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0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
1511 Generalni sekretariat vlade
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
1541 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
1611 Ministrstvo za finance
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
030105 Izvajanje Sporazuma o vprašanjih
nasledstva
0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in
KXPDQLWDUQDSRPRþ
030302 ýODQVWYRYPHGQDURGQLKLQVWLWXFLMDK
030303 5D]YRMQRVRGHORYDQMHLQPHGQDURGQDSRPRþ
1711 Ministrstvo za notranje zadeve
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
1811 Ministrstvo za zunanje zadeve
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030101 Izvajanje zunanje politike in EU zadeve
030102 Multilateralno sodelovanje
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
0302 Gospodarska diplomacija
030201 Gospodarsko sodelovanje
030202 Promocija slovenskega gospodarstva za tuje
trge
0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in
KXPDQLWDUQDSRPRþ
030303 5D]YRMQRVRGHORYDQMHLQPHGQDURGQDSRPRþ
1911 Ministrstvo za obrambo
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
2030 Ministrstvo za pravosodje
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in
KXPDQLWDUQDSRPRþ
030302 ýODQVWYRYPHGQDURGQLKLQVWLWXFLMDK
030303 5D]YRMQRVRGHORYDQMHLQPHGQDURGQDSRPRþ
2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in
KXPDQLWDUQDSRPRþ
030302 ýODQVWYRYPHGQDURGQLKLQVWLWXFLMDK
2430 Ministrstvo za infrastrukturo
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
2550 Ministrstvo za okolje in prostor
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in
KXPDQLWDUQDSRPRþ
030302 ýODQVWYRYPHGQDURGQLKLQVWLWXFLMDK

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

122.298.674
122.298.674

123.181.362
123.181.362

109.352.973
109.352.973

89,41
89,41

88,77
88,77

185.000
185.000
185.000
83.001
83.001
83.001
80.000

91.155
91.155
91.155
228.631
228.631
228.631
13.500

88.655
88.655
88.655
216.863
216.863
216.863
8.061

47,92
47,92
47,92
261,28
261,28
261,28
10,08

97,26
97,26
97,26
94,85
94,85
94,85
59,71

80.000
80.000
25.174.500
11.180.500
9.200.500
1.980.000

13.500
13.500
12.296.130
308.783
188.679
120.104

8.061
8.061
12.126.486
139.139
19.035
120.104

10,08
10,08
48,17
1,24
0,21
6,07

59,71
59,71
98,62
45,06
10,09
100,00

13.994.000

11.987.347

11.987.347

85,66

100,00

26.500
13.967.500
141.627
141.627
141.627
90.014.619
73.850.158
70.337.066
3.512.092
1.000
3.615.699
3.248.699
367.000

22.903
11.964.444
68.009
68.009
68.009
105.239.426
86.721.693
81.121.326
3.650.149
1.950.218
5.604.971
5.047.971
557.000

22.903
11.964.444
65.098
65.098
65.098
91.832.739
73.481.835
68.583.298
3.632.174
1.266.363
5.473.219
5.040.171
433.048

86,43
85,66
45,96
45,96
45,96
102,02
99,50
97,51
103,42
--151,37
155,14
118,00

100,00
100,00
95,72
95,72
95,72
87,26
84,73
84,54
99,51
64,93
97,65
99,85
77,75

12.548.762

12.912.762

12.877.685

102,62

99,73

12.548.762
41.500
41.500
41.500
190.000
190.000
190.000
1.372.000

12.912.762
68.168
68.168
68.168
48.333
48.333
48.333
1.096.000

12.877.685
68.136
68.136
68.136
48.333
48.333
48.333
1.056.635

102,62
164,18
164,18
164,18
25,44
25,44
25,44
77,01

99,73
99,95
99,95
99,95
100,00
100,00
100,00
96,41

90.000
90.000
1.282.000

19.000
19.000
1.077.000

4.229
4.229
1.052.406

4,70
4,70
82,09

22,26
22,26
97,72

1.162.000
120.000
430.000

957.000
120.000
513.112

932.406
120.000
510.561

80,24
100,00
118,74

97,43
100,00
99,50

90.000
90.000
340.000

123.112
123.112
390.000

120.561
120.561
390.000

133,96
133,96
114,71

97,93
97,93
100,00

340.000
123.000
123.000
123.000
1.369.090
255.000
255.000
1.114.090

390.000
16.930
16.930
16.930
1.162.588
32.373
32.373
1.130.215

390.000
2.822
2.822
2.822
1.151.250
25.623
25.623
1.125.627

114,71
2,29
2,29
2,29
84,09
10,05
10,05
101,04

100,00
16,67
16,67
16,67
99,02
79,15
79,15
99,59

1.114.090

1.130.215

1.125.627

101,04

99,59
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2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
2711 Ministrstvo za zdravje
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in
KXPDQLWDUQDSRPRþ
030302 ýODQVWYRYPHGQDURGQLKLQVWLWXFLMDK
3130 Ministrstvo za javno upravo
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in
KXPDQLWDUQDSRPRþ
030302 ýODQVWYRYPHGQDURGQLKLQVWLWXFLMDK
3340 Ministrstvo za kulturo
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
B 5DþXQILQDQþQLKWHUMDWHYLQQDORåE
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO
SODELOVANJE
1611 Ministrstvo za finance
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030105 Izvajanje Sporazuma o vprašanjih
nasledstva
0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in
KXPDQLWDUQDSRPRþ
030304 9SODþHYDQMHNDSLWDODLQUH]HUY

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

130.000

130.000

6.578

5,06

5,06

130.000
130.000
785.634
250.634
250.634
535.000

130.000
130.000
435.838
24.737
24.737
411.102

6.578
6.578
432.875
21.773
21.773
411.102

5,06
5,06
55,10
8,69
8,69
76,84

5,06
5,06
99,32
88,02
88,02
100,00

535.000
10
10
10
2.100.000
200.000
200.000
1.900.000

411.102
59.562
59.562
59.562
1.637.825
13.825
13.825
1.624.000

411.102
27.103
27.103
27.103
1.634.622
13.825
13.825
1.620.797

76,84
------77,84
6,91
6,91
85,31

100,00
45,50
45,50
45,50
99,80
100,00
100,00
99,80

1.900.000
78.693
78.693
78.693
53.725.572
53.725.572

1.624.000
76.155
76.155
76.155
53.725.572
53.725.572

1.620.797
76.155
76.155
76.155
44.674.261
44.674.261

85,31
96,77
96,77
96,77
83,15
83,15

99,80
100,00
100,00
100,00
83,15
83,15

53.725.572
18.000.000
18.000.000

53.725.572
17.999.599
17.999.599

44.674.261
8.948.288
8.948.288

83,15
49,71
49,71

83,15
49,71
49,71

35.725.572

35.725.973

35.725.973

100,00

100,00

35.725.572

35.725.973

35.725.973

100,00

100,00
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Poslovno poročilo
Opis politike
Med temeljnimi smernicami zunanjepolitične dejavnosti Republike Slovenije je, ob zagotavljanju nacionalne neodvisnosti, slovenske nacionalne
identitete in varnosti ter zaščite interesov slovenske države in njenih državljanov, tako tistih doma kot tudi v zamejstvu in po svetu, ureditev
odnosov s sosednjimi državami, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter dobremu sodelovanju na gospodarskem in drugih
področjih. Republika Slovenija se zavzema za krepitev sodelovanja in zaupanja ter za celovito spoštovanje človekovih pravic, kot jih določajo
mednarodne pogodbe in drugi mednarodni akti oziroma običajno mednarodno pravo. Posebno pozornost posveča kontrolnim mehanizmom ter
ureditvi človekovih pravic v Evropi. Republika Slovenija si prizadeva za ureditev nasledstvenih vprašanj v skladu z mednarodnim pravom,
upoštevaje razpad nekdanje države, enakopravno obravnavo vseh novih držav naslednic in sorazmeren prevzem nasledstvenih pravic in
dolžnosti. Na področju globalnih in regionalnih mednarodnih ekonomskih odnosov se Republika Slovenija zavzema za rešitve, ki zagotavljajo
polno zaposlitev, višjo kvaliteto življenja in pogoje za gospodarski ter družbeni napredek in razvoj, spodbuja mednarodno razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč, spodbuja medkulturni dialog in sodelovanje na področju kulture v zunanjih odnosih. Podpira boj proti terorizmu, trgovini
z mamili in vsem drugim oblikam mednarodnega kriminala v skladu z ustavo in mednarodnim pravom.
Politika zajema cilje naslednjih programov in podprogramov

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030101 - Izvajanje zunanje politike in EU zadeve
030102 - Multilateralno sodelovanje
030103 - Predstavljanje Republike Slovenije v tujini
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
030105 - Izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva
0302 - Gospodarska diplomacija
030201 - Gospodarsko sodelovanje
030202 - Promocija slovenskega gospodarstva za tuje trge
0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030301 - Medinstitucionalno sodelovanje
030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah
030303 - Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč
030304 - Vplačevanje kapitala in rezerv

Poročilo o doseženih ciljih

Splošni cilji
C2027 - Zastopanje in uveljavitev političnih, varnostnih, gosp. in drugih interesov RS in njenih državljanov
v okviru EU, v svetu in pri mednarodnih org.
Opis splošnega cilja
Slovenija mora imeti jasno, dosledno, odgovorno in učinkovito zunanjo politiko, ki izhajajoč iz mednarodnega prava, prava EU, Ustave RS,
Zakona o zunanjih zadevah, Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in drugih dokumentov, ki urejajo vodenje slovenske zunanje
politike, sledi k doseganju ključnih ciljev kot so: mir, varnost in blaginja države ter njenih državljanov in državljank; urejenost bilateralnih
odnosov s posebnim poudarkom na dobrososedskih odnosih v alpsko-jadransko podonavskem prostoru in Srednji Evropi; krepitev trgovinske
menjave in internacionalizacija slovenskih podjetij; poglobljeni odnosi s partnerji v EU ter drugimi ključnimi političnimi in gospodarskimi
partnericami; umestitev RS v jedro poglobljene in razširjene EU; podpora vključevanju RS v vseevropska prometna in energetska omrežja; ugled
in prepoznavnost Slovenije kot uspešne članice EU, vpete v skupno evropsko zunanjo in varnostno politiko; okrepljen multilateralni sistem,
temelječ na suvereni enakosti držav, kolektivni varnosti, mirnem reševanju sporov, visokih standardih človekovih pravic in okrepljeni vlogi
mednarodnega prava kot tudi prepoznavnost slovenske kulture. Deklaracija o zunanji politiki RS (DeZPRS-1) kot temeljni nacionalni strateški
dokument s področja zunanje politike opredeljuje cilje slovenske zunanje politike ter določa prednostna področja in območja delovanja. Obenem
deklaracija določa, da minister, pristojen za zunanje zadeve, enkrat letno Državnemu zboru RS predstavi oceno o razvoju mednarodnih odnosov
ter položaju RS v mednarodni skupnosti glede na v deklaraciji opredeljene cilje ter prednostna področja in območja.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Slovenija kot odgovorna članica Organizacije združenih narodov (OZN), Evropske unije (EU) in Nata si je tudi v letu 2019 prizadevala tvorno
prispevati k reševanju teh perečih izzivov in hkrati okrepiti svoj položaj v Evropi in globalni skupnosti.
Republika Slovenija je 5. in 6. junija 2019 gostila 4. vrh pobude Tri morja (Baltik, Jadran in Črno morje) v Sloveniji. Upoštevajoč številčno
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zastopanost predsednikov držav, je šlo za eno največjih politično in poslovnih srečanj v Sloveniji doslej
Pristojni slovenski organi so tudi v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem končne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško z
dne 29. 6. 2017, kolikor je bilo to mogoče brez sodelovanja druge strani. Tudi minulo leto je bilo v znamenju prizadevanj za nadaljevanje
dobrososedskih odnosov z Avstrijo, Hrvaško, Italijo in Madžarsko. Poleg ohranjanja političnega dialoga je bil poudarek še naprej na krepitvi
gospodarskega sodelovanja, razvoju infrastrukturnih povezav in čezmejnih projektih.
Intenzivni politični in gospodarski stiki z Nemčijo so bili lani v znamenju uradnega obiska nemškega zveznega predsednika Walterja Steinmeierja
in njegove udeležbe na vrhu Tri morja v Ljubljani. Potekal je tudi živahen dialog s srednjeevropskimi državami. V okviru rednega sodelovanja
Slovenije z Višegrajsko skupino se je tako predsednik republike Borut Pahor v Pragi udeležil srečanja predstavnikov Češke, Madžarske, Poljske,
Slovaške, Slovenije in Srbije.
Slovenska diplomacija si je tudi lani prizadevala za nadaljevanje in razširitev vsestranskega sodelovanja z našo najpomembnejšo transatlantsko
zaveznico – ZDA. Septembra je bil predsednik vlade Marjan Šarec na uradnem obisku v Ruski Federaciji z namenom krepitve dvostranskega
dialoga ter političnega, gospodarskega in kulturnega sodelovanja.
Glede držav Zahodnega Balkana je bila Slovenija tudi v preteklem letu med glavnimi zagovornicami njihovega vključevanja v EU in Nato, hkrati
pa je sistematično razvijala tudi bilateralno sodelovanje z njimi. Slovenski predstavniki so v minulem letu aktivno sodelovali tudi na področju
regionalnega sodelovanja v okviru Brdo-Brioni procesa, Berlinskega procesa, Srednjeevropske pobude, Jadransko-jonske pobude in
Regionalnega sveta za sodelovanje. Z državami Jugovzhodne Evrope so potekale redne konzultacije na ravni državnih sekretarjev in generalnih
direktorjev. Precej pozornosti se je posvečalo tudi sodelovanju z raznimi državami v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki in Oceaniji.
Na področju nasledstva po razpadli SFRJ je Slovenija v letu 2019 nadaljevala s svojo dejavno vlogo pri reševanju odprtih nasledstvenih
vprašanj in implementaciji sporazuma o vprašanjih nasledstva.
Lansko leto je bilo že v znamenju sistematičnih priprav na drugo slovensko predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Tudi tokrat bo v
triu predsedstev skupaj z Nemčijo (druga polovica leta 2020) in Portugalsko (prva polovica leta 2021). V okviru priprav na predsedovanje je bila
vzpostavljena centralna struktura za splošno medresorsko koordinacijo v kabinetu predsednika vlade.
Temeljno vodilo pri multilateralnem mednarodnem sodelovanju Slovenije je bila tudi v letu 2019 želja po okrepitvi in učinkovitem delovanju na
načelih in pravilih temelječega multilateralizma z osrednjo vlogo OZN, kar je med drugim izpostavil predsednik vlade Marjan Šarec v svojem
nagovoru na splošni razpravi 74. zasedanja generalne skupščine OZN. V okviru severnoatlantskega zavezništva je Slovenija lani še posebej
podpirala približevanje Severne Makedonije tej integraciji. Slovenija je nadaljevala s sodelovanjem v Natovih okrepljenih odzivnih silah (eNRF),
Natovi okrepljeni prednji prisotnosti v Latviji (eFP) ter Natovem regionalnem središču za jug v Neaplju, nedavno pa smo napovedali tudi
prispevek v Natovo pobudo o pripravljenosti sil (NRI).
Naša država je kot članica Globalne koalicije zoper Islamsko državo v preteklem letu nadaljevala s podporo prizadevanjem mednarodne
skupnosti v boju proti terorizmu, ki je privedel do vojaškega poraza islamskih skrajnežev v Siriji in Iraku.
Naša diplomacija je tudi v lanskem letu posvečala izjemno pozornost pomoči slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge (še posebej na trge
neevropskih držav). Tako so bila izvedena številna zasedanja mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje in dvostranske gospodarske
konzultacije. V Ljubljani je junija potekal Poslovni forum pobude Tri morja, ki je spremljal dvodnevni predsedniški vrh. Forum, ki se ga je
udeležilo preko 600 predstavnikov zasebnega in vladnega sektorja iz številnih držav, so skupaj organizirali MZZ, Center za evropsko prihodnost
in Gospodarska zbornica Slovenije. Zelo aktivni smo bili tudi na področju kulturne diplomacije: ministrstvo in Ministrstvo za kulturo sta tako s
skupnim kulturnim skladom ob pomoči diplomatskih in konzularnih predstavništev podprli in izvedli več kot 160 kulturnih dogodkov z različnih
umetniških področij v 44 državah. S 1. septembrom 2019 je začela v Bruslju delovati tudi Slovenska hiša s ciljem promocije slovenske
ustvarjalnosti, inovativnosti, gospodarske konkurenčnosti, umetnosti, znanosti, športa, turizma, gastronomije in vinarstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07544 Izpolnjevanje mednarodnih zavez za dosego deleža BND namenjenega
mednarodnemu razvojnemu sodelovanju

