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

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
V okviru programa 18-kultura in civilna družba urad prispeva k doseganju zastavljenih ciljev pri slovenski skupnosti izven Republike Slovenije.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180401 - Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu
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Oris PU-ja
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu opravlja naloge, ki zadevajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce
in izseljence po svetu.
Je osrednji državni organ za sodelovanje RS s Slovenci zunaj njenih meja, poleg sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu, pristojen tudi
za pripravo sistemskih rešitev, kot je oblikovanje ustreznih predpisov.
Urad vzdržuje stalne stike s slovenskimi manjšinskimi, zdomskimi in izseljenskimi organizacijami; vzpodbuja njihovo kulturno, prosvetno,
gospodarsko in drugo povezovanje z matično državo; organizira posvete, seminarje, natečaje itd.
Urad pokriva področje avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki obstaja v vseh štirih sosednjih državah, njena številčnost, njen
položaj in status pa se od države do države pomembno razlikujejo. Najštevilčnejša, najmočnejša in najbolj zaščitena je avtohtona slovenska
narodna skupnost v Republiki Italiji, najšibkejša in v primerjavi s slovenskimi skupnostmi v Italiji, Avstriji in na Madžarskem tudi najmanj
zaščitena, pa je avtohtona slovenska narodna skupnost v Republiki Hrvaški.
Urad Vlade Republike Slovenije v zamejstvu in po svetu tako v svojem delokrogu posebno pozornost posveča samemu sodelovanju s
slovenskimi društvi po svetu kot tudi spremljanju njihovega "pravnega in socialnega statusa" v državah, v katerih živijo in vse to v skladu z
normami EU. Največji del slovenske "zdomske" diaspore v Evropi je v Nemčiji, na Švedskem in v Švici. Določeni razlogi so narekovali tudi
nastanek slovenskega "izseljenstva", ki pa se nahaja v državah preko oceanov. Tako so velike slovenske skupnosti v ZDA, Kanadi, Argentini in
ostalih državah Latinske Amerike, Avstraliji ter državah Azije, Afrike in Oceanije, vendar v slednjih v manjšem številu. Posebej je zaznati, da se v
kategoriji izseljenstva oz. v oddaljenih državah pojavljajo "novodobni" izseljenci (mladi, gospodarstveniki, študentje, izobraženci...). Posebno
poglavje po letu 1991 (razpad bivše Jugoslavije) pa predstavljajo slovenski rojaki v republikah bivše Jugoslavije. Tako so slovenska društva na
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori in v Makedoniji. Razpad Jugoslavije je naše rojake na tem območju tako rekoč čez noč
opredelil kot državljane drugih držav, vendar jih vez z matično domovino, slovenskim jezikom in kulturo veže na Republiko Slovenijo.
Urad skozi vsakoletne javne razpise zagotavlja finančno pomoč RS za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu in za sodelovanje
z njimi. Zadolžen je za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci zunaj RS.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Urad je koordinacijsko telo na področju sodelovanja s Slovenci izven Republike Slovenije in matično domovino. Sodelovanje poteka na
področju izobraževanja, kulture, znanosti, športa, zunanjih zadev...
Na omenjenih področjih se kažejo učinki delovanja urada neposredno in posredno.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili v letu 2019 izplačani v skladu z veljavno zakonodajo in sicer v skupni višini 660.541 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Prispevki za socialno varnost so bili izplačani v višini 105.625 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Izdatki za blago in storitve so v letu 2019 znašali 199.587 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup blaga in storitev za nemoteno delovanje
Urada, za financiranje delovanja portala Slovenci.si in izdajo e-revije in dveh tiskanih izvodov "Moja Slovenija", štipendij za udeležbo na tečaju
slovenskega jezika v Republiki Sloveniji, nagradnega natečaja za doktorska, magistrska in diplomska dela s področja izseljenstva in zamejstva in
povračilo stroškov za izhod arhivarjev Arhiva RS na teren.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili načrtovani v višini 560.000 EUR, realizirani so bili 120,15%. Vključujejo
sofinanciranje dejavnosti štirih organizacij civilne družbe v Sloveniji, ki se ukvarjajo s slovenskim izseljenstvom, sofinanciranje projektov
organizacij, ustanov in posameznikov v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju povezovanja s Slovenci izven Republike Slovenije ter
priznavalnine za učitelje slovenskega jezika v prekomorskih državah.

