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v EUR
BLC / POL / PFN / PRG / POD
A Bilanca odhodkov
18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1511 Generalni sekretariat vlade
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180402 Podpora manjšinam
1537 Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180401 Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu
1541 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180404 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij
ter civilnega in socialnega dialoga
1611 Ministrstvo za finance
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180407 'RQDFLMH]DXSUDYLþHQFHGHODGRKRGQLQH
1811 Ministrstvo za zunanje zadeve
1803 Programi v kulturi in mediji
180303 0HGQDURGQRVRGHORYDQMHQDSRGURþMXNXOWXUH
1911 Ministrstvo za obrambo
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180406 Podpora nevladnim organizacijam na
SRGURþMXYRMQH]DNRQRGDMH
2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
1802 2KUDQMDQMHNXOWXUQHGHGLãþLQH
180203 9RMQDJURELãþD
2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
1802 2KUDQMDQMHNXOWXUQHGHGLãþLQH
180203 9RMQDJURELãþD
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180404 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij
ter civilnega in socialnega dialoga
180405 Enake možnosti
180406 Podpora nevladnim organizacijam na
SRGURþMXYRMQH]DNRQRGDMH
3130 Ministrstvo za javno upravo
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180404 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij
ter civilnega in socialnega dialoga
3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
1802 2KUDQMDQMHNXOWXUQHGHGLãþLQH
180201 9DUVWYRNXOWXUQHGHGLãþLQHDUKLYVNDLQ
NQMLåQLþQDGHMDYQRVW
1803 Programi v kulturi in mediji
180305 Promocija in razvoj slovenskega jezika
3340 Ministrstvo za kulturo
1801 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na
SRGURþMXNXOWXUH
180101 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
180102 3RGSRUQHGHMDYQRVWLQDSRGURþMXNXOWXUH
1802 2KUDQMDQMHNXOWXUQHGHGLãþLQH
180201 9DUVWYRNXOWXUQHGHGLãþLQHDUKLYVNDLQ
NQMLåQLþQDGHMDYQRVW
180202 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na
SRGURþMXDUKLYLUDQMD
1803 Programi v kulturi in mediji
180301 Kulturna raznolikost - kulturni programi
manjšin
180302 Mediji in avdiovizualna kultura
180303 0HGQDURGQRVRGHORYDQMHQDSRGURþMXNXOWXUH
180304 Založništvo
180305 Promocija in razvoj slovenskega jezika
180306 1DJUDGHLQVRFLDOQHSUDYLFHQDSRGURþMX
kulture
180307 Ljubiteljska kultura
180308 Umetnostni programi

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

222.946.198
222.946.198
5.151.797
5.151.797
5.151.797
8.631.086

216.265.074
216.265.074
5.173.707
5.173.707
5.173.707
8.676.333

202.627.573
202.627.573
5.152.333
5.152.333
5.152.333
8.657.662

90,89
90,89
100,01
100,01
100,01
100,31

93,69
93,69
99,59
99,59
99,59
99,78

8.631.086
8.631.086
2

8.676.333
8.676.333
129.250

8.657.662
8.657.662
0

100,31
100,31
0,00

99,78
99,78
0,00

2
2

129.250
129.250

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

4.130.156
4.130.156
4.130.156
100.000
100.000
100.000
1.504.520
1.504.520
1.504.520

4.991.008
4.991.008
4.991.008
101.778
101.778
101.778
1.504.520
1.504.520
1.504.520

4.991.008
4.991.008
4.991.008
99.756
99.756
99.756
1.504.519
1.504.519
1.504.519

120,84
120,84
120,84
99,76
99,76
99,76
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
98,01
98,01
98,01
100,00
100,00
100,00

500.000

296.902

280.859

56,17

94,60

500.000
500.000
2.780.755

296.902
296.902
2.518.841

280.859
280.859
2.196.513

56,17
56,17
78,99

94,60
94,60
87,20

560.000
560.000
2.220.755
1.535.307

503.041
503.041
2.015.801
1.357.307

502.692
502.692
1.693.821
1.242.182

89,77
89,77
76,27
80,91

99,93
99,93
84,03
91,52

435.448
250.000

413.876
244.618

207.822
243.817

47,73
97,53

50,21
99,67

6.657.941
6.657.941
6.657.941

6.350.802
6.350.802
6.350.802

6.297.448
6.297.448
6.297.448

94,59
94,59
94,59

99,16
99,16
99,16

2.338.129
524.919
524.919

2.312.249
508.280
508.280

2.312.249
508.280
508.280

98,89
96,83
96,83

100,00
100,00
100,00

1.813.210
1.813.210
191.151.812
11.129.143

1.803.969
1.803.969
184.209.683
10.684.036

1.803.969
1.803.969
171.135.226
8.588.454

99,49
99,49
89,53
77,17

100,00
100,00
92,90
80,39

378.691
10.750.452
65.548.677
60.939.489

372.879
10.311.157
59.906.280
55.331.411

371.363
8.217.091
57.893.075
53.914.932

98,07
76,43
88,32
88,47

99,59
79,69
96,64
97,44

4.609.188

4.574.869

3.978.143

86,31

86,96

112.731.065
1.595.361

111.834.509
1.666.994

102.868.840
1.450.312

91,25
90,91

91,98
87,00

11.073.922
1.208.838
6.869.339
1.640.071
9.808.194

11.103.016
731.162
6.877.415
1.588.385
9.766.162

10.892.901
725.543
5.578.199
614.731
9.733.186

98,37
60,02
81,20
37,48
99,24

98,11
99,23
81,11
38,70
99,66

4.360.416
76.174.925

4.480.416
75.620.959

4.480.416
69.393.552

102,75
91,10

100,00
91,77
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v EUR
BLC / POL / PFN / PRG / POD
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180403 Podpora verskim skupnostim

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

1.742.927
1.742.927

1.784.858
1.784.858

1.784.858
1.784.858

102,41
102,41

100,00
100,00
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Poslovno poročilo
Politika zajema cilje naslednjih programov in podprogramov

1801 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kulture
180101 - Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
180102 - Podporne dejavnosti na področju kulture
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
180201 - Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost
180202 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju arhiviranja
180203 - Vojna grobišča
1803 - Programi v kulturi in mediji
180301 - Kulturna raznolikost - kulturni programi manjšin
180302 - Mediji in avdiovizualna kultura
180303 - Mednarodno sodelovanje na področju kulture
180304 - Založništvo
180305 - Promocija in razvoj slovenskega jezika
180306 - Nagrade in socialne pravice na področju kulture
180307 - Ljubiteljska kultura
180308 - Umetnostni programi
1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180401 - Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu
180402 - Podpora manjšinam
180403 - Podpora verskim skupnostim
180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga
180405 - Enake možnosti
180406 - Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje
180407 - Donacije za upravičence dela dohodnine

Poročilo o doseženih ciljih

Splošni cilji
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika,
ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje
Opis splošnega cilja
Cilj vključuje tri temeljna načela kulturne politike – kakovost, raznovrstnost in dostopnost – ki vodijo prizadevanje za zagotavljanje
spodbudnega okolja za ohranjanje in razvoj glavnih področij kulture: jezika, kulturne dediščine, ustvarjalnosti (vključujoč tako vrhunsko
umetnost kot ljubiteljsko kulturo) in medijev ter sodelovanje države pri zagotavljanju socialne varnosti verskih uslužbencev.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Ministrstvo za kulturo v letu 2019 beleži sprejetje številnih konkretnih ukrepov in rešitev, s katerimi je utrdilo smer in vizijo razvoja kulture in
umetnosti. V letu 2019 je tako v okviru danih možnosti zastavljene cilje doseglo v celoti. Vendarle pa pomanjkanje finančnih sredstev negativno
vpliva na zagotavljanje formalnih pogojev optimalnega delovanja celotnega sistema kulture, predvsem na področju reševanja prostorske
problematike javnih zavodov, ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, pa tudi drugod. Manjši napredek je bil storjen na področju povečanja
resursov za javne zavode, kar je v pozitivno vplivalo na izbiro vsebin, kadrov in posameznih storitev. Več v Obrazložitvi doseganja ciljev, h
katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09687 Število obiskovalcev

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2015

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
3.326.450,00 2018 3.326.450,00 4.802.104,00
2019

4.310.740,00
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2020 3.326.450,00
I09688 Število sofinanciranih projektov in programov nevladnih organizacij,
gospodarskih družb in posameznikov

Število 2015

770,00

2018 750,00

578,00

2019

681,00

2020 750,00
I09689 Število sofinanciranih javnih zavodov

Število 2015

172,00

2018 172,00

169,00

2019

180,00

2020 172,00
I09690 Število obnovljenih kulturnih spomenikov

Število 2015

3,00

2018 6,00

4,00

2019

4,00

2020 9,00
I09691 Število novih vpisov v register nepremične kulturne dediščine ter v register
nesnovne kulturne dediščine

Število 2015

128,00

2018 128,00

68,00

2019

70,00

2020 128,00
I09692 Število gostovanj v tujini

"mg
O2/L

2015

847,00

2018 847,00

653,00

2019

467,00

2020 847,00
I09693 Število pomembnejših mednarodnih nagrad

Število 2015

5,00

2018 7,00

9,00

2019

14,00

2020 7,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09687 Število obiskovalcev"
Vrednost kazalnika je občutno višja od predvidene (tako za leto 2018 kot 2019). V primerjavi z lanskim letom, se je sicer obisk nekoliko zmanjšal,
se pa je ponekod tudi povišal (npr. v pooblaščenih muzejih).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09688 Število sofinanciranih projektov in programov
nevladnih organizacij, gospodarskih družb in posameznikov"
Planirana vrednost je nižja od izhodiščne vrednosti, vrednost za leto 2019 je še nekoliko nižja. Ministrstvo je želelo ustaviti prakso razprševanja
omejenih razpisnih sredstev na veliko število prejemnikov in s tem povečati obseg sredstev na kulturni program oz. projekt, kljub temu je v
letošnjem letu število višje kot leta 2018 (višji proračun).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09689 Število sofinanciranih javnih zavodov"
Vrednost je seštevek javnih zavodov, ki jih MK financira redno prek neposrednih javnih pozivov (73), in javnih zavodov, ki so sofinancirani prek
javnih razpisov za posamezne programe ali projekte.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09690 Število obnovljenih kulturnih spomenikov"
Število z državnimi proračunskimi sredstvi celovito obnovljenih kulturnih spomenikov se v letu 2019 glede na leto 2018 ni spremenilo (4: Vipolže,
Lanthieri, Plečnikova hiša, Narodna galerija). Izvajajo se predvidene obnove kulturnih spomenikov s pomočjo evropskih sredstev v okviru
prednostne naložbe 6.2 »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA
2000 in zelenimi infrastrukturami« Operativnega programa EKP v obdobju 2014-2020 (Dvor/Aurspergove železarne, Štanjel, Borl, Barje), vendar
še niso zaključene.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09691 Število novih vpisov v register nepremične
kulturne dediščine ter v register nesnovne kulturne dediščine"
Število vpisov v register nepremične kulturne dediščine se je glede na 2018 povečalo za dva vpisa. V register nepremične kulturne dediščine je
vpisanih 61 enot, v register nesnovne 9, skupaj 70. Vpis se izvaja na osnovi pobud nosilcev in je od njih tudi odvisen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09692 Število gostovanj v tujini"
Vrednost za leto 2019 je precej nižja od izhodiščne vrednosti, vendar tudi podatki za prejšnja leta kažejo na precejšnja nihanja med leti. Do
določene razlike lahko prihaja tudi zaradi neporočanja oziroma zakasnelega poročanja gostujočih organizacij.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09693 Število pomembnejših mednarodnih nagrad"
Rast števila nagrad kaže na uspešno doseganje cilja.

C4163 - Ohranjanje in razvoj slovenskih skupnosti zunaj Republike Slovenije
Opis splošnega cilja
Utrjevanje, ohranjanje in razvoj narodne, jezikovne ter kulturne identitete med slovenskimi rojaki, njihovo medsebojno povezovanje ter
ohranjanje vezi s Slovenijo. Poseben poudarek je namenjen sodelovanju z mladimi in njihovemu vključevanju v organizacije Slovencev v tujini in
vzdrževanjem stikov z matično domovino. Pomemben segment predstavlja sodelovanje s slovenskimi znanstveniki, gospodarstveniki in drugimi
vrhunskimi strokovnjaki izven Republike Slovenije.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Ob sodelovanju ostalih resorjev, je Urad v letu 2019 nadaljeval z ohranjanjem in razvojem slovenske identitete izven Republike Slovenije.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04623 Splošna razvitost, samozavest in številčnost slovenskih skupnosti v zamejstvu in po
svetu ter obseg njihovega sodelovanje z institucijami v Sloveniji

VIR ME
%

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2010 0,00

2011 85,00
2012 85,00
2014 85,00

85,00

2016 85,00

85,00

2017 85,00

85,00

2018 85,00

85,00

2019 85,00

85,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04623 Splošna razvitost, samozavest in številčnost
slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu ter obseg njihovega sodelovanje z institucijami v Sloveniji"
Izvedene so bile aktivnosti v načrtovanem obsegu.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04623

Aktivnosti in dogodki slovenskih skupnosti ter njihovo sodelovanje z Republiko Slovenijo na vseh pdorčjih (kultura, gospodarstvo, izobraževanje,
mladi, šport, zunanja politika).