VIR ME

IZH.
LETO

delež 2016

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
0,15

2016 0,15

0,15

2017 0,16

0,19

2018 0,19

0,16

2019 0,19

0,16

2020 0,20
2021 0,21
2022 0,19
I09484 Delež izvoza glede na BDP

%

2015

66,11

2017 68,11

80,00

2018 82,30

0,00

2019 87,90

0,00

2020 89,90
2021 90,90
2022 91,70

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07544 Izpolnjevanje mednarodnih zavez za dosego deleža
BND namenjenega mednarodnemu razvojnemu sodelovanju"
Slovenija je v letu 2018 za uradno razvojno pomoč namenila 0,16 % bruto nacionalnega dohodka (BND) oz. 70,76 milijona evrov. Preliminarni
podatki za leto 2019 bodo na voljo aprila 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09484 Delež izvoza glede na BDP"
Podatkov o številu izvoznikov za 2019 SURS še ni objavil.

Opis kazalnikov
ID

OPIS
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V globalni donatorski skupnosti so se le EU in njene države članice (ter Norveška) konkretno zavezale, da bodo v določenih časovnih okvirih
uresničevale zavezo glede višine uradne razvojne pomoči (URP), ki jo opredeljuje OZN (op. 0,70 % bruto nac. dohodka za URP). V tem kontekstu so
bili v pripravah na novo Agendo 2030 za trajnostni razvoj na zasedanju Sveta EU za zun. zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje, leta
I07544 2015 sprejeti sklepi Sveta EU o globalnem partnerstvu za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj po letu 2015, s katerimi so EU in njene države
članice obnovile kolektivno zavezo EU za dosego cilja 0,70 % BND za URP v časovnem okviru agende (t.j. do leta 2030). Države, ki so postale članice
EU pred 2002, so sprejele individualno zavezo, da bodo v časovnem okviru agende ohranile oz. dosegle cilj 0,70 % bruto nac. dohodka za URP,
medtem, ko so se države, ki so postale članice EU po 2002, med njimi RS, zavezale, da si bodo prizadevale povečati URP na 0,33% BND.
I09484

Kazalnik prikazuje stopnjo mednarodne trgovinske integracije in povezanosti Slovenije. Kaze tudi na konkurencno sposobnost slovenskega
gospodarstva na tujih trgih in tuje povprasevanje po slovenskih proizvodih. Vir podatkov: SI-STAT, UMAR

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
Opis programa
Republika Slovenija svojo zunanjo politiko gradi izhajajoč iz temeljnih načel ustavne ureditve države, skladno z načeli Ustanovne listine OZN in
splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava ter cilji in vrednotami Evropske unije. Slovenska zunanja politika ureja zadeve, ki se nanašajo na
odnose Republike Slovenije z drugimi državami in mednarodnimi povezavami ter organizacijami. V odnosu s sosednjimi državami zasleduje
načelo nedotakljivosti mednarodno priznanih meja in se zavzema za krepitev odnosov med državami ter povečanje čezmejnega sodelovanja.
Ministrstvo za zunanje zadeve kot glavni izvajalec si prizadeva za uveljavitev in zaščito slovenskih interesov v mednarodnih povezavah ter za
povečanje prepoznavnosti in ugleda v mednarodnem prostoru. Sooblikuje in zagotavlja ustrezno medresorsko koordinacijo stališč do politik EU,
spremlja politične in druge procese ter zunanjo politiko posameznih držav in aktualna krizna žarišča. Sodeluje v aktivnostih v mednarodnih
organizacij. Poleg tega spremlja položaj pripadnikov slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter Slovencev po svetu in podpira njihova
prizadevanja, da države, v katerih živijo, spoštujejo mednarodne obveznosti za njihovo zaščito. Posebno skrb posveča tudi pomoči, varnosti in
zaščiti interesov slovenskih državljanov in državljanov članic EU ter gospodarskih in drugih pravnih subjektov iz RS v tujini. Spodbuja
medkulturni dialog.

Specifični cilji
C2140 - Krepitev ugleda in prepoznavnosti RS v okviru EU, v svetu in pri mednarodnih in regionalnih
organizacijah ter učinkovito delovanje diplomatske službe
Prispeva k splošnemu cilju: C2027 - Zastopanje in uveljavitev političnih, varnostnih, gosp. in drugih interesov RS in njenih državljanov v okviru
EU, v svetu in pri mednarodnih org.
Opis specifičnega cilja
Krepitev odnosov s sosednjimi državami, državami v bližnji in širši okolici ter izbranimi strateškimi partnerji, globalnimi in regionalnimi silami.
Aktivno sooblikovanje politik EU vključno s skupno zunanjo in varnostno politiko EU. Zagovarjanje vrednot in sooblikovanje ciljev in
programov mednarodnih in regionalnih organizacij. Dejavna zunanja politika s poudarkom na zagotavljanju varnosti, trajnostne rasti, vladavine
prava in človekove pravice v svetu. Prisotnost RS v zanjo ključnih procesih in odnosih v mednarodni skupnosti. Širitev skupnih vrednot EU v
smislu podpore perspektivi državam Vzhodnega partnerstva. Krepitev dvostranskih stikov v Sredozemlju in povezovalna vloga RS med EU in
Zahodnim Balkanom, predvsem preko Brdo Procesa. Prizadevanje za močno skupno zunanjo in varnostno politiko EU ter trdna strateška
partnerstva med EU in globalnimi akterji.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
MZZ je pristojno za zastopanje in uveljavljanje interesov RS v mednarodni skupnosti, tako v državah akreditacije, v okviru EU ter kot v
mednarodnih organizacijah, katerih članica je. Obiski na najvišji ravni bistveno pripomorejo h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Slovenije in
njene zunanje politike v tujini. S krepitvijo stikov s predstavniki mednarodnih organizacij, vključevanjem v procese mednarodnih organizacij ter
sodelovanjem v okviru EU in z drugimi državami Slovenija aktivno sooblikuje politike teh organizacij, njihove vrednote in programe. K
predstavljanju in zastopanju RS v državah sprejemnicah in pri mednarodnih organizacijah MZZ prispeva z rednimi stiki s političnimi in drugimi
predstavniki, dajanjem izjav, predstavljanjem ter zavzemanjem stališč v imenu RS ter podpisovanjem ali parafiranjem diplomatskih instrumentov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Obiski na najvišji politični ravni so pomemben instrument izgradnje zaupanja in sodelovanja med državami. Izmenjava stališč in idej glede
aktualnih in prihodnjih izzivov krepi položaj Slovenije v mednarodni skupnosti. Praviloma obiski na najvišji ravni dajejo strateške smernice za
prihodnji razvoj odnosov med državami. S tem pripomorejo k uveljavljanju slovenskih interesov ter prispevajo k zagotavljanju miru in varnosti v
mednarodni skupnosti ter varnejšemu položaju RS.
Ob bilateralnih obiskih se praviloma organizirajo tudi stranski dogodki, usmerjeni h krepitvi slovenskega gospodarskega sodelovanja in
promociji Slovenije kot izvoznega gospodarstva. Aktivnosti so namenjene tudi ohranitvi položaja znotraj
jedra Evropske unije ter intenziviranju odnosov s strateškimi partnerji in globalnimi velesilami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003520 Delež opravljenih aktivnosti delovanja RS v mednarodnih organizacijah
vključno z EU v okviru enotnega programa predvidenih srečanj

VIR

ME

Letno poročilo %
o delu MZZ

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2012 90,00

2011 130,00
2014 90,00

80,00

2015 90,00

90,00

2016 90,00

90,00

2017 80,00

43,00

2018 50,00

52,00

2019 40,00

61,00

Stran 4 od 27

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
2019 40,00

61,00

2020 40,00
2021 40,00
2022 40,00
I07376 Delež opravljenih bilateralnih obiskov in srečanj v okviru enotnega
programa predvidenih srečanj

%

2016 60,00

2016 90,00

90,00

2017 60,00

29,00

2018 50,00

30,00

2019 40,00

34,00

2020 40,00
2021 40,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003520 Delež opravljenih aktivnosti delovanja RS v
mednarodnih organizacijah vključno z EU v okviru enotnega programa predvidenih srečanj"
Na ravni PR, PV, PDZ in MZZ je bilo na multilalteralnih dogodkih realiziranih 38 od 62 aktivnosti. Nerealizacija je posledica različnih okoliščin in
dejavnikov, ki jih ni mož predvideti v času nastajanja programa mednarodnih aktivnosti. Istočasno so bile v letu 2019 realizirane številne dodatne
aktivnosti, ki niso bile načrtovane v skupnem programu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07376 Delež opravljenih bilateralnih obiskov in srečanj v
okviru enotnega programa predvidenih srečanj"
Na ravni PR, PV, PDZ in MZZ je bilo realiziranih 37 od 108 aktivnosti. Nerealizacija je posledica različnih okoliščin in dejavnikov, ki jih ni mož
predvideti v času nastajanja programa mednarodnih aktivnosti. Istočasno so bile v letu 2019 realizirane številne dodatne aktivnosti, ki niso bile
načrtovane v skupnem programu.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003520

Upošteva se vse realizirane udeležbe na nivoju PR, PV, PDZ in MZZ (ne pa tudi ministrov ostalih resorjev), ki so navedeni v programu načrtovanih
mednarodnih aktivnosti predsednika republike, predsednika državnega zbora, predsednika vlade, predsednika državnega sveta, ministrov in vodij
vladnih služb, ki ga vsako leto potrdi Vlada RS. Vir podatkov: Poročila o izvedenih obiskih, ki jih sprejme Vlada RS; vse predvidene udeležbe na
multilateralnih dogodkih, vključno z udeležbo na dogodkih v okviru EU na omenjenem nivoju v posameznem letu predstavljajo 100% vrednost.

Upošteva se vse realizirane obiske in srečanja na nivoju PR, PV, PDZ in MZZ (ne pa tudi ministrov ostalih resorjev), ki so navedeni v programu
načrtovanih mednarodnih aktivnosti predsednika republike, predsednika državnega zbora, predsednika vlade, predsednika državnega sveta, ministrov
I07376 in vodij vladnih služb, ki ga vsako leto potrdi Vlada RS. Vir podatkov: Poročila o izvedenih obiskih, ki jih sprejme Vlada RS; vsi predvideni obiski na
omenjenem nivoju v posameznem letu predstavljajo 100% . Dvostranski obiski in srečanja v državah, ki sodijo pod okrilje Direktorata za skupno
zunanjo in varnostno politiko in Direktorata za evropske zadeve.

C6188 - Pravična razdelitev pravic, obveznosti, premoženja in dolgov
Prispeva k splošnemu cilju: C2027 - Zastopanje in uveljavitev političnih, varnostnih, gosp. in drugih interesov RS in njenih državljanov v okviru
EU, v svetu in pri mednarodnih org.
Opis specifičnega cilja
V interesu RS in vseh držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije je opredelitev in določitev pravične razdelitve
pravic, obveznosti, premoženja in dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Sporazum o vprašanjih nasledstva se s strani RS doseldno izvaja. V letu 2019 je bil sklican skupni odbor visokih predstavnikov, ki se ga je
udeležila visoka predstavnica RS za nasledstvo in na njem zastopala interese RS v skladu z izhodišči, ki jih je sprejela vlada.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Sporazum o vprašanjih nasledstva se s strani RS doseldno izvaja. V letu 2019 je bil sklican skupni odbor visokih predstavnikov, ki se ga je
udeležila visoka predstavnica RS za nasledstvo in na njem zastopala interese RS v skladu z izhodišči, ki jih je sprejela vlada.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06801 Doseganje pravične razdelitve pravic, obveznosti, premoženja in
dolgov

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

100,00

2012 100,00

100,00

2014 100,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 100,00
2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06801 Doseganje pravične razdelitve pravic, obveznosti,
premoženja in dolgov"
V letu 2019 je bil sklican skupni odbor visokih predstavnikov, ki se ga je udeležila visoka predstavnica RS za nasledstvo, in na njem zastopala
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interese RS v skladu z izhodišči, ki jih je sprejela vlada.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06801

V interesu RS in vseh držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije je opredelitev in določitev pravične razdelitve pravic,
obveznosti, premoženja in dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.

C6403 - Uspešno izvajanje pomoči slovenskim in EU državljanom v tujini in uspešno izvajanje vizumske
politike
Prispeva k splošnemu cilju: C2027 - Zastopanje in uveljavitev političnih, varnostnih, gosp. in drugih interesov RS in njenih državljanov v okviru
EU, v svetu in pri mednarodnih org.
Opis specifičnega cilja
Slovenska diplomatko-konzularna predstavništva (DKP) nudijo konzularno zaščito in druge storitve slovenskim državljanom, ki dolgoročno in
kratkoročno prebivajo v tujini in konzularno zaščito državljanom drugih članic EU. Opravljajo tudi storitve (vizumsko politiko in dovoljenja za
prebivanje) za tuje državljane, katerih cilj je dolgoročno ali kratkoročno bivanje v Republiki Sloveniji.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Konzularna služba je v letu 2019 uspešno izvajala in izvedla vse zadane cilje in naloge iz področja zaščite in pomoči slovenskim državljanom,
skrbel aza kvaliteto in dostopnost storitev za slovenske državljane in tujce.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Strokovno, profesionalno in kvalitetno nudenje storitev in skrb za stranke krepi ugled Slovenije med domačo in tujo javnostjo.Sodelovanje z
drugimi EU državami pa krepi mednarodno sodelovanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07375 Delež zaključenih konzularnih zadev s področja zaščite
državljanov

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2012

100,00

2016 100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
100,00

2017 100,00

1,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00
I09469 Delež zaključenih zadev vizumske politike

delež 2016

100,00

2017 100,00

1,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07375 Delež zaključenih konzularnih zadev s področja
zaščite državljanov"
Konzularna služba je v letu 2019 dosegla zadane cilje. Število evidentiranih zadev se je primerjalno na leto 2018 povečalo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09469 Delež zaključenih zadev vizumske politike"
Postopki so bili zaključeni 100%.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07375

Kazalnik predstavlja delež opravljenih konzularnih storitev.

