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1537 - Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu opravlja naloge, ki zadevajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter
slovenske zdomce in izseljence po svetu.
Vzdržuje stalne stike s slovenskimi manjšinskimi, zdomskimi in izseljenskimi organizacijami; vzpodbuja njihovo kulturno, prosvetno,
gospodarsko in drugo povezovanje z matično državo; organizira posvete, seminarje, natečaje, srečanja itd.
Prek javnih razpisov zagotavlja finančno pomoč RS za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu in za sodelovanje z
njimi. Urad je zadolžen tudi za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci
zunaj RS.

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2019
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180401 - Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1537 - Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1537 - Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Oris proračunskega uporabnika
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu opravlja naloge, ki zadevajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce in
izseljence po svetu.
Je osrednji državni organ za sodelovanje RS s Slovenci zunaj njenih meja, poleg sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu, pristojen tudi za
pripravo sistemskih rešitev, kot je oblikovanje ustreznih predpisov.
Urad vzdržuje stalne stike s slovenskimi manjšinskimi, zdomskimi in izseljenskimi organizacijami; vzpodbuja njihovo kulturno, prosvetno,
gospodarsko in drugo povezovanje z matično državo; organizira posvete, seminarje, natečaje itd.
Urad pokriva področje avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki obstaja v vseh štirih sosednjih državah, njena številčnost, njen
položaj in status pa se od države do države pomembno razlikujejo. Najštevilčnejša, najmočnejša in najbolj zaščitena je avtohtona slovenska
narodna skupnost v Republiki Italiji, najšibkejša in v primerjavi s slovenskimi skupnostmi v Italiji, Avstriji in na Madžarskem tudi najmanj zaščitena,
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pa je avtohtona slovenska narodna skupnost v Republiki Hrvaški.
Urad Vlade Republike Slovenije v zamejstvu in po svetu tako v svojem delokrogu posebno pozornost posveča samemu sodelovanju s slovenskimi
društvi po svetu kot tudi spremljanju njihovega "pravnega in socialnega statusa" v državah, v katerih živijo in vse to v skladu z normami EU.
Največji del slovenske "zdomske" diaspore v Evropi je v Nemčiji, na Švedskem in v Švici. Določeni razlogi so narekovali tudi nastanek slovenskega
"izseljenstva", ki pa se nahaja v državah preko oceanov. Tako so velike slovenske skupnosti v ZDA, Kanadi, Argentini in ostalih državah Latinske
Amerike, Avstraliji ter državah Azije, Afrike in Oceanije, vendar v slednjih v manjšem številu. Posebej je zaznati, da se v kategoriji izseljenstva oz. v
oddaljenih državah pojavljajo "novodobni" izseljenci (mladi, gospodarstveniki, študentje, izobraženci...). Posebno poglavje po letu 1991 (razpad
bivše Jugoslavije) pa predstavljajo slovenski rojaki v republikah bivše Jugoslavije. Tako so slovenska društva na Hrvaškem, v Bosni in
Hercegovini, Srbiji, Črni Gori in v Makedoniji. Razpad Jugoslavije je naše rojake na tem območju tako rekoč čez noč opredelil kot državljane drugih
držav, vendar jih vez z matično domovino, slovenskim jezikom in kulturo veže na Republiko Slovenijo.
Urad skozi vsakoletne javne razpise zagotavlja finančno pomoč RS za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu in za sodelovanje z
njimi. Zadolžen je za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci zunaj RS.

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180401 - Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu

Opis podprograma
Urad deluje na področju zaščite avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah. Skrbi za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in
kulture, ohranjanje kulturne dediščine in narodne identitete. Urad je odgovoren za institucionalno povezovanje na ravni organov in ustanov.
Pripravlja in razvija trajnostne strategije za vsestransko krepitev slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu. Na podlagi sprejetih strategij
pripravlja letne ali večletne akcijske načrte za posamezno področje. Preko razpisov sofinancira delovanje slovenskih organizacij v zamejstvu in po
svetu z namenom njihovega ohranjanja in nadaljnjega razvoja.