414 - Tekoči transferi v tujino
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Tekoči transferji v tujino so bili izplačani v višini 7.018.684 EUR. Sredstva so namenjena delovanju organizacij, ustanov in posameznikov izven
Republike Slovenije in so se v največji meri dodelila na podlagi javnih razpisov - Javni razpis za razpisno področje A: finančna podpora
avtohtoni slovenski skupnosti v zamejstvu in Javni razpis za razpisno področje B: finančna podpora Slovencem po svetu.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Urad je v skladu s potrebami, v letu 2019 izvedel nabavo komunikacijske opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Finančni načrt za leto 2019 je bil v primerjavi z veljavnim proračunom realiziran 99,78%. Bistvenih odstopanj med veljavnim proračunom in
realizacijo ni bilo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Urad v letu 2019 ni razpolagal z namenskimi sredstvi.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Urad v letu 2019 ni plačeval neporavnanih obveznosti iz preteklih let, katerih plačilo ni bilo predvideno v tekočem letu.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 za Urad, po določilih 41. ZJF, niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
Urad v letu 2019 ni izdal oz. unovčil poroštev.
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Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Urad v letu 2019 ni razpolagal s proračunskim skladom.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180401 - Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu

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

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.294.500,00

1.373.401,90

1.373.401,90

106,09

Neposredni učinki
C5372 - Učinkovito sodelovanje s slovenskimi izseljenskimi organizacijami in posamezniki v tujini
Prispeva k rezultatu: C4270 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenskih skupnosti po svetu
Opis neposrednega učinka
Povečanje obsega sodelovanja nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe, gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih in ostalih
pravnih subjektov iz Republike Slovenije s posamezniki, organizacijami, ustanovami in gospodarskimi subjekti Slovencev zunaj Republike
Slovenije. Podajanje mnenj za pridobitev državljanstva po 13. členu Zakona o državljanstvu RS. Obveščanje in komuniciranje s Slovenci v tujini
ter javnostmi v Sloveniji preko spletnega portala Slovenci.si. Sodelovanje pri izvedbi vsakoletnega srečanja Slovencev iz izseljenstva in
zamejstva "Dobrodošli doma". Organizacija in sodelovanje pri izvedbi različnih strokovnih seminarjev za potomce Slovencev po svetu in
izvedba nagradnega natečaja za doktorska, magistrska in diplomska dela. Uresničevanje akcijskih načrtov sodelovanja s slovenskimi
znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini ter sodelovanja in podpore mladim Slovencem po svetu, organizacija konferenc s
področja sodelovanja v znanosti, gospodarstvu, z mladimi idr. Sofinanciranje udeležbe na šolah slovenskega jezika. Priznavalnine za učitelje
slovenskega jezika v izseljenstvu. Priprava in izvedba seje Sveta Vlade RS za Slovence po svetu.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Evropa
Posebna pozornost je bila namenjena problemu zmanjševanja števila registriranih članov društev, problemu nižanja deleža mladih v strukturi
članstva in premajhnemu interesu slovenskih izseljenskih društev za združevanje. 24. posvet slovenskih organizacij v Nemčiji - gre za
tradicionalno srečanje Slovencev, živečih v Nemčiji, je obsegal delavnice, predavanja in razprave. Posvečen je bil aktualnim tematikam s področja
kulture, pedagogike in socialnega dela. V letu 2019 so bili poudarjena tema tudi razpisi za nepovratna finančna sredstva Urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu. Posebno pozornost je bila posvečena vprašanju poučevanja slovenskega jezika in kulturnemu sodelovanju. Minister se
je v Belgiji udeležil 59. Slovenskega dne, ki ga je organiziralo Slovensko kulturno društvo Slomšek v sodelovanju z Slovenskim kulturnim
društvom Naš Dom.
Države nekdanje Jugoslavije
Urad je tudi v letu 2019 spodbujal sodelovanje skupnosti Slovencev pri dopolnilnem pouku slovenščine, ki ga organizira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Projekt dnevi slovenskega filma pa se je iz Srbije in Črne gore razširil tudi v Sarajevo. Urad je z večjim finančnim
vložkom omogočil obnovo novih prostorov slovenskega društva v Banja Luki. Minister se je udeležil srečanja vseh slovenskih društev v BiH v
Zenici, državna sekretarka pa odprtja razstave o krošnjarjih v Beogradu.