C5067 - Uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske
skupnosti v Sloveniji
Opis splošnega cilja
Urad za narodnosti skladno s svojimi pristojnostmi globalno spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne
pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, v kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov
oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Urad spremlja pripravo in sprejem novih predpisov, ki posegajo v pravice italijanske in
madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti ter v zvezi s tem posreduje predloge in pripombe in pristojne organe opozarja na obvezno
sodelovanje s predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti pri pripravi predpisov, ki kakorkoli posegajo v
njihov položaj. Celotno delovanje urada stremi k doslednemu uresničevanju ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne
skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
ter sodelovanjem z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo ter romsko skupnostjo in drugimi subjekti uspešno zasledoval uresničevanje
dolgoročnega splošnega cilja.
Urad je vzdrževal redne stike s predstavniki organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in se udeleževal uradnih
in tudi neformalnih srečanj s predstavniki teh skupnosti ter dogodkov, ki so jih organizirali (delovni sestanki, okrogle mize, konference,
obeležitve praznikov, kulturne in druge prireditve). Izvedenih je bilo veliko delovnih sestankov, na katerih so se obravnavala aktualna odprta
vprašanja, na katera so opozorili predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.
Urad je opravljal administrativno tehnične in strokovne naloge za Komisijo Vlade RS za narodni skupnosti in Komisijo Vlade RS za zaščito
romske skupnosti. Sestavo obeh komisije je vlada na predlog urada na novo imenovala v letu 2019 (po menjavi vlade v letu 2018). Komisija
Vlade RS za zaščito romske skupnosti se je v letu 2019 sestala dvakrat, v septembru in v decembru. Komisija Vlade RS za narodni skupnosti se je
v letu 2019 sestala enkrat in sicer 18. 12. 2019.
Urad se je redno udeleževal sej Komisije Državnega zbora RS za narodni skupnosti in po potrebi aktivno sodeloval v razpravah ter pripravljal
potrebna gradiva za obravnavo na sejah te komisije. Prav tako je na podlagi vabil sodeloval pri delu drugih odborov ali komisij Državnega zbora
ter sej Pododbora za spremljanje romske tematike (ki deluje v okviru Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo), na katere
je bil vabljen.
Urad je pripravljal odzive in pojasnila s svojega delovnega področja na navedbe v poročilih Varuha človekovih pravic ter tudi drugače
sodeloval z inštitucijo Varuha človekovih pravic, prav tako tudi z drugimi inštitucijami.
Četrti odstavek 4. člena ZRomS-1 določa, da Vlada RS enkrat letno poroča Državnemu zboru o uresničevanju obveznosti iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 4. člena in iz 5. člena ZRomS-1. V poročilih Vlade RS se Državnemu zboru poroča o uresničevanju ZRomS-1 in Nacionalnega
programa ukrepov Vlade RS za Rome. Urad je v vlogi koordinatorja v letu 2019 pripravil Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji.
Poročilo vsebinsko zajema vse pomembnejše informacije o aktivnostih na tem področju, ki so bile izvedene v letu 2018. Podaja pregled v zvezi z
vprašanjem ponovne priprave predloga novele ZRomS-1, predvsem pa podrobneje predstavlja aktivnosti v zvezi z uresničevanjem NPUR 2017–
2021 in odzive pristojnih nosilcev ukrepov na ugotovitve zunanje evalvacije uresničevanja NPUR 2017–2021. V letu 2018 je Urad za narodnosti
namreč skladno s sprejetim NPUR 2017–2021 dal izdelati zunanjo evalvacijo njegovega uresničevanja. Za izvajalca je bil izbran Mirovni inštitut.
Urad je v letu 2019 uspešno sodeloval z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) pri izvedbi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih
projektov Ciljnega raziskovalnega programa v letu 2019. V javni razpis je bil vključen projekt urada z naslovom »Ovire za dostojno življenje
prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okvirju EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020«. Cilji projekta
so analizirati dejavnike, vzroke in ovire, ki preprečujejo pripadnikom romske skupnosti v Sloveniji večjo vključenost v družbo. Pri tem bo projekt
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posebej analiziral dejavnike, vzroke in ovire, ki se pojavljajo pri dostopu do pitne vode in ustreznih bivalnih razmer ter to povezal z vključenostjo
Romov na preostalih treh področjih. Projekt bo pripravil zemljevidenje odnosov med področji in ugotovljenimi ovirami (mapping). Na podlagi
omenjenega bo pripravil tudi predloge za odpravo ali ublažitev ugotovljenih problemov in ovir, ter podal vsebinska priporočila za pripravo
nacionalnega programa po letu 2021. Projekt se je začel izvajati 1. 11. 2019, izbrani izvajalec je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, predvidoma
se bo zaključil 30. 4. 2021. Polovico sredstev (15.000,00 EUR) za izvedbo projekta zagotavlja urad, drugo polovico pa ARRS.
Urad je v letu 2019 sodeloval z Uradom Vlade RS za komuniciranje (v nadaljevanju: UKOM) pri Javnem razpisu za sofinanciranje ozaveščevalnih
in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2019. Urad je sodeloval pri sklopu: Boj proti trgovini z ljudmi. Urad je
želel podpreti projekt/e, ki mladostnike ozaveščajo o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih novačenja, o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na
spletu, o prisilnih in dogovorjenih porokah ter , ki mladostnike usposobljajo za prepoznavanje tveganja, o ustreznih načinih ukrepanja in
samozaščitnega obnašanja. Izvajalec je moral projekt organizirati tako, da je del aktivnosti potekal v okoljih, kjer živijo tudi pripadniki romske
skupnosti. Urad je v ta namen prispeval 5.000,00 EUR, poleg tega je predstavnica urada sodelovala v razpisni komisiji.
Vlada RS je na seji, dne 23. 7. 2015, potrdila Načrt ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–
2018. V Delovno podskupino za pripravo načrta ukrepov za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti sta bila poleg predstavnikov Urada
Vlade RS za narodnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za
javno upravo vključena tudi predstavnik italijanske in predstavnik madžarske narodne skupnosti. Predvideno je, da bosta predstavnika
italijanske in madžarske narodne skupnosti sodelovala tudi v okviru medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Načrta
ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvajanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v
Republiki Sloveniji, ki se bo predvidoma oblikovala v letu 2020.
Delovna podskupina, ki je pripravila načrt ukrepov 2015-2018, je bila pristojna tudi za spremljanje izvedbe načrta ukrepov. Na podlagi poročil
posameznih resorjev, zadolženih za izvedbo ukrepov, je Delovna podskupina morala enkrat letno pripraviti poročilo o izvedbi ukrepov. Poročilo o
izvedbi ukrepov je sprejela Vlada Republike Slovenije ter z njim seznanila Komisijo Državnega zbora za narodni skupnosti. Delovna podskupina
je pripravila štiri letna poročila in sicer za leto 2015, 2016, 2017 in 2018. Poročilo za leto 2015 je Vlada Republike Slovenije sprejela na 108. redni
seji 3. 11. 2016, poročilo za leto 2016 na seji 31. 8. 2017, poročilo za leto 2017 na dopisni seji 8. 8. 2018 ter poročilo za leto 2018 na 66. dopisni seji
14. 8. 2019. Vsa poročila so bila posredovana Komisiji Državnega zbora za narodni skupnosti.
Vlada Republike Slovenije je dne 16. 5. 2018 na podlagi petega odstavka 20. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08,
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr., v nadaljevanju: ZFO-1) izdala Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za
izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim (Uradni list RS, št. 33/2018), v
nadaljevanju: uredba. Prvi odstavek 10. člena uredbe določa obvezo, da mora vlada do 30. aprila tekočega leta izdati odločbo o višini sredstev, ki
pripada občini oziroma občinski samoupravni narodni skupnosti v tekočem proračunskem letu. Odločba za sofinanciranje dvojezičnosti in
uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti (v nadaljevanju: odločba) za leto 2019 je bila,
upoštevajoč roke uredbe, sprejeta 11. 4. 2019. Sredstva na njeni podlagi so bila izplačana 29. 4. 2019. Ugotovilo se je, da izplačilo sredstev konec
aprila ali celo kasneje zelo otežuje delo tako občinskim samoupravnim narodnim skupnostim kot tudi občinskim upravam. Spomladi 2019 je bilo
dogovorjeno, da bo urad v naslednjih letih odločbo pripravil prej, ob pogoju, da bo pravočasno, torej že v začetku januarja, od devetih občin na
dvojezičnem območju pridobil potrebne podatke za izračun po uredbi.
Za leto 2019 je ob povprečnini 573,5 EUR, ki jo je določal Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 20), 0,15 % skupne
primerne porabe občin znašalo 1.776.926,26 EUR. Na podlagi prošenj občinskih samoupravnih narodnih skupnosti je urad v načrt razvojnih
programov vključil projekt, na podlagi katerega se od prej navedenih sredstev po 1.000 EUR nameni samoupravnim narodnim skupnostim za
posodobitev osnovne IT opreme (računalnik, zaslon, tiskalnik, ipd.).
Urad opravlja tudi nalogo nacionalne kontaktne točke v Mreži kontaktnih točk za vključevanje Romov, v povezavi z Okvirom Evropske unije za
nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020, zato se je v letu 2019 aktivno udeleževal sestankov mreže.
Ponovno je bil urad uspešen s prijavo na zaprti poziv Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome, ki je bil namenjen državam
članicam oziroma njihovim nacionalnim kontaktnim točkam za vključevanje Romov. Za izvajanje enoletnega projekta je Evropska komisija
zagotovila 95 % sredstev. V letu 2019 je urad izvajal projekt SIFOROMA3: Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko
nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome. V sklopu projekta SIFOROMA3, je urad nadaljeval z aktivnostmi, ki jih je izvajal
v okviru projekta SIFOROMA2. Nadgradil jih je z aktivnostmi, ki imajo jasen poudarek na izvajanju ukrepov NPUR 2017–2021 in na
strukturiranem dialogu o spremljanju izvajanja tega programa. Na dogodkih v okviru projekta je bil poudarek na treh področjih ključnih izzivov, in
sicer vzgoji in izobraževanju; spodbujanju zaposlovanja Romov; zdravstvenemu varstvu.
Z namenom krepitve sodelovanja na lokalni ravni pa je urad skozi projekt nudil podporo in pomoč občinam, v katerih živijo Romi, pri razvijanju
lokalnih akcijskih načrtov za vključevanje Romov in pri krepitvi medinstitucionalnega pristopa in sodelovanja z namenom oblikovanja
učinkovitih rešitev na lokalno specifične izzive. Urad je skozi projekt nadaljeval tudi z aktivnostmi glede problematike t. i. prezgodnjih in prisilnih
porok romskih otrok in z oblikovanjem učinkovitih ukrepov za sistemsko ter preventivno naslavljanje izzivov z multidisciplinarnim pristopom.
Poleg navedenih dogodkov so bili za potrebe tekoče in uspešne izvedbe dogodkov izvedeni tudi številni pripravljalni sestanki s posameznimi
deležniki in znotraj projektnega tima ter sestanki projektnega tima po izvedenih dogodkih, na katerih se je opravil razmislek o potrebnih nadaljnjih
korakih v okviru projekta.
Urad je aktivno sodeloval pri pripravi odzivov oziroma poročil in drugih gradiv za poročanje Republike Slovenije glede stanja in izvajanja
sprejetih mednarodnih predpisov in določil in v delegacijah ob zagovorih Republike Slovenije pred različnimi mednarodnimi institucijami.
Urad je tako aktivno sodeloval pri pripravi Tretjega nacionalnega poročila Republike Slovenije za Univerzalni periodični pregled in pri pripravah
na njegov zagovor. Predstavnika urada sta bila tudi člana delegacije Republike Slovenije za ustni zagovor Tretjega nacionalnega poročila
Republike Slovenije za Univerzalni periodični pregled, ki je potekal 12. novembra 2019 v Ženevi. Po opravljenem zagovoru je urad nadaljeval
svoje sodelovanje z Ministrstvom za zunanje zadeve pri opredeljevanju do prejetih priporočil.
Urad je s svojimi prispevki sodeloval tudi pri pripravi 12.–14. združenega periodičnega poročila po Mednarodni konvenciji za odpravo vseh oblik
rasne diskriminacije in pri pripravi prvega poročila Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja
nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija). S svojimi predstavniki je vključen v obe delovni skupini,
oblikovani za spremljanje izvajanja omenjenih dveh mednarodnih dokumentih oziroma za pripravo poročil o izvajanju teh dokumentov.
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Urad je v funkciji koordinatorja pristopil k pripravi Petega poročila Vlade o izvajanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (v
nadaljevanju: OKVNM) v Republiki Sloveniji, ki obsega poročanje državnih organov o uresničevanju OKVNM z njihovega delovnega področja
ter odgovore na priporočila Sveta Evrope. Pristojne resorje je urad pozval za posredovanje celovitih informacij o uresničevanju OKVNM od
predhodnega četrtega poročila o izvajanju OKVNM dne 6. 1. 2017 dalje, s posebnim poudarkom na podanih priporočilih Četrtega mnenja o
Sloveniji, Svetovalnega odbora OKVNM Sveta Evrope. Peto poročilo je Vlada Republike sprejela 19. 12. 2019. Urad je potem poslal poročilo
pristojni službi na Generalnem sekretariatu Vlade RS za prevod v angleški jezik.
Urad je v letu 2019 nadaljeval s postopki koordinacije priprave Petega periodičnega poročila o izvajanju Evropske listine o regionalnih ali
manjšinskih jezikih. Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s smernicami Sveta Evrope in je bilo osredotočeno na razvoj in spremembe od Četrtega
periodičnega poročila in na Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope kot tudi vprašanja, ki jih je Vladi RS posredoval Svet Evrope. Vlada RS je
poročilo sprejela dne 23. 1. 2019. Po opravljenem prevodu poročila v angleški jezik je bilo poročilo poslano Ministrstvu za zunanje zadeve, ki je s
poročilom seznanilo generalno sekretarko Sveta Evrope.
V okviru obravnave Petega periodičnega poročila o izvajanju Evropske listine Sveta Evrope o regionalnih ali manjšinskih jezikih v Sloveniji je
urad dne 20.9.2019 na Ministrstvu za zunanje zadeve sklical sestanek med delegacijo Odbora ekspertov Sveta Evrope in predstavniki resornih
ministrstev. Na sestanku so predstavniki resornih ministrstev in urada članom delegacije odgovarjali njihova vprašanja o izobraževalnem
sistemu, zlasti z vidika izobraževanja pripadnikov italijanske ter madžarske narodne skupnosti in jim pojasnili zakonsko urejanje sodnih
postopkov v Sloveniji ter uporabo jezikov narodnih skupnosti na sodiščih ter poslovanje upravnih organov v jezikih narodnih skupnosti.
Predstavnik urada je aktivno sodeloval tudi pri delu Ad hoc odbora za vprašanja Romov (CAHROM), ki deluje pri Svetu Evrope in se redno
udeleževal njegovih srečanj.
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Število narodnih skupnosti
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05277 Število narodnih skupnosti"
Vrednost je dosežena. Skladno z določili Odloka o ustanovitvi Urada Vlade RS za narodnosti (Uradni list RS, št. 57/13 in 9/17) urad opravlja
naloge uresničevanja ustavnih in zakonskih določb, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, ter
naloge spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti.

C5534 - Kakovosten, transprenten, povezan in trajnostno delujoč NVO sektor in prostovoljstvo
Opis splošnega cilja
V Sloveniji obstaja čez 27.000 nevladnih organizacij. Kljub številčnosti nevladnega sektorja podatki kažejo, da le-ta ni zadosti razvit. Po podatkih
za leto 2015 so nevladne organizacije skupaj zaposlovale nekaj manj kot 7.300 oseb, kar predstavlja 0,79 % vseh aktivnih prebivalcev in ustvarile
približno 2 % BDP. Velika večina NVO (kar 92,6 %) nima niti enega zaposlenega. Z namenom zagotavljanja trajnostno naravnanega družbenega
razvoja, dviga kakovosti življenja in zagotavljanja socialne varnosti, je potrebno spodbujati okolje za hitrejši razvoj nevladnih organizacij in
njihovo profesionalizacijo ter krepiti razvoj kakovostnega in organiziranega prostovoljstva. Omenjeno je moč doseči z vzpostavitvijo ustreznega
sistemsko pravnega okvira za delovanje nevladnih organizacij, spodbujanjem njihove usposobljenosti za opravljanje javnih storitev ter
sodelovanje v civilnem dialogu.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Ministrstvo za javno upravo je na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami (NVO) zadolženo za reševanje horizontalnih vprašanj NVO
in razvoj prostovoljstva. To zajema predvsem pripravo in uresničevanje ukrepov za krepitev civilnega dialoga, to je krepitev sodelovanja NVO v
procesih priprave in izvajanja javnih politik ter vzpostavljanje sistemskih pogojev za njihov razvoj. Na podlagi v letu 2018 sprejetega Zakona o
nevladnih organizacijah je bil v letu 2019 sprejet pravilnik, ki določa podrobnejše kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov NVO za
podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju Ministrstva za javno upravo. Pri AJPES je bila vzpostavljena Evidenca nevladnih
organizacij v javnem interesu v kateri so prvič na enem mestu zbrani podatki o vseh nevladnih organizacijah v javnem interesu.
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I05531 Povečanje deleža zaposlenih v NVO sektorju v razmerju do vseh delovno
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2019 1,00

0,87

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05531 Povečanje deleža zaposlenih v NVO sektorju v
razmerju do vseh delovno aktivnih prebivalcev"
Podatki se nanašajo na leto 2018, za leto 2019 še niso dostopni. S sprejetjem Zakona o nevladnih organizacijah so iz definicije nevladnih
organizacij izpadli nekateri zasebni zavodi in ustanove, ki so jih ustanovile osebe javnega prava. Metodologija glede na prejšnja leta, ki je
zajemala delovno aktivne prebivalce, zaradi mednarodne primerljivosti zajema podatke o aktivnih prebivalcih (za leto 2017 je delež zaposlenih po
novi metodologiji 0,84). Delež zaposlenih glede na leto 2018 beleži rahlo rast, vendar cilj ni dosežen, kljub temu, da število zaposlenih rahlo raste
v zavodih in društvih, ustavil se je tudi trend padanja v ustanovah.

C6815 - Ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških
Opis splošnega cilja
Ustvarjanje in spodbujanje enakih možnosti žensk in moških z ukrepi usmerjene politike enakosti spolov na nacionalni in EU ravni.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Ustvarjanje enakih možnosti in spodbujanje enakosti spolov se uresničuje z izvajanjem politike enakosti žensk in moških, opredeljene v
Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških ter EU in mednarodnih zakonodajnih in strateških dokumentih.
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ID
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I08422 Indeks enakosti spolov Evropskega inštituta za enakost
spolov
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%
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57,30
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ZR

2016 60,00

57,30

2017 57,30

68,40

2018 60,00

68,40

2019 60,00

68,30

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08422 Indeks enakosti spolov Evropskega inštituta za
enakost spolov"
Evropski inštitut za enakost spolov meri indeks enakosti spolov. Vrednost 100 pomeni popolno enakost žensk in moških. Slovenija se z
vrednostjo 68,3 uvršča med države EU z visoko stopnjo enakosti žensk in moških. In zaseda 11. mesto v EU-29.

1801 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kulture
Opis programa
V okviru programa se zagotavljajo sredstva za delovanje Inšpektorata RS za kulturo in medije ter sredstva za delovanje ožjega Ministrstva za
kulturo, popularizacijo kulture, državne proslave in raziskovalne naloge.