1537-11-0001 - Sofinanciranje dejavnosti Slovencev po svetu
Opis ukrepa
Sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti organizacij in posameznikov po svetu ter organizacij, ustanov in posameznikov, ki delujejo v Republiki
Sloveniji na področju povezovanja s Slovenci po svetu. V okviru ukrepa se daje poseben pomen izvajanju akcijskega načrta sodelovanja s
slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini. Informacije za Slovence živeče v tujini se posredujejo v okviru delovnih nalog
Urada in s financiranjem spletnega mesta Slovenci.si Izvedli se bodo različni strokovnih seminarji in šola slovenskega jezika za slovenske potomce
(Urad bo določene aktivnosti izvedel sam, nekatere pa v sodelovanju s strokovnimi institucijami v Republiki Sloveniji).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Neposredni učinki
C5372 - Učinkovito sodelovanje s slovenskimi izseljenskimi organizacijami in posamezniki v tujini
Prispeva k rezultatu: C4270 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenskih skupnosti po svetu
Povečanje obsega sodelovanja nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe, gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih in ostalih
pravnih subjektov iz Republike Slovenije s posamezniki, organizacijami, ustanovami in gospodarskimi subjekti Slovencev zunaj Republike Slovenije.
Podajanje mnenj za pridobitev državljanstva po 13. členu Zakona o državljanstvu RS. Obveščanje in komuniciranje s Slovenci v tujini ter javnostmi
v Sloveniji preko spletnega portala Slovenci.si. Sodelovanje pri izvedbi vsakoletnega srečanja Slovencev iz izseljenstva in zamejstva "Dobrodošli
doma". Organizacija in sodelovanje pri izvedbi različnih strokovnih seminarjev za potomce Slovencev po svetu in izvedba nagradnega natečaja za
doktorska, magistrska in diplomska dela. Uresničevanje akcijskih načrtov sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi
strokovnjaki v tujini ter sodelovanja in podpore mladim Slovencem po svetu, organizacija konferenc s področja sodelovanja v znanosti,
gospodarstvu, z mladimi idr. Sofinanciranje udeležbe na šolah slovenskega jezika. Priznavalnine za učitelje slovenskega jezika v izseljenstvu.
Priprava in izvedba seje Sveta Vlade RS za Slovence po svetu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05390 Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov
Slovencev po svetu

I05399 Izvedba ostalih aktivnosti na področju sodelovanja s Slovenci po svetu

VIR ME
%

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Dos.
VREDNOST

2010

0,00

2011

100,00

2011

0,00

Cil.
VREDNOST

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 0,00

100,00

2019 0,00

100,00

2011

80,00
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I09943 Izvedba dogodkov na področju gospodarstva, mladih, znanosti
I09944 Izvedba Sveta Vlade za Slovence po svetu
I09945 Obveščenost slovenske javnosti o dogajanju Slovencev v tujini

število
število

2008
2008

%
2008
povečanje

2,00
1,00
0,00

2012 80,00

80,00

2013 85,00

85,00

2014 85,00

85,00

2015 85,00

85,00

2016 85,00

85,00

2017 85,00

85,00

2018 0,00

100,00

2019 0,00

100,00

2018 0,00

2,00

2019 0,00

2,00

2018 0,00

1,00

2019 0,00

1,00

2018 0,00

5,00

2019 0,00

5,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Izvedba javnega razpisa za
Sofinanciranje prijavljenih programov in projektov na vsakoletni javni razpis za finačno podporo Slovencem po svetu, ki
I05390 sofinanciranje programov in bodo v največji meri pripomogli k razvoju in ohranjanju slovenske skupnosti (kultura, gospodarsko sodelovanje, znanost,
projektov Slovencev po svetu jezik, šport, mladi)
Izvedba ostalih aktivnosti na
I05399 področju sodelovanja s
Slovenci po svetu

Aktivnosti v okviru delovnega področja Urada, ki niso neposredno opredeljene v okviru ostalih kazalcev cilja in bodo
pripomogle k čim boljšem položaju posameznikov in organizacij Slovencev v izseljenstvu (delovna srečanja, obiski,
sestanki, sodelovanje pri projektih, priprava gradiv in informacij, sodelovanje v medresorskih skupinah...)

I09943

Izvedba dogodkov na področju Konference, srečanja, posveti ali okrogle mize na področju gospodarstva, mladih ali znanosti, ki bodo vključevale
gospodarstva, mladih, znanosti udeležence iz Slovenije in izseljenstva.

I09944

Izvedba Sveta Vlade za
Slovence po svetu

Svet Vlade za Slovence po svetu - letna izvedba.