Latinska Amerika
Sodelovanje s Slovenci v Latinski Ameriki je posebej razvito v predelih, kjer živijo slovenske skupnosti predvojne in povojne imigracije: širše
območje Buenos Airesa, Mendoza, Bariloche, Rosario, druga mesta po Argentini, Montevideo (Urugvaj), Sao Paulo (Brazilija), Caracas
(Venezuela) in novejšimi društvi – Bogota (Kolumbija), Valencia (Venezuela) . Vsako leto določeno število slovenskih državljanov iz Latinske
Amerike obišče RS oz. se odloči za bivanje/študij v RS. Urad si še naprej prizadeva za organizirane oblike učenja slovenščine v Latinski Ameriki
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(nove oblike poučevanja preko interneta, odprtje lektorata ali vsaj tečaja slovenskega jezika na univerzi v Braziliji). V letu 2019 je bilo največ
pozornosti namenjene Venezueli in vzpostavitvi procesa repatriacije naših rojakov in njihovih potomcev ter ožjih družinskih članov iz te države v
Slovenijo.
ZDA in Kanada
Sodelovanje s Slovenci v ZDA in Kanadi temelji na stikih z več velikimi centri slovenstva, v Kanadi so to predvsem Toronto in Hamilton, pa tudi
Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Montreal, Calgary idr. V ZDA so taki večji centri Cleveland, Chicago, Pittsburgh, Milwaukee, Minneapolis, San
Francisco, New York idr. Velik poudarek je na iskanju povezav s tamkajšnjimi znanstveniki, umetniki in predvsem gospodarstveniki slovenskega
rodu. V ZDA deluje tudi SABA – Slovensko-ameriško poslovno združenje, v Kanadi pa Slovensko-kanadska gospodarska zbornica. Poleg
gospodarskih je potrebno iskati možnosti sodelovanja tudi med severno-ameriškimi in slovenskimi univerzami. V letu 2019 se je nadaljevalo
izdatno financiranje dejavnosti ASEF – Ameriško slovenske izobraževalne fundacije, ki si prizadeva za izmenjave študentov in raziskovalcev
med ZDA in Slovenijo.
Avstralija, Azija in Afrika
Izseljevanje v Avstralijo in na Novo Zelandijo je še vedno aktualno. Slovenska skupnost v Aziji ni številčna in je v relativno organiziranem
smislu prisotna predvsem na Kitajskem, kjer v mestih Sudžov in Šanghaj delujejo predvsem mladi slovenski gospodarstveniki. Na Bližnjem
Vzhodu deluje slovensko društvo Snežinka v Egiptu, ustanovljeno leta 2015. V zalivskih državah je sicer precej povečano število slovenskih
državljanov, a niso formalno organizirani. V Afriki do nedavnega vsaj formalno organizirano
Društvo Slovencev Južne Afrike ne deluje več, saj je njegov predsednik pokojni, preostali pa so se v večjem delu razselili po svetu ali so
neaktivni. Društvo Slovencev Vzhodne Afrike v Nairobiju še vedno obstaja vsaj neformalno, srce dogajanja pa je častna konzulka RS Majda
Povoden Nginja. Gre za zelo majhni skupnosti, o katerih delovanju ni poročil. V letu 2016 je bilo ustanovljeno slovensko društvo v Indiji.
Minister je v letu 2019 obiskal slovensko skupnost v Avstraliji. Ta se stara in posledično izginjajo dosedanje oblike njenega delovanja – prodani
sta bili dve društvi (Brisbane, Melbourne). Prebudilo pa se je društvo v Perthu, prav tako sta aktivni Slovensko-avstralska gospodarska
zbornica in Slovensko-avstralsko akademsko združenje. Na poti v Avstralijo se je minister srečal tudi z novo-nastajajočim Slovenskim društvom
v Jugovzhodni Aziji v Singapuru.
Osrednja revija in spletno mesto za Slovence po svetu
V letu 2019 je Urad nadaljeval z upravljanjem spletnega portala Slovenci.si in pripadajočih družabnih omrežij in elektronske revija Moja Slovenija.
Ostale aktivnosti
V okviru ostalih aktivnosti Urad daje poseben poudarek sodelovanju z mladimi, gospodarstveniki in znanstveniki. V letu 2019 je Urad nadaljeval
uresničevanje dogovora z Arhivom RS in so-financiral ter so-organiziral gostovanje profesionalnih arhivistov na terenu, med slovenskimi
ustanovami v Stuttgartu (Nemčija). Namen je preučiti stanje, evidentiranje obstoječega arhivskega gradiva in izobraževanje društvenih
arhivarjev za pravilno, poenoteno hrambo, evidenco in digitalizacijo gradiva. Arhiv RS je v preteklih letih že opravil obiske pri slovenskih
društvenih arhivih v Pulju, Banja Luki, Zenici, Novem Sadu, Frankfurtu, Muenchnu in Buenos Airesu, Clevelandu, Chicagu in Sydneyu ter
Melbournu. Novembra 2019 je bila v sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca izvedena poslovna konferenca v Dobrli vasi na
avstrijskem Koroškem.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedene aktivnosti v letu 2019, povzete v obrazložitvah doseganja neposrednega učinka, so prispevale k učinkovitejšemu izvajanju nalog in
poglobitvi sodelovanja s slovensko skupnostjo po svetu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