I09469

Delež zaključenih postopkov izdaje vizumov tujim državljanom in drugih postopkov s področja vizumske politike.

C7647 - Uspešno izvedeno predsedovanje Slovenije Svetu EU
Prispeva k splošnemu cilju: C2027 - Zastopanje in uveljavitev političnih, varnostnih, gosp. in drugih interesov RS in njenih državljanov v okviru
EU, v svetu in pri mednarodnih org.
Opis specifičnega cilja
V drugi polovici leta 2021 Slovenija na podlagi redne rotacije prevzema polletno predsedovanje Svetu EU. Uspešno izvedeno predsedovanje
Svetu EU je sredstvo za povečanje ugleda in prepoznavnosti Republike Slovenije v EU in v svetu. Hkrati je predsedovanje priložnost za
promocijo specifičnih tem, dosjejev in zakonodajnih aktov, ki so v zunanjepolitičnem interesu Republike Slovenije.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Eden ključnih delov priprav na predsedovanje je tudi priprava vsebinskih prioritet predsedovnaja. Večji del sicer predstavlja tako imenovana
podedovana agenda, nacionalne prioritete pa odsevajo interese Slovenije v okviru posameznih dosjejev EU.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Nacionalni program predsedovanja je ključen za dobro pripravo na predsedovanje. Preko procesa priprave programa se izoblikujejo nacionalne
prioritete ter vzpostavi proces redne koordinacije in spremljanja prednostnih dosjejev, kar je ključno za uspešno izvedbo predsedovanja. Trio
program predstavlja širši okvir nacionalnemu programu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10352

Število izvedenih dogodkov

VIR ME

IZH. LETO

število 2019

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

2021

15,00

2022

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10352 Število izvedenih dogodkov"
Dokončni koledar predsedovanja bo, skladno z načrtom, pripravljen v prvi polovici 2021. Zaključno poročilo o predsedovanju bo pripravljeno po
koncu predsedovanja, v 2022.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10352

Število izvedenih dogodkov, povezanih s predsedovanjem EU, ki jih bo MZZ organiziralo v času predsedovanja v Sloveniji.

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030101 - Izvajanje zunanje politike in EU zadeve

Rezultati
C2144 - Krepitev aktivnosti v okviru institucij in organov EU
Prispeva k specifičnemu cilju: C2140 - Krepitev ugleda in prepoznavnosti RS v okviru EU, v svetu in pri mednarodnih in regionalnih
organizacijah ter učinkovito delovanje diplomatske službe
Opis rezultata
Ugled in prepoznavnost Republike Slovenije kot uspešne članice Evropske unije ter umestitev Republike Slovenije v jedro poglobljene in
razširjene Evropske unije z močno skupno zunanjo in varnostno politiko, sta dva izmed prioritetnih ciljev, opredeljenih v Deklaraciji o zunanji
politiki Republike Slovenije. Preko aktivnega sodelovanja in sooblikovanja politik EU Slovenija bistveno prispeva k varnosti, miru in blaginji
tako v širšem mednarodnem okolju kot tudi v svoji neposredni soseščini, s tem pa se krepi tudi ugled in prepoznavnost Republike Slovenije v
svetu. Ministrstvo za zunanje zadeve ima v skladu z veljavno zakonodajo osrednjo koordinacijsko vlogo na področju zadev EU.
Obrazložitev doseganja rezultata
MZZ ima, tudi na podlagi Zakona o zunanjih zadevah, vlogo glavnega koordinatorja pri pripravi Deklaracije o usmeritvah RS v EU. V procesu
priprave se prioritete ter stališča RS glede posameznih politik medresorsko usklajujejo. Na podlagi prispevkov posameznih deležnikov MZZ
zbere in uredi končno verzijo dokumenta. Deklaracija je predstavljena tako vladi kot Državnemu zboru, kjer MZZ aktivno sodeluje v vseh fazah
postopka. Tako usklajena in sprejeta Deklaracija zagotavlja podlago in smernice za delovanje vsem predstavnikom RS na zasedanjih skupin v
različnih formatih Sveta s ciljem uresničevanja prioritetnih ciljev in interesov RS, kot izhajajo iz strateških zunanjepolitičnih dokumentov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Deklaracija predstavlja medresorsko usklajene smernice za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU na vseh področjih. Usklajena stališča
in usmeritve v Deklaraciji predstavljajo podlago in smernice slovenskim pogajalcem in ekspertom za udeležbo na zasedanjih delovnih skupin
Sveta. Predstavlja transparentna stališča RS glede aktualnih vprašanj in politik EU ter s tem krepi njihovo prepoznavnost pri evropskih
partnerjih. Hkrati zagotavlja okvir za aktivnosti predstavnikov RS na vseh nivojih v okviru EU ter s tem prispeva k uresničevanju temeljnih
slovenskih zunanjepolitičnih interesov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

IZH.
LETO

I003516 Sprejeta Deklaracija o usmeritvah za delovanje RS v Letno poročilo o delu število 2016
institucijah EU
MZZ

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.
1,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

2011 17,00
2014 0,00

280,00

2016 280,00

849,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

1,00

2020 1,00
2021 0,00
2022 1,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003516 Sprejeta Deklaracija o usmeritvah za delovanje RS
v institucijah EU"
Državni zbor RS je Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019–junij 2020
potrdil na plenarnem zasedanju marca 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Deklaracijo na podlagi poprejšnjega medresorskega usklajevanja sprejme DZ RS. Ministrstvo za zunanje zadeve je nosilec in glavni koordinator
priprave Deklaracije o Usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU. Deklaracija opredeljuje ključne naloge in usmeritve, ki jim bo
Republika Slovenija sledila pri svojem delovanju v institucijah EU. Sprejme jo Državni zbor RS in predstavlja temeljne politične usmeritve glede
I003516
strateških vprašanj, s katerimi se bo Republika Slovenija srečevala pri nadaljnjem odločanju v postopkih sprejemanja zakonodajnih in drugih aktov
Evropske unije v prihodnjem obdobju, ob upoštevanju 18-mesečnega programa Sveta ter Delovnega programa Komisije. Gre torej za izdelavo
zahtevnega dokumenta, ki na vsak način sodi v kontekst proračuna.

C6409 - Krepitev multilateralnih aktivnosti
Prispeva k specifičnemu cilju: C2140 - Krepitev ugleda in prepoznavnosti RS v okviru EU, v svetu in pri mednarodnih in regionalnih
organizacijah ter učinkovito delovanje diplomatske službe
Opis rezultata
Krepitev multilateralnih aktivnosti RS prispeva k uresničevanju vseh ciljev Deklaracije o zunanji politiki RS, posebej pa k varnosti Republike
Slovenije: miru, varnosti in politični stabilnosti v sosedstvu in Evropi ter širše v svetu; ter okrepljenemu multilateralnemu sistemu, ki temelji na
učinkoviti Organizaciji združenih narodov, suvereni enakosti držav, kolektivni varnosti, mirnem reševanju sporov, samoodločbi narodov, visokih
standardih človekovih pravic, močni vlogi mednarodnega prava, okrepljenem mednarodnem razvojnem sodelovanju, humanitarni pomoči in
trajnostnem razvoju. Krepitev multilateralnih aktivnosti se zagotavlja s predstavljanjem in zastopanje RS v svetu in pri mednarodnih
organizacijah (OZN, NATO, OVSE, SE itd.) ter učinkovitim komuniciranjem teh aktivnosti z deležniki.
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 je bilo izvedenih večje število srečanj na višjih ravneh s predstavniki mednarodnih organizacij, predvsem OZN, Nata, OVSE in
drugih. Poleg načrtovanih obveznosti, ki so del enotnega programa, smo zagotovili udeležbo na ključnih mednarodnih dogodkih, kjer smo
predstavili naša stališča skozi nacionalne izjave ter organizacijo ali nastope na stranskih dogodkih, ki so potekali ob robu multilateralnih
forumov. Multilateralna stališča smo komunicirali slovenski javnosti preko organizacije dogodkov, udeležbe na dogodkih drugih organizatorjev
ter pojavljanja v medijih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Srečanja na višji ravni s predstavniki mednarodnih organizacij pripomorejo k vidnosti Republike Slovenije znotraj mednarodnih organizacij,
omogočajo neposredno možnost prenosa stališč ter vzpostavljajo kanal za vplivanje na njihove odločitve. Skozi udeležbo na visokih dogodkih,
ki niso del enotnega programa poti v tujini, izkazujemo pomen dodatnim aktualnim temam na področju mutlilaterale. Organizacija dogodkov ter
aktivna udeležba na dogodkih drugih organizatorjev ter pojavljanje v medijih omogoča krepitev zavedanja javnosti o pomenu multilateralnih
aktivnosti Republike Slovenije ter prednostih takšnega angažmaja. Skozi multilateralne, politično-varnostne in razvojne konzultacije
komuniciramo stališča Republike Slovenije drugim državam, oblikujemo skupne pobude za krepitev multilateralnih aktivnosti ter posledično
promocijo naših interesov v mednarodnih organizacijah.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07396 Število bilateralnih srečanj DS in GD s predstavniki mednarodnih
organizacij

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2012

8,00

2016 8,00

27,00

2017 13,00

15,00

2018 12,00

17,00

2019 12,00

23,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2020 12,00
2021 12,00
2022 12,00
I07459 Število udeležb na izbranih multilateralnih visokih dogodkih in
konferencah

št

2013

6,00

2016 10,00

25,00

2017 7,00

10,00

2018 8,00

25,00

2019 7,00

29,00

2020 8,00
2021 7,00
2022 7,00
I09299 Število aktivnosti namenjenih usklajevanju nacionalnih stališč v
multilaterali

število 2016

9,00

2017 9,00

28,00

2018 20,00

21,00

2019 20,00

54,00

2020 20,00
2021 20,00
2022 20,00
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I09300 Število organiziranih dogodkov s področja multilateralnih vsebin v
tujini in Sloveniji

število 2016

19,00

2017 19,00

30,00

2018 10,00

45,00

2019 13,00

31,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00
I09303 število nastopov z namenom predstavljanja multilateralnih
aktivnosti v Sloveniji

število 2016

10,00

2017 12,00

34,00

2018 10,00

28,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00
I09304 Število organizacij v katerih je RS članica in v katerih aktivno
sodeluje

število 2016

7,00

2017 7,00

136,00

2018 7,00

136,00

2019 7,00

136,00

2020 7,00
2021 7,00
I09305 število mutltilateralnih in politično-varnostnih konzultacij na ravni
GD in DS

