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Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Republika Slovenija gradi svojo zunanjo politiko na temeljnih načelih ustavne ureditve države, pravilih in vrednotah Evropske unije, načelih
Ustanovne listine OZN in splošno veljavnih načelih mednarodnega prava ter cilji in vrednotami Evropske unije. Slovenska zunanja politika ureja
zadeve, ki se nanašajo na položaj Republike Slovenije v okviru Evropske unije ter odnose Republike Slovenije z drugimi državami in
mednarodnimi organizacijami, in sicer v skladu z Deklaracijo o zunanji politiki RS, ki jo je sprejel Državni zbor in strateškim dokumentom
Strategijo zunanje politike Republike Slovenije, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Cilji slovenske zunanje politike so mir, varnost,
blaginja in urejeni dvostranski odnosi ter umestitev Republike Slovenije v jedro poglobljene Evropske unije. V mednarodnih odnosih, še posebej
pa v odnosu s sosednjimi državami, zasleduje načelo nedotakljivosti mednarodno priznanih meja in se zavzema za krepitev odnosov med
državami ter povečanje čezmejnega sodelovanja. Med ključne cilje se uvršča tudi ugled in prepoznavnost Slovenije, močna EU in učinkovit
multilateralni sistem.
Ministrstvo za zunanje zadeve kot glavni izvajalec zunanje politike Republike Slovenije si prizadeva za uveljavitev in zaščito slovenskih
interesov v mednarodnih povezavah ter za povečanje prepoznavnosti in ugleda države v mednarodnem prostoru. V imenu Republike Slovenije
sodeluje pri oblikovanju politik mednarodnih organizacij, koordinira oblikovanje stališč glede politik EU, spremlja politične in druge procese ter
zunanjo politiko posameznih držav in aktualna krizna žarišča. 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 Republike Slovenije v tujini. Spodbuja medkulturni dialog.
Med prednostne naloge slovenske zunanje politike sodi gospodarska diplomacija. V okviru gospodarske diplomacije je cilj povečanje blagovne
menjave in izvoza storitev, povečanje tujih investicij v Republiki Sloveniji, povečanje prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva na tujih trgih ter promocija slovenskega gospodarstva in turizma v svetu.
Republika Slovenija in s tem Ministrstvo za zunanje zadeve prevzema tudi svoj del odgovornosti pri zagotavljanju mednarodne varnosti in
stabilnosti človekovih pravic ter za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja v svetu. Z zagotavljanjem mednarodne razvojne in
humanitarne pomoči prispeva k globalni solidarnosti. Zavzema se za mirno reševanje sporov in zavrača uporabo sile. Podpira nadzor nad
oboroževanjem, razoroževanje in neširjenje orožij za množično uničevanje. Zavzema se za zagotavljanje trajnostnega razvoja v svetu, krepitev
sodelovanja in zaupanja ter za celovito spoštovanje človekovih pravic.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
V minulem letu se je globalna skupnost soočala s številnimi spremembami, ki so se bolj ali manj hitro odražale v političnih odnosih, varnostnih
izzivih in grožnjah, ekonomskih tokovih, pa tudi v splošnih sociokulturnih odnosih in vrednotah. Vedno več je bilo enostranskega poseganja v
sistem mednarodnih odnosov, obenem pa je bilo mogoče opaziti izrazit trend slabitve multilateralizma in odstopanja od dogovorjenih pravil
mednarodne ureditve. Pomembno so se spremenila orodja, s pomočjo katerih države in nedržavni akterji vplivajo na druge akterje v mednarodni
skupnosti. Hibridni izzivi in grožnje so postali del mednarodnega vsakdana, čedalje več je zlonamernih kibernetskih aktivnosti, ki niso več
usmerjene v kriminalne dejavnosti, temveč je njihov cilj oslabiti ali celo onemogočiti učinkovito delovanje držav in družb. Na žalost takšne
negativne dejavnosti izvajajo celo nekatere države.
Evropska unija se še naprej sooča z vprašanji, ki so odraz kompleksnih in hitro se spreminjajočih mednarodnih razmer (nestabilnost v njeni južni
soseščini, nezakonite migracije, terorizem). Poseben izziv predstavlja sprejetje sporazuma po izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in
Severne Irske. Naša celina je še vedno cilj migrantov, aktivne so vse tri glavne poti (prek Iberskega polotoka, osrednjega Sredozemlja in
Zahodnega Balkana). Velik izziv in jabolko spora ostajajo vprašanja oskrbe in integracije migrantov ter delitve bremen znotraj Evrope.
