
 

 
 
 
 

   
Številka: 610-04/18-1/ 
Datum:  20. 3. 2018 
 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Poslovnika državnega zbora je Zakonodajno-
pravna služba pripravila 
 

M N E N J E 
 

o Predlogu zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih 
skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike 

Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKKPNS),  
druga obravnava, EPA 2585-VII. 

 
 
Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je Predlog zakona preučila z vidika njegove 
skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-
tehničnega vidika. 
 
Cilj Predloga zakona je urediti kolektivne pravice narodnih skupnosti pripadnikov 
narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji, 
urediti način njihovega uresničevanja ter financiranja in opredeliti nosilce teh nalog. 
Predlog izhaja iz Deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti 
pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/11).  
Glede na obravnavano vsebino uvodoma pojasnjujemo, da je, izhajajoč iz obstoječega 
pravnega reda, problematika varstva narodnih in etničnih skupnosti in uresničevanja 
njihovih pravic na kolektivni ravni ustavna materija. Ustava namreč posebej določa 
posebne pravice avtohtonih italijanske in madžarske narodne skupnosti (64. člen) in 
napotuje na zakonsko ureditev položaja in posebnih pravic romske skupnosti (65. 
člen). Tudi v splošnih določbah (5. člen) je poudarjen pomen varstva in zagotavljanja 
pravic narodnih skupnosti, vendar se to omejuje le na skupnosti, ki jih določa Ustava. 
Posebnega varstva in pravic drugih narodnih skupnosti oziroma narodov torej Ustava 
na kolektivni ravni ne ureja, vsakomur, torej tudi pripadnikom narodnih skupnosti 
narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji 
pa na individualni ravni zagotavlja splošne pravice iz 14. (enakost pred zakonom) , 61. 
(izražanje narodne pripadnosti) in 62. člena Ustave (pravica do uporabe svojega jezika 
in pisave). Način, na katerega je zasnovana ustavna ureditev, torej kaže na namen, da 
se ureditev položaja in uresničevanja kolektivnih pravic določi le za narodne skupnosti, 
ki jih Ustava posebej opredeljuje, kar govori v prid stališču, da bi bilo vprašanje 
ustrezneje urejati na ustavni ravni, s čimer bi se zagotovila podlaga za zakonsko 
ureditev pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji na kolektivni ravni.  
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Doslej sprejeti politični akti in akti ustavnega ranga izražajo poseben odnos države do 
položaja pripadnikov narodov in narodnosti bivše skupne države SFRJ. Že pred 
razglasitvijo Ustave je bila v Izjavi o dobrih namenih (Uradni list RS, št. 44/90), sprejeti 
pred plebiscitom o osamosvojitvi Slovenije, pripadnikom drugih narodov in narodnosti 
zagotovljena pravica do vsestranskega kulturnega in jezikovnega razvoja, vsem s 
stalnim prebivališčem v Sloveniji pa možnost pridobitve državljanstva Slovenije, če to 
želijo. V naslednjem letu, dne 15. 6. 1991 sprejeta Temeljna ustavna listina o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) je 
italijanski in madžarski narodni skupnosti in njunim pripadnikom zagotovila vse pravice 
iz Ustave republike Slovenije in veljavnih mednarodnih pogodb, z vprašanjem 
pravnega varstva pripadnikov drugih narodnih skupnosti pa je se ukvarja v smislu 
zagotavljanja varnosti pred vsako diskriminacijo. Tudi Deklaracija ob neodvisnosti 
(Uradni list RS, št. 1/91-I), sprejeta istega dne, se je v povezavi z urejanjem posebnih 
pravic narodnih skupnosti osredotočila le na avtohtoni narodni skupnosti Italijanov in 
Madžarov v Republiki Sloveniji. V letu 2011 je bila sprejeta Deklaracija Republike 
Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/11).        
 
Glede na navedeno je treba posebno zakonsko ureditev položaja pripadnikov narodnih 
skupnosti, ki jih naslavlja Predlog zakona, dodatno pojasniti in utemeljiti tudi z vidika 
14. člena Ustave - tako v razmerju do narodnih skupnosti, katerih varstvo določa 
Ustava, kot tudi v razmerju do vseh drugih narodnih skupnosti, katerih položaj, 
kolektivne pravice in zaščita niso predmet posebne ustavne in zakonske obravnave.  
 
K posameznim členom Predloga zakona dajemo naslednje pripombe: 
 
K 1. členu: 
V tem členu je treba ponovno preveriti potrebnost izrecnega sklicevanja na deklaracijo 
kot politični akt.   
 
K 2 členu: 
Iz 2. člena sta v okviru 1. točke kot elementa opredelitve pojma »pripadniki narodov 
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji« predvidena državljanstvo Republike Slovenije in 
prebivanje. Ker sta lahko ti okoliščini vezani le na posameznika, ni jasno, ali in kako bi 
se preverjali v okviru organizacij iz 5. člena Predloga zakona s člansko sestavo in s 
tem posledično vplivali na zagotavljanje kolektivnih pravic. 
 
Predlagana 2. točka kolektivne kulturne pravice po tem zakonu v okviru pojmovnika (ki 
pa ima le pojasnilno, ne pa tudi normativno vrednost) sicer našteva, vendar jih v 
nadaljnjih določbah vsebinsko ne razčleni in načina njihovega uresničevanja 
natančneje ne opredeli. V tem smislu je zato nejasna predvsem pravica do uporabe 
maternega jezika in pisave in načina njenega uresničevanja, zlasti v razmerju do 
ustavnih določb o uradnem jeziku v Republiki Sloveniji (11. člen).  
 