I05399 Izvedba ostalih aktivnosti na področju sodelovanja s Slovenci po
svetu

I09943 Izvedba dogodkov na področju gospodarstva, mladih, znanosti
I09944 Izvedba Sveta Vlade za Slovence po svetu
I09945 Obveščenost slovenske javnosti o dogajanju Slovencev v tujini
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05390 Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev po svetu"
V letu 2019 je bil izveden javni razpis za finančno podporo Slovencem po svetu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05399 Izvedba ostalih aktivnosti na področju sodelovanja s
Slovenci po svetu"
V letu 2019 je Urad izvedel načrtovane aktivnosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09943 Izvedba dogodkov na področju gospodarstva,
mladih, znanosti"
V letu 2019 je Urad izvedel poslovno konferenco v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09944 Izvedba Sveta Vlade za Slovence po svetu"
Svet Vlade za Slovence po svetu je bil 2. 7. 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09945 Obveščenost slovenske javnosti o dogajanju
Slovencev v tujini"
Na podlagi sodelovanja z zunanjimi izvajalci in Slovenci izven Republike Slovenije na portalu in družabnih omrežjih je prišlo do večjega vnosa
vsebin in ogledov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05390

Sofinanciranje prijavljenih programov in projektov na vsakoletni javni razpis za finačno podporo Slovencem po svetu, ki bodo v največji meri
pripomogli k razvoju in ohranjanju slovenske skupnosti (kultura, gospodarsko sodelovanje, znanost, jezik, šport, mladi)

Aktivnosti v okviru delovnega področja Urada, ki niso neposredno opredeljene v okviru ostalih kazalcev cilja in bodo pripomogle k čim boljšem
I05399 položaju posameznikov in organizacij Slovencev v izseljenstvu (delovna srečanja, obiski, sestanki, sodelovanje pri projektih, priprava gradiv in
informacij, sodelovanje v medresorskih skupinah...)
I09943