število 2016

8,00

2017 10,00

23,00

2018 8,00

13,00

2019 8,00

3,00

2020 8,00
2021 8,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07396 Število bilateralnih srečanj DS in GD s
predstavniki mednarodnih organizacij"
Ob robu SČP konec februarja 2019 se je DS Leskovar srečala z namestnico visoke komisarke ZN za človekove pravice Gilmore in predsednikom
SČP v letu 2019 VP Senegala Seckom. Srečanje GD PD Mateja Marna v okviru političnih konzultacij PD EU z visoko komisarko OZN za človekove
pravice Bachlet (17.1.2019). Januarja 2019 srečanje DS Leskovar z nGS NATO Gottemuler (Bruselj), februarja srečanje PRS Pahorja z GS Nato
Stoltenbergom (Bruselj), marca srečanje GD Stadler z ASG Nato Grandom (Ljubljana). Svet Evrope: DS Leskovar: ob robu konference ECRI
srečanje z namestnico generalne sekretarke SE Battaini-Dragoni in komisarko SE za človekove pravice Mijatović.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07459 Število udeležb na izbranih multilateralnih visokih
dogodkih in konferencah"
Donatorska konferenca za Jemen: udeležba DS Leskovar (26. 2.). UNESCO: udeležba ministra Pikala, ministra Pozniča in DS Leskovar na 40.
generalni konferenci UNESCO. Svetovna zdravstvena organizacija: udeležba ministra za zdravje Šebedra na Generalni skupščini SZO (24. in 25.
5.). Mednarodna organizacija dela: udeležba PV Šarca na 100. obletnici ustanovitve Mednarodne organizacije dela (11. 6.), udeležba ministrice
MDDSZ mag. Ksenije Klampfer na Mednarodni konferenci dela ILC (17.-18.6.). CERN: Obisk PV Šarca v CERNU (11. 6.). SČP (UPR): udeležba
MZZ dr. Cerarja na pregledu Slovenije v okviru 3. cikla Univerzalnega periodičnega pregleda 11. in 12. 11.. MTZ: Nastop DS na MJU Leona
Behina na Svetovnem vrhu o informacijski družbi (10. 4.). UNHCR: Udeležba GD Miškove na Globalnem begunskem Forumu (17. 12. 2019).
UNCTAD: nastop ministra MF Bertonclja na visokem uvodnem panelu na Konferenci o upravljanju javnega dolga (18. 11.). CTBTO: udeležba
MZZ dr. Cerarja na Konferenci o 14. členu CTBT v New Yorku, september 2019. UNIDO: udeležba DS Cantaruttija (MGRT) na 18. zasedanju
Generalne konference UNIDO v Abu Dhabiju). OPCW: udeležba posebnega odposlanca Benedejčiča na zasedanju Konference držav
pogodbenic CWC, november 2019. Ottawska konvencija: udeležba posebnega odposlanca Benedejčiča na Pregledni konferenci v Oslu,
november 2019. SČP UPP udeležba MZZ dr. Cerarja na pregledu Slovenije v okviru 3. kroga Univerzalnega periodičnega pregleda 11. in 12.11..
Udeležba MZZ dr. Cerarja na Globalni konferenci o svobodi medijev, (julij 2019, London). Udeležba DS Leskovar na visokem segmentu 40.
zasedanja SČP (februarja 2019). Udeležba DS Božnik (MDDSZ) na 63. zasedanju Komisije ZN za status žensk. Udeležba DS Simone Leskovar na
Konferenci ob 25. obletnici Evropske komisije Sveta Evrope proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) (Pariz, 26.9.). Udeležba MZZ dr. Cerarja na
Konferenci o človekovih pravicah, ki jo je organiziralo nemško zunanje ministrstvo v okviru formata "Zavezništva za multilateralizem". (Berlin,
10.12.2019). Redno srečanje zunanjih ministrov Nata (april, Washington), redno srečanje zunanjih ministrov Nata (november, Bruselj), udeležba
v.d.GD Miškove na zasedanju DPRC (september, Bruselj), srečanje vodij držav in vlad Nata (december, London). Mednarodni vodni vrh v
Budimpešti, udeležba ministra za okolje in prostor Zajca. Ministrsko srečanje Zelene skupine: udeležba ministra dr. Cerarja (New York, 27.
september). Podnebni akcijski vrh: udeležba PV Šarca (New York, 23.9.), COP25: udeležba ministra za okolje in prostor Zajca, Madrid, 2.-13.12.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09299 Število aktivnosti namenjenih usklajevanju
nacionalnih stališč v multilaterali"
Udeležbe na srečanjih Medresorske delovne skupine za Izvršni odbor UNESCO; Udeležba na koordinacijskih sestankih in plenarnih zasedanjih
Izvršnega odbora Slovenske nacionalne komisije za UNESCO; Udeležba na usklajevalnih zasedanjih medresorske Komisije Vlade RS za droge;
Organizacija medresorskih usklajevalnih sestankov glede kandidature RS v ECOSOC za obdobje 2023-2025; sestanek o delovanju RS v Svetu
Evrope; srečanja stalne koordinacijske skupine za mednarodno humanitarno pravo; srečanje ministra z Varuhom ČP in Zagovornikom enakih
možnosti; sestanki stalne delegacije RS pri IHRA; zasedanja Medresorske komisije za človekove pravice; sestanek medresorske podkomisije za
pripravo nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu; srečanja z izvajalci MRS; udeležba na sestankih medresorske
delovne skupine za boj proti terorizmu; udeležba na sestankih delovne skupine za prenovo Resolucije o strategiji nacionalne varnosti; udeležba
na sestankih medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi; udeležba na sestankih medresorske delovne skupine za pripravo
nacionalne strategije na področju migracij. Op.: Udeležbe na sestankih medresorskih delovnih skupin in teles štejemo samo enkrat, ne glede na
dejansko število sestankov.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09300 Število organiziranih dogodkov s področja
multilateralnih vsebin v tujini in Sloveniji"
Slovesnost ob 15. obletnici članstva v Nato, (marec, Brdo pri Kranju). BSF, panel Podnebne spremembe, krožno gospodarstvo za rešitev planeta,
4.9.. Medresorski posvet na temo vode glede nadaljnjih aktivnosti vodne diplomacije, 22.11.. Dogodek ob robu 63. zasedanja Komisije za status
žensk krepitev moči žensk in deklic v digitalnem okolju. SČP 40: Prepoznati okoljske zagovornike človekovih pravic in potrebo po njihovi zaščiti,
Iz Ženeve na teren: okrepitev nacionalne implementacije preko vmesnega poročanja po UPP (sodelovanje na panelu, kosponzoriranje),
Človekove pravice in čisto okolje (kosponzoriranje), Človekove pravice starejših oseb (sodelovanje na panelu Odprte delovne skupine za
staranje, NY); SČP41: stranski dogodek o nasilju nad starejšimi ženskami (kosponzoriranje), stranski dogodek o izobraževanju za človekove
pravice pri boju proti diskriminaciji na podlagi starosti (sodelovanje na panelu, kosponzoriranje). Strokovni seminar o razglasitvi pravice do
zdravega okolja skladno z mandatom 37/8 (sodelovanje na panelu), november 2019. Predstavitvi MZZ (!) na forumu o človekovih pravicah v
gospodarstvu, december 2019, dogodek ob začetku 4. faze Svetovnega programa za izobraževanje za človekove pravice (organizacije, otvoritev).
Konferenca "(Last) call for quality journalism, soorganizacija Svet Evrope in MK. Urad za UNESCO je 24.–26. 2. na Bledu organiziral 4.
neformalno srečanje evropske mreže nacionalnih komisij za UNESCO (udeležba 40 držav). Predstavitev knjige Boštjana Videmška in otvoritev
spremljajoče fotografske razstave Jureta Eržena ob svetovnem dnevu beguncev v Svetu Evrope, 20. 6.. Kulturni dogodek ob Mednarodnem
dnevu žensk in začetku zasedanje Komisije za status žensk, nastop igralke Polone Vetrih, organizatorka/gostiteljica, 7.3.. Stranski dogodek
"Building safe and empowering cyber space for women and girls" (glavna kosponorka in organizatorka), 11.3.. Postavitev in odprtje razstave od
20-letnici delovanja Slovenije na področju humanitarnega razminiranja (organizatorka), 28.3.. Stranski dogodek "Social Security for Older
Persons" (soorganizatorka), 16.4.. Stranski dogodek v času HLPF z naslovom "Leaving no one behind in the transition to more sustainable
economies" (glavna organizatorka), 18.7.. Stranski dogodek z naslovom "Climate Action: Latest Business Technologies for Meeting the SDGs”,
4.10.. Soorganizacija in sodelovanje na stranskem dogodku ob robu zasedanja Šestega odbora "Initiative of the Mutual Legal Assistance
Treaty", 28.10. Organizacija in sogostiteljstvo stranskega dogodka "Setting the Legal Standards in the use of Artificial Intelligence", 29.10..
Stranski dogodek na temo psihoaktivnih snovi in uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) ob robu zasedanja CND62, soorganizacija
skupaj s Kenijo, Dunaj, 19.3.; moderiranje vodje MDU na Skupnem dogodku dunajske voditeljske mreže šampionov za enakost spolov (IGC) ob
praznovanju mednarodnega dne žena, Dunaj, 7.3.. CERN: Dan slovenske industrije na sedežu CERN – izjava DS na MIZŠ dr. Jerneja Štromajerja
(9. in 10. oktober 2019). ICC: Soorganizacija stranskega dogodka glede MLA pobude ob robu Skupščine držav pogodbenic (ASP) Rimskega
statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), 3. december 2019, Haag; kosponzorstvo stranskega dogodka glede preliminarnih preiskav
Urada tožilke ICC v 2019 ob robu ASP ICC, 6. december 2019, Haag; kosponzorstvo stranskega dogodka Predstavitev Haaških načel glede
spolnega nasilja v organizaciji NVO Women’s Initiatives for Gender Justice ob robu ASP ICC, 2. december 2019, Haag. Dvakrat je bil izveden niz
dogodkov pod okriljem "Slovenskih razvojnih dni".

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09303 število nastopov z namenom predstavljanja
multilateralnih aktivnosti v Sloveniji"
Okrogla miza ob 15. obletnici članstva v Nato, (Brdo pri Kranju, marec); predavanje MZZ Cerarja študentom FDV o EU in Nato vsebinah
(december). Sodelovanj predstavnikov ZRH v okviru petih različnih strokovnih dogodkov. Nastop vodje ZMO na dogodku ob Dnevu OZN v
Slovenj Gradcu. Nastop MZZ in DS na srečanju Medvladnega panela za vire na Bledu (4.-8. 11.).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09304 Število organizacij v katerih je RS članica in v
katerih aktivno sodeluje"
Navedene so vse mednarodne organizacije, v katerih je Republika Slovenija članica ali ima status opazovalke. Glede na to, da je pokrivanje
večjega števila teh organizacij v pristojnosti drugih resorjev, nimamo podatkov o aktivni udeležbi oz. o redni udeležbi. Zato navajamo vse: OZN;
UNICEF; WMO; UNHCR; IOM; WHO; ILO; UNODC; UNIDO; UNIS; UNCITRAL; FAO; WFP; UNESCO; UNESCO - Sklad za svetovno
dediščino, UNESCO - Sklad za nesnovno kulturno dediščino; UNESCO - Sklad za kulturno raznolikost, UNEP, UNEP CITES, UNEP UN Trust
Fund for Vienna Convention for the protection of the Ozone Layer; UNEP UN Trust Fund for the Biological Diversity; UN Trust Fund for the
Montreal Protocol on Substances that Deplate the Ozone Layer; UNCCD - UN Convention to Combat Desertification; UNEP – CBD UN Trust
Fund for the Core Programme Budget for the Biosafety Protocol; UNEP - Trust Fund for Basel Convention on the Control of Transboundary
Movement of Hazardous waste and their Disposal of UNEP; UNEP - Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent procedure for Certain
Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade; UNFCCC - UN Framework Convention on Climate Change; UNFCCC - UN
Framework Convention on Climate Change International Transaction Log (ITL) – *za trgovanje z emisijami v okviru UNFCCCC; UNFCCC - UN
Convention on Climate Change Kyoto Protocol; UNEP - EUROBATS Trust Fund agreement on the Conservation of Population of European
BATS; UNEP - AEWA General Trust Fund for African-Eurasian Waterbirds; UNEP Barcelonska konvencija Trust Fund for the Protection of the
Mediterranean Sea Against Pollution and its Protocols; UNEP Stockholmska konvencija General Trust Fund for the Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants its Subsidiary Bodies and the Convention Secretariat; UNEP Montrealski protokol -Ozonski plašč Montreal
Protocol (Trust Fund for the Multilateral Fund) on Substances that deplete the Ozone Layer; UNEP - CMS The Convention on Migratory
Species; Gospodarska komisija ZN za Evropo (UNECE); Aarhuška Konvencija UNECE Convention on Access to Information, Public
Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters; PRTR - Aarhuška Konvencija Protocol on Pollutant Release
and Transfer Register (PRTRs) to Aarhus Convention; UNECE - CLRTAP Convention on Long-range Transboundary Air Pollution; UNECE CLRTAP /EMEP Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe; UNECE Industrial Accidents Convention Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents; ESPOO Konvencija Convention on
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context; Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context; Svet Evrope; Evropsko sodišče za človekove pravice; OVSE; Pogodba o
odprtih zračnih prostorih; Sodišče za arbitražo in spravo OVSE; NATO - več sporazumov in programov v njegovem okviru; OECD - več
programov in forumov v njegovem okviru; MKS; ICRC; IFRC; Mednarodna projektna skupina za holokavst; ICMPD; INTERPOL; IOF; IAEA;
CTBTO; Skupina jedrskih dobaviteljic (NSG) in Zangerjev odbor; Waasenarski režim; Pogodba o neširjenju jedrskega orožja NPT; Globalna
pobuda za boj proti jedrskemu terorizmu; Pobuda za proliferacijsko varnost; OPCW; Ottawska konvencija; BTWC; CCW; CCM; ATT;
RACVIAC; Avstralska skupina; SEECP; RCC; CEI; Jadransko-jonska pobuda; Delovna skupnost Alpe Jadran; SECI; BSEC; IRENA; EQUINET;
ECSWPR; ITU; CEPT; RCC; AAL; WADA; CERN; ICGEB; GBIF; ICPE; BMTF; MLF; ICCROM; ENFIL; EUNIC; IFACCA; EURIMAGES; ICA;
EURBICA; EBNA; EAG; DLM Forum Foundation; Svet vodij konservatorsko-restavratorskih centrov pri nacionalnih arhivih (EU-EHC);
European Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files; ICARUS – International Centre for Archival Research; FIAF;

Stran 10 od 27

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

ACE; IADA (International Association of Book and Paper Conservators); APEF (APEX Project Foundation); Evropska investicijska banka
(European Investment Bank EIB); Evropski mehanizem za stabilnost (European Stability Mechanism ESM); Evropska banka za obnovo in razvoj
(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD); Medameriška razvojna banka (Inter American Development Bank, IDB); Skupina
Svetovne banka (World Bank Group, WBG); Mednarodni denarni sklad (IMF); Center za razvoj financ (CEF); UNDROIT; HCCH; The
Confederation of European Probation (CEP); European Judicial Training Network (EJTN); Academy of European Law (ERA); UPC (Enotno
sodišče za patente); CAM (Center za mediacijo in arbitražo); Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea
and Contiguous Atlantic Area ACCOBAMS; International Commission for the Protection of the Danube River ICPDR; Mednarodna komisija za
zaščito reke Donave – ICPDR; Savska Komisija (ISRBC) International Sava River Basin Commission; Alpska konvencija Alpine Convention;
European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites EUMETSAT; European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
ECMWF; European Compost Network ECN; The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law
IMPEL; Planta Europa Foundation; International Research Society Interpraevent; The Consortium of European Building Control; URBACT III;
European Observation Network for Territorial Development and Cohesion ESPON; Economic Interest Grouping EUMETNET (European National
Meteorological Services - Common Programmes) EIG EUMETNET; Economic Interest Grouping ECOMET (European National Meteorological
Services - Common Programmes – Data Policy) EIG ECOMET; Regional Cooperation on Limited Area Modelling in Central Europe (subgroup of
ALADIN Consortium) RC LACE; European global Ocean Observing System EuroGOOS; International Seismological Centre ISC; EuropeanMediterranean Seismological Centre EMSC-CSEM; Observatories and Research Facilities for European Seismology ORFEUS; European Global
Ocean Observing System EuroGOOS; Alpska konvencija - protokol Promet; Züriški proces - Prometna varnost in mobilnost v Alpah; EUSALP AG 4 mobilnost in povezljivost; e-Ticketing Schemes Association in Public Transport (e-TSAP) (Združenje transportnih kartičnih shem); ICAO;
ECAC; Evropska organizacija za varnost zračne plovbe - EUROCONTROL; CORTE – Združenje nacionalnih organov za cestne prevoze;
Pogodba o energetski listini; EUROFISH; EPPO; EUPRHESCO; ISTA; ECPGR; EUFORGEN; OECD sheme za certificiranje semena, namenjenega
mednarodnemu prometu; OIE; ECCFMD; OIV; GFCM; UPOV; ITPGRFA; ARGE; CIC.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09305 število mutltilateralnih in politično-varnostnih
konzultacij na ravni GD in DS"
Srbija, Nemčija, Švica

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07396

Število bilateralnih srečanj GD in DS s predstavniki globalnih in regionalnih mednarodnih organizacij, izključujoč EU. Vir podatkov: evidenca ZDM,
sektorjev

I07459

Udeležba na visokih dogodkih je manifestacija politične podpore na najvišjem nivoju ciljem oz. zaključkom teh dogodkov. Slovenija na ta način
dokazuje raven interesa in podpore izbranim tematikam, visoki dogodki pa nudijo tudi odlično priložnost za krepitev bilateralnih odnosov z ostalimi
državami udeleženkami. Kazalnik ne vsebuje dogodkov, ki so izvedeni na podlagi Enotnega programa predvidenih srečanj. Vir podatkov: evidenca
ZDM, sektorjev

I09299 Gre za formalne medresorske sestanke in sestanke MZZ s predstavniki NVO. Vir podatkov: evidenca ZDM, sektorjev
Z organizacijo dogodkov Slovenija predstavlja svoje prioritete, omogoča prepoznavnost določenih vsebin v multilaterali ter učinkovito komunicira
stališča. Kazalnik meri število dogodkov, ki jih Slovenija s področja multilateralnih vsebin organizira v tujini (mdr. stranski dogodki v mednarodnih
I09300
organizacijah, okrogle mize v organizaciji diplomatsko-konzularnih predstavništev RS) ter dogodki, ki jih MZZ s področja multilateralnih vsebin in
primarno z namenom ozaveščanja javnosti organizira v Sloveniji (mdr. okrogle mize). Vir podatkov: evidenca ZDM, sektorjev
Z nastopi na dogodkih drugih organizatorjev (npr. NVO, fakultete, nastopi v medijih) Slovenija predstavlja svoje prioritete, omogoča prepoznavnost
I09303 določenih vsebin v multlaterali ter učinkovito komunicira stališča. Gre za nastope, na katere so zaposleni na MZZ vabljeni zaradi svoje funkcije in
delokroga. Vir podatkov: evidenca ZDM, sektorjev
I09304