Specifični cilji
C4303 - Stimulativno okolje in razvite podporne dejavnosti za razvoj kulture
Prispeva k splošnemu cilju: C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Ministrstvo je v letu 2019 sprejelo 6 predpisov, ki prispevajo k stimulativnemu okolju za razvoj kulture in s katerimi se zagotavljajo pogoji za
razvoj kulture ter za ohranjanje in varovanje slovenske kulturne dediščine. Državni zbor Republike Slovenije je 26. 11. 2019 sprejel Zakon o
zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 73/19; v nadaljnjem besedilu: ZZSDNPK), ki
predolgo zapostavljenemu celotnemu kulturnemu polju iz integralnega proračuna RS prinaša dodatnih 122,6 milijona EUR.
Da bi zagotovili enakomeren razvoj na področju kulture, konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju, ohranjanje najbolj ogrožene
kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin, bodo sredstva iz ZZSDNPK namenjena za določene nujne programe, kot so: sanacija
najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s
področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, sofinanciranje nakupa ali obnov bibliobusov, ohranjanje in obnova
najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter digitalizacija kulturne dediščine, podpora rabi
slovenskega jezika v digitalnem okolju, zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih
skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.
Dodatna sredstva iz integralnega proračuna Republike Slovenije za uresničitev programov, zajetih v ZZSDNPK, bodo zagotovljena v obdobju
od leta 2021 do 2027. ZZSDNPK se bo začel uporabljati 1. januarja 2021, in bo tako dal možnost izvajanja projektov in javnih razpisov oziroma
javnih pozivov. Obdobje enega leta pred vzpostavljenim financiranjem bo omogočalo pripravo kakovostnih projektov, javnih razpisov in javnih
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pozivov. Za pripravo kakovostnih projektov in vlaganj v obnovo nepremičnin je potrebno pripraviti dokumentacijo, kot je dokumentacija za
izvedbo gradbenih del, ureditev avtorske pravice in sorodnih pravic. Na podlagi ZZSDNPK bodo objavljeni tudi javni razpisi in javni pozivi za
sofinanciranje projektov občin in drugih oseb zasebnega prava. Potencialni upravičenci bodo imeli dovolj časa, da bodo lahko pripravili
ustrezne in kakovostne projekte ter načrtovali svoj delež lastnih sredstev. S tem se bo lahko zagotovilo učinkovitejše izvajanje ZZSDNPK,
gospodarna poraba sredstev in nenazadnje tudi učinkovitejše črpanje sredstev.
Zaradi vlaganja v kulturo in ohranjanja dediščine cvetijo tudi druga področja, npr. kulturni turizem, ki je najhitreje rastoči sektor turistične
industrije v Evropi. Svetovni indeks turistične konkurenčnosti držav (2007-2011) kaže, da je Slovenija od 139 držav po turistični konkurenčnosti
na 33. mestu, po turistični infrastrukturi na 17. mestu, po okoljski ohranjenosti na 23. mestu, po valorizaciji kulturnih virov v turizmu pa šele na
58. mestu. Vlada se zaveda družbenih in ekonomskih učinkov kulture in umetnosti ter verjame da se s tem zakonom ne le skrbi in ščiti naša
kulturna dediščina, naša identiteta, temveč se v hitro spreminjajočem se svetu spodbuja razvoj slovenske kulture in umetnosti.
Prav tako je Republika Slovenija v letu 2019 prvič sprejela Strategijo kulturne dediščine kot samostojen dokument.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06650 Število sprejetih novih in noveliranih predpisov, ki zagotavljajo stimulativno
okolje za razvoj kulture (letno)

VIR ME

IZH.
IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

Število 2010

4,00

2014 5,00

6,00

2016 5,00

24,00

2017 5,00

13,00

2018 5,00

11,00

2019

6,00

2020 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06650 Število sprejetih novih in noveliranih predpisov, ki
zagotavljajo stimulativno okolje za razvoj kulture (letno)"
V letu 2019 je bilo sprejetih 6 predpisov iz pristojnosti Ministrstva za kulturo, od tega 1 zakon (Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne
programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 73/19)), 4 odloki in 1 pravilnik.

1801 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kulture
180101 - Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
Podprogram nima določenih rezultatov.

1801 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kulture
180102 - Podporne dejavnosti na področju kulture

Rezultati
C1665 - Uspešna izvedba nalog
Prispeva k specifičnemu cilju: C4303 - Stimulativno okolje in razvite podporne dejavnosti za razvoj kulture
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
MK je v letu 2019 nadaljeval z nadgradnjo in vzdrževanjem informacijskih sistemov, ki jih MK izvaja na podlagi svoje pristojnosti in s katerimi
se zmanjšujejo administrativna bremena in povečuje dostopnost do digitalnih vsebin. Nadaljevali smo s projektom eJR, katerega cilj je
vzdrževanje in
nadgradnja informacijske podpore za izvajanje javnih razpisov/pozivov, ki omogoča podporo celotnemu procesu obdelave in oddaje vlog
prijaviteljev
na javni razpis in zagotavlja potrebne informacije v zvezi z javnimi razpisi in razpisnimi pogoji. Strokovnim sodelavcem projekt nudi podporo
pri postopku evidentiranja, obdelav, ocenjevanja vlog in obveščanja prijaviteljev. Prenovili in združili smo dva informacijska sistema
ter pristopili k integraciji Registra cerkva in drugih verskih skupnosti v eno REMK. S tem smo omogočili racionalnejšo porabo finančnih
sredstev,
preglednost podatkov in učinkovitejše delo javnih uslužbencev. Cilj je bil in je še podpreti tudi dodatne postopke nad razvidi, omogočiti
ustvarjalcem
na področju kulture oddajo in podpisovanje elektronskih vlog in vpogled v podatke ter strokovnim komisijam omogočiti elektronsko
ocenjevanje
vlog. Oddaja e-vlog, odločanje o zahtevkih, vodenje evidenc in delo strokovnih komisij bo poenostavljeno, s čimer se bodo skrajšali postopki in
povečala kakovost podatkov. Ministrstvo za kulturo je v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v okviru racionalnosti prvotno poskrbelo tudi
za
usposabljanja javnih uslužbencev na vsebinah, ki so pogoj za zasedbo delovnega mesta, in sicer usposabljanja za opravljanje izpita iz splošnega
upravnega postopka, usposabljanje za imenovanje v naziv, usposabljanja za vodenje v upravi ter usposabljanja, namenjena strokovnemu znanju
javnih uslužbencev - z namenom kvalitetnejšega in učinkovitejšega opravljanja - del in nalog delovnega mesta.
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I06651 Število udeležence izobraževanj

IZH. LETO

Število 2010

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2014

17,00

189,00

2015

15,00

54,00

2016

60,00

140,00

2017

60,00

259,00

2018

60,00

429,00

2019

60,00

148,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06651 Število udeležence izobraževanj"
Zaposleni v Ministrstvu za kulturo so se v letu 2019 izobraževali na področju upravnega postopka, požarne varnosti in varstva pri delu,
dokumentarnega gradiva, javnih naročil in slavistike, nove finančne perspektive (tehnična pomoč), računalniški tečaji in informatika, moderiranje
(Inovativen.si), tečaji tujih jezikov, usposabljanja za imenovanje v naziv, dnevi javne uprave, dnevi pravnikov, za boljše zdravje na delovnem
mestu, nomotehnika itd. Od skupaj 155 javnih uslužbencev, se je izobraževanj udeležilo 148 udeležencev oz. nekateri javni uslužbenci tudi
večkrat na različna usposabljanja. Od tega se je brezplačno udeležilo izobraževanj 85 uslužbencev v okviru Upravne akademije, Ministrstvo za
javno upravo, ostali javni uslužbenci pa pri zunanjih izvajalcih. V primerjavi z letom 2018 (429 udeležencev na različnih izobraževanjih) se je
število izobraževanj v letu 2019 zmanjšalo za 66 %.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Opis programa
V okviru programa se zagotavljajo sredstva za ukrepe in projekte s področja varstva kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti v
okviru ožjega Ministrstva za kulturo ter sredstva za delovanje in izvajanje javne službe arhivske dejavnosti Arhiva Republike Slovenije. Prav
tako se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za urejanje in vzdrževanje, spomenikov, vojnih grobišč, spominskih parkov. Urejanje vojnih
grobišč pristojno ministrstvo izvaja v Republiki Sloveniji in tujini.

Specifični cilji
C6426 - Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
Prispeva k splošnemu cilju: C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Opis specifičnega cilja
Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, pomembne za kulturno identiteto slovenskega naroda ter izboljšanje varstva arhivskega in
knjižničnega gradiva
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Ministrstvo ocenjuje, da je proračunskih sredstev na področju varstva nepremične in premične kulturne dediščine ter knjižnične in arhivske
dejavnosti, občutno premalo.
Ministrstvo ocenjuje, da z nizkimi proračunskimi sredstvi vse težje zasleduje dolgoročni cilj Ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, kar se
odraža v manjšem številu izvedenih projektov in programov, padanju števila zaključenih celovitih obnov kulturnih spomenikov, slabšem stanju
državnega premoženja (kulturnih spomenikov v lasti RS) ter v vedno večjem številu vlog za odstranitev (tj. rušitev) objektov kulturne dediščine
po 31. členu ZVKD-1. Javni zavodi zaradi vse nižjih sredstev in slabšanja pogojev za delovanje, izvajajo javno službo v delno okrnjenem obsegu.
Nezadostno financiranje že kaže negativne posledice v slabem fizičnem stanju prostorov in opreme javnih zavodov (vključno z IKT in
digitalizacijo), manj je celostnih promocijskih akcij posameznih razstav, kronično primanjkuje depojev, znižuje se kakovost in obseg zbirk
arhivskega in knjižničnega gradiva, ni celovitih obnov kulturnih spomenikov, lastniki kulturne dediščine so brez ustreznih finančnih in davčnih
spodbud za ohranjanje kulturne dediščine, pripravljenih je manj strokovnih gradiv za razglasitve kulturnih spomenikov in vključevanje
celostnega ohranjanja v razvojne programe in prostorske akte, zaradi nezmožnosti zagotovitve lastne finančne udeležbe zavodi ne kandidirajo na
evropskih razpisih, itd.. Zniževanje državnih sredstev (in posledično tudi občinskih) za nakup in posodobitev računalniške opreme javnih
zavodov vodi v tehnološko zastarelost, kar znižuje splošno dostopnost do storitev/informacij na področju kulturne dediščine, arhivske in
knjižnične dejavnosti.
Ministrstvo za kulturo samo brez politične podpore in sodelovanja ostalih resorjev stanja na tem področju ne more izboljšati.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ministrstvo za kulturo skrbi za ohranjanje kulturne dediščine v okviru svojih proračunskih možnosti. Kontinuirano in aktivno dela na varovanju
in obnovi kulturne dediščine (nepremične in premične), ohranjanju nesnovne dediščine ter na spodbujanju razvoja knjižnične in arhivske
dejavnosti. Nenehno opozarja tudi na probleme, povezane s krčenjem proračunskih sredstev in pomanjkanjem ustreznih finančnih in davčnih
stimulansov na tem področju, ki pa jih samo ministrstvo brez sodelovanja ostalih resorjev ne more rešiti.
Ministrstvo za kulturo opozarja na probleme, ki so povezani s krčenjem proračunskih sredstev za ohranjanje kulturne dediščine (od 6,78 mio EUR
integralnih proračunskih sredstev v 2009 do zgolj 1,8 mio v 2020) in dodatnim pomanjkanjem ustreznih finančnih ukrepov in spodbud za lastnike
kulturne dediščine in vlagatelje v njeno obnovo in ohranjanje. Tudi Varuh človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: Varuh) je z revizijo na
področju kulturne dediščine Vlado RS opozoril na pomanjkanje sistemskih ukrepov za odpravo neskladja varstva kulturne dediščine z 69. členom
Ustave Republike Slovenije. Vlada se je v odgovoru Varuhu zavezala, da bo v proračunu Republike Slovenije zagotovila povečanje proračuna za
kulturno dediščino v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi in prioritetami ter poiskala možne ukrepe tudi v okviru Zakona o zagotavljanju
sredstev za nekatere nujne programe v kulturi ter vključitve kulturne dediščine v razvojni program podeželja 2021–2027 in druge operativne
programe za izvajanje kohezijske politike 2021–2027.
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Odobrena proračunska sredstva za nepremično kulturno dediščino so glede na leto 2018 ostala na približno enaki ravni, vendar v odsotnosti
učinkovitih mehanizmov, ki bi trajno spodbujali zasebna vlaganja v kulturo, spodbujali prostovoljno delo in vnašali podjetniško obnašanje,
izgublja ohranjanje dediščine stik z gospodarstvom in z družbo, prikrajšano pa je tudi za finančno vzdržnost, ki jo prinaša financiranje iz različnih,
ne le javnih, ampak tudi zasebnih virov. Številni posegi brez kulturno-varstvenih soglasij se izvajajo na črno; s tem država dodatno izgublja, saj
je ob razdrobljenih posegih manj davčnih prilivov, kar še pospešujejo ukrepi drugih ministrstev (sproščanje kontrole manj zahtevnih del,
predvidena legalizacija nezakonitih gradenj). Ministrstvo s proračunskimi sredstvi lahko sodeluje le pri delni obnovi in sanaciji kulturnih
spomenikov (zagotovljenih je le 10% sredstev glede na potrebe na tem področju), to pa ne omogoča več sistematičnega in kontinuiranega ter s
tem racionalnega obnavljanja in oživljanja kulturnih spomenikov. Primerjalna analiza davčnih in finančnih mehanizmov na področju kulturne
dediščine med Slovenijo in državami članicami EU iz leta 2018 je dokazala neposreden in posreden vpliv vzdrževanja nepremične kulturne
dediščine na slovensko gospodarstvo. Ocene kažejo, da potrebuje Slovenija letno 32,7 milijona evrov investicij v obnovo nepremične kulturne
dediščine, za realizacijo le teh pa bi bilo potrebnih najmanj 16,4 milijona evrov javnih sredstev. Ministrstvo ima na letni ravni za ta namen
zagotovljenih okoli 1,5 mio EUR proračunskih sredstev (slabih 10% potrebnih sredstev), od tega le okoli 850.000 EUR za kulturne spomenike, ki
niso v lasti RS. Drugih učinkovitih finančnih oz. fiskalnih ukrepov in stimulacij za lastnike kulturne dediščine in vlagatelje v njeno obnovo in
ohranjanje žal ni.
Ministrstvo ugotavlja, da so še vedno prenizka proračunska sredstva za učinkovito delovanje javne službe na področju kulturne dediščine,
muzejske, arhivske in knjižnične dejavnosti in za investicije v javno infrastrukturo kaže svoje negativne učinke v slabem fizičnem stanju
prostorov in opreme javnih zavodov (vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo), manj je celostnih promocijskih akcij posameznih
razstav, kronično primanjkuje depojev, manj je nakupov potrebnih gradiv, zaradi nezmožnosti zagotovitve lastne finančne udeležbe in
pomanjkanja ustreznih kadrov javni zavodi ne kandidirajo na evropskih razpisih, digitalizacija teče počasi in nesistematično.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07484 Število sofinanciranih projektov in programov

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2011

470,00

2014 380,00

704,00

2016 704,00

540,00

2018 704,00

428,00

2019

392,00

2020 700,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07484 Število sofinanciranih projektov in programov"
V letu 2019 je bilo na področju kulturne dediščine in arhivske in knjižnične dejavnosti izvedenih 392 projektov in programov (76 programov na
področju knjižnične dejavnosti, 8 na področju arhivske dejavnosti, 46 programov javne službe na področju kulturne dediščine, 191 število
podprtih projektov predstavitve varovanja kulturne dediščine v nacionalnih in državnih muzejih, 22 programov in projektov na področju
kulturne dediščine ter UNESCO, 48 projektov na spomenikih v lasti RS in v lasti drugih fizičnih in pravnih oseb, 1 oddan spomenik v lasti RS),
kar je za 36 projektov oz. dobrih 8 odstotkov manj leta prej ter dobrih 16 odstotkov manj od izhodiščne vrednosti 470 projektov in programov.
Načrt ni bil dosežen na račun manjšega števila podprtih projektov predstavitve varovanja kulturne dediščine v nacionalnih in državnih muzejih
ter programov na področju kulturne dediščine. Izvajanje manjšega števila bolj kakovostnih projektov v pooblaščenih in državnih muzejih je
predvsem posledica celovitega pristopa, kar je skladno z usmeritvami neposrednega poziva. Projekt poleg osrednje razstave predstavlja tudi
spremljevalni program. Ministrstvo je podprlo tudi nekaj skupnih projektov, ki se kljub vključenosti več javnih zavodov štejejo kot en projekt.
Poleg tega je nekaj spomeniškovarstvenih projektov izvedel tudi ZVKDS, ki pa se štejejo v program dela ZVKDS.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07484

Število sofinanciranih projektov in programov na področju varstva nepremične in premične kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične
dejavnosti letno.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
180201 - Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost