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

I09944 Svet Vlade za Slovence po svetu - letna izvedba.
I09945

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

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZORSSZNM

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

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

6.382.000,00

6.418.786,33

6.418.786,33

100,57

Neposredni učinki
C5373 - Učinkovito sodelovanje s slovenskimi ustanovami in posamezniki v sosednjih državah
Prispeva k rezultatu: C4273 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenske skupnosti v zamejstvu
Opis neposrednega učinka
Večji obseg sodelovanja nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe, gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih in ostalih
pravnih subjektov iz Republike Slovenije s posamezniki, organizacijami, ustanovami in gospodarskimi subjekti Slovencev v zamejstvu. Podajanje
mnenj za pridobitev državljanstva po 13. členu Zakona o državljanstvu RS. Sodelovanje v okviru projektov čezmejnega sodelovanja.
Vzpodbujanje gospodarskega sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami v okviru izvajanja gospodarske strategije med Republiko Slovenijo in
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avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah. Organizacija in sodelovanje pri izvedbi različnih strokovnih seminarjev za
Slovence v zamejstvu. Uresničevanje akcijskih načrtov sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini ter
sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu. Skrb za izvajanje pridobljenih pravic slovenske manjšine v sosednjih državah. Priprava
in sodelovanje v vsakoletnih bilateralnih srečanjih za spremljanje in uresničevanje pravic slovenske skupnosti v zamejstvu. Priprava in izvedba
Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Italija
Določbe Zaščitnega zakona za Slovence v AD FJK še vedno niso v celoti izpolnjene. Odprto ostaja vprašanje zagotovitve svojega političnega
predstavnika na deželni in državni ravni, za kar si prizadeva avtohtona slovenska narodna skupnost ob podpori RS. Urad je preko javnega
razpisa podpiral delovanje vseh organizacijskih oblik te skupnosti, predvsem na področju kulture, medijev in športa. Nadaljuje se financiranje
dodatnih dejavnosti na področju poučevanja in uporabe slovenskega jezika, saj zaradi mešanih zakonov narašča potreba po jezikovnih tečajih in
dopolnilnem pouku slovenščine, prav tako pa deluje služba za jezikovne pravice ZaJezik, ki nudi pomoč pripadnikom slovenske narodne
skupnosti pri uveljavljanju jezikovnih pravic. Objekti, v katerih se odvijajo prireditve ali delujejo društva, se starajo in so čedalje v večji meri
potrebi obnove, zato je urad tudi na tem področju preko razpisa zagotavljal sredstva. Urad podpira tudi večje projekte, ki jih organizira celotna
skupnost v FJK, kot na primer Slofest – bienalni festival, ki v nekaj dneh z osredno točko v Trstu in razpršenimi prireditvami po celotni FJK
predstavlja življenje in delo Slovencev v tej deželi.
Avstrija
V letu 2019 je Urad v okviru svojih pristojnosti in v sodelovanju z ostalimi resorji nadaljeval z reševanjem odprtih vprašanj, kot je sistemsko
vprašanje obstoja slovenskega manjšinskega tednika Novice, zagotovitev ustreznega in pravočasnega sofinanciranja programov in projektov
slovenske manjšine v Republiki Avstriji na vseh področjih njihovega delovanja, ohranjanje slovenske identitete in dvojezičnega pouka
(spodbujanje projektov za krepitev znanja in ustreznega nivoja znanja slovenskega jezika v dvojezičnih šolah in društvenih dejavnostih,
podpora slovenski predšolski in popoldanski oskrbi). Nadaljevala so se prizadevanja za ohranjanje obstoječih dvojezičnih sodišč v Pliberku,
Železni Kapli in Borovljah ter razširitev dvojezičnega sodstva na dodatne okraje. Utrjevale so se vloge na novo postavljenih in že obstoječih
slovenskih kulturnih središč ter izvedle so se druge nujne investicije v kulturno in športno infrastrukturo. Nadaljevala so se prizadevanja za
vzpostavljanje čezmejnih regij (spodbujanje navezovanja odnosov in stikov med slovenskimi znanstvenimi inštitucijami iz zamejstva in iz
gospodarstva s Slovenijo, izvajanje projekta za mlade-MAJ) ter sodelovanje pri pripravah na evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih
narodnih manjšin- Europeado, ki se bo v letu 2020 izvajalo na avstrijskem Koroškem. Pozornost je bila dana slovenskemu zamejskemu
založništvu in težavah s katerimi se je spopadala založba Drava, prav tako pa se je na splošno posvečalo pozornost vprašanju položaja in pravic
slovenske manjšine na avstrijskem Štajerskem in Koroškem, tudi v okviru obeleževanja 100-obletnice podpisa senžermenske mirovne pogodbe.
Madžarska
V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Urad nadaljeval spremljanje delovanja »Slovenske vzorčna kmetije".
Odprta vprašanja kot je zagotovitev pravočasnega in ustreznega financiranja, ustrezen nivo znanja slovenskega jezika v dvojezičnih šolah ter
vidna dvojezičnost, urad rešuje v okviru svojih pristojnosti in s sodelovanjem ostalih resorjev. V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo
in tehnološki razvoj in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se iščejo možnosti vzpodbujanja investicij podjetij iz Slovenije v
Porabju.
Izveden je bil obisk ministra v Budimpešti (pri podpredsedniku madžarske vlade in predsedniku parlamenta). Zasedanje SMMK ni bilo izvedeno.
Hrvaška
Republika Hrvaška že vrsto let ni naredila kakšnih vidnejših korakov na področju poglobitve oziroma razširitve kolektivnih manjšinskih pravic za
slovensko narodno skupnost. Je pa bilo v letu 2019 mogoče beležiti sicer neznaten, a vendarle pozitiven napredek na področju poučevanja
slovenskega jezika, kjer se, predvsem zahvaljujoč strokovni, kadrovski in finančni podpori Republike Slovenije, skoraj v vsakem šolskem letu
oblikuje kakšna nova skupina. V minulem letu se je tako pričel izvajati pouk slovenskega jezika po zakonskem C-modelu tudi na osnovni šoli v
Umagu.
Kar zadeva uresničevanje projekta Vzorčna kmetija Gorski kotar v Prezidu je lani z delom pričel nov projektni odbor. Odbor je poskrbel, da je bila
do konca leta pripravljena večina papirjev, elementov dokumentacije, ki je potrebna za pričetek gradnje.
Ostale aktivnosti
Velik del aktivnosti v letu 2019 je bil namenjen razvoju gospodarskega sodelovanja z zamejstvom preko t.i. evropskih pisarn v zamejstvu in v
okviru delovanja programskega sveta mreže Alpe-Jadran, ki ga vodi Urad.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedene aktivnosti v letu 2019, povzete v obrazložitvah doseganja neposrednega učinka, so prispevale k učinkovitejšemu izvajanju nalog in
poglobitvi sodelovanja s slovensko skupnostjo po svetu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2011