Aktivnosti Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) Republike Slovenije so bile lani usmerjene v ohranjanje že dosežene visoke ravni dvostranskih
odnosov s sosednjimi državami, državami EU in državami Zahodnega Balkana. Slovenija z vsemi sosednjimi državami na gospodarskem
področju odlično sodeluje, pri vseh rasteta obseg blagovne menjave in investicij. Redni del vseh pogovorov s predstavniki sosednjih država so
bila vprašanja avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti, ki živijo na obmejnem prostoru teh držav. Kljub dobremu gospodarskemu sodelovanju
je pomanjkanje napredka opazno pri odnosih s Hrvaško, ki jih še naprej obremenjujejo določena vprašanja; od Hrvaške tako še vedno
pričakujemo popolno spoštovanje sklenjenih sporazumov in razsodbe Arbitražnega sodišča o meji, od mednarodne skupnosti na čelu z EU pa,
da brezpogojno podpre nujnost spoštovanja in izvajanja te razsodbe ter mednarodnega prava nasploh.
Skrbeli smo za izmenjavo in usklajevanje stališč glede pomembnih bilateralnih in globalnih vprašanj z vsemi evropskimi partnericami. Posebej
poudarjamo okrepljeni strateški partnerstvi z Nemčijo in Francijo ter intenzivirano sodelovanje z državami Beneluksa. Veliko aktivnosti je bilo
usmerjenih v razvoj odnosov z državami nam zgodovinsko in kulturno bližnje Srednje Evrope in v krepitev povezav v tej regiji. Na Zahodnem
Balkanu je Slovenija še naprej ena aktivnejših članic EU pri promociji širitvenega procesa ter pri krepitvi sodelovanja med EU in regijo. Z vsemi
državami v regiji smo tudi v lanskem letu ohranjali dobre politične in gospodarske odnose. Aktivnosti smo izvajali v okviru Procesa Brdo-Brioni,
Berlinskega procesa ter Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi.
Na vseh ravneh smo namenjali pozornost krepitvi transatlantskega sodelovanja in dialogu z ZDA. V lanskem letu se je ta dialog pomembno
okrepil. Ohranjali smo reden politični dialog z Rusko federacijo, zlasti zaradi zaščite gospodarskih interesov. Krepili smo tudi gospodarske,
politične in kulturne odnose s partnerji v Afriki, Aziji, Oceaniji ter v Latinski Ameriki.
Gospodarska diplomacija je izboljšala svojo učinkovitost in prisotnost v javnosti. Je nepogrešljiv element naših zunanjepolitičnih aktivnosti.
Osredotočali smo se na evropske, tradicionalne in prednostne trge, obenem pa pozornost namenjali tudi rastočim novim trgom v državah v
razvoju. Nadaljevali smo s pogostimi obiski gospodarskih delegacij in rednimi zasedanji mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje. Precejšnjo
pozornosti smo tudi s pomočjo častnih konzulov namenjali podpori malim in srednjim podjetjem pri njihovem vstopanju na tuje trge, prav tako
smo si prizadevali za njihovo aktivno vključitev v mednarodno razvojno sodelovanje. Pozitivni gospodarski kazalci, ki jih Slovenija dosega v
zadnjih letih, so okrepili naš mednarodni ugled in pripomogli k temu, da je naša država postala še bolj privlačna za tuje gospodarske partnerje in
investitorje.
Skrbeli smo za medresorsko koordinacijo na področju evropskih zadev in za aktivno vključenost RS v oblikovanje skupne zunanje in varnostne
politike EU. Ministrstvo je koordiniralo slovenska stališča v pogajanjih med EU in ZK glede izstopa slednjega iz EU; pri tem smo še posebno
pozornost namenjali ohranitvi pravic slovenskih državljanov, ki živijo v ZK. Opravili smo serijo javnih in strokovnih razprav o prihodnosti EU in
se aktivno vključili v organizacijo posvetovanja z državljani v okviru vseevropskega projekta posvetovanj. Naše aktivnosti so usmerjene k
močni, odzivni, povezani in solidarni EU. Pospešili smo priprave na slovensko predsedovanje Svetu EU v letu 2021 in aktivno zastopali
slovenske interese v pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okviru EU.