Število vseh mednarodnih organizacij, v katerih je RS članica oz. v njih na podlagi drugačnega statusa (npr. statusa opazovalke) sodeluje. Vir podatkov:
evidenca ZDM, sektorjev

I09305

Multilateralne in politično-varnostne konzultacije omogočajo izmenjavo stališč in informacij ter prispevajo h krepitvi ugleda in prepoznavnosti RS v
multilaterali ter krepitvi bilateralnih odnosov. Kazalnik meri število vseh konzultacij na ravni GD ZDM in DS. Vir podatkov: evidenca ZDM, sektorjev

C6411 - Krepitev bilateralnega sodelovanja z nečlanicami EU
Prispeva k specifičnemu cilju: C2140 - Krepitev ugleda in prepoznavnosti RS v okviru EU, v svetu in pri mednarodnih in regionalnih
organizacijah ter učinkovito delovanje diplomatske službe
Opis rezultata
Poglabljanje in vzdrževanje dobrih bilateralnih odnosov RS z državami, ki niso članice Evropske unije in spadajo v Direktorat za skupno zunanjo
in varnostno politiko je ena temeljnih nalog Ministrstva za zunanje zadeve. Z urejenimi dvostranskimi odnosi Ministrstvo ustvarjanja pogojev za
učinkovitejše uveljavljanje in zaščito političnih, varnostnih, gospodarskih in drugih interesov RS v svetu. Preko tesnih stikov, izmenjave
informacij ter stališč in pobud do pomembnejših zunanjepolitičnih vprašanj se krepi ugled in prepoznavnost Republike Slovenije. Izjemno
pomembno vlogo pri utrjevanju in izboljšanju dvostranskih odnosov igrajo diplomatsko konzularna predstavništva. Metodološko pojasnilo:
države v okviru tega in podrejenih ciljev so države, ki spadajo v pristojnost Direktorata za skupne zunanje in varnostne zadeve in sicer države
Jugovzhodne Evrope, Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza, Srednje Azije, Afrike, Bližnjega Vzhoda, Azije, Oceanije, Severne in Latinske Amerike,
Karibov.
Obrazložitev doseganja rezultata
Ohranjanje in krepitev čim boljših odnosov z državami v evropskem sosedstvu. Aktivno angažiranje za reševanje odprtih vprašanj preko dialoga
in iskanja kompromisov. Izvajanje rednega dialoga na različnih ravneh in krepitev bilateralnega sodelovanja z namenom zaščite slovenskih
varnostnih, političnih in gospodarskih interesov v državah Severne in Južne Amerike, Afrike, Azije, Oceanije. Iskanje gospodarskih priložnosti
za slovenska podjetja ter krepitev sodelovanja na področju znanosti in izobraževanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
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Bilateralni obiski in srečanja bistveno pripomorejo k vidnosti in prepoznavnosti Republike Slovenije v drugih državah, pogovori na najvišjih
ravneh pa so ključni za krepitev bilateralnega sodelovanja ter prispevajo k uspešnemu uveljavljanju slovenskih nacionalnih interesov ter
pripomorejo k varnosti in blaginji Slovenije in njenih državljanov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07421 Število bilateralnih obiskov in konzultacij na ravni DS in
GS

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2016

37,00

2016 90,00

89,00

2017 40,00

35,00

2018 35,00

19,00

2019 40,00

17,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 45,00
2021 35,00
2022 35,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07421 Število bilateralnih obiskov in konzultacij na ravni
DS in GS"
Nekaj konzultacij na ravni DS in GD je bilo prestavljenih zaradi zadržanosti sogovornikov oz. ker ni bilo možno uskladiti terminov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07421

Število bilateralnih obiskov in konzultacij obsegajo vse bilateralne obiske v državah oz konzultacije z državami, ki so v direktoratu za skupno zunanjo
in varnostno politiko. Upošteva se vse ravni (PR, PV, DZ, DS, MZZ, DS, PD/GD, vodja sektorja).

C6428 - Nudenje konzularne pomoči slovenskim in EU državljanom in izvajanje vizumske politike
Prispeva k specifičnemu cilju: C6403 - Uspešno izvajanje pomoči slovenskim in EU državljanom v tujini in uspešno izvajanje vizumske politike
Opis rezultata
Uspešno izvajanje konzularne zaščite in druge vrste pomoči slovenskim državljanom in državljanom drugih držav članic EU ter uspešno
oparvljanje vizumske politike EU. Nudenje konzularne pomoči slovenskim državljanom in tudi drugim državljanom EU je ena od
najpomembnejših in prioritetnih funkcij, ki jih v sodelovanju s DKP mrežo opravlja Ministrstvo za zunanje zadeve. Slovenskim in drugim EU
državljanim so nudene kakovostne storitve (upravni postopki), ki jih le ti lahko uporabljajo tudi v primeru odsotnosti slovenske DKP (v okviru
druge države članice EU). Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja tudi vizumsko politiko EU, katere cilj je odprava migracijskega in varnostnega
tveganja. Za dosego cilja uspešnega izvajanja konzularnih storitev je potrebno redno nadgrajevati postopke, spremljati spremembe nacionalne
in EU zakonodaje, implementirati EU direktivo s področja zaščite državljanov EU v slovenski pravni red, vzdrževati in razvijati informacijske
sisteme, ustrezno izobraževati konzularne uslužbence, izvajati redni nadzor nad delom DKP ter dosegati prepoznavnost slovenskih stališč preko
sodelovanja v delovnih skupinah in institucijah EU.
Obrazložitev doseganja rezultata
Konzularna služba MZZ (ZKO) in DKP so v letu 2019 uspešno sodelovali in participirali pri aktivnostih v okviru konzularne zaščite in nudenja
pomoči slovenskim in drugim Eu državljanom. Okrepilo se je mednarodno sodelovanje in izvajanje nalog iz tega področja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
ZKO in DKP ob uspešni izvedbi ciljnih projektov i nalog krepi odnose v mednarodni skupnosti in tudi tretjimi državami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07490 Ocena poročila o izvedenih konzularnih opravilih in pozitivna poročila o
izvajanju vizumske politike

VIR ME

IZH.
LETO

poročila 2015

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
1,00

2013 1,00

1,00

2016 1,00

1,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

1,00

2020 1,00
2021 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07490 Ocena poročila o izvedenih konzularnih opravilih
in pozitivna poročila o izvajanju vizumske politike"
Konzularna služba je v letu 2019 izvedla vse načrtovane aktivnosti, ki so opisane v letnem poročilu.

Opis kazalnikov
ID

OPIS
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
Uspešno izvedene konzularne storitve (pomoč v primeru smrti slovenskih državljanov v tujini, transferji zapornikov, pomoč državljanom v kriznih
razmerah (teroristični napadi, naravnih in drugih nesrečah )priprave volitev v tujini, pomoč pri izgubi ali kraji dokumentov, uspešno zastopanje stališc
I07490 RS na zasedanjih EU v okviru delovnih skupin (poročila), izvedba konzularnega posveta za vse konzularne uslužbence (DKP-MZZ), izobraževanja za
uslužbence MZZ (poročila) so kazalniki na podlagi katerih se dosega cilje na konzularnem področju. Vir podatkov: letno konzularno poročilo ZKO,
evidenca ZKO

C6430 - Nudenje konzularnih storitev državljanom RS v tujini in tujcem, katerih cilj potovanja je Slovenija
oz. druge schengenske države v okviru zastopanja
Prispeva k specifičnemu cilju: C2140 - Krepitev ugleda in prepoznavnosti RS v okviru EU, v svetu in pri mednarodnih in regionalnih
organizacijah ter učinkovito delovanje diplomatske službe
Opis rezultata
Slovenska DKP mreža opravlja pomembno funkcijo nudenja konzularnih storitev državljanom Slovenije, ki prebivajo (kratkoročno ali
dolgoročno) v tujini. Prav tako nudijo določene usluge (vizumska politika in dovoljenja za prebivanje) tujcem, katerih cilj bivanja (kratkoročen ali
dolgoročen) je Slovenija. Namen je povečati dostopnost konzularnih storitev državljanom RS, odprava administrativnih ovir ter učinkovitim in
modernim informacijskim sistemom pospešiti upravne postopke.
Obrazložitev doseganja rezultata
Posodobljene so bile mobilne naprave za nudenje storitev slovenskim državljanom in posodobljene so bile aplikacije za izvajanje postopkov za
tujce.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Nudenje storitev s sodobnimi aplikacijami in IT storitvami prispeva k dostopnosti postopkov za slovenske in tuje državljane.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07493 Letno poročilo o delu na področju na področju konzularnih
storitev

VIR ME

IZH.
LETO

poročila 2011

IZH.
VREDNOST

LETO

PLANIRANA
VRED.

1,00

2011

1,00

DOSEŽENA VRED.
ZR

2015 1,00

1,00

2016 1,00

1,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

1,00

2020 1,00
2021 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07493 Letno poročilo o delu na področju na področju
konzularnih storitev"
Poročilo je bilo pravočasno pripravljeno in objavljeno znotraj komunikacijskega omrežja MZZ.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07493

Poročilo predstavlja oceno dela na področju konzularnih zadev, ki jo poda pristojni sektor.

C7128 - Krepitev bilateralnega sodelovanja s članicami EU
Prispeva k specifičnemu cilju: C2140 - Krepitev ugleda in prepoznavnosti RS v okviru EU, v svetu in pri mednarodnih in regionalnih
organizacijah ter učinkovito delovanje diplomatske službe
Opis rezultata
Utrjevanje in izboljšanje bilateralnih odnosov je ena izmed temeljnih nalog in poslanstev Ministrstva za zunanje zadeve. Preko tesnih stikov in
izmenjave informacij ter stališč in pobud do pomembnejših zunanjepolitičnih vprašanj se krepi ugled in prepoznavnost Republike Slovenije v
okviru Evropske unije ter v širšem mednarodnem okolju ter dosegajo zunanjepolitični cilji. Krepitev dvostranskega sodelovanja pozivitno vpliva
tudi na položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu ter na ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in kulture, kulturne dediščine in narodne
identitete med Slovenci v zamejstvu in po svetu. Izjemno pomembno vlogo pri utrjevanju in izboljšanju dvostranskih odnosov igrajo
diplomatsko konzularna predstavništva. Metodološko pojasnilo: države v okviru tega in podrejenih ciljev so države članice EGP, Švica, San
Marino, Andora, Monako in Sveti sedež ter Malteški viteški red.
Obrazložitev doseganja rezultata
MZZ lahko h krepitvi dvostranskih odnosov pripomore z aktivnim delovanjem svoje diplomatsko-konzularne mreže ter aktivnostmi na ravni
ministrstva v obliki obiskov, konzultacij, aktivne udeležbe na mednarodnih dogodkih in skupnih pobud. Z rednimi stiki na različnih ravneh
poteka izmenjava informacij, stališč in idej kar predstavlja osnovo za skupne aktivnosti in krepitev dvostranskega sodelovanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Krepitev bilateralnega sodelovanja prispeva k prepoznavnosti Slovenije in njenih stališč glede aktualnih evropskih in globalnih vprašanj ter s
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tem realizacijo njenih zunanjepolitičnih interesov. S krepitvijo dvostranskega sodelovanja se ustvarjajo pogoji za promocijo Slovenije kot
izvoznega gospodarstva ter ohranitvi njenega položaja znotraj jedra Evropske unije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09297 Število bilateralnih obiskov in konzultacij na ravni DS in
GD

IZH.
LETO

število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

11,00

2017 11,00

28,00

2018 15,00

22,00

2019 15,00

15,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 15,00
2021 15,00
2022 15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09297 Število bilateralnih obiskov in konzultacij na ravni
DS in GD "
Izvedene so bile konzultacije na ravni državnega sekretarja v okviru kvadrilaterale in s Francijo, Poljsko, Španijo, Litvo, Irsko, Avstrijo in
Madžarsko ter na ravni generalnega direktorja z Nemčijo, Luksemburgom, Nizozemsko, Švico, Portugalsko, Finsko, Norveško in Madžarsko.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09297

Število bilateralnih srečanj in konzultacij na ravni generalnega direktorja za zadeve EU in državnega sekretarja z državami, ki sodijo v delokrog ZDU.
Vir podatkov:poročila o opravljenih obiskih in konzultacijah, objavljena na depešnem sistemu

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030102 - Multilateralno sodelovanje

Rezultati
C2145 - Povečana razpoznavnost in možnosti za vplivanje na odločitve v mednarodnih organizacijah
Prispeva k specifičnemu cilju: C2140 - Krepitev ugleda in prepoznavnosti RS v okviru EU, v svetu in pri mednarodnih in regionalnih
organizacijah ter učinkovito delovanje diplomatske službe
Opis rezultata
K prepoznavnosti RS poleg aktivnega delovanja RS v mednarodnih organizacijah pozitivno prispevajo tudi slovenski državljani, ki delujejo v
okviru mednarodnih organizacij, vključno s sekundiranim osebjem. Pomembno je tudi redno plačevanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva RS v
mednarodnih organizacijah.
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 smo zagotovili načrtovano število udeležb v kratkoročnih opazovanjih volitev v tujini, predvsem pod okriljem OVSE/ODIHR.
Podpirali smo nekaj individualnih kandidatur slovenskih državljanov za položaje v tujini ter začeli z iskanjem podpore za nacionalno kandidaturo
v ECOSOC. Podpirali smo zaposlovanje slovenskih državljanov v mednarodne organizacije, vključno z redno objavo razpisov za delovna mesta
ter oblikovanjem enotne evidence za izvedenska mesta v telesih mednarodnih organizacij, ter skrbeli za kontakte z že zaposlenimi slovenskimi
strokovnjaki. Tako naša multilateralna predstavništva kot tudi bilateralna predstavništva, akreditirana pri mednarodnih organizacijah, so aktivno
sodelovala v procesih mednarodnih organizacij.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Sekundiranje, kandidature slovenskih državljanov ter Republike Slovenije kot tudi redno zaposleni slovenski državljani v mednarodnih
organizacijah služijo kot dodatni kanal za pretok informacij, posredovanje stališč Republike Slovenije ter predstavljajo možnost vplivanja na
odločitve omenjenih organizacij oziroma njihovih sekretariatov. S sekundiranjem strokovnjakov za opazovanje kratkoročnih volitev pridobi
Republika Slovenija dodaten vpogled v stanje na terenu v drugih državah ter pripomore k izvedbi demokratičnih volitev v tujini. Vse
kandidature, predvsem pa uspešne, pripomorejo k večji vidnosti državi ter omogočijo dodatne stike s predstavniki drugih držav in mednarodnih
organizacij, tako v času aktivnega iskanja podpore kandidaturam kot po zaključku uspešne kandidature. Redno zaposleni slovenski državljani v
mednarodnih organizacijah pomagajo pri prenosi stališč Republike Slovenije v mednarodne organizacije, hkrati pa dajejo dotičnim mednarodnim
organizacijam vidnost v Sloveniji. Z zadostnim številom diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini Republika Slovenija skrbi za redno
vključevanje v procese sprejemanja odločitev ter omogoča pretok aktualnih informacij iz mednarodnih organizacij ter mednarodnega okolja na
splošno v Republiko Slovenijo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003517 Število kandidatur v mednarodnih organizacijah