0,00

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00
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I05403 Izvedba ostalih aktivnosti v okviru sodelovanja s Slovenci v sosednjih
državah

I09946 Izvedba Sveta Vlade za Slovence v zamejstvu

%

2011

0,00

število 2008

I09947 Izvedba zasedanja Slovensko-madžarske mešane komisije

0,00

število 2008

I09948 Izvedba dogodkov na področju gospodarstva, mladih, znanosti

1,00

število 2008

0,00

2012 80,00

80,00

2013 85,00

85,00

2014 85,00

85,00

2015 85,00

85,00

2016 85,00

85,00

2017 85,00

85,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

1,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

0,00

2018 3,00

3,00

2019 3,00

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05391 Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev v sosednjih državah"
V letu 2019 je bil izveden javni razpis za finančno podporo Slovencem v sosednjih državah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05403 Izvedba ostalih aktivnosti v okviru sodelovanja s
Slovenci v sosednjih državah"
V letu 2019 je Urad izvedel načrtovane aktivnosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09946 Izvedba Sveta Vlade za Slovence v zamejstvu"
Dne 9.10.2019 je bila izvedena redna seja Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu na kateri sta se obravnavali osrednji temi: mladi zamejski
Slovenci v skupnem slovenskem kulturnem prostoru in zastopanost Slovencev zunaj meja RS v Državnem zboru RS.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09947 Izvedba zasedanja Slovensko-madžarske mešane
komisije"
Ni prišlo do izvedbe zasedanja zaradi izvedbe EU volitev (argument madžarske strani).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09948 Izvedba dogodkov na področju gospodarstva,
mladih, znanosti"
V sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca je bila zvedena poslovna konferenca v Dobrli vasi, potekala so izobraževalna
predavanja za mlade, študente in podjetnike iz zamejstva - MAJ (mreža Alpe-Jadran) za zaključno prireditvijo v Cankarjevem domu.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Sofinanciranje prijavljenih programov in projektov na vsakoletni javni razpis za finančno podporo Slovencem in njihovim organizacijam v zamejstvu,
I05391 ki bodo v največji meri pripomogli k razvoju in ohranjanju slovenske skupnosti (kultura, gospodarsko sodelovanje, znanost, jezik, šport, mladi, zaščita
pravic).
I05403

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

I09946 Svet Vlade za Slovence v zamejstvu - letna izvedba in sprejetje priporočil.
I09947

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

I09948 Konference, srečanja, posveti ali okrogle mize na področju gospodarstva, mladih ali zanosti, ki bodo vključevale udeležence iz Slovenije in zamejstva.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZORSSZNM

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

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

Stran 11 od 18

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
PV

Proračunski viri

935.586,00

858.490,45

858.490,45

91,75

Neposredni učinki
C6611 - C6611 - Zagotovitev pogojev za delovanje Urada
Prispeva k rezultatu: C4270 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenskih skupnosti po svetu
Opis neposrednega učinka
Zagotovitev ustreznih kadrovskih in materialnih resursov za nemoteno izvajanje nalog, ki bodo omogočale krepitev slovenske skupnosti izven
Republike Slovenije. Naloge so navedene v ciljih ukrepov "Sofinanciranje dejavnosti Slovencev po svetu" in "Sofinanciranje dejavnosti
Slovencev v sosednjih državah".
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Stalni stik zaposlenih, zadolženih za posamezno državo v zamejstvu in skupinami držav po svetu kjer živi in deluje slovenska skupnost, je
bistvenega pomena za ohranjanje in razvoj slovenske skupnosti in njeno povezanost z matično domovino. Delovni obiski in sestanki, srečanja,
priprava skupnih strategij in realizacija akcijskih načrtov so bistvenega pomena za krepitev slovenske skupnosti izven Republike Slovenije.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z zagotovitvijo ustreznih pogojev (delovno okolje, kadri, finančni viri) so bili doseženi zastavljeni cilji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07926 Ustrezno število zaposlenih in zagotovitev pogojev za
njihovo delo