Rezultati
C6363 - Zagotovitev 0,66 % integralnih sredstev (brez EU) za izvajanje podprograma Varstvo KD, arhivska
in knjižnična dejavnost
Prispeva k specifičnemu cilju: C6426 - Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
Opis rezultata
Cilj je zagotoviti vsaj 0,66 % integralnih sredstev (brez EU) v skupnem proračunu RS za izvajanje podprograma Varstvo KD, arhivska in
knjižnična dejavnost (podprogram 180201)
Obrazložitev doseganja rezultata
Na področju Varstva kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti je bilo z rebalansom 2019 zagotovljenih za dobrih pet milijonov oz. 11
odstotkov več proračunskih sredstev kot v letu 2018, zato se odstotek sredstev za ta namen tudi v državnem proračunu RS zvišuje. Kljub temu
pa sredstva še vedno ne zadoščajo za pokritje vseh potreb na tem področju, ki je bilo zadnjih nekaj let zapostavljeno. Prenizka proračunska
sredstva ne omogočajo sistematičnih in celovitih obnov, oživljanje kulturne dediščine, vključno z zagotavljanjem njenega upravljanja v daljšem
časovnem obdobju, slabša pa se tudi stanje spomenikov v lasti RS, ki so v upravljanju MK (poiskati je potrebno dodatni finančni vir in
specializiranega upravljavca tega specifičnega državnega premoženja). Z razpoložljivimi sredstvi se vse težje izvajamo zakonske naloge javne
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službe, slabša se stanje prostorov in opreme javnih zavodov, tehnološka zastarelost IKT zmanjšuje dostopnost do storitev in informacij za
prebivalce/uporabnike ter onemogoča izvajanje javne službe v potrebnem obsegu in pričakovani kakovosti, vztrajno pa pada tudi število
programov in projektov drugih izvajalcev, ki pripomorejo k uveljavljanju pomena ohranjanja kulturne dediščine, njenemu osveščanju in
promociji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Dolgoročni cilj ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter ohranjanja in razvijanja arhivske in knjižnične dejavnosti je vse težje zasledovati.
Dosežen odstotek sredstev v proračunu ne omogoča zagotavljanje stabilnega okolja za ohranitev in razvoj tega področja. Interes celotne države,
ne le Ministrstva za kulturo, bi moral biti, da se v proračunu RS sredstva za ta namen zvišajo ter da se v fiskalne in razvojne dokumente (zopet)
učinkovito umesti kulturno dediščino, arhivsko in knjižnično dejavnost, ki utrjuje skupni slovenski prostor, hkrati pa krepi medkulturno
sodelovanje in dialog ter pomembno prispeva k razvoju gospodarstva in povezovanju družbe. Kulturna dediščina je temelj nacionalne identitete
in kot gibalo kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga nosi tudi izjemen družbeni potencial. Velik dosežek je sicer sprejetje Zakona o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, imenovan tudi kulturni evro, ki bo v obdobju 2021-2027 prinesel dodatna sredstva
za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov za odkupe predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti, za
podporo razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah ter za ureditev osnovnih prostorih pogojev in nakup opreme za javne
zavode s področja kulturne dediščine.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07364 Odstotek sredstev za izvajanje podprograma 180201 v državnem
proračunu RS

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

0,62

2014 0,66

0,51

2016 0,50

0,55

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2018 0,50

0,51

2019

0,53

2020 0,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07364 Odstotek sredstev za izvajanje podprograma 180201
v državnem proračunu RS"
Glede na predhodno leto se je odstotek sredstev za izvajanje podprograma 180201 v državnem proračunu RS povečal za 4 odstotke, vendar
ministrstvo še ne dosega svojega načrta 0,66 %. Ministrstvo ocenjuje, da je zaradi nezadostnih sredstev stanje na področju varstva kulturne
dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti še vedno slabo - ni stimulativnih ukrepov za lastnike kulturnih spomenikov, slabo stanje
spomenikov v lasti RS, ki so v upravljanju MK, vse težje izvajanje zakonskih nalog javne službe, slabša se stanje prostorov in opreme (vključno
z IKT) javnih zavodov.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
180202 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju arhiviranja

Rezultati
C1664 - Izvedeni projekti in programi na področju kulturne dediščine in arhivskega gradiva na leto
Prispeva k specifičnemu cilju: C6426 - Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Na področju nepremične kulturne dediščine je ministrstvu uspelo z rebalansom 2019 povišati integralna proračunska sredstva za celoten
podprogram Varstvo kulturne dediščine, predvsem za javne zavode in knjižnično dejavnost. Povišala so se tudi sredstva za spomenike v lasti RS,
predvsem za nadaljevanje (in dokončanje) projektov v izvajanju, delno tudi za nove projekte.
Ministrstvo je pričelo z izvedbo odobrenih projektov na spomeniškovarstvenem projektnem razpisu 2019-2020, ki pa je z razpoložljivimi sredstvi
zadovoljil le okoli 25% vseh izraženih potreb po obnovi na terenu.
Večja obnovitvena dela so bila izvedena na Cerkvi Marijinega rojstva v Tišini, na Plečnikovih tržnicah in Žalah v Ljubljani, na Žičkem dvoru v
Mariboru, na Stari železarni na Ravnah na Koroškem, na Cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu ter na Brežiškem gradu. Propadanje je
bilo z interventnimi posegi na strehi zaustavljeno na dveh objektih Muzeja na prostem v Filovcih ter na Cerkvi Matere božje v Dragi. Ministrstvo
je na osnovi dogovora sofinanciralo tudi projekt – vojno grobišče »Podljubelj – Taborišče Ljubelj. V letu 2019 je bila sofinancirana (delna ali
celovita) obnova kulturnih spomenikov v lasti RS. Med večjimi projekti je bilo dokončanje sanacije podpornega zidu na gradu Ptuj, sanacija
podpornega zidu in terase na gradu Borl, obnova avle v kulturnem domu Črnomelj, zaščita opečnega zidu zahodne fasade zahodnega trakta,
sanacija ograje vzdolž zahodne fasade zahodnega trakta ter ureditev parcele v območju parka na dvorcu Dornava ter nujna vzdrževalna dela na
strehi gradu Slovenska Bistrica. Grad Turjak je bil oddan v najem, zato so bila v gradu izvedena nujna investicijsko vzdrževalna dela. Izdelana je
bila projektna dokumentacija (DGD, PZI) za ureditev vinske kleti in letne terase v samostanu Kostanjevica na Krki. Za objekte, katerih obnova bo
financirana iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6. 2, , objekta grad Borl in Auerspergova
železarna Dvor, je bila za izdelana projektna dokumentacija za notranjo opremo in izvedbeni scenarij stalne razstave.
Prednostno so bile v 2019 podprte aktivnosti v sklopu projekta priprave dosjeja nominacije del Jožeta Plečnika za vpis na UNESCO Seznam
svetovne dediščine, aktivnosti upravljanja z dediščino prazgodovinskih kolišč na Ljubljanskem barju skladno s potrjenim programom dela,
pripravi predloga Zdravljice za pridobitev Znaka evropske dediščine v sodelovanju MK in Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) in vodenju
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večnacionalne nominacije tradicij reje lipicancev za UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Ministrstvo je nadaljevalo z odkupi kulturne dediščine, ki so pomembno dopolnile stalne zbirke muzejev, nadaljevalo je z varstvom dediščine v
prostoru (postopki DPN, OPN, OPPN, itd.), s sofinanciranjem predhodnih arheoloških raziskav investitorjem stanovanjske gradnje ter s
financiranjem delno omogočilo kritje stroškov dviga in prezentacije ostankov britanskega lovskega letala Supermarine Spitfire.
Uspešno se nadaljuje izvajanje projekta »Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine« (eDediščina), s
katerim bodo dopolnjeni in posodobljeni podatki in ključni procesi na področju varstva in varstvenih režimov kulturne dediščine v prostoru z
namenom zagotavljanja ustrezne pravne podlage za izvajanje postopkov prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
V letu 2019 je Vlada RS sprejela strategijo kulturne dediščine za obdobje 2020–2023. To je prvi samostojen strateški dokument za kulturno
dediščino v Sloveniji. Cilj strategije je s pomočjo dediščine prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj
Slovenije in izboljšati odnos družbe do dediščine. Izhodišče strategije je načelo celostnega ohranjanja dediščine kot temelja nacionalne
identitete, kulturne raznolikosti Slovenije, ki se prepleta z izjemno krajinsko in biotsko raznovrstnostjo, privlačnosti države za življenje
državljanov, izobraževanje, razvoj, umetniško ustvarjanje, turizem in druge gospodarske dejavnosti. Dediščina je temelj sodobne ustvarjalnosti
in prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti.
Sprejet je bil Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, imenovan tudi kulturni evro, ki v obdobju 2021-2027 prinaša
dodatna sredstva za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v višini 32 EUR, področje kulturne dediščine sredstva
v višini 32 mio EUR, odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti v višini 3,5 mio, za podporo razvoju sodobnih knjižničnih
storitev v potujočih knjižnicah v višini 1,050 mio EUR, za ureditev osnovnih prostorih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja
kulture 73,6 mio EUR v obdobju 2021-2027.
V letu 2019 je ministrstvo izvedlo predstavitve ugotovitev raziskovalne naloge »Primerjalna analiza davčnih in finančnih mehanizmov na
področju kulturne dediščine med Slovenijo in državami članicami EU« na Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Študija je pokazala, da država lahko pri vzdrževanju nepremične kulturne dediščine s 16,4 milijoni subvencij spodbudi gospodarsko
dejavnost z neposrednim in zlasti močnim posrednim vplivom na 137 milijonov evrov ustvarjenega prihodka, 61 milijonov evrov dodane
vrednosti ter 1800 angažiranimi zaposlenimi. Neto javnofinančni učinek je pri tovrstnem vlaganju pozitiven za 6 milijonov evrov.
Pregled izvedenih aktivnosti na področju kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti v letu 2019 kaže, da je Ministrstvo za kulturo
skupaj z 110 javnimi zavodi, ki so v njegovi pristojnosti, izvedlo več odmevnih dogodkov in aktivnosti. Izvedene so bile nacionalno pomembne
razstave in drugi odmevni projekti, ki so jih pripravili muzeji, tudi v sodelovanju z drugimi institucijami.
V državnih muzejih se v letu 2019 opaža trend povečevanja števila obiskovalcev. Vzroki povečanja števila obiskovalcev v državnih muzejih so:
realizacija atraktivnejših razstav ter povečana skrb za pripravo in izvedbo novih spremljevalnih/pedagoško-andragoških programov za ciljne
skupine obiskovalcev (otroci, mladi, odrasli in družine). Leto 2019 je bilo po številu obiskovalcev tudi za pooblaščene muzeje zelo uspešno.
Nadaljuje se trend obiska iz leta 2018, povečuje se obisk otrok in mladina, za 25% pa je zabeležen porast obiskovalcev iz tujine, kar je posledica
bolj usmerjenega in aktivnega trženja turističnih produktov. Tudi število obiskovalcev Arboretuma Volčji Potok se je v letu 2019 zaradi
raznolikega in dobro oglaševanega programa še povečalo. Prav tako so številno obiskani Dnevi evropske kulturne dediščine in drugi programi
ZVKDS.
Ministrstvo skuša skladno z zakonskimi nalogami poskrbeti za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti s podporo delovanju NUK na
podlagi Zakona o knjižničarstvu, žal pa različnih nujnih programskih sklopov (digitalizacije, izobraževanja, informacijskega opismenjevanja,
nakupa opreme, investicijskega vzdrževanja) v zadnjih letih zaradi krčenja realnega obsega razpoložljivih sredstev za sofinanciranje knjižnične
dejavnosti ni bilo mogoče podpreti v ustreznem obsegu.
Na področju arhivske dejavnosti je ministrstvo financiralo dejavnost izvajalcev javne arhivske službe, tako v smeri ustreznega varstva
arhivskega gradiva in njegove dostopnosti, kot tudi promocije javne arhivske službe ter vedenj o pomenu arhivske dejavnosti. Program varstva
arhivskega gradiva Slovenske škofovske konference in program Arhivskega društva Slovenije sta cilje na področju javne arhivske službe
ustrezno dopolnila. Arhiv Republike Slovenije je nadaljeval Projekt razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e- ARH.si, ki je uvrščen v
Evropsko kohezijsko politiko 2014-2020 v 11. prednostno os.
Zagotovljeno je bilo tudi financiranje javnih kulturnih programov NVO – prioritetno stanovskih društev na področju varstva kulturne dediščine.
Znotraj programov s strokovnim vsebinami so bile realizirane tudi podelitve stanovskih nagrad za vrhunske strokovne dosežke s področja
muzeologije, restavratorstva, konservatorstva, umetnostne zgodovine, arheologije, etnologije ter izdane strokovne publikacije.
Zaradi vse nižjih proračunskih sredstev in slabšanja pogojev za delovanje javne službe so ciliji ponekod doseženi v manjšem obsegu od
želenega. Nezadostno financiranje kaže negativne posledice v slabem fizičnem stanju prostorov in opreme javnih zavodov (vključno z
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo), manj je celostnih promocijskih akcij posameznih razstav, kronično primanjkuje depojev, ni celovitih
obnov kulturnih spomenikov, pripravljenih je manj strokovnih gradiv za razglasitve kulturnih spomenikov in vključevanje celostnega ohranjanja
v razvojne programe in prostorske akte, zaradi nezmožnosti zagotovitve lastne finančne udeležbe in pomanjkanja ustreznih kadrov javni zavodi
ne kandidirajo na evropskih razpisih, digitalizacija teče počasi in nesistematično.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Dolgoročni cilj ohranjanja in varovanja kulturne dediščine je vse težje zasledovati, pri čemer je okrnjena tudi vloga dediščine kot aktivnega
spodbujevalca lokalnega družbenega in gospodarskega razvoja. Nezadostna integralna proračunska sredstva za ohranjanje in varovanje
kulturne dediščine ter hkrati nizka namenska sredstva iz OP 2014-2020 ter izločitev iz Programa razvoja podeželja, s katerimi je ministrstvo
premagovalo negativne posledice znižanja sredstev integralnega proračuna, oddaljujejo od zastavljenih ciljev. Varovanje kulturne dediščine je
zaradi pomanjkanja oziroma zmanjševanja drugih virov postalo zelo odvisno od neposrednega proračunskega financiranja Ministrstva za
kulturo. Ocene kažejo, da potrebuje Slovenija letno 32,7 milijona evrov investicij v obnovo nepremične kulturne dediščine, za realizacijo le teh pa
bi bilo potrebnih najmanj 16,4 milijona evrov javnih sredstev. Ministrstvo ima na letni ravni za ta namen zagotovljenih okoli 1,5 mio EUR
proračunskih sredstev (slabih 10% potrebnih sredstev), od tega le okoli 850.000 EUR za kulturne spomenike, ki niso v lasti RS. Drugih
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učinkovitih finančnih oz. fiskalnih ukrepov in stimulacij za lastnike kulturne dediščine in vlagatelje v njeno obnovo in ohranjanje žal ni.
Veliko upanja zato ministrstvo polaga na zagotavljanje sredstev v okviru sprejetega Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi (t.i. »kulturni evro«), ki prinaša dodatna sredstva za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih
spomenikov v višini 32 EUR, področje kulturne dediščine sredstva v višini 32 mio EUR, odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne
umetnosti v višini 3,5 mio, za podporo razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah v višini 1,050 mio EUR, za ureditev osnovnih
prostorih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture 73,6 mio EUR v obdobju 2021-2027.
Z njim bodo lahko ponovno vzpostavljeni ugodnejši finančni pogoji za izvajanje varstva v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi
konvencijami, katerih podpisnica je Republika Slovenija. Prav tako je bila sprejeta Strategijo kulturne dediščine, ki spodbuja celostno ohranjanje
in horizontalno vključevanje dediščine v politike, programe in projekte na komplementarnih področjih.
Pri oddajanju spomenikov v lasti RS v upravljanje oz. dolgoročni zakup ima ministrstvo še vedno velike težave zaradi kompleksnih pravnih
predpisov na področju ravnanja s stvarnim premoženjem, ki ne upoštevajo specifičnosti kulturnih spomenikov. Ministrstvo bo v prihodnjem letu
problem reševalo v okviru dopolnitev specialnih predpisov na področju kulturne dediščine, kar pa bo lahko le deloma rešilo s tem povezana
vprašanja.
Vse težje je tudi izvajanje zakonskih nalog javne službe na področju varstva nepremične kulturne dediščine ter muzejske, arhivske in knjižnične
dejavnosti. Slabša se stanje prostorov in opreme javnih zavodov, tehnološka zastarelost IKT, manjši nakupi gradiv, idr. zmanjšujejo dostopnost
do storitev in informacij za prebivalce/uporabnike, vztrajno pa pada tudi število programov in projektov drugih izvajalcev, ki pripomorejo k
uveljavljanju pomena ohranjanja kulturne dediščine, njenemu osveščanju in promociji.
Prav tako za načrtovane učinke bistveno primanjkuje volje v finančnih resorjih, ki bi z ustrezno finančno in davčno politiko spodbudili vlaganja
v kulturno dediščino.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I002957 Število sofinanciranih projektov in programov na področju varstva
nepremične, premične kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in
knjižnične dejavnosti letno

VIR

ME

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

Ministrstvo število 2010 500,00
za kulturo

2014 380,00

704,00

2016 704,00

540,00

2018 704,00

428,00

2019

392,00

2020 700,00
2021 700,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I002957 Število sofinanciranih projektov in programov na
področju varstva nepremične, premične kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti
letno"
V letu 2019 je bilo na področju kulturne dediščine in arhivske in knjižnične dejavnosti izvedenih 392 projektov in programov (76 programov na
področju knjižnične dejavnosti, 8 na področju arhivske dejavnosti, 46 programov javne službe na področju kulturne dediščine, 191 število
podprtih projektov predstavitve varovanja kulturne dediščine v nacionalnih in državnih muzejih, 22 programov in projektov na področju
kulturne dediščine ter UNESCO, 48 projektov na spomenikih v lasti RS in v lasti drugih fizičnih in pravnih oseb, 1 oddan spomenik v lasti RS),
kar je za 36 projektov oz. dobrih 8 odstotkov manj leta prej ter dobrih 16 odstotkov manj od izhodiščne vrednosti 470 projektov in programov.
Načrt ni bil dosežen na račun manjšega števila podprtih projektov predstavitve varovanja kulturne dediščine v nacionalnih in državnih muzejih
ter programov na področju kulturne dediščine. Izvajanje manjšega števila bolj kakovostnih projektov v pooblaščenih in državnih muzejih je
predvsem posledica celovitega pristopa, kar je skladno z usmeritvami neposrednega poziva. Projekt poleg osrednje razstave predstavlja tudi
spremljevalni program. Ministrstvo je podprlo tudi nekaj skupnih projektov, ki se kljub vključenosti več javnih zavodov štejejo kot en projekt.
Poleg tega je nekaj spomeniškovarstvenih projektov izvedel tudi ZVKDS, ki pa se štejejo v program dela ZVKDS.