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Slovenija je tudi v lanskem letu prevzemala svoj delež odgovornosti za mednarodni mir, varnost in stabilnost. Aktivno smo sodelovali pri
obravnavi posameznih vprašanj in kriznih situacij v različnih forumih (OZN, EU, OVSE, Svet Evrope, Nato, Globalna koalicija proti Islamski
državi). Slovenija ima že vrsto let pomembno in priznano vlogo pri mednarodni obravnavi, zaščiti in promociji človekovih pravic in temeljnih
svoboščin – pri tem se prednostno posvečamo pravicam otrok, enakosti spolov, nediskriminaciji, pravicam starejših, človekovim pravicam in
okolju ter izobraževanju za človekove pravice.
Obravnavi migracij smo namenjali veliko pozornost na multilateralnem, razvojnem in humanitarnem področju. Ohranjali smo aktiven pristop pri
oblikovanju globalnih rešitev na tem področju, vključno z Globalnim dogovorom o migracijah in Globalnim dogovorom o beguncih. Podprli smo
projekte nevladnih organizacij, ki obravnavajo begunsko problematiko in namenili humanitarne prispevke mednarodnim organizacijam, ki
delujejo na tem področju.
Mednarodno razvojno sodelovanje in doseganje ciljev Agende 2030 po našem mnenju ostajata najboljši način za zagotavljanje blaginje vseh ter
globalne varnosti in stabilnosti. Še naprej si prizadevamo, da bi Slovenija do leta 2030 za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč namenila 0,33 % BDP. Na področju javne diplomacije je najvidnejši dogodek Strateški forum Bled, ki ohranja ugled enega od vodilnih
forumov v regiji. Prav tako smo lani izvedli že tradicionalno konferenco Dan Afrike, ki je namenjena krepitvi bilateralnega političnega in
gospodarskega sodelovanja med afriškimi državami in Republiko Slovenijo. Lani smo drugič izvedli tudi Dan Latinske Amerike in Karibov.
MZZ si bo še naprej prizadevalo za širitev mreže diplomatskih predstavništev in konzulatov, skladno z razpoložljivimi viri in na podlagi ocen
političnega in gospodarskega interesa za prisotnost v posameznih državah oziroma regijah.
V maju 2018 sprejeti Zakon o konzularni zaščiti omogoča kakovostnejše konzularne storitve za slovenske državljane v nujnih konzularnih
primerih. Vizumsko poslovanje smo izboljšali z razširjeno mrežo lokacij, kjer sodelujemo z zunanjim ponudnikom storitev – ob koncu l. 2019 smo
tako vizumsko poslovanje zagotavljali na več kot tridesetih lokacijah v šestih državah. V naših stalnih prizadevanjih, da se Slovenija v EU in
svetu uveljavlja kot urejena, uspešna in odgovorna država, je svojo vlogo tudi v minulem letu odlično odigrala tudi kulturna diplomacija; zlasti
njena stalna prizadevanja za promocijo slovenskega jezika in kulture v svetu so neprecenljiva in zelo odmevna.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
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
0302 - Gospodarska diplomacija
030201 - Gospodarsko sodelovanje
030202 - Promocija slovenskega gospodarstva za tuje trge
0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030303 - Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč
18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1803 - Programi v kulturi in mediji
180303 - Mednarodno sodelovanje na področju kulture
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2301 - Splošna proračunska rezervacija
230102 - Sredstva za množične migracije
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Oris PU-ja
Republika Slovenija gradi svojo zunanjo politiko na temeljnih načelih ustavne ureditve države, pravilih in vrednotah Evropske unije, načelih
Ustanovne listine OZN in splošno veljavnih načelih mednarodnega prava ter cilji in vrednotami Evropske unije. Slovenska zunanja politika ureja
zadeve, ki se nanašajo na položaj Republike Slovenije v okviru Evropske unije ter odnose Republike Slovenije z drugimi državami in
mednarodnimi organizacijami, in sicer v skladu z Deklaracijo o zunanji politiki RS, ki jo je sprejel Državni zbor in strateškim dokumentom zunanje
politike Republike Slovenije, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Cilji slovenske zunanje politike so mir, varnost, blaginja in urejeni
dvostranski odnosi ter umestitev Republike Slovenije v jedro poglobljene Evropske unije. V mednarodnih odnosih, še posebej pa v odnosu s
sosednjimi državami, zasleduje načelo nedotakljivosti mednarodno priznanih meja in se zavzema za krepitev odnosov med državami ter
povečanje čezmejnega sodelovanja. Med ključne cilje se uvršča tudi ugled in prepoznavnost Slovenije, močna EU in učinkovit multilateralni
sistem.