VIR

ME

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

Letno poročilo število 2009 44,00
o delu MZZ

2011 50,00
2014 50,00

50,00

2016 50,00

53,00

2017 5,00

7,00
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2018 4,00

4,00

2019 4,00

3,00

2020 4,00
2021 4,00
2022 4,00
I07398 Število sekundirancev

število 2012 4,00

2013 5,00

4,00

2014 6,00

4,00

2015 6,00

24,00

2016 6,00

13,00

2017 7,00

6,00

2018 3,00

0,00

2019 3,00

2,00

2020 4,00
2021 4,00
2022 4,00
I07399 Število zaposlenih v mednarodnih organizacijah

število 2012 23,00

2013 24,00

36,00

2014 25,00

52,00

2015 25,00

34,00

2016 25,00

52,00

2017 35,00

75,00

2018 35,00

0,00

2019 35,00

13,00

2020 35,00
2021 35,00
2022 35,00
I09734 Število stalnih predstavništev pri mednarodnih organizacijah in
veleposlaništev akreditiranih pri mednarodnih organizacijah

število 2016 14,00

2017 14,00

13,00

2018 14,00

13,00

2019 14,00

13,00

2020 14,00
2021 14,00
2022 14,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003517 Število kandidatur v mednarodnih organizacijah"
Kandidatura v Ekonomski in socialni svet OZN za obdobje 2023–2025; kandidatura RS v Svet za človekove pravice 2026–2028; kandidatura
Marjana Osvalda za namestnika generalnega direktorja Svetovne poštne zveze 2021–2024.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07398 Število sekundirancev"
Potem, ko ob koncu leta 2018 MZZ ni več imelo nobenega uslužbenca, napotenega v mednarodne organizacije, se je v letu 2019 situacija
izboljšala, s tem ko sta bila v mednarodne organizacije napotena dva uslužbenca MZZ. Podatek se nanaša samo na MZZ.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07399 Število zaposlenih v mednarodnih organizacijah"
Seznam državljanov RS v mednarodnih organizacijah, na osnovi katerega bi lahko ugotovili njihovo število, bi predstavljal zbirko osebnih
podatkov. Za zbiranje osebnih podatkov v javnem sektorju je potrebno imeti pravno podlago, ki je MZZ za zbiranje podatkov o državljanih RS, ki
so zaposleni v mednarodnih organizacijah, nima. Od maja 2018 veljajo tudi spremenjeni predpisi glede varovanja osebnih podatkov, ki še bolj
zaostrujejo obdelavo osebnih podatkov. MZZ lahko zbira podatke samo za svoje uslužbence.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09734 Število stalnih predstavništev pri mednarodnih
organizacijah in veleposlaništev akreditiranih pri mednarodnih organizacijah"
MNY, MGE, MDU, MSB, SPBR, MNA, MPA, VRI (FAO, WFP), VPA (UNESCO, BIE, OIF, OIV), VLO (IMO), VMA (UNWTO), VHG (OPCW),
VOT (ICAO).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

K prepoznavnosti RS poleg aktivnega delovanja RS v mednarodnih organizacijah pozitivno prispevajo tudi slovenski državljani, ki delujejo v okviru
I003517 mednarodnih organizacij, vključno s sekundiranim osebjem, ter uspešne kandidature RS. Pomembno je tudi redno plačevanje obveznosti, ki izhajajo iz
članstva RS v mednarodnih organizacijah. Vir podatkov: evidenca ZMO
S sekundiranjem lahko država najlažje vključi svoje uslužbence/državljane v delo mednarodnih organizacij, kar lahko služi kot odskočna deska za le-te,
I07398 kot tudi za pridobivanje informacij o delu in delovanju teh organizacij. Gre za število sekundiranih oseb v mednarodnih organizacijah s strani RS. Vir
podatkov: evidenca ZKD
RS podpira zaposlovanje svojih državljanov v mednarodnih organizacijah (objavljanje prostih del. mest na spletnih straneh, podajanje informacij
I07399 zainteresiranim, ipd.), vendar nima vpliva na kadrovske postopke v le-teh. Zaposleni v mednarodnih organizacijah lahko bistveno pripomorejo k
pridobivanju informacij o delu organizacij. Kazalnik meri število slovenskih državljanov, ki so zaposleni v mednarodnih organizacijah.
I09734

Kazalnik meri skupno število stalnih predstavništev pri mednarodnih organizacijah in veleposlaništev, ki so akreditirana pri mednarodnih
organizacijah.
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0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030103 - Predstavljanje Republike Slovenije v tujini

Rezultati
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Rezultati
C7645 - Uspešne priprave na izvedbo predsedovanja
Prispeva k specifičnemu cilju: C7647 - Uspešno izvedeno predsedovanje Slovenije Svetu EU
Opis rezultata
Predpogoj za uspešno izvedbo projekta predsedovanja so ustrezne priprave. Ključne usmeritve za delo v času predsedovanja so zajete v
programu tria predsedujočih držav ter v nacionalnem programu predsedovanja. Pripravo nacionalnega programa vodi MZZ, pri čemer se tesno
koordinira z ostalimi resorji. Nacionalni program v ospredje postavlja prioritetne dosjeje z vidika slovenskih zunanjepolitičnih interesov, program
tria pa predstavlja širši kontekst predsedovanja. Prioritete, zajete v obeh programih narekujejo tako kadrovske kot strokovne potrebe po
posameznih področjih/tematikah.
Obrazložitev doseganja rezultata
Eden ključnih delov priprav na predsedovanje je tudi priprava vsebinskih prioritet predsedovanja. Večji del sicer predstavlja tako imenovana
podedovana agenda, nacionalne prioritete pa odsevajo interese Slovenije v okviru posameznih dosjejev EU.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Nacionalni program predsedovanja je ključen za dobro pripravo na predsedovanje. Preko procesa priprave programa se izoblikujejo nacionalne
prioritete ter vzpostavi proces redne koordinacije in spremljanja prednostnih dosjejev, kar je ključno za uspešno izvedbo predsedovanja. Trio
program predstavlja širši okvir nacionalnemu programu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10350 Nacionalni program predsedovanja

I10351 Program Tria predsedujočih držav

VIR ME

IZH. LETO

število 2019

število 2019

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

2021

1,00

2022

0,00

2019

0,00

2020

1,00

2021

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10350 Nacionalni program predsedovanja"
Vlada je septembra 2019 sprejela prvi osnutek prednostnih nalog Slovenskega predsedovanja Svetu EU. Skladno z načrtom bo spomladi 2020
potekala prva revizija. Končna verzija programa predsedovanja z nacionalnimi prioritetami bo pripravljena v prvi polovici 2021.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10351 Program Tria predsedujočih držav"
Ključni elementi programa tria predsedstev so bili usklajeni in predani Generalnemu sekretariatu Sveta, ki bo pripravil končno različico.
Predvidoma do konca marca /aprila 2020.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10350 Medresorsko usklajen nacioinalni program predsedovanja.
I10351 Z Nemčijo in Portugalsko usklajen 18 mesečni program dela naslednjih treh predsedujočih držav za obdobje julij 2020 - december 2021.

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030105 - Izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva

Rezultati
C6189 - Uspešno uresničevanje sporazuma pri vprašanjih nasledstva
Prispeva k specifičnemu cilju: C6188 - Pravična razdelitev pravic, obveznosti, premoženja in dolgov
Opis rezultata
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Sporazum se uresničuje preko delovanja odbora visokih predstavnikov in sprecifičnih odborov po delovnih področjih prilog Sporazuma o
vprašanjih nasledstva.
Obrazložitev doseganja rezultata
Sklad se ukvarja z reševanjem odprtih vprašanj povezanih z nasledstvom po nekdanji SFRJ. V letu 2019 se je Sklad v večji meri financiral iz
prejemkov od upravljanja namenskega premoženja, manjši del sredstev za delovanje pa je bil zagotovljen iz proračuna RS. Za uveljavljanje
interesov RS preko Sklada ter zagotavljanje pogojev za izvajanje postopka verifikacije skladno z določili ZNISESČP so bila v letu 2019 porabljena
proračunska sredstva v višini 0,12 mio EUR.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Delovanje Sklada je povezano z mednarodno dejavnostjo, ki jo izvaja ministrstvo in se ukvarja z reševanjem odprtih vprašanj povezanih z
nasledstvom po nekdanji SFRJ (delitev premoženja in obveznosti). Odprta vprašanja se rešujejo tako s pogajanji med državami naslednicami po
nekdanji SFRJ kot tudi s tujimi upniki in dolžniki ter v sodnih postopkih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

I10267 Reševanje odprtih zadev s področja nasledstva

št

2010

3,00

2019

3,00

DOSEŽENA VRED. ZR
2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10267 Reševanje odprtih zadev s področja nasledstva "
Doseganje vrednosti kazalnika ni v celoti odvisno od aktivnosti Republike Slovenije, vosokega predstavnika za nasledstvo in pristojnih
ministerstev za izvajanje posameznih prilog Sporazuma o vprašanjih nasledstva, saj se nasledstvena vprašanja rešujejo s soglasjem vseh držav
naslednic. V okviru odbora po prilogi C Sporazuma o vprašanjih nasledstva sta bili v letu 2019 rešeni dve odprti vprašanji.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10267

Glavna naloga Stalnega odbora visokih predstavnikov in specifičnih odborov po delovnih področjih prilog Sporazuma o vprašanjih nasledstva je delitev
pravic in obveznosti nekdanje SFRJ med države naslednice ter reševanje drugih nasledstvenih vprašanj.

0302 - Gospodarska diplomacija
Opis programa
Vlada RS nadaljuje z enotirnim modelom gospodarske diplomacije, katere nosilec je Ministrstvo za zunanje zadeve. Aktivnosti gospodarske
diplomacije so ena izmed prioritet delovanja Ministrstva za zunanje zadeve, ki jih izvaja v obliki neposredne pomoči pri uveljavljanju slovenskih
podjetij na tujih trgih, konkretnih pomoči pri vstopanju in širitvi delovanja slovenskih podjetij na tujih trgih in pomaga pri privabljanju
neposrednih tujih investicij. Na področju multilateralnega gospodarskega sodelovanja koordinira aktivnosti v okviru OECD. Gospodarska
diplomacija se deli na dva temeljna podprograma: bilateralno gospodarsko sodelovanje in gospodarska promocija. Delovanje gospodarske
diplomacije opredeljuje Program spodbujanja internacionalizacije 2015 – 2020 in iz njega izhajajoči dvoletni akcijski načrt z naslovom Mednarodni
izzivi 2017/18. Aprila 2012 je bil ustanovljen Strateški svet za gospodarsko sodelovanje s tujino, ki sprejema strateške odločitve na področju
internacionalizacije. Ministrstvo za zunanje zadeve usklajuje svoje delovanje z ostalimi institucijami s področja internacionalizacije, to so
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Podjetniško obrtna zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica
Slovenije, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT).

Specifični cilji
C6432 - Učinkovito uveljavljanje in zaščita gospodarskih interesov RS v tujini
Prispeva k splošnemu cilju: C2027 - Zastopanje in uveljavitev političnih, varnostnih, gosp. in drugih interesov RS in njenih državljanov v okviru
EU, v svetu in pri mednarodnih org.
Opis specifičnega cilja
Krepitev gospodarskega sodelovanja z drugimi državami in aktivno vključevanje v reševanje odprtih vprašanj slovenskega gospodarstva v
tujini, koordinacija aktivnosti v okviru OECD, krepitev kapacitet na področju gospodarske diplomacije ter aktivna uporaba obstoječih in razvoj
novih instrumentov s področja gospodarske diplomacije.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Izboljšanje ugleda Slovenije v okviru držav OECD.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvajanjem aktivnosti v okviru držav OECD smo doprinesli k večji prepoznavnosti Slovenije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07495 Povečanje števila izvoznikov na tuje trge

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

delež 2015

68.834,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2011

9.532,00

2016

10.009,00

23.846,00

2017

4,00

4,10
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I07496 Povečanje vrednosti izvoza blaga

I09497 Povečanje vrednosti izvoza storitev

%

%

2015

23.966.471,00

2015

15,49

2018

4,00

2019

4,00

0,00

2020

4,00

2021

4,00

2022

4,00

2011

20,00

2016

22,00

24,90

2017

4,00

13,10

2018

4,00

30.874.795,00

2019

4,00

2020

4,00

2021

4,00

2022

4,00

2017

15,89

11,50

2018

16,69

0,00

2019

17,09

2020

17,49

2021

17,89

2022

18,29

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07495 Odstotno povečanje števila izvoznikov na tuje trge v primerjavi s predhodnim letom Vir: podatki SURS
I07496

Odstotno povečanje vrednosti izvoza blaga za 4% letno glede na predhodno oziroma izhodiščno leto 2015 - 23.966.471 (v 1.000,00 EUR). Vir
podatkov: SURS

Kazalnik prikazuje stopnjo mednarodne integracije Slovenije na področju storitev oziroma vpetost Slovenije v mednarodne tokove storitev. Izhodiščna
I09497 vrednost za leto 2015 znaša 15,49 % (izvoz storitev 2015: 5.973,1 mio EUR; BDP 2015: 38.543 mio EUR). Vir podatkov: Vir: Banka Slovenije,
UMAR.

0302 - Gospodarska diplomacija
030201 - Gospodarsko sodelovanje

Rezultati
C6435 - Krepitev bilateralnega gospodarskega sodelovanja
Prispeva k specifičnemu cilju: C6432 - Učinkovito uveljavljanje in zaščita gospodarskih interesov RS v tujini
Opis rezultata
Uveljavljanje interesov in krepitev gospodarskega sodelovanja v tujini z organizacijo zasedanj mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje,
medinstitucionalnim povezovanjem, sklepanjem bilateralnih sporazumov za gospodarsko sodelovanje in drugimi tekočimi aktivnostmi.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z izvajanjem te aktivnosti smo doprinesli k večji prepoznavnosti slovenskega gospodarstva v tujini in v Sloveniji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
aktivnosti prispevajo k povečanju izvoza blaga in storitev na tuje trge in uvoza blaga in storitev v Slovenijo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07503 Število sklenjenih bilateralnih sporazumov za gospodarsko
sodelovanje

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

21,00

2016 45,00

46,00

2017 1,00

2,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

9,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 1,00
2021 1,00
2022 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07503 Število sklenjenih bilateralnih sporazumov za
gospodarsko sodelovanje"
Sporazumi so bili podpisani ob robu mešanih komisij oziroma konzultacij.

Opis kazalnikov
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ID

OPIS

I07503

Število na novo sklenjenih sporazumov v tekočem letu.