Obveščenost slovenske
Obveščanje slovenske javnosti o dogodkih in aktivnostih Slovencev v tujini preko spletnega portala Slovenci.si. Pri
I09945 javnosti o dogajanju Slovencev
vrednostih se primerja obseg komuniciranja, objav, ogledov...v primerjavi s preteklim letom.
v tujini

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK412A

Število izvajalcev/prejemnikov

Število

2019

300,00

IK412B

Število programov

Število

2019

600,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZORSSZNM

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM)

1537-11-0003 - Sofinanciranje dej. Slovencev v sosednjih državah
Opis ukrepa
Sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti organizacij in posameznikov v sosednjih državah ter organizacij, ustanov in posameznikov v Republiki
Sloveniji, ki delujejo na področju povezovanja s Slovenci v zamejstvu. Učinkovita pomoč pri zaščiti in uveljavitvi mednarodno določenih pravic
pripadnikov slovenske manjšine v sosednjih državah ob sodelovanju ustreznih organov v Republki Sloveniji. V okviru ukrepa se bo izvajal
vsebinski in terminski načrt Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na
področju gospodarstva. Izvajanje načrta bo okrepilo obstoječe in ustvarilo nove gospodarske tokove v Sloveniji ter spodbudilo njeno večjo
konkurenčnost na trgih tretjih držav v smeri homogenejše vizije gospodarskega sodelovanja med tem poselitvenim območjem in matično državo.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Neposredni učinki
C5373 - Učinkovito sodelovanje s slovenskimi ustanovami in posamezniki v sosednjih državah
Prispeva k rezultatu: C4273 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenske skupnosti v zamejstvu
Večji obseg sodelovanja nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe, gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih in ostalih pravnih
subjektov iz Republike Slovenije s posamezniki, organizacijami, ustanovami in gospodarskimi subjekti Slovencev v zamejstvu. Podajanje mnenj za
pridobitev državljanstva po 13. členu Zakona o državljanstvu RS. Sodelovanje v okviru projektov čezmejnega sodelovanja. Vzpodbujanje
gospodarskega sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami v okviru izvajanja gospodarske strategije med Republiko Slovenijo in avtohtono
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah. Organizacija in sodelovanje pri izvedbi različnih strokovnih seminarjev za Slovence v
zamejstvu. Uresničevanje akcijskih načrtov sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini ter sodelovanja in
podpore mladim Slovencem v zamejstvu. Skrb za izvajanje pridobljenih pravic slovenske manjšine v sosednjih državah. Priprava in sodelovanje v
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vsakoletnih bilateralnih srečanjih za spremljanje in uresničevanje pravic slovenske skupnosti v zamejstvu. Priprava in izvedba Sveta Vlade RS za
Slovence v zamejstvu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I05391 Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov Slovencev v
sosednjih državah

I05403 Izvedba ostalih aktivnosti v okviru sodelovanja s Slovenci v sosednjih državah

I09946 Izvedba Sveta Vlade za Slovence v zamejstvu
I09947 Izvedba zasedanja Slovensko-madžarske mešane komisije
I09948 Izvedba dogodkov na področju gospodarstva, mladih, znanosti

%

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Dos.
Cil.
VREDNOST VREDNOST

2011

0,00

2011

100,00

2011

število 2008
število 2008
število 2008

0,00

0,00
1,00
0,00

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 0,00

100,00

2019 0,00

100,00

2011

90,00

2012 80,00

80,00

2013 85,00

85,00

2014 85,00

85,00

2015 85,00

85,00

2016 85,00

85,00

2017 85,00

85,00

2018 0,00

100,00

2019 0,00

100,00

2018 0,00

1,00

2019 0,00

1,00

2018 0,00

1,00

2019 0,00

1,00

2018 0,00

3,00

2019 0,00

3,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Izvedba javnega razpisa za
sofinanciranje programov in
I05391
projektov Slovencev v sosednjih
državah

Sofinanciranje prijavljenih programov in projektov na vsakoletni javni razpis za finančno podporo Slovencem in
njihovim organizacijam v zamejstvu, ki bodo v največji meri pripomogli k razvoju in ohranjanju slovenske skupnosti
(kultura, gospodarsko sodelovanje, znanost, jezik, šport, mladi, zaščita pravic).

Izvedba ostalih aktivnosti v okviru
I05403 sodelovanja s Slovenci v sosednjih
državah

Aktivnosti v okviru delovnega področja Urada, ki niso neposredno opredeljene in bodo pripomogle k čim boljšem
položaju posameznikov in organizacij Slovencev v zamejstvu (delovna srečanja, obiski, sestanki, sodelovanje pri
čezmejnih projektih, priprava gradiv in informacij...)

I09946

Izvedba Sveta Vlade za Slovence v
zamejstvu

Svet Vlade za Slovence v zamejstvu - letna izvedba in sprejetje priporočil.

