje občin

NE

NE

NE

Predpis je bil poslan 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: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                    Mag. Stanko Baluh

                                                                                DIREKTOR 

PRILOGI: 

 predlog sklepa,

 Peto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta 

Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji.



PREDLOG SKLEPA

Številka:

Datum:

Na podlagi 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) je 

Vlada Republike Slovenije na _____seji dne _________ sprejela naslednji

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Peto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije 

o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki 

Sloveniji.

2. Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za zunanje zadeve, da poročilo pošlje 

generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

        Stojan Tramte
                                                                                         GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

– Peto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije 

Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji 

Sklep prejmejo:

– Ministrstvo za zunanje zadeve 

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

– Ministrstvo za kulturo

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

– Ministrstvo za javno upravo 

– Ministrstvo za notranje zadeve 

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

– Ministrstvo za okolje in prostor

– Ministrstvo za pravosodje

– Statistični urad Republike Slovenije

– Urad Vlade RS za narodnosti
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