C6422 - Izvajanje aktivnosti varstva arhivskega gradiva
Prispeva k specifičnemu cilju: C6426 - Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
Opis rezultata
Iz delovnega programa določeni cilji se nanašajo na: izboljšanje varstva arhivskega in dokumentarnega gradiva, možnosti uporabe arhivskega
gradiva, informatiziranje dela v arhivih, povečanje sodelovanja z arhivskimi službami v tujini, evidentiranje arhivskega gradiva pomembnega za
Slovence in Slovenijo v tujini, zlasti za potrebe sukcesije nekdanje SFRJ, posodabljanje predpisov s področja varstva arhivskega gradiva.
Obrazložitev doseganja rezultata
Cilji so bili preseženi predvsem pri sodelovanju z ustvarjalci, tako javnega kot zasebnega arhivskega gradiva. Pri pridobivanju arhivskega
gradiva je ostalo nekako v mejah načrtovanega (pri zasebnem gradivu, kjer je načrtovanje skrajno nehvaležno, krepko nad planom), plan pa je bil
precej presežen pri strokovni obdelavi. Pri pripravi razstav in izdajanju publikacij smo sledili načrtom. Pri mednarodnem sodelovanju in
evidentiranju gradiva v tujini smo sledili planu.
Po projektnem planu smo cilje dosegli tudi v projektu e-ARH.si, ki je v nekaterih segmentih tudi povezan z našim rednim delom.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Naloga Arhiva je zbiranje, varovanje, urejanje, popisovanje in omogočanje uporabe arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika Republike
Slovenije. Opravlja strokovne, upravne in skupne naloge, ki se nanašajo na varstvo javnega in zasebnega arhivskega in dokumentarnega
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gradiva, nastalega pri delu državnih organov, nosilcev javnih pooblastil, ki jih zagotavlja država, Banke Slovenije ter državnih in javnih skladov,
agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država in praviloma delujejo za območje celotne države ter pri fizičnih in pravnih osebah
zasebnega prava v skladu s pristojnostjo in odločitvijo Arhiva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I07478 Število prevzetega, obdelanega in posredovanega
gradiva

št. 2010

1.500,00

2014 1.650,00

1.700,00

2016 1.800,00

1.600,00

2018 1.800,00

1.660,00

2019

95,00

2020 1.800,00
2021 1.800,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07478 Število prevzetega, obdelanega in posredovanega
gradiva"
Prevzetih je bilo 29 fondov, strokovno obdelanih je bil 66 fondov kar je več kot smo načrtovali za leto 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Količina prevzetega in evidentiranega arhivskega gradiva, količina popisanega arhivsekga gradiva, količina dostopnih popisov tudi po spletu, napredek
I07478 pri narčtovanjju projektov varstva elektronskega arhivskega gradiva, količina podaktov dostopnih v zvezi z gradivom, ki zadeva Slovenijo in Slovence
v tujini, količina rešenih vlog

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
180203 - Vojna grobišča

Rezultati
C7256 - Učinkovito izvajanje postopkov odkrivanja prikritih vojnih grobišč
Prispeva k specifičnemu cilju: C6426 - Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
Opis rezultata
Učinkovito izvajanje postopkov odkrivanja prikritih vojnih grobišč
Obrazložitev doseganja rezultata
Realizacija Programa dela Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2019.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ureditev prikritih vojnih grobišč je podlaga za vpis v register vojnih grobišč in posledično v register nepremične kulturne dediščine.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09405 Izpolnitev obveznosti letnega programa dela Komisije VRS za reševanje
prikritih grobišč.

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

100,00

2015 100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2016 100,00
2017 100,00

74,00

2018 100,00

74,00

2019 100,00

70,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09405 Izpolnitev obveznosti letnega programa dela
Komisije VRS za reševanje prikritih grobišč."
V letu 2019 je bila manjša raba proračunskih sredstev posledica nižjih ponudb v postopkih javnega naročil od pričakovanih. Zaradi predolgih
administrativnih postopkov za izvedbo postopkov naročila, kadrovskih menjav in zgodnjim sprejemom Pravilnika o zaključku izvrševanja
državnega in občinskih proračunov za leto 2019, Komisija v letu 2019 ni uspela realizirati še nekaj drugih načrtovanih aktivnosti.

1803 - Programi v kulturi in mediji
Opis programa
V okviru programa se zagotavljajo sredstva za projekte, ki so namenjeni podpori dejavnosti manjšinskih skupnosti, izvajanju javne službe na
področju filmske in AV kulture, podpori medijskim projektom in spodbujanju filmske in AV kulture, mednarodnemu sodelovanju, založništvu,
promociji in razvoju slovenskega jezika, nagradam na področju kulture, plačilu prispevkov za socialno varnost samozaposlenih s področja
kulture, ljubiteljski kulturi, izvajanju javne službe na področju umetnosti ter spodbudi vrhunskih programov in projektov nevladnih organizacij in
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ustvarjalcev na področju kulture in investicijam v kulturi.

Specifični cilji
C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne
infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Prispeva k splošnemu cilju: C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Opis specifičnega cilja
Podpora vrhunskim umetniškim programom in projektom, promocija slovenskega jezika, spodbujanje ustvarjalnosti in ohranjanje pestrosti
umetniške in medijske krajine, ter omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin in kulturne infrastrukture. Izboljšanje družbenega in socialnega
položaja kulturnih ustvarjalcev in drugih profesionalcev na področju kulture in umetnosti.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Cilja ne moremo ažurno spremljat zaradi neaktualnosti dostopnih podatkov. SURS podatka za oba kazalnika objavlja s precejšnjo zamudo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

I002952 Delež javnih sredstev za kulturo (skupaj občinski proračuni in državni SURS
proračun) v BDP

ME

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

%

2010

1,02

2014 0,95

0,76

2016 0,80

0,77

2018 0,80

0,60

2019 0,80

0,66

2020 0,85
I05935 Delež letne porabe gospodinjstev za kulturno udejstvovanje

Eurostat %

2008

4,50

2014 4,30

3,47

2016 4,00

3,26

2018 4,15

3,60

2019

1,27

2020 4,40

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I002952 Delež javnih sredstev za kulturo (skupaj občinski
proračuni in državni proračun) v BDP"
Podatek računa SURS in ga objavlja z več kot enoletnim zamikom. Trenutno so na voljo podatki za leto 2018, ki kažejo, da je Slovenija namenila za
kulturo (upoštevane le kulturne storitve) 300,2 milijonov evrov, kar znaša 0,66 % BDP.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05935 Delež letne porabe gospodinjstev za kulturno
udejstvovanje"
Podatke zbira SURS v okviru mednarodnega raziskovanja Poraba v gospodinjstvih, ki se izvaja vsaka tri leta. Podatki so dostopni za leti 2015 in
2018. Podajamo podatke, kot so dostopni na SURS. V letu 2015 je bilo povprečno na gospodinjstvo porabljenih sredstev za kulturne storitve
251,79 eur, kar predstavlja 1,29 % vseh porabljenih sredstev. V letu 2018 je bilo povprečno na gospodinjstvo porabljenih sredstev za kulturne
storitve 270,11 eur, kar predstavlja 1,27 % vseh porabljenih sredstev.

C1661 - Izboljšanje družbenega in socialnega položaja ustvarjalcev in drugih profesionalcev na področju
kulture in medijev
Prispeva k splošnemu cilju: C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Opis specifičnega cilja
Izboljšanje položaja samozaposlenih na področju kulture.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
cilja Ministrstvo za kulturo zagotavlja spodbudno okolje za razvoj kakovostne slovenske kulture: Zagotavlja ohranitev in spodbujanje
samozaposlovanja na področju kulture, zagotavlja spodbudne pogoje za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanje števila
projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitev kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v
kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi. Podpora delovanju samozaposlenih v kulturi sledi naslednjim ciljem:
ohranitvi in dvigu samozaposlitvenih možnosti na področjih kulture; povečanju dostopnosti kulturnih dobrin in kulturne ustvarjalnosti na
celotnem slovenskem kulturnem prostoru; dvigu kompetenc ter mobilnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
: S plačilom prispevkov za socialno varnost vrhunskim ustvarjalcem v kulturi se omogočajo osnovni pogoji za ustvarjalno delovanje
samozaposlenih v kulturi. Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene povečanju števila projektov, katerih nosilci so
samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in
razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi. Samozaposleni v kulturi lahko za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni prejme dnevno nadomestilo
v primeru, da gre za daljšo zadržanost od dela zaradi bolezni, ki traja najmanj 31 delovnih dni, za delovne dni do vključno 30. delovnega dne
bolezni, ki ga lahko prejme največ za enkratno zadržanost od dela zaradi bolezni v posameznem letu. Nadomestilo zagotavlja socialno varnost
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samozaposlenih v primeru daljšega izpada dohodka v posameznem letu ter v teh primerih zagotavlja ohranitev statusa samozaposlenega v
kulturi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I002953 Delež sredstev za samozaposlene v kulturi iz
proračuna MK

VIR

ME

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Ministrstvo za
kulturo

%

2010

2,50

2014 2,50

3,70

2016 4,00

5,15

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2018 4,00

5,49

2019

5,24

2020 4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I002953 Delež sredstev za samozaposlene v kulturi iz
proračuna MK"
Vsako leto se povečuje število samozaposlenih v kulturi, povečuje pa se tudi število in delež tistih, ki imajo pravico do plačila prispevkov za
socialno varnost. Delež samozaposlenih s pravico do plačila prispevkov kaže na večjo odvisnost oz. vzdržnost statusa samozaposlenega od
pravice do plačila prispevkov, ki je posledica splošnega stanja na področju kulture. Večanje števila samozaposlenih v kulturi pa po drugi strani
kaže na to, da so navedeni ukrepi spodbujanja samozaposlovanja v kulturi uspešni in kaže na to, da je status samozaposlenega aktualen in
dejansko stimulativen za samostojne ustvarjalce v kulturi.

1803 - Programi v kulturi in mediji
180301 - Kulturna raznolikost - kulturni programi manjšin

Rezultati
C5829 - Ohranitev raznovrstnosti kulturne dejavnosti manjšin
Prispeva k specifičnemu cilju: C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po
celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Rezultat je dosežen. Finančna sredstva, namenjena kulturni dejavnosti manjšin, so dosegla planirani delež glede na celoten proračun MK.
Ohranila oz. celo povečala se je raznovrstnost kulturne dejavnosti manjšin. Torej se je dosegal rezultat, uspešno, saj poleg tega, da se je
ohranjala raznovrstnost kulturne dejavnosti manjšin, gre tudi za prispevek k razvoju kulturne dejavnosti manjšin, ker so se financirale tudi
aktivnosti, ki so prispevale k ohranitvi, promociji in razvoju kulture manjšin. Delež sredstev za kulturne programe manjšin za leto 2019 je bil višji
od planiranega za leto 2020. Realizacija po postavkah je bila od 98-100 %.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Cilj se je uresničeval, saj se je s financiranjem različnih aktivnosti programov in financiranjem projektov na različnih področjih kulture
manjšinskih skupnosti omogočila večja dostopnost kulturnih dobrin, tudi kvaliteta projektov se zvišuje, predvsem pa sta se omogočila
promocija in razvoj kulturne raznolikosti z vključenostjo različnih izvajalcev in projektov na vseh področjih kulture manjšin.
NAPREDEK v letu 2019 je razviden, saj so se ustvarjali pogoji za uresničevanje kulturnih pravic manjšinskih skupnosti tako, da so se financirale
različne kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti (načrt financiranja je bil izpolnjen 100 %), ter različni kulturni projekti
romske skupnosti (načrt financiranja je bil izpolnjen 98 %) in nemško govoreče skupine (načrt financiranja je bil izpolnjen 100%).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05990 Delež sredstev za kulturne programe posebnih skupin v
proračunu MK

VIR ME

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

MK %

2010

1,00

2014 1,00

3,50

2016 2,00

0,84

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2017 0,50

1,05

2018

0,53

2019

0,83

2020 0,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05990 Delež sredstev za kulturne programe posebnih
skupin v proračunu MK"
Skupni delež sredstev za kulturne dejavnosti manjšin v RS v proračunu MK dosega (celo malo presega) ciljno vrednost. Večina postavk (kulturni
programi italijanske in madžarske narodne skupnosti, kulturna dejavnost romske skupnosti in manjšinskih skupin, vključenih v meddržavne
sporazume) se ostala na isti višini glede na pretekla leta, postavka socialne vključenosti (delež evropskih sredstev in delež slovenske udeležbe)
pa je za leto 2019 višja, ker gre za dvoletni razpis in so izvajalci glavnino sredstev črpali v 2019.
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1803 - Programi v kulturi in mediji
180302 - Mediji in avdiovizualna kultura

Rezultati
C5812 - Ohranjanje števila medijev
Prispeva k specifičnemu cilju: C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po
celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Opis rezultata
Ohranjanje števila vpisanih medijev v Razvid medijev. Na število medijev vpliva splošno gospodarsko stanje v državi, ter ponudba in
povpraševanje na medijskem trgu.
Obrazložitev doseganja rezultata
V razvid medijev so na podlagi obvezne priglasitve vpisani vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji. Izdajatelj medija mora zaradi vpisa v
razvid priglasiti medij pri pristojnem ministrstvu pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin prek tega medija. Na podlagi
izvedenih razpisov za sofinanciranje programskih vsebin medijev, za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim in podpore programom RTV
Slovenija za informiranje Slovencev v zamejstvu, so bili zagotovljeni pravni okviri za svobodo izražanja, ohranjanje avtonomnosti novinarskega
dela, pravica do javnega obveščanja in obveščenosti, spodbujanje ustvarjalnost na področju medijev, učinkovito in v uresničevanje javnega
interesa usmerjeno delovanje javnega RTV servisa ter podpora medijskim projektom oziroma programskim vsebinam in podpora programom RTV
Slovenija za informiranje Slovencev v zamejstvu in tujini ter mednarodne javnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Dosežena vrednost na medijskem področju je za dobro tretjino presegla načrtovano. Število vpisanih medijev v Razvid medijev iz leta v leto
raste. Na število medijev vpliva splošno gospodarsko stanje v državi, ter ponudba in povpraševanje na medijskem trgu. Ohranja se podpora
medijskim projektom, programskim vsebinam namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture,
namenjene senzorno oviranim in podpora programa RTV Slovenija za informiranje Slovencev v zamejstvu in tujini ter mednarodne javnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

I05954

Število medijev

MK Število

2010

1.400,00

2014

1.400,00

1.750,00

2016

1.500,00

2.073,00

2018

2.200,00

2.211,00

2019
2020

2.330,00
2.250,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05954 Število medijev"
Dosežena vrednost na medijskem področju je presegla načrtovano. Število vpisanih medijev v Razvid medijev iz leta v leto raste. Na število
medijev vpliva splošno gospodarsko stanje v državi, ter ponudba in povpraševanje na medijskem trgu. Povprečno se na leto v razvid vpiše okoli
60-70 medijev, v letu 2019 je bil porast še bolj očiten in sicer 119 novo vpisanih medijev.