Ministrstvo za zunanje zadeve kot glavni izvajalec zunanje politike Republike Slovenije si prizadeva za uveljavitev in zaščito slovenskih
interesov v mednarodnih povezavah ter za povečanje prepoznavnosti in ugleda države v mednarodnem prostoru. V imenu Republike Slovenije
sodeluje pri oblikovanju politik mednarodnih organizacij, koordinira oblikovanje stališč glede politik EU, spremlja politične in druge procese ter
zunanjo politiko posameznih držav in aktualna krizna žarišča. 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 Republike Slovenije v tujini. Spodbuja medkulturni dialog.
Med prednostne naloge slovenske zunanje politike sodi gospodarska diplomacija. V okviru gospodarske diplomacije je cilj povečanje blagovne
menjave in izvoza storitev, povečanje tujih investicij v Republiki Sloveniji, povečanje prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva na tujih trgih ter promocija slovenskega gospodarstva in turizma v svetu.
Republika Slovenija in s tem Ministrstvo za zunanje zadeve prevzema tudi svoj del odgovornosti pri zagotavljanju mednarodne varnosti in
stabilnosti človekovih pravic ter za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja v svetu. Z zagotavljanjem mednarodne razvojne in
humanitarne pomoči prispeva k globalni solidarnosti. Zavzema se za mirno reševanje sporov in zavrača uporabo sile. Podpira nadzor nad
oboroževanjem, razoroževanje in neširjenje orožij za množično uničevanje. Zavzema se za zagotavljanje trajnostnega razvoja v svetu, krepitev
sodelovanja in zaupanja ter za celovito spoštovanje človekovih pravic.
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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
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila obračunana in izplačana na osnovi potrjenega kadrovskega načrta MZZ, realiziranih
zaposlitev in potrjene sistemizacije Ministrstva za zunanje zadeve ter skladno s predpisi s področja plač in drugih prejemkov zaposlenih. Za
plače in druge izdatke zaposlenim je bilo izplačanih 33.747.700 EUR, kar predstavlja 99,21 % realizacijo glede na veljavni proračun. V primerjavi s
preteklim letom so se izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim zvišali za 6,49 %.
Na Ministrstvu za zunanje zadeve je bilo 31. decembra 2019 zaposlenih 700 uslužbencev (61 % žensk in 39 % moških). V to število se štejejo tudi
zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne uslužbence zaradi bolniške odsotnosti, porodniškega dopusta ali mirovanja (18
uslužbencev).
V notranji službi je zaposlenih 430 uslužbencev (62%), v zunanji službi pa 270 uslužbencev (38%). Z delovnim razmerjem je prenehalo 28
uslužbencev, od tega 15 zaposlenih za nedoločen čas in 13 za določen čas. Upokojilo se je 6 uslužbencev, 8 uslužbencem je bilo zagotovljeno
mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
Izobrazbena struktura zaposlenih je bila v ministrstvu leta 2019 naslednja: 26 uslužbencev z doktoratom, 148 z magisterijem, 6 s specializacijo, 390
z univerzitetno stopnjo izobrazbe, 41 z visoko strokovno izobrazbo, 18 z višjo izobrazbo, 64 s srednješolsko izobrazbo ter 7 s srednjo poklicno
izobrazbo.
Tabela 1811 1: Pregled izplačanih plač in drugih izdatkov zaposlenim po proračunskih postavkah.
Tabela 1811 2: Pregled izplačanih plač in drugih izdatkov zaposlenim po namenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenih so bila načrtovana po zakonsko določenih stopnjah od sredstev
predvidenih za obračun in izplačilo plač. Za prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih je bilo izplačanih 3.958.378 EUR, kar
predstavlja 98,86 % realizacijo glede na veljavni proračun. V primerjavi s preteklim letom so se izdatki za prispevke delodajalca za socialno
varnost zvišali za 7,90 %.
Tabela 1811 3: Pregled izplačanih prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenih po proračunskih postavkah.
Tabela 1811 4: Pregled izplačanih prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenih po namenih.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva za plačilo blaga in storitev so bila v veljavnem proračunu za leto 2019 načrtovana v višini 40.649.893 EUR. Za izdatke za blago in
storitve je bilo izplačanih 37.449.118 EUR, kar glede na veljavni proračun predstavlja 92,13 % realizacijo.