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07926 Ustrezno število zaposlenih in zagotovitev pogojev
za njihovo delo"
Vsem zaposlenim so bili omogočeni takšni pogoji za delo, ki so omogočali nemoteno izvajanje njihovih delovnih nalog.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07926

Zagotovitev ustreznega števila zaposlenih in pogojev njihovega dela, ki bodo omogočali doseganje zastavljenega načrta dela.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZORSSZNM

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

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

19.000,00

333,00

333,00

1,75

Neposredni učinki
C7257 - Zagotovitev ustreznih delovnih pogojev
Prispeva k rezultatu: C4270 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenskih skupnosti po svetu
Opis neposrednega učinka
Z zagotovitvijo ustreznih pogojev za zaposlene, bo Urad nemoteno izvajal svoje načrtovane aktivnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 so bile izvedene nabave komunikacijske opreme.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
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Urad je nemoteno izvajal svoje aktivnosti v skladu z načrtom dela.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

I09406 Izvedba investicij in investicijskega vzdrževanja

%

2017

100,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09406 Izvedba investicij in investicijskega vzdrževanja"
Vseh načrtovanih nabav, zaradi migracije na DRO in zagotovitve nove računalniške opreme s strani Ministrstva za javno upravo, ni bilo
potrebno financirati s proračunskimi sredstvi Urada.

Obrazložitev projektov
1537-17-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 2017-2019
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito delo in doseganje zastavljenih ciljev Urada. Cilji projekta so zagotovitev oz.
nabava ustrezne IKT infrastrukture (strežniki, prenosne delovne postaje, oprema za tiskanje, oprema za komuniciranje...), nakup službenega
osebnega vozila za izvajanje nalog zaposlenih, zagotovitev ustrezne opremljenosti delovnih mest (pisarniška oprema in pohištvo).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bila nabavljena telekomunikacijska oprema. Ker je bila v sklopu centralizacije državne uprave na področju IKT, nabavljena nova
oprema konec leta 2018, načrtovane nabave v letu 2019 niso bile potrebne.

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

75.000,00

6.650,00

6.650,00

8,86

Neposredni učinki
C7518 - C7518 - Gospodarski in kmetijski razvoj slovenske avtohtone narodne skupnosti na Hrvaškem
Prispeva k rezultatu: C4273 - Ohranitev in vsestranska razvitost slovenske skupnosti v zamejstvu
Opis neposrednega učinka
Izboljšanje življenjskega standarda tamkajšnjega slovenskega podeželskega prebivalstva ob slovensko - hrvaški meji, ekonomska oživitev
območja, prispevek k regionalnemu turističnemu razvoju, razvoj trajnostnega in odgovornega turizma, vključevanje mladih v izobraževalne
seminarje in delavnice, na področju kmetijstva, turizma, kulinarike in trajnostnega razvoja. Promocija tamkajšnjih krajev, lokalne naravne in
kulturne dediščine ter uveljavljanje in v širšem regionalnem prostoru. Prenos dobrih praks iz Slovenije v ta prostor z izvajanjem aktivnosti
trajnostnega turizma. Ponovna oživitev kmetijstva, revitalizacija zaraščenih površin. Sodelovanje in povezovanje z ostalimi slovenskimi društvi
na območju Goransko - Primorske županije. Vzpostavitev informativnega centra turistične ponudbe za celotni Gorski kotar ter izoblikovanje
skupnega turističnega produkta. Trženje lokalnih kmetijskih produktov preko kulinarične ponudbe na kmetiji. Dvig nivoja kmetovanja med
slovenskim lokalnim prebivalstvom.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposredni učinek bo dosežen po zaključku investicije oz. izgradnji kmetije s pripadajočo infrastrukturo. V letu 2019 je oblikovan nov projektni
odbor in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, na podlagi zaenkrat nepotrjenega glavnega projekta.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nadaljevanje aktivnosti v letu 2019, je pomembno za nadaljevanje projekta in s tem tudi gospodarske krepitve slovenske skupnosti na obmejnem
področju s Hrvaško.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10030 Izvedba aktivnosti letnega načrta vzpostavitve kmetije

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

2018

100,00

2018 100,00

30,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10030 Izvedba aktivnosti letnega načrta vzpostavitve
kmetije"
Izvedene so bile aktivnosti, ki jih odobril projektni odbor za vzpostavitev VTIK Gorski Kotar.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10030

Terminski načrt in Izvedba aktivnosti na podlagi predloženega načrta dela.