K 4. členu: 
Predlagani člen se nanaša na delovanje Urada Republike Slovenije za narodne 
skupnosti pripadnikov (narodov) nekdanje SFRJ, ki naj bi bil organ v sestavi 
ministrstva, pristojnega za kulturo. Opozarjamo, da vlada lahko organe v sestavi 
ministrstev ustanavlja po Zakonu o državni upravi, ne da bi bilo treba za ustanovitev in 
delovanje vsakega od njih določati dodatno zakonsko podlago. Ob tem glede na 
pravno organizacijsko primerljivost obeh organov pojasnjujemo, da je bil Urad Vlade 
Republike Slovenije za narodnosti, ustanovljen z odlokom (Uradni list RS, št. 57/13 in 
9/17). Upravni organ v sestavi ministrstva se sicer ustanovi za opravljanje 
specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog 
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inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na področju javnih služb, če se s tem 
zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog ali če narava nalog 
zahteva večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju nalog. Glede na to opozarjamo, da 
je urad neprimerno opredeljevati kot nosilca uresničevanja kolektivnih kulturnih pravic.  
 
Z vidika poseganja v samostojnost upravnega odločanja je po našem mnenju 
neustrezna tudi rešitev tretjega odstavka, po kateri urad  pri načrtovanju in pripravi ter 
financiranju javnih razpisov in javnih pozivov dejansko sploh ne bi samostojno odločal, 
ampak bi bil dolžan zgolj slediti predlogom sveta (ne glede na to, da bi bili ti sprejeti z 
dvotretjinsko večino).  
 
K 5. členu: 
Menimo, da bi bilo smiselno v okviru prvega odstavka (opozarjamo na delno 
podvajanje z določbo 3. točke 2. člena) preveriti ustreznosti in jasnost kriterija 
številčnosti članstva za pridobitev statusa reprezentativne organizacije narodnih 
skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ.  
 
Tudi ureditev postopkov odločanja o reprezentativnosti je po našem mnenju 
presplošna, zato bi kazalo predvideti konkretizacijo na ravni podzakonskega predpisa. 
 
Glede na precejšnjo primerljivost pogojev za pridobitev statusa reprezentativnosti 
organizacije, o katerem naj bi sicer odločal urad, bi bilo smiselno preveriti možnosti 
opredelitve organizacij kot nevladne organizacije v javnem interesu (predlog zakona je 
sicer še v zakonodajnem postopku) in za odločanje o tem statusu določiti pristojnost 
ministrstva.  
 
K 6. členu: 
Ker je ustanavljanje teles vlade je po Zakonu o vladi v izključni pristojnosti vlade, je 
njihovo določanje na ravni zakona pravno sistemsko nepotrebno in nedosledno.  
 
Vloga sveta je posvetovalna, zato opozarjamo, da to telo ne more biti predstavnik 
interesov narodnih skupnosti v razmerju do državnih organov, kot je to predlagano v 
drugem odstavku, ampak so to lahko le organizacije narodnih skupnosti (ki naj bi bile 
sicer v svetu zastopane).  
 
Čeprav bi posvetovalna vloga (strokovna pomoč pri pripravi in sprejemanju odločitev) 
narekovala sestavo, ki omogoča uresničevanje te vloge, pa ugotavljamo, da tretji 
odstavek temeljni poudarek namenja zastopanosti ministrstev (minister in državni 
sekretarji), tudi tistih, katerih delovno področje se sicer ne nanaša na naloge, povezane 
z uresničevanjem kulturnih pravic. Zato je treba to rešitev ponovno pretehtati.  
 
V osmem odstavku predlagano področje delovanja sveta po naši oceni presega 
vsebino predlaganega zakonskega urejanja (uresničevanje kolektivnih kulturnih pravic). 
Ker naj bi šlo za posvetovalno telo vlade, je treba preveriti tudi določbo enajstega 
odstavka, po katerem naj bi del pogojev za delo sveta (strokovne in administrativno-
tehnične naloge) zagotavljal urad, ki bi bil organ v sestavi ministrstva. 
 
K 7. in 8. členu: 
Menimo, da so predlagane določbe o financiranju ukrepov presplošne in nedoločne, saj 
ne definirajo narave in vsebine ukrepov, ne določajo, kdo so upravičenci in kaj 
natančno se financira, po kakšnem postopku naj bi potekali javni razpisi in pozivi ter  
kakšna so merila za odločanje. Manjka tudi pooblastilo in rok za izdajo podzakonskega 
predpisa, s katerim bi se ta vprašanja (v okvirih, ki jih mora vnaprej določiti zakon) 
natančneje uredila. Ker so določene zakonske podlage za izvedbo teh ukrepov na 
področju kulture že podane, je treba izkazati, zakaj te ne zadoščajo ali niso ustrezne, 
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ter s tem ločeno urejanje posebej utemeljiti.  
 
Opozarjamo tudi na vsebinsko podvajanje 8. člena z določbo tretjega odstavka 4. 
člena.  
  
K 9. členu: 
V zvezi s tretjim odstavkom se zastavlja vprašanje njene jasnosti, pa tudi ustreznosti 
prehodne ureditve, ki določa ustanovitev urada, ne da bi bila za njegovo delovanje v 
proračunu zagotovljena potrebna sredstva.  
 
Tudi sicer je treba preveriti, ali predlagane prehodne določbe zagotavljajo vsebinsko in 
časovno dovolj jasno ureditev prehoda na predlagano novo zakonsko ureditev. 
 
 
 
 
 
 
Sekretarka 
Mira Palhartinger, l.r. 

Nataša Voršič 
vodja 

 
 
 
 
 
 
Poslano:  
- Odboru za kulturo 
- Odboru za finance in monetarno politiko 