C6436 - Krepitev multilateralnega gospodarskega sodelovanja v okviru OECD
Prispeva k specifičnemu cilju: C6432 - Učinkovito uveljavljanje in zaščita gospodarskih interesov RS v tujini
Opis rezultata
Učinkovita koordinacija aktivnosti v okviru OECD.
Obrazložitev doseganja rezultata
povečanje ugleda Slovenije v okviru držav OECD
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvajanjem aktivnosti v okviru držav OECD smo doprinesli k večji prepoznavnosti Slovenije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

IZH.
LETO

VIR ME

I09329 Število delovnih odborov OECD v katerih aktivno sodeluje
Slovenija

število 2015

IZH.
VREDNOST
15,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2017 15,00

0,00

2018 15,00

200,00

2019 15,00

15,00

2020 15,00
2021 15,00
2022 15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09329 Število delovnih odborov OECD v katerih aktivno
sodeluje Slovenija"
Vseh odborov in delovnih teles OECD je 350. Po oceni Stalnega predstavništva RS pri OECD v Parizu je Slovenija aktivno zastopana v približno
2/3.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09329

Število odborov v OECD v katerih je Slovenija aktivno zastopana. Vir podatkov: MPA, NK za OECD

0302 - Gospodarska diplomacija
030202 - Promocija slovenskega gospodarstva za tuje trge

Rezultati
C6452 - Aktivna promocija in iskanje priložnosti za slovensko gospodarstvo v tujini
Prispeva k specifičnemu cilju: C6432 - Učinkovito uveljavljanje in zaščita gospodarskih interesov RS v tujini
Opis rezultata
Izvajanje aktivnosti promocije, izobraževanja in iskanja priložnosti z namenom vstopanjem in širenjem slovenskega gospodarstva na tuje trge.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z izvajanjem te aktivnosti smo doprinesli k večji prepoznavnosti slovenskega gospodarstva v tujini in v Sloveniji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Aktivnosti prispevajo k povečanju izvoza blaga in storitev na tuje trge in uvoza blaga in storitev v Slovenijo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07500 Število sofinanciranih projektov DKP

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2015

87,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2013

90,00

78,00

2014

100,00

79,00

2015

100,00

92,00

2016

100,00

84,00

2017

87,00

96,00

2018

87,00

111,00

2019

90,00

95,00

2020

90,00

2021

90,00
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I07505 Število izvedenih gospodarskih delegacij

število 2015

15,00

2022

90,00

2013

10,00

5,00

2014

10,00

10,00

2015

10,00

11,00

2016

10,00

10,00

2017

15,00

18,00

2018

15,00

15,00

2019

15,00

19,00

2020

15,00

2021

15,00

2022

15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07500 Število sofinanciranih projektov DKP"
Izvedenih je bilo 95 projektov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07505 Število izvedenih gospodarskih delegacij "
Poleg 15 poslovnih konferenc ob obiskih političnih predstavnikov in ob zasedanjih Mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje je MZZ v 2018
organiziral 7. mednarodno konferenco Dan Afrike, s poslovnim dogodkom, poslovni del konference Dan Latinske Amerike in Karibov, Posvet
ekonomskih svetovalcev in Dan gospodarske diplomacije na 51. mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju, poslovno konferenco ob
obisku podjetnikov iz Brazilije, poslovno konferenco v Pekingu ob udeležbi na CIIE, Odbor Republike Slovenije z avstrijsko zvezno deželo
Štajersko za gospodarstvo in stalno mešano Slovensko-bavarsko komisijo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07500

Število projektov, ki bodo sofinancirani iz Projektnega gospodarskega sklada.

I07505

Število izvedenih izhodnih in vhodnih gospodarskih delgacij pri katerih ima MZZ aktivno vlogo. Vir podatkov: MZZ/ZDG

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
Opis programa
Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč sta pomemben del zunanje politike razvitih držav, ki s tem prispevajo k zagotavljanju
trajnostnega razvoja v svetu. Posledice neuravnoteženega globalnega razvoja pomembno vplivajo na mednarodni mir, varnost in stabilnost,
podnebne spremembe, migracijske tokove ter gospodarska gibanja. Republika Slovenija prek mednarodnega razvojnega sodelovanja prispeva k
blažitvi teh vplivov. Kot razvita država izkazuje svojo solidarnost in prevzema svoj del odgovornosti do držav v razvoju prek uradne razvojne
pomoči, ki jo usmerja v skladu z opredeljenimi geografskimi in vsebinskimi prednostnimi področji in se pri tem zavzema za čim večjo učinkovitost.
Bilateralno Republika Slovenija največ sredstev nameni državam Zahodnega Balkana, s čimer dodatno krepi dvostranske politične in
gospodarske odnose. Republika Slovenija se je zavezala, da si bo prizadevala do leta 2030 doseči raven uradne razvojne pomoči v višini 0,33%
BND. S tem Republika Slovenija prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju, prevzema soodgovornost za odpravo
revščine in doseganje trajnostnega razvoja ter hkrati krepi dvostranske odnose s partnerskimi državami ter svojo prepoznavnost v svetu. Z
vključevanjem zmogljivosti javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, znanosti, inovacij in tehnologije je mednarodno razvojno sodelovanje
priložnost tudi za uveljavitev gospodarskih in drugih subjektov Republike Slovenije v tujini. Ministrstvo za zunanje zadeve koordinira vse oblike
dvostranske humanitarne pomoči med posameznimi vladnimi izvajalci ter odzive Republike Slovenije na humanitarne katastrofe prek
mednarodnih organizacij in slovenskih humanitarnih organizacij.

Specifični cilji
C2135 - Predvidljivo in učinkovito mednarodno razvojno sodelovanje
Prispeva k splošnemu cilju: C2027 - Zastopanje in uveljavitev političnih, varnostnih, gosp. in drugih interesov RS in njenih državljanov v okviru
EU, v svetu in pri mednarodnih org.
Opis specifičnega cilja
Republika Slovenija zagotavlja učinkovito načrtovanje in izvajanje razvojnega sodelovanja, vključno z doseganjem zastavljenih ciljev na
transparenten, merljiv, preverljiv in trajnosten način. Učinkovitost razvojnega sodelovanja temelji na lastništvu razvojnih prioritet s strani držav
v razvoju, osredotočenosti na rezultate, vključujočem razvojnem partnerstvu, transparentnosti in medsebojni odgovornosti vseh deležnikov ter
na drugih načelih v skladu z usmeritvami EU in Odbora za razvojno pomoč OECD. Republika Slovenija zagotavlja predvidljivost z Okvirnimi
programi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za do štiriletno obdobje, ki se letno revidirajo. Na ravni posameznih
držav prejemnic se predvidljivost zagotavlja v obliki večletnih bilateralnih programov MRS in večletnih projektov.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Predstavniki Republike Slovenije so se redno in v skladu z možnostmi udeleževali relevantnih mednarodnih zasedanj v okviru EU, OECD DAC,
na 2. odboru Generalne skupščine OZN, ECOSOC in drugod, kjer so tudi aktivno sodelovali. Za učinkovitejše načrtovanje in izvajanje
razvojnega sodelovanja je bil v letu 2018 sprejet Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 30/18), Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 74/18) in
Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030. Predvidljivost pa je bila zagotovljena
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z Okvirnim programom mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 2019.
Slovenija je v letu 2019 aktivno sodelovala z Odborom za razvojno pomoč OECD in mu zagotavljala kakovostne statistične podatke, nacionalni
koordinator je pripravil letno poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju za preteklo leto ter skrbel za redno objavo informacij o aktivnostih
mednarodnega razvojnega sodelovanja na spletnih straneh.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z redno in aktivno udeležbo na relevantnih mednarodnih zasedanjih Republika Slovenija sodeluje pri oblikovanju stališč mednarodnih
organizacij in sprejemanju odločitev, s tem pa zasleduje tudi svoje zunanjepolitične interese ter vsebinske prioritete. S pripravo ocen izvajanja
krovnega strateškega dokumenta, tj. resolucije, ter revizijo obstoječega okvirnega programa se na transparenten način zagotavlja učinkovitost
ter predvidljivost mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije. Z zagotavljanjem predvidljivosti in
učinkovitosti mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenija krepi svojo podobo kredibilne donatorice in sogovornice pri oblikovanju
standardov, politik in izvajanja MRS na mednarodni ravni.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07207 Udeležbe na zasedanjih delovnih teles v okviru mednarodnih organizacij in
povezav na temo trajnostnega razvoja v državah prejemnicah URP

VIR ME
%

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2015 90,00

2013 90,00

1,00

2014 90,00

90,00

2015 90,00

135,00

2016 90,00

178,00

2017 90,00

90,00

2018 90,00

90,00

2019 90,00

90,00

2020 90,00
2021 90,00
2022 90,00
I07460 Ocena uresničevanja ciljev MRS RS

število 2015 2,00

2013 1,00

1,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

1,00

2016 2,00

1,00

2017 1,00

2,00

2018 2,00

1,00

2019 2,00

1,00

2020 2,00
2021 2,00
2022 1,00
I09333 Oblikovanje okvirnega programa MRS in humanitarne pomoči za prihodnje
večletno obdobje

število 2015 1,00

2016 0,00
2017 1,00

1,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

1,00

2020 1,00
2021 1,00
2022 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07207 Udeležbe na zasedanjih delovnih teles v okviru
mednarodnih organizacij in povezav na temo trajnostnega razvoja v državah prejemnicah URP"
V letu 2019 se je Slovenija udeležila večine zasedanj delovne skupine za razvojno sodelovanje (CODEV), delovne skupine o vzpostavitvi
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI), delovne skupine za humanitarno pomoč in pomoč v hrani
(COHAFA) in delovne skupine za Afriko, Karibe in Pacifik (AKP). V letu 2019 je bila zagotovljena udeležba na nekaterih zasedanj odborov IPA,
ENI in EDF. Aprila in oktobra 2019 so potekali sestanki generalnih direktorjev za razvojno sodelovanje z udeležbo iz prestolnice. Sveti EU za
zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje so potekali maja in novembra 2019. Predstavniki na Stalnem
predstavništvu RS pri OZN v New Yorku kot tudi iz prestolnice so aktivno sodelovali pri zasedanju II. odbora OZN in relevantnih dogodkih v
okviru sistema ECOSOC. Predstavniki na Stalnem predstavništvu RS pri OECD v Parizu so se redno udeleževali zasedanj Odbora za razvojno
pomoč OECD (OECD-DAC); iz prestolnice pa je bila udeležba zagotovljena na zasedanju na ravni visokih uradnikov (SLM), na delovni skupini
za statistiko, učinkovitost pomoči ter na posvetovalni mreži za evalvacije. Sestanki z relevantnimi humanitarnimi organizacijami, ki jih pokrivajo
predstavniki RS na Stalnem predstavništvu pri OZN v Ženevi (UNHCR, IOM, UNISDR, GHD, GFMD, ICRC, UNOCHA) potekajo na dnevni ravni
in so v izračunu upoštevani v številu relevantnih humanitarnih organizacij in ne številu posameznih sestankov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07460 Ocena uresničevanja ciljev MRS RS "
Ocena izvajanja resolucije je bila opravljena v letnem poročilu za leto 2018.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09333 Oblikovanje okvirnega programa MRS in
humanitarne pomoči za prihodnje večletno obdobje"
V 2019 je bila pripravljena ena dopolnitev aktualnega programa.
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Opis kazalnikov
ID

OPIS

Preko udeležbe na zasedanjih Republika Slovenija z zastopanjem stališč uveljavlja svoje zunanjepolitične interese in sodeluje pri oblikovanju politik
MRS na mednarodni ravni. Kazalnik kaže delež udeležbe na zasedanjih delovnih teles znotraj mednarodnih organizacij in je predpogoj za izvajanje cilja.
I07207
Vir podatkov: Interna evidenca (MZZ, DKP) relevantnih sestankov, med katerimi so predvsem CODEV, AKP, COHAFA, EU sestanki na ravni
generalnih direktojev, OECD DAC, WP STAT, 2. odbor OZN ter ECOSOC.
I07460

Kazalnik kaže na število pripravljenih ocen izvajanja veljavne resolucije o MRS ter uresničevanja strategije o izvajanju le-te. V vsakem posameznem
letu se pripravi opisna letna ocena, periodično pa tudi večletna (vmesna oziroma končna) ocena.

Kazalnik kaže število pripravljenih večletnih programov MRS in humanitarne pomoči, s katerimi se na ravni države zagotavlja večjo predvidljivost in
I09333 medsebojno usklajenost MRS in humanitarne pomoči različnih izvajalcev. Okvirni program hkrati omogoča večjo osredotočenost MRS in humanitarne
pomoči ter omogoča ustrezne priprave tako na strani izvajalcev kot prejemnic pomoči.

C2141 - Aktivno izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in druge pomoči v okviru EU
Prispeva k splošnemu cilju: C2027 - Zastopanje in uveljavitev političnih, varnostnih, gosp. in drugih interesov RS in njenih državljanov v okviru
EU, v svetu in pri mednarodnih org.
Opis specifičnega cilja
Republika Slovenija kot članica mednarodnih organizacij in povezav sodeluje pri načrtovanju in izvajanju mednarodne razvojne pomoči v okviru
le-teh. Republika Slovenija na ta način sooblikuje politiko znotraj mednarodnih organizacij in povezav, pri tem pa sledi zunanjepolitičnim
prioritetam na posameznih vsebinskih področjih. Mednarodno razvojno sodelovanje se je v okviru mednarodnih organizacij in povezav razvijalo
skozi njihov zgodovinski razvoj, njegovi cilji pa so začrtani v dokumentih in ustanovnih pogodbah posameznih organizacij in povezav. Namen
mednarodnega razvojnega sodelovanja je pomoč nerazvitim državam in državam v razvoju pri odpravljanju revščine in lakote, v zadnjih letih pa
ta pomoč sledi tudi posameznim specifičnim ciljem. Ti specifični cilji se uresničujejo preko posameznih projektov in drugih mehanizmov za
izvajanje pomoči. Republika Slovenija pa kot članica teh mednarodnih organizacij in povezav aktivno sodeluje tudi pri izvajanju te pomoči.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Z aktivnim vključevanjem v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v okviru mednarodnih organizacij, mednarodnih institucij
in povezav Slovenija vpliva tako na sprejemanje odločitev o vsebinskem in geografskem usmerjanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči ter se s svojimi zmogljivostmi tudi vključuje v njegovo izvajanje. S tem zasleduje svoje zunanjepolitične interese, krepi
svojo vlogo, prepoznavnost, povezave, pa tudi zmogljivosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Aktivno vključevanje v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč mednarodnih organizacij, mednarodnih institucij in povezav
predstavlja priložnost za zasledovanje lastnih zunanjepolitičnih prioritet, krepitev vloge, prepoznavnosti, povezav in zmogljivosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003524 Ustvarjeni pogoji in pravne podlage za sodelovanje državnih
organov in javnih uslužbencev pri izvajanju mednarodnega
razvojnega sodelovanja in druge pomoči v okviru EU