C5813 - Povečanje števila AV in medijskih projektov
Prispeva k specifičnemu cilju: C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po
celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Opis rezultata
Povečanje števila sofinanciranih avdiovizualnih del za medije ter števila financiranih programskih vsebin medijskih projektov na podlagi
izvedenega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z dodeljenimi sredstvi v sklopu državnih pomoči za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za AV medije se zagotavljanja dosežena
stopnja avdiovizualnih del, glede na cilj je v celoti realizirana. Učinek se kaže v realizaciji kvalitetnih avdiovizualnih projektov in doseganju
deležev del iz neodvisne produkcije v programih izdajateljev medijev skladno zakonskim predpisom in evropski direktivi. Ohranja se podpora
medijskim projektom, programskim vsebinam namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture,
namenjene senzorno oviranim in podpora programa RTV Slovenija za informiranje Slovencev v zamejstvu in tujini ter mednarodne javnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Doseženi rezultat glede števila AV projektov je pozitiven, saj so se sredstva z rebalansom proračuna, glede na preteklo leto, povečala. V
primerjavi z letom 2018 je bilo sofinanciranih več medijskih projektov, prav tako so bili projekti sofinancirani v višjem odstotku. Dosežene
vrednosti so skladne z načrtovanimi sredstvi v sprejetem proračunu in optimalne glede na manjša razpoložljiva finančna sredstva od zakonsko
predvidenih.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I05956

Število medijskih projektov

MK Število 2010

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

160,00

2014

110,00

83,00

2016

110,00

89,00

2018

90,00

92,00

2019
2020

96,00
90,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05956 Število medijskih projektov"
V letu 2019 ostaja dosežena višina sprejetih sofinanciranih avdiovizualnih del za medije na podobni ravni kot v preteklem letu. Gre za pozitiven
rezultat. Dosežena vrednost je skladna z načrtovano predvsem zaradi povečanja razpoložljivih V letu 2019 je začelo redno kinematografsko
distribucijo 8 slovenskih celovečernih filmov, podprtih z javnimi sredstev. Gledanost je bila v povprečju primerljiva z letom 2018. Na področju
sofinanciranja kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, je bilo sofinanciranih 5 filmov. Od leta 2008 so sredstva na
proračunski postavki za medije zmanjšana, zato je posledično financiranih tudi nižje število programskih vsebin medijskih projektov. Na podlagi
izvedenega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev letu 2019 je bilo v sofinanciranje sprejetih 71 projektov prijaviteljev, realiziranih
pa je bilo skupaj 68 projektov zaradi odstopa prijaviteljev od pogodb za sofinanciranje. V primerjavi z letom 2018 je bilo sofinanciranih več
medijskih projektov, saj so se sredstva z rebalansom proračuna, glede na preteklo leto, povečala, so bili pa projekti v povprečju sofinancirani
tudi v višjem odstotku. Dosežene vrednosti so skladne z načrtovanimi sredstvi v sprejetem proračunu in optimalne glede na manjša razpoložljiva
finančna sredstva od zakonsko predvidenih.

1803 - Programi v kulturi in mediji
180303 - Mednarodno sodelovanje na področju kulture

Rezultati
C5830 - Povečanje števila projektov mednarodnega sodelovanja
Prispeva k specifičnemu cilju: C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po
celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
S sofinanciranjem projektov mednarodnega sodelovanja Ministrstvo za kulturo dosega zastavljene cilje in s tem promovira slovensko kulturo,
kulturno dediščino in ustvarjalnost v mednarodnem okolju. S tem pomagamo odpirati vrata slovenskim ustvarjalcem na navedenih področjih, kar
potem privede do novih oblik sodelovanja (tudi na drugih področjih: gospodarstvo, turizem, ...).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
S pomočjo sofinanciranja mednarodnih projektov in izmenjav, se povečuje število projektov, ki jih slovenski ustvarjalci izvajajo bodisi v tujini
bodisi v Sloveniji s tujimi partnerji, krepi se prepoznavnost slovenske kulture v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, pa tudi širše, s tem pa
vrhunska slovenska ustvarjalnost postaja bolj dostopna tudi širši javnosti v ciljnih državah. Vzpostavljajo se dodatne možnosti povezovanja z
ustvarjalci v ciljnih državah, kar krepi tudi medkulturni dialog, učinki tovrstnega sodelovanja pa segajo tudi na druga področja (predvsem
gospodarstvo, turizem, pa tudi širše).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05993 Število sofinanciranih projektov mednarodnega
sodelovanja

VIR ME

IZH.
LETO

MK Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

200,00

2014 200,00

300,00

2016 200,00

312,00

2018 200,00

403,00

2019 300,00

468,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05993 Število sofinanciranih projektov mednarodnega
sodelovanja"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 468 projektov mednarodnega sodelovanja. Glede na leto 2010 se je število podprtih projektov povečalo, kar gre
pripisati ustanovitvi in razvoju obeh slovenskih kulturnih centrov v tujini ter okrepljenemu mednarodnemu povezovanju na ravni države in
posameznikov.

1803 - Programi v kulturi in mediji
180304 - Založništvo

Rezultati
C1662 - Neokrnjeno izvajanje projektov na področju knjižničarstva in založništva
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Prispeva k specifičnemu cilju: C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po
celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Javna agencija za knjigo je v letu 2019 izvedla javne razpise in javne pozive, na podlagi katerih so bili izbrani projekti, ki so bili sprejeti v
sofinanciranje, s čimer je omogočila neokrnjeno izvajanje projektov na področju založništva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
S podporo projektom in programom, ki so bili sofinancirani s strani javne agencije, ter z aktivnostmi, ki jih je izvajala javna agencija sama, se je
zagotavljala dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin, kar je tudi eno izmed temeljnih načel agencije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07257

Število podprtih knjižnih del

VIR ME IZH. LETO
št

2011

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

400,00

2014

350,00

280,00

2016

350,00

257,00

2018

300,00

400,00

2019

300,00

362,00

2020

300,00

2021

300,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07257 Število podprtih knjižnih del"
Ker bo Slovenija častna gostja dveh osrednjih knjižnih sejmom, leta 2021 knjižnega sejma v Bologni in leta 2022 knjižnega sejma v Frankfurtu, se
povečuje število podprtih kakovostnih del slovenskih avtorjev ter posledično višanje skupnega števila podprtih knjig ter drugih projektov na
področju založništva.

1803 - Programi v kulturi in mediji
180305 - Promocija in razvoj slovenskega jezika

Rezultati
C5827 - Izvedeni projekti za promocijo in razvoj slovenskega jezika
Prispeva k specifičnemu cilju: C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po
celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Opis rezultata
Skrb za uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika.
Obrazložitev doseganja rezultata
Rezultat je implementacija strateškega dokumenta (Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko) in obeh akcijskih načrtov
(Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost in Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje). Zaradi pomanjkanja sredstev se temu le
približujemo. V javnosti je opazno povečanje zanimanja za rabo slovenskega jezika.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
S skrbjo za uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika se povečuje tudi dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin
ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Zaradi pomanjkanja sredstev za te namene pa se postavlja vprašanje
možnosti uresničevanja obveznosti iz Nacionalnega programa za jezikovno politiko, še posebej na področju jezikovne opremljenosti, kjer v
Republiki Sloveniji že opazno zaostajamo za stanjem in kakovostjo tovrstnih storitev v večini drugih držav Evropske unije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05989 Število projektov za promocijo in razvoj slovenskega
jezika

VIR ME

IZH.
LETO

MK Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

50,00

2014 30,00

8,00

2016 30,00

7,00

2017 7,00

18,00

2018 7,00

13,00

2019 7,00

9,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 7,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05989 Število projektov za promocijo in razvoj
slovenskega jezika"
Dosežena vrednost je manjša od leta 2018, ker se je s koncem leta 2018 zaključil »Javni ciljni razpis za izbor projektov digitalizacije in
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informacijske dejavnosti na področju slovenskega jezika, ki jih bo v letih 2015 – 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo«. Iz sredstev kohezije so se v letu 2019 tako financirali 4 projekti v skupni letni vsoti 398.888 EUR. Projekti so bili izbrani
na »Javnem razpisu za izbor operacij 'Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji'« in »Javnem razpisu za izbor
projektov 'Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij'«. Poleg tega je bil leta 2018 objavljen Javni
razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in
digitalizacije v letih 2018 in 2019, na katerem se letno sofinancira 5 novih projektov v skupni višini 68.288 EUR.

1803 - Programi v kulturi in mediji
180306 - Nagrade in socialne pravice na področju kulture

Rezultati
C5833 - Ohranjanje števila samozaposlenih na področju kulture
Prispeva k specifičnemu cilju: C1661 - Izboljšanje družbenega in socialnega položaja ustvarjalcev in drugih profesionalcev na področju kulture in
medijev
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
S plačilom prispevkov za socialno varnost vrhunskim ustvarjalcem v kulturi se omogočajo osnovni pogoji za ustvarjalno delovanje
samozaposlenih v kulturi. Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene povečanju števila projektov, katerih nosilci so
samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in
razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi. Samozaposleni v kulturi lahko za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni prejme dnevno nadomestilo
v primeru, da gre za
daljšo zadržanost od dela zaradi bolezni, ki traja najmanj 31 delovnih dni, za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni, ki ga lahko
prejme največ za enkratno zadržanost od dela zaradi bolezni v posameznem letu. Nadomestilo zagotavlja socialno varnost samozaposlenih v
primeru daljšega
izpada dohodka v posameznem letu ter v teh primerih zagotavlja ohranitev statusa samozaposlenega v kulturi.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ministrstvo za kulturo zagotavlja spodbudno okolje za razvoj kakovostne slovenske kulture: Zagotavlja ohranitev in spodbujanje
samozaposlovanja
na področju kulture, zagotavlja spodbudne pogoje za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanje števila projektov, katerih nosilci
so samozaposleni v kulturi, vzpostavitev kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in
razvoju
delovanja samozaposlenih v kulturi. Podpora delovanju samozaposlenih v kulturi sledi naslednjim ciljem: ohranitvi in dvigu samozaposlitvenih
možnosti na področjih kulture; povečanju dostopnosti kulturnih dobrin in kulturne ustvarjalnosti na celotnem slovenskem kulturnem prostoru;
dvigu
kompetenc ter mobilnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05995 Število samozaposlenih v kulturi

VIR ME

IZH. LETO

MK Število 2010

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2.500,00

2014

2.500,00

2.331,00

2016

2.500,00

2.614,00

2018

2.500,00

3.024,00

2019

2.900,00

3.024,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05995 Število samozaposlenih v kulturi"
Vsako leto se povečuje število samozaposlenih v kulturi, povečuje pa se tudi število in delež tistih, ki imajo pravico do plačila prispevkov za
socialno varnost.

1803 - Programi v kulturi in mediji
180307 - Ljubiteljska kultura

Rezultati
C6339 - Podpora kulturnim društvom in skupinam
Prispeva k specifičnemu cilju: C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po
celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
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Ministrstvo za kulturo s finančnimi sredstvi, ki jih nameni Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti povečuje podporo
kulturnim društvom in skupinam.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Cilj je dosežen. S podporo projektom in programom, ki so bili sofinancirani s strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ter z aktivnostmi, ki jih
je izvajal Javni sklad za kulturne dejavnosti, se je zagotavljala dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07325 Število sofinanciranih projektov kulturnih društev in
skupin

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2012

800,00

2014 700,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
501,00

2016 700,00

1.035,00

2018 700,00

644,00

2019 1.000,00

642,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07325 Število sofinanciranih projektov kulturnih društev
in skupin"
Število sofinanciranih projektov kulturnih društev in skupin v letu 2019 je 642. Podatek predstavlja skupno število sofinanciranih projektov iz
naslova razpisa PR-2019 in ETN-2019 ter razpisa za tiste producente, ki presegajo običajno ljubiteljsko raven.

1803 - Programi v kulturi in mediji
180308 - Umetnostni programi

Rezultati
C1663 - Ohranjanje dostopnosti vrhunske umetnosti, kakovosti in števila programov in projektov
Prispeva k specifičnemu cilju: C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po
celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
MK je tudi v letu 2019 zagotavljalo pogoje za ustvarjanje in posredovanje kulturnih in umetniških vsebin na področju likovne, glasbene in
uprizoritvene umetnosti, ki nastajajo v okviru delovanja javnih zavodov, pa tudi tistih, ki jih ustvarjajo nevladne organizacije s področja kulture
in umetnosti, samozaposleni v kulturi ter druge fizične osebe, ki delujejo na področju kulture in umetnosti. Da bi lahko realizirali programe in
projekte, ki sodijo v okvir vrhunske ustvarjalnosti, trajnejšega zadovoljevanja kulturnih potreb, je Ministrstvo za kulturo na podlagi
neposrednega poziva sofinanciralo programe 9 nacionalnih javnih zavodov s področja kulture in 11 občinskih javnih zavodov (vključno s SSG
TS), katerih program deloma sofinancira država, na podlagi šestih javnih razpisov pa programe in projekte nevladnih organizacij s področja
kulture in umetnosti, samozaposlenih v kulturi ter drugih fizičnih oseb, ki delujejo na področju kulture in umetnosti. S tem spodbuja vrhunsko
ustvarjalnost, trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb, zvrstno raznovrstne, aktualne in kakovostne umetniške produkcije v slovenskem
nacionalnem kulturnem prostoru, izvajanje kulturnovzgojnih programov ter skrbi za predstavljanje in uveljavljanje slovenske kulture in
umetnosti v mednarodnem prostoru.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ministrstvo za kulturo s sofinanciranjem programov javnih zavodov in vrhunskih programov in projektov nevladnih organizacij ter
samozaposlenih le težko v dovoljšnji meri zagotavlja vrhunsko produkcijo in dostopnost kulture. V okviru postavke Umetnostni programi je
sicer v okviru proračunskih zmožnosti zagotavljalo delovanje 20 javnih zavodov na področju uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti, ki
izvajajo celoletne programe na teh področjih. Od tega je 9 nacionalnih JZ (Cankarjev dom, SNG Drama, SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Nova
Gorica, SNG Maribor, Slovenska filharmonija, Moderna galerija, MAO in SLOGI), ki jim MK zagotavlja sredstva za vse segmente (materialne
stroke, stroške delovanje in plače) ter 11 občinskih JZ, ki jim MK zagotavlja sredstva le v nekaterih segmentih, in SSG Trst. Žal pa je
razpoložljivih sredstev občutno premalo, saj je že nekaj let zaporedoma opazen zaskrbljujoč trend zmanjševanja neposrednih proračunskih
sredstev tako za materialne stroške za izvedbo programa kot za stroške dela, medtem ko v proračunu sploh niso več zagotovljena sredstva za
investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, čeprav bi bilo to po večletnem manku teh sredstev več kot nujno. Zato so nekateri javni zavodi
komaj še sposobni zagotavljati javno službo v pričakovanem obsegu. Zaradi prenizkih sredstev za sofinanciranje programov in projektov
nevladnih organizacij s področja kulture in umetnosti, samozaposlenih v kulturi ter drugih fizičnih oseb, ki delujejo na področju kulture in
umetnosti pa prihaja do izpada nekaterih programov in projektov, ki bi si zaslužili podporo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05940 Število sofinanciranih vrhunskih umetniških programov in
projektov

VIR ME

IZH.
LETO

MK Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

600,00

2014 500,00

599,00

2016 500,00

245,00

2018 500,00

251,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
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2019

301,00

2020 600,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05940 Število sofinanciranih vrhunskih umetniških
programov in projektov"
Dosežena vrednost v letu 2019 je 301 sofinanciranih vrhunskih umetniških programov in projektov. MK je na podlagi sedmih javnih razpisov in
pozivov za področje likovne, glasbene, uprizoritvene in intermedijske umetnosti sofinanciralo štiriletne programe programskih izvajalcev,
štiriletne projekte projektnih izvajalcev, dvoletne projekte vrhunskih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti, enoletne projekte, ki so
prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in
razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele
uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev, ter na podlagi poziva projekte, ki so usmerjeni v mednarodno sodelovanje. Dosežena vrednost števila
sofinanciranih vrhunskih umetniških programov in projektov na področju likovne, glasbene, uprizoritvene in intermedijske umetnosti je nekoliko
višja kot v letu 2018, kar je posledica dejstva, da je bilo z rebalansom dodeljenih več sredstev, kar je omogočilo zlasti več projektov na področju
glasbe in v okviru poziva za mednarodno sodelovanje.

C5832 - Povečanje števila objektov javne kulturne infrastrukture
Prispeva k specifičnemu cilju: C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po
celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Cilj, da se poveča število objektov javne kulturne infrastrukture ni bil dosežen, saj se število objektov javne kulturne infrastrukture v letu 2019 ni
povečalo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ni bilo dodatnega prispevka.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05994 Delež sredstev za investicije v infrastrukturo v proračunu
MK

VIR ME

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

MK %

2010

16,00

2014 2,00

1,00

2016 3,00

1,12

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2018 1,00

1,62

2019

0,95

2020 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05994 Delež sredstev za investicije v infrastrukturo v
proračunu MK"
Delež sredstev za investicije v infrastrukturo v proračunu MK je bil v letu 2019 0,95%, kar kaže na to, da se je kljub povečanemu proračunu MK
manj vlagalo v infrastrukturo.

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
Opis programa
V okviru programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje ukrepov politike enakih možnosti žensk in moških, in sicer za projekte in dejavnosti, ki se
izvajajo v okviru centraliziranih in drugih programov EU na področju enakosti spolov, nevladnih organizacij ter programa promocije enakih
možnosti žensk in moških. Osnovni namen programa je ureditev in optimizacijo obstoječega statusno-pravnega okvirja, finančnega,
infrastrukturnega podpornega okolja in profesionalizacije NVO za njihov razvoj. V okviru programa se krepi deležniška vloga NVO pri
načrtovanju in implementaciji javnih politik ter prispeva k večji prepoznavnosti in krepitvi organiziranega prostovoljstva po posameznih
področjih tako na lokalni kot nacionalni ravni. V okviru programa se dopolnjuje javni interes, ko gre za vsebine s področja varstva vojnih
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja.

