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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Obeležitev 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča – slovenskega pisatelja, pesnika in 
časnikarja – 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), 
je Vlada Republike Slovenije na… redni seji dne… pod točko… sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije leto 2021 razglasi za Jurčičevo leto.

                                                                                dr. Božo Predalič
                                                                               generalni sekretar

Sklep prejmejo:
 ministrstva in vladne službe

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:



dr. Vasko Simoniti, minister
Damjan Damjanovič, V. D. generalnega direktorja
mag. Marjeta Pečarič, sekretarka

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 letu 2021 se spominjamo 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča – slovenskega pisatelja, pesnika in 
časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat, ki je bil ena od osrednjih kulturnih in 
političnih oseb druge polovice 19. stoletja. Razglasitev Jurčičevega leta bo lahko v pomembni meri 
spodbudila drzno in ustvarjalno zasnovo programskih politik, programov in projektov v letu 2021, od 
področja založništva, knjižničarstva, gledališč, muzejev, do raziskovalnega in izobraževalnega 
področja.  Hkrati je to tudi odlična priložnost za medpodročno okrepljeno sodelovanje in vključitev 
tudi drugih, pomembnih resorjev, kot so denimo šolstvo, raziskovanje in turizem. Razglasitev 
Jurčičevega leta 2021 na ravni države bo pomembno in zelo pozitivno povezala ne samo literate, 
pisatelje, urednike in  kulturne ustvarjalce, ampak vso Slovenijo.

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

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/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

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

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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Gradivo nima finančnih posledic. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA/NE
-

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                           
                                     Dr. Vasko Simoniti
                                          minister

Prilogi:
- Predlog sklepa o razglasitvi Jurčičevega leta  v počastitev 140. obletnice smrti Josipa 

Jurčiča
- Obrazložitev predloga sklepa



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), je 
Vlada Republike Slovenije na… redni seji dne… pod točko… sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije leto 2021 razglasi za Jurčičevo leto.

                                                                                                 dr. Božo Predalič
                                                                                                generalni sekretar

Sklep prejmejo:
 ministrstva in vladne službe



Obrazložitev

V letu 2021 se spominjamo 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča – slovenskega pisatelja, pesnika in 

časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat, ki je bil ena od osrednjih kulturnih in 

političnih oseb druge polovice 19. stoletja. Poleg izjemne literarne zapuščine, je bil predvsem 

pomemben glasnik slovenske besede, zavezan vrednotam slovenstva. Leta 1871 je postal glavni 

urednik časnika Slovenski narod, ki je bil prvi slovenski dnevnik in vodilno slovensko glasilo pred prvo 

svetovno vojno. Josip Jurčič je bil pisatelj, ki je snov jemal iz ljudstva, zato ne čudi, da je tudi danes, 

morda bolj kot katerikoli drugi slovenski pisatelj, živo prisoten med ljudmi. Njegova dela so vedno 

znova ponatisnjena, prevajajo se v številne tuje jezike (Kozlovska sodba v 12 jezikov), njegovi literarni 

liki živijo med ljudmi, tudi preko številnih gledaliških uprizoritev njegovih del. S časnikom Slovenski 

narod je stopil na čelo zavzemanja za vrednote, ki so aktualne tudi danes: domoljubje, skrb za 

slovenski jezik in kulturo, zdrava previdnost pri sprejemanju jezikovnih in kulturnih prvin drugih kultur, 

narodna samozavest ter spoštovanje kulturnega zaklada. S svojim časnikarskim in literarnim 

snovanjem je Jurčič te vrednote tudi udejanjal. Premalo je poznano, da je bila razširjenost in 

popularnost Jurčičevih literarnih del med ljudstvom tako velika, da je pomembno pripomogla k širjenju 

in ohranjanju slovenskega jezika v 2. polovici 19. stoletja. V tem smislu je Jurčič danes enako 

aktualen, kot je bil v svojem času, saj nam zavedanja in uresničevanja teh vrednot danes pogosto 

primanjkuje.  Josip Jurčič je lahko v tem kontekstu spodbuda za oživljanje zdravega domoljubja v vseh 

ozirih, tudi v šolskem sistemu, ki uči in goji žlahtno slovensko zavest in besedo. 

Razglasitev Jurčičevega leta bo lahko v pomembni meri spodbudila drzno in ustvarjalno zasnovo 

programskih politik, programov in projektov v letu 2021, od področja založništva, knjižničarstva, 

gledališč, muzejev, do raziskovalnega in izobraževalnega področja.  Hkrati je to tudi odlična priložnost 

za medpodročno okrepljeno sodelovanje in vključitev tudi drugih, pomembnih resorjev, kot so denimo 

šolstvo, raziskovanje in turizem. Ob tem Jurčičevo leto kot nacionalni projekt nosi pomembno 

sporočilo – da naša država kulturo razume kot svojo temeljno identitetno vrednost in vrednoto samo 

po sebi. Prav v luči spominjanja našega pomembnega literata in časnikarja  bo Ministrstvo za kulturo 

javne zavode in javne agencije, ki delujejo na področju kulture, pozvalo, da v okviru svojih 

razpoložljivih možnosti pri načrtovanju programov in projektov za leto 2021 pripravijo vsebine, ki se 

bodo navezovale na tako pomembno obletnico. Cilj je povezati ustanove in organizacije, ki delujejo na 

omenjenem področju ter pripraviti vsebinsko kvaliteten program, ki bo pokrival vse generacije in 

celotno Slovenijo. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo Josipu Jurčiču posvetil 

vseslovenski Teden ljubiteljske kulture 2021. Prepričani smo, da bi razglasitev Jurčičevega leta 2021 

na ravni države pomembno in zelo pozitivno povezala ne samo literate, pisatelje, urednike in  kulturne 

ustvarjalce, ampak vso Slovenijo.
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