VIR

ME

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

mednarodno razvojno delež 2016 100,00
sodelovanje in
humanitarna pomoc

2011 80,00
2012 90,00

65,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

99,00

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00
I07429 Delež oddanih ponudb v okviru pozivov in razpisov EU za
izvajanje projektov, ki se financirajo iz sredstev EU

delež 2016 3,00

2013 10,00

9,00

2014 10,00

10,00

2015 3,00

9,00

2016 3,00

1,30

2017 4,00

0,00

2018 3,00

5,00

2019 3,00

3,00

2020 3,00
2021 2,00
2022 2,00
I07430 Odzivanje na zaprosila Evropske komisije za nudenje
kratkoročne tehnične pomoči

delež 2016 20,00

2013 20,00

22,00

2014 20,00

16,00

2015 20,00

14,00

2016 20,00

20,00
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2017 20,00

20,00

2018 22,00

22,00

2019 22,00

10,00

2020 20,00
2021 18,00
2022 18,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003524 Ustvarjeni pogoji in pravne podlage za
sodelovanje državnih organov in javnih uslužbencev pri izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in
druge pomoči v okviru EU"
Pravne podlage za izvajanje projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in kratkoročne pomoči v okviru TAIEX so vzpostavljene.
Oviro za večjo aktivnost Slovenije (lahko) predstavljajo predpisi s področja načrtovanja proračuna (projekte tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja je treba v proračunu načrtovati v okviru odhodkov proračunskega uporabnika še preden je znano, da bo razpis za projekt objavljen)
ter zdravstvenega varstva in pokojniškega in invalidskega zavarovanja (letalske karte, ki jih kupi Evropska komisija izvajalcem, se vštevajo v
osnovo za odmero prispevkov).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07429 Delež oddanih ponudb v okviru pozivov in razpisov
EU za izvajanje projektov, ki se financirajo iz sredstev EU "
Slovenija je oddala tri ponudbe, razpisanih projektov je bilo 60.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07430 Odzivanje na zaprosila Evropske komisije za
nudenje kratkoročne tehnične pomoči"
Zmanjšan je interes javnih uslužbencev za izvajanje TAIEX aktivnosti zaradi destimulativnega vštevanja cene letalske karte, ki jo kupi Evropska
komisija, v osnovo za odmero prispevkov (prispevek za zdravstveno varstvo in prispevek za posebne primere zavarovanja od dohodka iz
zaposlitve na podlagi drugega pogodbenega razmerja), ki jih zaradi sodelovanja v TAIEX v RS plača izvajalec (poleg odmerjenega davka).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003524

Ustrezni pogoji in primerne pravne podlage so spodbuda za državne organe, da se potegujejo za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in
drugih oblik pomoči v okviru EU. Pravila za izvajanje projektov so sicer določena v okviru EU, vendar pa je treba določiti tudi notranja pravila, ki so
v skladu s predpisi na področju javnih financ in predpisi, ki urejajo področje javnih uslužbencev ter omogočajo izvajanje mednarodnega razvojnega
sodelovanja in druge pomoči. Vir podatkov: Spletne strani MZZ, Uradni list RS.

I07429

Za izvajanje projektov v okviru EU se morajo na njenih razpisih potegovati državni organi in pooblaščene institucije. Kazalec določa delež oddanih
ponudb v odnosu na razpisane projekte. Vir podatkov: Evidence kontaktne točke za twinning in TAIEX.

I07430

Državni organi in javni uslužbenci se odzivajo na zaprosila držav prejemnic pomoči za nudenje kratkoročne tehnične pomoči, ki se financira iz
sredstev EU in jih na Republiko Slovenijo naslovijo preko Evropske komisije. Kratkoročna tehnična pomoč se izvaja v obliki kratkoročnih misij
slovenskih javnih uslužbencev v državi prejemnici pomoči ali v obliki študijskih obiskov javnih uslužbencev držav prejemnic pomoči v Republiki
Sloveniji. Kazalec kaže delež odziva. Vir podatkov: Evidence kontaktne točke za twinning in TAIEX.

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030301 - Medinstitucionalno sodelovanje

Rezultati
C2150 - Pridobitev izvajanja projektov v tretjih državah, ki se financirajo s sredstvi EU
Prispeva k specifičnemu cilju: C2141 - Aktivno izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in druge pomoči v okviru EU
Opis rezultata
Državni organi in javni uslužbenci sodelujejo pri izvajanju pomoči v okviru za to posebej oblikovanih instrumentov, predvsem projektov tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja in TAIEX. Namen cilja je nuditi pomoč prioritetnim državam tudi s pomočjo sredstev EU in s tem prispevati k
izvajanju zunanjepolitičnih ciljev Republike Slovenije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003526 Delež pridobljenih projektov v tretjih državah

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

VIR

ME

mednarodno razvojno
sodelovanje in humanitarna
pomoc

delež 2016 10,00

2011 10,00
2012 5,00

49,00

2013 5,00

2,00

2014 7,00

6,00

2015 7,00

75,00

2016 8,00

9,00

2017 10,00

0,00

2018 10,00

100,00
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2019 10,00
2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00
I07445 Izvajanje nalog nacionalne kontaktne točke za projekte
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in TAIEX

delež 2016 100,00

2013 100,00

1,00

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
2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003526

Delež projektov, ki so bili na razpisih uspešni, od skupnega števila prijavljenih projektov s strani RS. Vir podatkov: Evidence kontaktne točke za
twinning in TAIEX.

I07445

Uspešno izvajanje nalog nacionalne kontaktne točke za projekte tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in TAIEX je predpogoj za učinkovito
izpolnjevanje specifičnega cilja. Vir podatkov: Spletne strani MZZ.

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah

Rezultati
C2148 - Učinkovitejša finančna in vsebinska udeležba RS v relevantnih mednarodnih institucijah
Prispeva k specifičnemu cilju: C2135 - Predvidljivo in učinkovito mednarodno razvojno sodelovanje
Opis rezultata
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

I003527 Sodelovanje RS v mednarodnih mednarodno razvojno sodelovanje in
institucijah
humanitarna pomoc

ME

IZH.
LETO

Št.
2009
Prispevkov

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
57,00

2011 45,00
2014 50,00

0,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003527

Število mednarodnih organizacij in institucij s katerimi RS sodeluje (članarine, prispevki, vplačila kapital ipd).

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030303 - Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč

Rezultati
C2149 - Večja predvidljivost in koncentracija bilateralne uradne razvojne pomoči (URP)
Prispeva k specifičnemu cilju: C2135 - Predvidljivo in učinkovito mednarodno razvojno sodelovanje
Opis rezultata
Predvidljivost se dosega z večletnim načrtovanjem oziroma programiranjem razvojne pomoči v okviru enotnega dokumenta za kar največji del
URP RS oziroma za tisti del, ki ga je na ta način možno načrtovati. Nacionalni koordinator MRS RS je MZZ, ki vsako leto pripravi Okvirni program
Vlade RS za MRS in humanitarno pomoč za prihodnje do štiriletno obdobje. Gre za t.i. programska sredstva, ki jih praviloma Vlada RS načrtuje
skupaj z državami prejemnicami. Trenutno so v Okvirni program vključene aktivnosti, ki jih financira osem resorjev in en organ v sestavi. Na
ravni posameznih držav se predvidljivost zagotavlja v obliki večletnih programov MRS in projektov. Več zunanjih revizij MRS RS je pokazalo, da
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mora RS za doseganje ciljev na področju MRS zmanjšati razdrobljenost MRS RS in doseči kritični obseg aktivnosti za učinkovito in trajnostno
naslavljanje razvojnih problemov v državah prejemnicah URP RS. Skladno s tem je potrebno omejiti število držav, s katerimi RS sodeluje na
področju MRS, in povečati sredstva po posameznih državah prejemnicah URP RS. Z večjo predvidljivostjo in koncentracijo dvostranske URP se
ustvarja pogoje za učinkovitejše izvajanje dvostranske URP in postopno dvigovanje sredstev za URP, s ciljem doseganja mednarodnih zavez
glede URP.
Obrazložitev doseganja rezultata
Za učinkovitejše načrtovanje in izvajanje razvojnega sodelovanja so se izvajali v letu 2018 sprejet Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju
in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 30/18), Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 74/18) in Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije
do leta 2030. Predvidljivost pa je bila zagotovljena z Okvirnim programom mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 2019. V 2018 je bil sprejet Program o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018-2019, s Severno Makedonijo pa je bil v letu 2019 po 6 letih ponovno dogovorjen nov dvoletni
programski memorandum, ki bo veljal 2020-21. Slovenija je v letu 2019 aktivno sodelovala z Odborom za razvojno pomoč OECD in mu
zagotavljala kakovostne statistične podatke, nacionalni koordinator je pripravil letno poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju za
preteklo leto ter skrbel za redno objavo informacij o aktivnostih mednarodnega razvojnega sodelovanja na spletnih straneh.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z zagotavljanjem predvidljivosti in učinkovitosti mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenija krepi svojo podobo kredibilne donatorice in
sogovornice pri oblikovanju standardov, politik in izvajanja MRS na mednarodni ravni.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07443 Delež razpoložljive bilateralne uradne razvojne pomoči (URP) za
geografske in vsebinske prioritete

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2015

49,00

2013 52,00

70,00

2014 52,00

74,00

2015 53,00

81,00

2016 53,00

49,00

2017 50,00

52,00

2018 50,00

77,00

2019 50,00

75,00

2020 50,00
2021 50,00
2022 50,00
I07444 Realizacija programirane bilateralne URP v celotni bilateralni URP

%

2015

31,00

2013 53,00

38,00

2014 53,00

35,00

2015 53,00

96,00

2016 54,00

28,00

2017 33,00

33,00

2018 33,00

35,00

2019 35,00

33,00

2020 40,00
2021 40,00
2022 30,00
I07461 Število veljavnih dve- ali večletnih programov mednarodnega razvojnega
sodelovanja (MRS)

število 2015

2,00

2012 2,00
2013 2,00

2,00

2014 2,00

2,00

2015 2,00

2,00

2016 2,00

1,00

2017 1,00

1,00

2018 2,00

1,00

2019 2,00

1,00

2020 2,00
2021 3,00
2022 2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07443 Delež razpoložljive bilateralne uradne razvojne
pomoči (URP) za geografske in vsebinske prioritete"
Prednostna geografska območja so po novi resoluciji zastavljena relativno široko, zato je ciljni delež lažje doseči.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07444 Realizacija programirane bilateralne URP v
celotni bilateralni URP"
Nekoliko nižji delež programske bilateralne URP zaradi ponovne rasti oprostitev šolnin in oskrbe beguncev, ki niso programirane kategorije
dvostranske URP.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07461 Število veljavnih dve- ali večletnih programov
mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS)"
V letu 2019 je Slovenija imela sklenjen 1 večletni program razvojnega sodelovanja, in sicer s Črno goro.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07443

Kazalnik kaže delež razpoložljive bilateralne URP (brez humanitarne in postkonfliktne pomoči), ki je namenjen za aktivnosti, ki so prednostne po
geografskih in vsebinskih prioritetah. Vir podatkov: Zadnje letno poročilo o MRS, obljavljeno na spletni strani MZZ.

I07444

Kazalec kaže na delež programirane bilateralne URP v celotni bilateralni URP. Vir podatkov: Zadnje letno poročilo o MRS, obljavljeno na spletni strani
MZZ.

I07461

Kazalnik kaže število veljavnih dvo- ali večletnih dvostranskih programov MRS, ki jih Slovenija sklepa s prednostnimi državami. Vir podatkov:
Objavljeni dvostranski sporazumi na spletni strani MZZ.

C7129 - Okrepljen, aktiven in bolje ozaveščen nevladni sektor
Prispeva k specifičnemu cilju: C2135 - Predvidljivo in učinkovito mednarodno razvojno sodelovanje
Opis rezultata
Dobro ozaveščen in aktiven nevladni sektor predstavlja pomembnega partnerja pri oblikovanju politik in sistemskih rešitev na nacionalni in
mednarodni ravni, saj predstavlja drugačen pogled od zunaj, pogosto na podlagi konkretnih izkušenj s terena. Poleg tega predstavlja
pomembnega izvajalca projektov, ki jih financira RS, z ustrezno krepitvijo njegovih zmogljivosti pa lahko konkurira in se hkrati povezuje s
partnerji v drugih donatoricah in prejemnicah pomoči ter tako nadalje krepi svojo družbeno vlogo.
Obrazložitev doseganja rezultata
Dobro ozaveščen in aktiven nevladni sektor predstavlja pomembnega partnerja pri oblikovanju politik in sistemskih rešitev na nacionalni in
mednarodni ravni, saj predstavlja drugačen pogled od zunaj, pogosto na podlagi konkretnih izkušenj s terena. Poleg tega predstavlja
pomembnega izvajalca projektov, ki jih financira RS, z ustrezno krepitvijo njegovih zmogljivosti pa lahko konkurira in se hkrati povezuje s
partnerji v drugih donatoricah in prejemnicah pomoči ter tako nadalje krepi svojo družbeno vlogo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Okrepljen, aktiven in ozaveščen nevladni sektor prispeva k bolj predvidljivemu in učinkovitemu mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, saj
spremlja delovanje najrazličnejših deležnikov v državi in mednarodne trende, ter opozarja na morebitna neskladja in neučinkovitosti. Prav tako
sodeluje pri pripravi vseevropskega senčnega poročila v okviru mreže platform CONCORD, ki postavlja ogledalo civilne družbe delovanju
posameznih držav na področju MRS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09342 Število uspešnih prijav na razpis za sofinanciranje EU projektov s področja
mednarodnega razvojnega sodelovanja

VIR ME

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

število 2015

13,00

2017 10,00

10,00

2018 12,00

10,00

2019 12,00

14,00

2020 12,00
2021 12,00
2022 12,00
I09343 Število prejetih skupnih stališč nevladnega sektorja na ključne teme razvojnega
sodelovanja

število 2015

3,00

2017 4,00

14,00

2018 8,00

10,00

2019 8,00

2,00

2020 8,00
2021 8,00
2022 6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09342 Število uspešnih prijav na razpis za sofinanciranje
EU projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja"
Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih
držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov je bil objavljen 13. 12. 2019 v Uradnem
listu RS št. 76/19. Na pozivu je bilo sofinanciranje odobreno 14 projektom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09343 Število prejetih skupnih stališč nevladnega sektorja
na ključne teme razvojnega sodelovanja"
Nevladni sektor je v letu 2019 MZZ RS posredoval svoja stališča glede presečnih tem enakosti spolov in varovanja okolja v okviru marčevskih
in novembrskih Slovenskih razvojnih dni. Prejeli smo stališče NVO pred zasedanjem Evropskega sveta za podporo trajnostnemu razvoju kot
presečnemu cilju prednostnih nalog EU v naslednjih 5 letih, stališče NVO do akcijskega načrta o postopnem povečevanju ODA in stališče NVO
glede vključevanja v EU programe Humanitarne pomoči. Pripravili so tudi Aidwatch report.
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Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09342

Kazalnik kaže, koliko projektov s področja MRS uspe s svojo prijavo na razpis za sofinanciranje, ob čemer je nujen pogoj, da so prehodno uspeli
pridobiti sredstva iz alternativnh virov. Vir podatkov: Razpisna evidenca organa.

I09343 Kazalnik kaže število prejetih skupnih stališč nevladnega sektorja na ključne aktualne teme MRS. Vir podatkov: SPIS evidenca organa

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030304 - Vplačevanje kapitala in rezerv
Podprogram nima določenih rezultatov.
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