Specifični cilji
C4184 - Podpora Slovencem v izseljenstvu
Prispeva k splošnemu cilju: C4163 - Ohranjanje in razvoj slovenskih skupnosti zunaj Republike Slovenije
Opis specifičnega cilja
Ohranjanje in razvoj slovenskih skupnosti po svetu, z upoštevanjem pogojev in možnosti v okviru katerih delujejo.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
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Skozi izvedene aktivnosti Urada je bila zagotovljena ohranitev in predvsem nadaljnji razvoj slovenske skupnosti v izseljenstvu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvedbo aktivnosti se ja nadaljevalo z ohranjanjem in razvojem slovenske identitete, kulture in jezika ter sodelovanja na področju znanosti,
gospodarstva, izobraževanja in mladih pri Slovencih izven RS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I04726 % realizacije planiranih aktivnosti skupnega
sodelovanja

%

2010

0,00

2011 85,00
2012 85,00
2014 85,00

85,00

2015 85,00

85,00

2016 85,00

85,00

2017 85,00

85,00

2018 85,00

85,00

2019 85,00

85,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04726 % realizacije planiranih aktivnosti skupnega
sodelovanja"
Izvedene so bile aktivnosti v načrtovanem obsegu.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04726

Aktivnosti na področju znanosti, gospodarstva, kulture, športa, šolstva, dejavnosti mladih z namenom razvoja in ohranitve slovenske skupnosti po
svetu.

C4191 - Podpora Slovencem v zamejstvu
Prispeva k splošnemu cilju: C4163 - Ohranjanje in razvoj slovenskih skupnosti zunaj Republike Slovenije
Opis specifičnega cilja
Utrjevanje, ohranjanje in razvoj slovenske skupnosti v zamejstvu, v vseh štirih sosednjih državah.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Skozi izvedene aktivnosti Urada je bila zagotovljena ohranitev in predvsem nadaljnji razvoj avtohtone slovenske narodne skupnosti v
zamejstvu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvedbo aktivnosti se ja nadaljevalo z ohranjanjem in razvojem slovenske identitete, kulture in jezika ter sodelovanja na področju znanosti,
gospodarstva, izobraževanja in mladih pri Slovencih izven RS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05372 % realizacije predvidenih aktivnosti skupnega
sodelovanja

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

PLANIRANA
VRED.

2010

0,00

2011

85,00

DOSEŽENA VRED.
ZR

2012 85,00
2014 85,00

85,00

2015 85,00

85,00

2016 85,00

85,00

2017 85,00

85,00

2018 85,00

85,00

2019 85,00

85,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05372 % realizacije predvidenih aktivnosti skupnega
sodelovanja"
Izvedene so bile aktivnosti v načrtovanem obsegu.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05372

Aktivnosti na področju znanosti, gospodarstva, kulture, športa, šolstva, dejavnosti mladih z namenom razvoja in ohranitve slovenske narodne
skupnosti v zamejstvu in njenemu medsebojnemu sodelovanju v domicilni državi in s Slovenijo.
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C5077 - Sofinanciranje uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter
romske skupnosti
Prispeva k splošnemu cilju: C5067 - Uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti
v Sloveniji
Opis specifičnega cilja
V zasledovanju cilja uresničevanja ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, se s strani
državnega proračuna sofinancira delovanje krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, programe
aktivnosti romskih organizacij; delovanje nekaterih informativnih ustanov italijanske, madžarske in romske skupnosti; dvojezičnost in druge
ustavne pravice v devetih dvojezičnih občinah; delovanje italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske
narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter radijske in televizijske programe v okviru RTV Slovenija.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Cilj je bil dosežen. Na njegovi podlagi so se v letu 2019 sofinancirali in pričakovano izvajali programi organizacij in ustanov italijanske in
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in nekaterih drugih organizacij, ki delujejo v njihovo korist:
- Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (krovne organizacije madžarske narodne skupnosti v Sloveniji),
- Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti (krovne organizacije italijanske narodne skupnosti v Sloveniji),
- Sveta romske skupnosti Republike Slovenije (krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji), ki je v letu 2019 izvedel tudi javna razpisa za
sofinanciranje programov aktivnosti romskih zvez in romskih društev,
- skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti (Italijanska Unija, Italijanska Drama, Center za zgodovinska raziskovanja Rovinj, Edit Reka,
A.I.A. Koper), ki opravljajo svojo dejavnost za pripadnike italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem,
- devetih občin na narodnostno mešanem območju v Sloveniji (Piran, Izola, Koper, Ankaran, Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Šalovci in
Hodoš) in samoupravnih narodnih skupnosti v teh občinah,
- RTV programov za italijansko, madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru RTV Slovenija,
- informativne dejavnost italijanske (A.I.A.) in madžarske narodne skupnosti (Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z zagotavljanjem stabilnega sofinanciranja programov in delovanja krovne organizacije madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, krovne
organizacije italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji, skupnih ustanov italijanske narodne
skupnosti, ki opravljajo svojo dejavnost za pripadnike italijanske narodne skupnosti v Republiki Hrvaški in v Republiki Sloveniji, dvojezičnost in
ustavne pravice narodnih skupnosti v devetih občinah na dvojezičnem območju, RTV programi za italijansko, madžarsko narodno skupnost ter
romsko skupnost v okviru RTV Slovenija, informativna dejavnost italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti se je v letu
2019 pomembno prispevalo k uspešnosti doseganja dolgoročnega splošnega cilja »Dosledno uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic
italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji«. S sofinanciranjem programov organizacij in ustanov italijanske in
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in nekaterih drugih organizacij, ki delujejo v njihovo korist, so se uspešno zagotavljali
pogoji za delovanje v korist italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05282 Število pogodb - sofinanciranje

VIR ME

IZH. LETO

Število 2010

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

24,00

2012

23,00

26,00

2014

26,00

27,00

2015

26,00

24,00

2016

27,00

27,00

2017

27,00

27,00

2018

27,00

27,00

2019

27,00

27,00

2020

27,00

2021

27,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05282 Število pogodb - sofinanciranje"
Vrednost je dosežena. Na podlagi pogodb so se kakovostno izvajali programi krovne organizacije madžarske narodne skupnosti v Sloveniji,
krovne organizacije italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji, skupnih ustanov italijanske
narodne skupnosti, ki opravljajo svojo dejavnost za pripadnike italijanske narodne skupnosti v Republiki Hrvaški in v Republiki Sloveniji,
dvojezičnost in ustavne pravice narodnih skupnosti v devetih občinah na dvojezičnem območju, RTV programi za italijansko, madžarsko
narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru RTV Slovenija, informativna dejavnost italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske
skupnosti. V številu pogodb se smiselno upošteva tudi sofinanciranje dvojezičnosti in ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne
skupnosti v devetih občinah na dvojezičnem, ki se je za vseh devet občin skupaj, vključno s samoupravnimi narodnimi skupnostmi, za leto 2019
zagotovilo na podlagi odločbe, ki jo je vlada izdala 11. 4. 2019.

C5081 - Nacionalni program ukrepov za Rome
Prispeva k splošnemu cilju: C5067 - Uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti
v Sloveniji
Opis specifičnega cilja
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Nacionalni program (strategija) ukrepov za Rome sledi smernicam, ki jih je vzpostavil že Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade Republike
Slovenije za obdobje 2010-2015 in upošteva tudi usmeritve Evropske komisije iz leta 2011, ko je ta sprejela EU okvir za nacionalne strategije
vključevanja Romov do 2020. Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021 (NPUR 2017-20121) je Vlada Republike Slovenije
sprejela 25. 5. 2017. Znotraj nacionalnega programa se v okviru Urada za narodnosti, poleg aktivnosti, vpletenih v redno delovanje, izvajajo trije
večji ukrepi: 1) Podpora delovanju Sveta romske skupnosti, krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji; 2) Podpora aktivnostim za
izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti kot sestavnega dela slovenske družbe ter aktivnostim, usmerjenim v
preprečevanje diskriminacije in odpravljanje predsodkov in stereotipov do Romov na lokalni ravni s poudarkom na romskih ženskah, deklicah in
mladih (javni razpis za programe aktivnosti organizacij romske skupnosti); 3) Nacionalna platforma za Rome in njene aktivnosti – krepitev
posvetovalnega procesa.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Četrti odstavek 4. člena ZRomS-1 določa, da Vlada RS enkrat letno poroča Državnemu zboru o uresničevanju obveznosti iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 4. člena in iz 5. člena ZRomS-1. V poročilih Vlade RS se Državnemu zboru poroča o uresničevanju ZRomS-1 in Nacionalnega
programa ukrepov Vlade RS za Rome. Urad je v vlogi koordinatorja v letu 2019 pripravil Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji.
Poročilo vsebinsko zajema vse pomembnejše informacije o aktivnostih na tem področju, ki so bile izvedene v letu 2018. Podaja pregled v zvezi z
vprašanjem ponovne priprave predloga novele ZRomS-1, predvsem pa podrobneje predstavlja aktivnosti v zvezi z uresničevanjem NPUR 2017–
2021 in odzive pristojnih nosilcev -ukrepov na ugotovitve zunanje evalvacije uresničevanja NPUR 2017–2021. Ukrepi NPUR 2017-2021 segajo na
različna področja družbenega življenja, s poudarkom na dvigu izobrazbene ravni, zmanjšanju brezposelnosti, izboljšanju zdravstvenega varstva,
izboljšanju bivanjskih razmer, odpravi predsodkov, stereotipov in diskriminacije, ohranjanju romske kulture, jezika in identitete ter spodbujanju
informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti. Urad je v letu 2019 izvedel številne aktivnosti, povezane z izvajanjem NPUR.
V letu 2019 je urad aktivno pristopil k pripravi oziroma koordiniranju priprave novega strateškega dokumenta na področju romske skupnosti,
Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 (v nadaljevanju: NPUR 2021–2030). Na drugi seji Komisije Vlade RS za zaščito
romske skupnosti dne 17. 12. 2019 je bil potrjen tudi predlog časovnice za pripravo NPUR 2021–2030. Komisija je pozvala vsa pristojna
ministrstva, da se odzovejo na poziv urada in pripravijo podlage in predloge strateških ciljev, ciljev in ukrepov, izhajajoč iz ugotovitev in
predlogov, ki so bili podani v okviru dosedanjih razprav projekta Nacionalne platforme za Rome.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Urad z izvajanjem ukrepov Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021, katerih nosilec je, in s koordiniranjem priprave rednih
letnih poročil Vlade RS o uresničevanju Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) in tega programa pomembno
prispeva k uresničevanju dolgoročnega splošnega cilja »Dosledno uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne
skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji«.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05300 Število ukrepov urada na podlagi Nacionalnega programa
ukrepov za Rome

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

3,00

2012 2,00

2,00

2013 2,00

2,00

2014 2,00

2,00

2015 2,00

2,00

2016 2,00

2,00

2017 2,00

2,00

2018 3,00

3,00

2019 3,00

3,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2020 3,00
2021 3,00
2022 3,00
2023 3,00
2024 3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05300 Število ukrepov urada na podlagi Nacionalnega
programa ukrepov za Rome"
Vrednost je dosežena in presežena, saj je preprečevanje diskriminacije vključeno v celotno delovne urada. Urad je v letu 2019 izvajal ukrepe, za
katere je zadolžen kot nosilec in koordiniral ter spremljal izvajanje ostalih ukrepov Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2017–
2021. Za zmanjševanje diskriminacije do romske skupnosti si je urad prizadeval na vseh področjih svojega delovanja in s tem pomembno
prispeval k nadrejenemu cilju oziroma izvajanju nacionalnega programa za Rome.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05300 Izvajanje ukrepov na podlagi Nacionalnega programa ukrepov za Rome, pri katerih je Urad za narodnosti opredeljen kot nosilec.

C5085 - Spremljanje položaja obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti – delovanje na domači in
mednarodni ravni
Prispeva k splošnemu cilju: C5067 - Uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti
v Sloveniji
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Opis specifičnega cilja
Urad za narodnosti sodeluje v številnih aktivnostih ter pri pripravi informacij, poročil, odgovorov in drugih gradiv na domači ravni in na
mednarodni ravni (poročanje Republike Slovenije) ter sodeluje v organih domačih in mednarodnih organizacij oziroma zagotavlja udeležbo na
različnih pomembnih dogodkih s področja varstva manjšin. V mednarodni javnosti sodeluje z Organizacijo združenih narodov, Svetom Evrope,
Evropsko unijo in njihovimi organi ter pripravlja odzivna poročila o izvajanju Durbanske deklaracije, Mednarodnega pakta o državljanskih in
političnih pravicah, Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblika rasne
diskriminacij, Okvirne konvencije SE o varstvu narodnih manjšin, Okvirne konvencije SE o regionalnih ali manjšinskih jezikih, itn. Urad za
Republiko Slovenijo opravlja tudi naloge nacionalne kontaktne točke za vključevanje Romov v okviru Mreže nacionalnih kontaktnih točk za
vključevanje Romov, ki jo je oblikovala Evropska komisija v pomoč pri izvajanju zavez iz Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov
do 2020. Urad vzdržuje redne stike s predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in se udeležuje uradnih in tudi
neformalnih srečanj s predstavniki teh skupnosti ter dogodkov, ki jih organizirajo (okrogle mize, konference, obeležitve praznikov, kulturne in
druge prireditve). Urad aktivno sodeluje v številnih domačih in mednarodnih delovnih skupinah. Poleg tega opravlja administrativno tehnične
naloge za Komisijo Vlade RS za narodni skupnosti in Komisijo Vlade RS za zaščito romske skupnosti.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Urad je uspešno sodeloval pri številnih aktivnostih, programih, dejavnostih in pripravljal odzive ter sodeloval pri pripravi informacij, poročil,
odgovorov in drugih gradiv na domači ravni in na mednarodni ravni (poročanje Republike Slovenije). Sodeloval je z domačimi in mednarodnimi
organizacijami in zagotavljal udeležbo na različnih pomembnih dogodkih s področja varstva pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti
ter romske skupnosti v Sloveniji. S pripravo informacij, predlogov, gradiv in drugih dokumentov ter prispevkov k različnim gradivom, s
sodelovanjem na vseh povezanih vsebinskih področjih, je skrbel za spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic
narodnih skupnosti in romske skupnosti. Urad v mednarodni javnosti sodeluje z Evropsko Komisijo, Evropsko unijo, Organizacijo združenih
narodov, Svetom Evrope in drugimi. Pripravlja odzivna poročila o izvajanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,
Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblika rasne diskriminacij, Okvirne
konvencije SE o varstvu narodnih manjšin, Okvirne konvencije SE o regionalnih ali manjšinskih jezikih in drugimi. Urad za Republiko Slovenijo
opravlja tudi naloge nacionalne kontaktne točke za vključevanje Romov v okviru Mreže nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje Romov, ki
jo je oblikovala Evropska komisija v pomoč pri izvajanju zavez iz Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020. Urad vzdržuje
redne stike s predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in se udeležuje uradnih in drugih srečanj s
predstavniki teh skupnosti ter dogodkov, ki jih organizirajo (okrogle mize, konference, obeležitve praznikov, kulturne in druge prireditve). Urad
aktivno sodeluje s Komisijo državnega zbora za narodni skupnosti. Poleg tega opravlja administrativno tehnične naloge za Komisijo Vlade RS za
narodni skupnosti in Komisijo Vlade RS za zaščito romske skupnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z aktivnim delovanjem na domači in mednarodni ravni je urad pomembno prispeval k zasledovanju in realizaciji dolgoročnega splošnega cilja
»Dosledno uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji«.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05306 Število aktivnosti/odzivov - mednarodno področje

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

Število 2010

4,00

2012 4,00

4,00

2013 4,00

4,00

2014 4,00

4,00

2015 4,00

4,00

2016 5,00

5,00

2017 5,00

5,00

2018 5,00

5,00

2019 5,00

5,00

2020 5,00
2021 5,00
I05307 Število aktivnosti/odzivov - domače področje

Število 2010

50,00

2012 48,00
2013 50,00

50,00

2014 48,00

48,00

2015 50,00

50,00

2016 50,00

50,00

2017 50,00

50,00

2018 50,00

50,00

2019 50,00

50,00

2020 50,00
2021 50,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05306 Število aktivnosti/odzivov - mednarodno področje"
Dosežena. V letu 2019 se je pripravilo in sodelovalo pri pripravi več odzivov, povezanih z mednarodnim področjem. Pozitivni premiki se dosegajo
s stalnim nadgrajevanjem informacij, gradiv, mnenj, stališč, prispevkov ipd., na podlagi spremljanja stanja na področju, za katerega je urad
pristojen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05307 Število aktivnosti/odzivov - domače področje"
Doseženo. V letu 2019 je urad pripravi številne informacije, odgovore, vladna gradiva, mnenja, stališča, prispevke, opomnike, poročila, itn.,
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Doseženo. V letu 2019 je urad pripravi številne informacije, odgovore, vladna gradiva, mnenja, stališča, prispevke, opomnike, poročila, itn.,
vezane na varstvo posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Pozitivni premiki se dosegajo s
stalnim nadgrajevanjem informacij, gradiv, mnenj, stališč, prispevkov ipd., na podlagi spremljanja stanja na področju, za katerega je urad
pristojen.