I09947

Izvedba zasedanja Slovenskomadžarske mešane komisije

Zasedanje Slovensko-madžarske mešane komisije za Spremljanje sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic
slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.

I09948

Izvedba dogodkov na področju
gospodarstva, mladih, znanosti

Konference, srečanja, posveti ali okrogle mize na področju gospodarstva, mladih ali zanosti, ki bodo vključevale
udeležence iz Slovenije in zamejstva.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK412A

Število izvajalcev/prejemnikov

Število

2019

320,00

IK412B

Število programov

Število

2019

490,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZORSSZNM

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM)

1537-15-0001 - Delovanje Urada
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen nemotenemu delovanju Urada. V okviru ukrepa se bodo krili stroški dela in materialni stroški v skladu s vsakoletnim načrtom dela
in veljavno sistemizacijo ter prireditev Dobrodošli doma (sodelovanje s slovenskimi izseljenskimi organizacijami in društvi ter organizacijami civilne
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družbe v Sloveniji).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Neposredni učinki
C6611 - C6611 - Zagotovitev pogojev za delovanje Urada
Prispeva k rezultatu: C4270 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenskih skupnosti po svetu
Zagotovitev ustreznih kadrovskih in materialnih resursov za nemoteno izvajanje nalog, ki bodo omogočale krepitev slovenske skupnosti izven
Republike Slovenije. Naloge so navedene v ciljih ukrepov "Sofinanciranje dejavnosti Slovencev po svetu" in "Sofinanciranje dejavnosti Slovencev
v sosednjih državah".

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

I07926 Ustrezno število zaposlenih in zagotovitev pogojev za njihovo delo

%

2015

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

0,00

2019 100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Ustrezno število zaposlenih in zagotovitev pogojev za Zagotovitev ustreznega števila zaposlenih in pogojev njihovega dela, ki bodo omogočali doseganje
I07926
njihovo delo
zastavljenega načrta dela.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2019

17,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZORSSZNM

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM)

1537-17-S001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
Opis skupine projektov
Investicije in investicijsko vzdrževanj sredstev za nemoteno opravljanje nalog Urada.

Neposredni učinki
C7257 - Zagotovitev ustreznih delovnih pogojev
Prispeva k rezultatu: C4270 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenskih skupnosti po svetu
Z zagotovitvijo ustreznih pogojev za zaposlene, bo Urad nemoteno izvajal svoje načrtovane aktivnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09406 Izvedba investicij in investicijskega vzdrževanja

VIR ME IZH. LETO
%

2017

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

100,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

2019

100,00

0,00

1537-18-S001 - Razvoj slovenske skupnosti izven RS
Opis skupine projektov
Ohranitev in vsestranski razvoj slovenske skupnosti izven Republike Slovenije

Neposredni učinki
C7518 - C7518 - Gospodarski in kmetijski razvoj slovenske avtohtone narodne skupnosti na Hrvaškem
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Prispeva k rezultatu: C4273 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenske skupnosti v zamejstvu
Izboljšanje življenjskega standarda tamkajšnjega slovenskega podeželskega prebivalstva ob slovensko - hrvaški meji, ekonomska oživitev območja,
prispevek k regionalnemu turističnemu razvoju, razvoj trajnostnega in odgovornega turizma, vključevanje mladih v izobraževalne seminarje in
delavnice, na področju kmetijstva, turizma, kulinarike in trajnostnega razvoja. Promocija tamkajšnjih krajev, lokalne naravne in kulturne dediščine ter
uveljavljanje in v širšem regionalnem prostoru. Prenos dobrih praks iz Slovenije v ta prostor z izvajanjem aktivnosti trajnostnega turizma. Ponovna
oživitev kmetijstva, revitalizacija zaraščenih površin. Sodelovanje in povezovanje z ostalimi slovenskimi društvi na območju Goransko - Primorske
županije. Vzpostavitev informativnega centra turistične ponudbe za celotni Gorski kotar ter izoblikovanje skupnega turističnega produkta. Trženje
lokalnih kmetijskih produktov preko kulinarične ponudbe na kmetiji. Dvig nivoja kmetovanja med slovenskim lokalnim prebivalstvom.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10030 Izvedba aktivnosti letnega načrta vzpostavitve kmetije

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
%

2018

100,00

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2018

100,00

0,00

2019

100,00

0,00

2020

100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

I10030 Izvedba aktivnosti letnega načrta vzpostavitve kmetije

OPIS
Terminski načrt in Izvedba aktivnosti na podlagi predloženega načrta dela.
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