Obrazložitev projektov
1537-18-0001 - Vzorčna turistično-izobr. kmetija Gorski Kotar
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Izboljšati življenjske standarde tamkajšnjega slovenskega podeželskega prebivalstva ob slovensko - hrvaški meji, ekonomska oživitev območja,
prispevati k regionalnemu turističnemu razvoju, razvijati trajnostni in odgovorni turizem, vključevati mlade v izobraževalne seminarje in
delavnice, na področju kmetijstva, turizma, kulinarike in trajnostnega razvoja. Postavitev turistično izobraževalne kmetije Gorski Kotar bo
namenjena promociji tamkajšnjih krajev, lokalne naravne in kulturne dediščine ter uveljavljanje in v širšem regionalnem prostoru. Načrtovanje in
izvajanje projekta je zastavljeno preko prenosa dobrih praks iz Slovenije v ta prostor z izvajanjem aktivnosti trajnostnega turizma Kmetija bo
delovala kot ključni razvojno izobraževalni center, katerega naloga bo izobraževanje, mreženje in povezovanje lokalnih ponudnikov v povezavi z
nosilci znanja, promocije in razvoja. Cilji: - ponovna oživitev kmetijstva, revitalizacija zaraščenih površin, - sodelovanje in povezovanje z ostalimi
slovenskimi društvi na območju Goransko - Primorske županije, - na turistično izobraževalni kmetiji vzpostaviti informativni center turistične
ponudbe za celotni Gorski kotar ter izoblikovati skupen turistični produkt, - trženje lokalnih kmetijskih produktov preko kulinarične ponudbe na
kmetiji, - dvig nivoja kmetovanja med slovenskim lokalnim prebivalstvom.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Glavni projekt ni bil potrjen. Pridobljeno in plačano je bilo gradbeno dovoljenje.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu na dan 31.12.2019 na računu ni imel sredstev.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v letu 2019 ni dodeljeval posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Sredstva iz naslova lastnih opredmetenih sredstev so se v letu 2019 zmanjšala za 6.211,36 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v letu 2019 ni dajal sredstev v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Na dan 31. 12. 2019 Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ni izkazoval terjatev iz preteklega leta.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Obveznosti iz naslova poslovanja v letu 2019 znašajo na dan 31. 12. 2019 skupno 85.751,53 EUR in zajemajo:
- konto 210000 - Obveznosti za čiste plače v višini 31.111,25 EUR,
- konto 210010 - Obveznosti za čiste plače in nadomestilo plač do 30 dni v višini 1.672,00 EUR,
- konto 212000 - Obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8.183,23 EUR,
- konto 212100 - Obveznosti za prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 3.357,74 EUR,
- konto 212300 - Obveznosti za prispevek za zaposlovanje v višini 73,92 EUR,
- konto 212400 - Obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 52,76 EUR,
- konto 213000 - Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 8.274,93 EUR,
- konto 214100 - Prevoz v višini 1.683,96 EUR,
- konto 214200 - Prehrana v višini 1.019,68 EUR,
- konto 214910 – Obveznosti iz naslova potnih nalogov v višini 193,63 EUR
- konto 220010 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev državi v višini 13.845,20 EUR,
- konto 230000 - Obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 8.545,91 EUR,
- konto 230030 - Obveznosti iz naslova premij dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 556,84 EUR,
- konto 240502 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 1.073,22 EUR,
- konto 242100 - Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 6.107,26 EUR,
- konto 281000 – Neplačani nedavčni dohodki v višini 107,13 EUR.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - Sofinanciranje dejavnosti Slovencev po svetu. - Sofinanciranje
dejavnosti Slovencev v zamejstvu.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja:

V/Na
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: Ministrstvo za zunanje zadeve - notranja revizijska služba
sedež: Prešernova ulica 25, 1000 Ljubljana
matična št: 5186722000
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Sprejet je bil pravilnik o izvajanju notranje revizije.
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- T: odsotnost ustreznih kazalnikov oz. ukrepov za sprotno ugotavljanje učinkovitosti dodeljevanja sredstev U: sprotno
spremljanje delovanja in aktivnosti organizacij in društev, ki so jim bila dodeljena sredstva
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
Peter J. Česnik
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Datum podpisa predstojnika:
13.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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