C6727 - Zagotavljanje socialne varnosti verskih uslužbencev v skladu z Zakonom o verski svobodi
Prispeva k splošnemu cilju: C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Opis specifičnega cilja
Država sofinancira socialno zavarovanje verskih uslužbencev registriranih verskih skupnosti.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Z izplačevanjem pomoči za socialno zavarovanje verskih uslužbencev se je povečala njihova socialna varnost.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izplačevanjem pomoči za socialno varnost verskih uslužbencev je država neposredno gmotno podpirala versko dejavnost.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08166 Število verskih skupnosti, ki prejemajo pomoč za plačilo prispevkov za
socialno varnost

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2016

7,00

2016 7,00

7,00

2017 7,00

7,00

2018 7,00

7,00

2019 7,00

7,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2020 7,00
2021 7,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08166 Število verskih skupnosti, ki prejemajo pomoč za
plačilo prispevkov za socialno varnost"
Pomoč je prejelo 7 verskih skupnosti, ki so bile na podlagi izdanih odločb do tega upravičene.

C6814 - Uresničevanje politike enakosti spolov
Prispeva k splošnemu cilju: C6815 - Ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških
Opis specifičnega cilja
Izvajanje politike enakosti spolov z izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 in
uresničevanjem politike enakosti spolov v skladu z EU in drugimi mednarodnimi standardi.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Ukrepi in aktivnosti politike enakosti žensk in moških se izvajajo v skladu z nacionalnimi, EU in drugimi mednarodnimi standardi.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Izvajanje politike enakosti spolov v skladu z nacionalnimi, EU in drugimi mednarodnimi standardi prispeva k uresničevanju in ustvarjanju enakih
možnosti žensk in moških v Sloveniji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08423 Število izvedenih ukrepov nacionalnega programa za enake možnosti
žensk in moških

VIR ME

IZH.
LETO

št. 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

60,00

2015 15,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2016 30,00

10,00

2017 30,00

37,00

2018 30,00

35,00

2019 30,00

51,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08423 Število izvedenih ukrepov nacionalnega programa
za enake možnosti žensk in moških"
V letu 2019 je bilo izvedenih večina aktivnosti za uresničitev opredeljenih ukrepov v periodičnem načrtu. Nekatere od teh aktivnosti se bodo
nadaljevale tudi v letu 2020.

C6920 - Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja,
vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlov
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Prispeva k splošnemu cilju: C7036 - Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora
razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti soc
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj je investicijski cikel za pripravo posameznih
projektov in programov zahteval in še vedno zahteva določen čas.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispeva k splošnemu cilju: C7036 - Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora
razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08891

Učinkovito črpanje sredstev

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

0,00

2015

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

12,00

12,20

2017

24,00

25,90

2018

36,00

48,70

2019

48,00

69,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08891 Učinkovito črpanje sredstev"
Dinamika črpanja sredstev presega postavljeni plan do konca leta 2019.

C7467 - Vzpostavitev spodbudnega podpornega okolja za delovanje NVO in prostovoljstva
Prispeva k splošnemu cilju: C5534 - Kakovosten, transparenten, povezan in trajnostno delujoč NVO sektor in prostovoljstvo
Opis specifičnega cilja
Spremljanje stanja NVO sektorja in prostovoljstva ter priprava sistemskih rešitev za krepitev razvoja NVO sektorja in prostovoljstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09938 Delež javnih sredstev v skupnih prihodkih NVO

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
%

2015

35,79

2018

38,00

35,57

2019

38,00

36,29

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09938 Delež javnih sredstev v skupnih prihodkih NVO"
Podatki (vir: CNVOS, https://www.cnvos.si/nvo-sektor-dejstva-stevilke/delez-prihodkov-iz-javnih-sredstev/) se nanašajo na leto 2018, za leto
2019 še niso dostopni. Ciljna vrednost ni dosežena, se pa absolutna vrednost javnega financiranja povečuje glede na pretekla leta, prav tako
tudi celotni prihodki NVO.

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180401 - Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu

Rezultati
C4270 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenskih skupnosti po svetu
Prispeva k specifičnemu cilju: C4184 - Podpora Slovencem v izseljenstvu
Opis rezultata
Izvedba vseh načrtovanih aktivnosti Urada z namenom ohranitve in utrditve slovenske identitete v izseljenstvu ter s tem omogočiti njen
vsestranski razvoj. 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 preko spletnega portala Slovenci.si. Organizacija in sodelovanje pri izvedbi različnih strokovnih seminarjev za potomce
Slovencev po svetu. Uresničevanje akcijskega načrta sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini.
Sofinanciranje udeležbe na šolah slovenskega jezika.
Obrazložitev doseganja rezultata
Urad je v letu 2019: izvedel javni razpis za finančno podporo Slovencem po svetu, izvedel vse načrtovane aktivnosti, izvedel poslovno
konferenco v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem, 2. 7. 2019 izvedel sejo Sveta Vlade za Slovence po svetu. Na podlagi sodelovanja z zunanjimi
izvajalci in Slovenci izven Republike Slovenije na portalu in družabnih omrežjih je prišlo do večjega vnosa vsebin in ogledov.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvedbo aktivnosti se ja nadaljevalo z ohranjanjem in razvojem slovenske identitete, kulture in jezika ter sodelovanja na področju znanosti,
gospodarstva, izobraževanja in mladih pri Slovencih po svetu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06807 % realizacije predvidenih aktivnosti

VIR ME IZH. LETO
%

2010

IZH. VREDNOST
85,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2011

85,00

2012

85,00

2014

85,00

85,00

2016

85,00

85,00

2017

100,00

85,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06807 % realizacije predvidenih aktivnosti"
Urad je izvedel načrtovane aktivnosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06807

Izvedba vseh načrtovanih aktivnostih v okviru letnega načrta dela.

C4273 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenske skupnosti v zamejstvu
Prispeva k specifičnemu cilju: C4191 - Podpora Slovencem v zamejstvu
Opis rezultata
Izvedba vseh načrtovanih aktivnosti Urada z namenom ohranitve in utrditve slovenske identitete v zamejstvu ter s tem omogočiti njen
vsestranski razvoj. 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
v zamejstvu. Podajanje mnenj za pridobitev državljanstva po 13. členu Zakona o državljanstvu RS. Spodbujanje vključevanja v projekte
čezmejnega sodelovanja. Organizacija in sodelovanje pri izvedbi različnih strokovnih seminarjev za Slovence v zamejstvu. Uresničevanje
akcijskega načrta sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini. Skrb za izvajanje pridobljenih pravic
slovenske manjšine v sosednjih državah.
Obrazložitev doseganja rezultata
Urad je v letu 2019: izvedel javni razpis za finančno podporo Slovencem v zamejstvu, izvedel vse načrtovane aktivnosti, dne 9.10.2019 izvedel
redna seja Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu na kateri sta se obravnavali osrednji temi: mladi zamejski Slovenci v skupnem slovenskem
kulturnem prostoru in zastopanost Slovencev zunaj meja RS v Državnem zboru RS. V sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca je
bila zvedena poslovna konferenca v Dobrli vasi, potekala so izobraževalna predavanja za mlade, študente in podjetnike iz zamejstva - MAJ
(mreža Alpe-Jadran) za zaključno prireditvijo v Cankarjevem domu.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvedbo aktivnosti se ja nadaljevalo z ohranjanjem in razvojem slovenske identitete, kulture in jezika ter sodelovanja na področju znanosti,
gospodarstva, izobraževanja in mladih pri Slovencih v zamejstvu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06808 % realizacije predvidenih aktivnosti

VIR ME IZH. LETO
%

2010

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

85,00

2011

DOSEŽENA VRED. ZR

85,00

2012

85,00

2014

85,00

85,00

2016

85,00

85,00

2017

85,00

85,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06808 % realizacije predvidenih aktivnosti"
Urad je izvedel načrtovane aktivnosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06808

Izvedba vseh načrtovanih aktivnostih v okviru letnega načrta dela.
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1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180402 - Podpora manjšinam

Rezultati
C5098 - Izvajanje programov/projektov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost
Prispeva k specifičnemu cilju: C5077 - Sofinanciranje uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske
skupnosti
Opis rezultata
Izvajanje programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost se zagotavlja s sofinanciranjem. S spremljanjem
izvajanja programov (nadzorom) se doprinese k uspešnemu poslovanju v korist narodnih in romske skupnosti.
Obrazložitev doseganja rezultata
Na podlagi letnih programov in pogodb ter odločbe za občine (vključno s samoupravnimi narodnimi skupnostmi) na dvojezičnem območju, so se
uspešno izvajali programi krovne organizacije madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, krovne organizacije italijanske narodne skupnosti v
Sloveniji, krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji, skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti, ki opravljajo svojo dejavnost za
pripadnike italijanske narodne skupnosti v Republiki Hrvaški in v Republiki Sloveniji, dvojezičnost in ustavne pravice narodnih skupnosti v
devetih občinah na dvojezičnem območju, RTV programi za italijansko, madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru RTV
Slovenija ter informativna dejavnost italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z zagotavljanjem sofinanciranja se je zagotovila izvedba načrtovanih programov, delovanja in aktivnosti ter s tem zagotovitev ustreznih pogojev
za delovanje organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in s tem izpolnjevanje oziroma doseganje nadrejenega
cilja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05360

Obseg izvajanja programov

VIR ME IZH. LETO
%

2010

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2012

100,00

100,00

2013

100,00

2014

100,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

2021

100,00

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05360 Obseg izvajanja programov"
Vrednost je dosežena. Na podlagi letnih programov in pogodb ter odločbe za občine (vključno s samoupravnimi narodnimi skupnostmi) na
dvojezičnem območju, so se ustrezno izvajali programi krovne organizacije madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, krovne organizacije
italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji, skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti, ki
opravljajo svojo dejavnost za pripadnike italijanske narodne skupnosti v Republiki Hrvaški in v Republiki Sloveniji, dvojezičnost in ustavne
pravice narodnih skupnosti v devetih občinah na dvojezičnem območju, RTV programi za italijansko, madžarsko narodno skupnost ter romsko
skupnost v okviru RTV Slovenija ter informativna dejavnost italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05360

/

C5103 - Spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in
romske skupnosti
Prispeva k specifičnemu cilju: C5085 - Spremljanje položaja obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti – delovanje na domači in mednarodni
ravni
Opis rezultata
S pripravo predlogov, gradiv in drugih dokumentov ter prispevkov k različnim gradivom, s sodelovanjem na vseh povezanih vsebinskih
področjih, Urad za narodnosti učinkovito skrbi za spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih
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skupnosti in romske skupnosti.
Obrazložitev doseganja rezultata
Rezultat se je v letu 2019 pričakovano dosegal. Gre za rezultat, ki je procesne narave, zato se njegova uspešnost dograjuje stalno in na dolgi rok.
Učinki se kažejo v postopnih spremembah, ki so posledica številnih aktivnosti, priprave informacij, poročil, odgovorov in drugih gradiv na
domači in mednarodni ravni.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z aktivnim delovanjem na domači in mednarodni ravni s pripravo informacij, predlogov, gradiv in drugih dokumentov ter prispevkov k različnim
gradivom, s sodelovanjem na vseh povezanih vsebinskih področjih, je zagotovljena ustrezna podlaga za uspešno izvedbo nadrejenega cilja v
smeri zaščite pravic narodnih skupnosti, vse to pa spremlja skrb za spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic
narodnih skupnosti in romske skupnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I05370 Uspešno izvedene aktivnosti v smeri pozitivnega varstva pravic obeh narodnih
skupnosti in romske skupnosti

IZH.
IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

Število 2010

5,00

2012 5,00

5,00

2013 5,00
2014 5,00

5,00

2015 5,00

5,00

2016 55,00

55,00

2017 55,00

55,00

2018 55,00

55,00

2019 55,00

55,00

2020 55,00
2021 55,00
2022 0,00
2023 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05370 Uspešno izvedene aktivnosti v smeri pozitivnega
varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti"
Rezultat je dosežen. Učinki se kažejo v postopnih spremembah, ki so posledica številnih aktivnosti, priprave informacij, poročil, odgovorov in
drugih gradiv na domači in mednarodni ravni, skupaj je bilo odzivov več kot 55.

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180403 - Podpora verskim skupnostim

Rezultati
C6730 - Socialna varnost verskih uslužbencev
Prispeva k specifičnemu cilju: C6727 - Zagotavljanje socialne varnosti verskih uslužbencev v skladu z Zakonom o verski svobodi
Opis rezultata
Država v skladu z Zakonom o verski svobodi sofinancira plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost verskih uslužbencev cerkva in
drugih verskih skupnost.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z izplačevanjem pomoči za sofinanciranje prispevkov zavarovancev za socialno zavarovanje verskih uslužbencev se je povečala njihova
socialna varnost.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvajanjem Zakona o verski svobodi se je povečala socialna varnost verskih uslužbencev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08171 Delež prispevkov, ki jih sofinancira država

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
%

2016

48,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

48,00

48,00

2017

48,00

48,00

2018

48,00

48,00

2019

48,00

48,00

2020

48,00

2021

48,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08171 Delež prispevkov, ki jih sofinancira država"
Stran 31 od 33
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V skladu z Zakonom o verski svobodi je bilo upravičenim verskim skupnostim izplačanih 48 % od osnove povprečne plače za predzadnji mesec
pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter obvezno zdravstveno
zavarovanje.

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga

Rezultati
C6921 - Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja,
vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlov
Prispeva k specifičnemu cilju: C6920 - Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja,
vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlov
Obrazložitev doseganja rezultata
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj je investicijski cikel za pripravo posameznih
projektov in programov zahteval in še vedno zahteva določen čas.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispeva k specifičnemu cilju: C6920 - Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in
inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08890

Učinkovito črpanje iz EKP

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

0,00

2015

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

12,00

12,20

2017

24,00

25,90

2018

36,00

48,70

2019

48,00

69,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08890 Učinkovito črpanje iz EKP"
Dinamika črpanja sredstev presega postavljeni plan do konca leta 2019.

C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
Prispeva k specifičnemu cilju: C7467 - Vzpostavitev spodbudnega podpornega okolja za delovanje NVO in prostovoljstva
Opis rezultata
Vzpostavitev učinkovitega in spodbudnega podpornega okolja za delovanje NVO in prostovoljstva.
Obrazložitev doseganja rezultata
Izvedeni so bili trije ukrepi iz proračunskega Sklada za NVO. Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih sofinanciranih iz
proračuna EU 2019, Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023 in Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo
nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Izvedena javna razpisa in javni poziv za nevladne organizacije pozitivno prispevajo k vzpostavitvi spodbudnega podpornega okolja za razvoj
in delovanje NVO in prostovoljstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09939 Št. sofinanciranih programov/projektov mrež NVO
I09940 Št. novih zaposlitev

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
št
št

2017
2017

0,00
0,00

2018

28,00

74,00

2019

100,00

127,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

124,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09939 Št. sofinanciranih programov/projektov mrež
NVO"
V letu 2019 je bilo podprtih 78 projektov NVO, ki so bili uspešni na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU obdobje. Za obdobje 2019-2023 je bilo
podprtih 14 programov/projektov mrež (ena horizontalna, 12 regijskih stičišč in ena prostovoljska). V okviru 35 pogodb se za obdobje 2019-2021
podpira profesionalizacija NVO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09940 Št. novih zaposlitev"
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V letu 2019 se je v okviru 35 partnerskih pogodb subvencioniralo 124 delovnih mest od teh 21 za koordinatorje in mentorje prostovoljstva.

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180405 - Enake možnosti

Rezultati
C5019 - Zmanjšanje vrzeli med ženskami in moškimi na različnih področjih
Prispeva k specifičnemu cilju: C6814 - Uresničevanje politike enakosti spolov
Opis rezultata
Zagotavljanje enake prepoznavnosti, moči in udeležbe žensk in moških na vseh področjih javnega in zasebnega življenja z izvajanjem Resolucije
o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020.
Obrazložitev doseganja rezultata
Konec leta 2015 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2015-2020, ki opredeljuje cilje in ukrepe
politike enakosti spolov. Resolucija se izvaja z dveletnimi periodičnimi načrti, prvi je bil sprejet za leti 2016 in 2017, drugi za leti 2018 in 2019 pa je
bil sprejet leta 2018.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških prispeva k zmanjšanju vrzeli med ženskami in moškimi na
različnih prednostnih področjih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08413 Število izvedenih ukrepov MDDSZ iz nacionalnega programa za enake
možnosti žensk in moških

VIR ME

IZH.
LETO

št. 2015

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
5,00

2015 3,00
2016 5,00

10,00

2017 5,00

10,00

2018 5,00

10,00

2019 5,00

15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08413 Število izvedenih ukrepov MDDSZ iz nacionalnega
programa za enake možnosti žensk in moških"
V letu 2019 je bilo izvedenih večina ukrepov MDDSZ, opredeljenih v periodičnem načrtu. Nekatere od teh aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v
letu 2020.

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180406 - Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje
Podprogram nima določenih rezultatov.

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180407 - Donacije za upravičence dela dohodnine

Rezultati
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