Iz teh sredstev je Ministrstvo za zunanje zadeve poravnalo izdatke za blago in storitve potrebne za delovanje ministrstva in za delovanje DKP. V
izdatke za blago in storitve sodijo tudi vsi stroški najemnin poslovnih prostorov DKP, najemnin rezidenc veleposlanikov in najemnin stanovanj
javnih uslužbencev napotenih na delo v tujino - na DKP, stroški informacijske in telekomunikacijske povezave MZZ z DKP ter stroški rednega
vzdrževanja objektov in naprav. Poleg tega so v te izdatke vključeni tudi stroški zaposlovanja lokalne delovne sile, stroški službenih potovanj
javnih uslužbencev na delu v tujini in v notranji službi ministrstva ter glede na skupino izdatkov tudi plačilo članarin mednarodnim
organizacijam.
Realizacija na segmentu blaga in storitev je bila v letu 2019 višja v primerjavi z realizacijo leta 2018 (indeks realizacije znaša 11,26). Glavnina
spremembe predstavljajo obveznosti DKP, ki so v primerjavi s preteklim letom višje zaradi: stroškov povezanih s Predsedovanjem Svetu EU
(najem in vzpostavitev nadomestnih prostorov SPBR ter stroški napotitev v tujino), selitev nekaterih predstavništev (Veleposlaništvo RS v
Varšavi), indeksacij najemnih pogodb in plač lokalno zaposlenih, naraščanje materialni stroškov zaradi rasti življenjskih stroškov ter večjega
števila menjav zaposlenih na predstavništvih.
97,90 % izdatkov za blago in storitve je bilo financiranih iz integralnih postavk proračuna, iz namenskih postavk proračuna 1,88 %, iz postavke
Predsedovanja Svetu EU pa 0,22 %.
Tabela 1811 5: Pregled realizacije izdatkov za blago in storitve.
Največji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo najemnine in pogodbene obveznosti DKP, za kar je bilo namenjenih 15.690.436 EUR oz.
41,90 % izdatkov za blago in storitve, sledijo izdatki za materialne stroške za redno delovanje ministrstva in DKP mreže (12.713.020 EUR oz. 33,95
% izdatkov za blago in storitve), izdatki za članarine (5.674.216 EUR oz. 15,15 % izdatkov za blago in storitve), izdatki za ostale materialne stroške
(2.280.169 EUR oz 6,09 % izdatkov za blago in storitve), za njimi pa izdatki za Predsedovanje Svetu Evropske unije (866.065 EUR oz. 2,31%).
Najmanj izdatkov za blago in storitve predstavljajo materialni stroški financirani iz Sklada za notranjo varnost (225.213 EUR oz. 0,60 % izdatkov za
blago in storitve).
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Tabela 1811 6: Pregled realizacije za blago in storitve po namenu porabe.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva na področju transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v veljavnem proračunu oblikovana v višini 2.060.600 EUR.
Realizirana so bila v višini 2.053.288 EUR, kar glede na veljavni proračun predstavlja 99,65 % realizacijo. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam so bili realizirani iz proračunske postavke 3339 – Materialni stroški v višini 144.925 EUR in 3663 – Meddržavno sodelovanje v višini
21.825 EUR za sofinanciranje projektov, programov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva v javnem interesu na področju zunanjih zadev, ter s
proračunske postavke 8270 - Razvojna in humanitarna pomoč v višini 1.886.538 EUR, za sofinanciranje humanitarnih in razvojnih projektov na
Zahodnem Balkanu, v Vzhodni Evropi, srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in Afriki.

414 - Tekoči transferi v tujino
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva na področju tekočih transferov mednarodnim institucijam so bila v veljavnem proračunu načrtovana v višini 11.199.312 EUR.
Realizirana so bila v višini 11.199.312 EUR, kar glede na veljavni proračun predstavlja 100 % realizacijo. Za izpolnitev obveznosti po sporazumu z
Evropsko komisijo, vezano na financiranje Evropskega razvojnega sklada, je bilo izplačanih 9.878.880 EUR, za humanitarne prispevke preko
mednarodnih organizacij smo namenili 470.000 EUR in za prispevek OECD DAC 10.000 EUR. Vplačilo v instrument za begunce v Turčiji je znašalo
840.432 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bila v veljavnem proračunu za leto 2019 načrtovana v višini 14.250.592 EUR. Za investicije je
bilo izplačanih 4.365.131 EUR, kar glede na veljavni proračun predstavlja 30,63 % realizacijo.
54,83 % je bila financiranih iz namenskih postavk proračuna in iz postavk slovenske soudeležbe, 4,16 % je bila financirana iz postavke
Predsedovanja Svetu Evropske unije, razlika v višini 41,01 % investicij pa je bila financirana iz integralnih postavk proračuna.
Za namenska sredstva velja, da jih je mogoče prevzemati obveznosti le v obsegu sprejetega proračuna, v višjem obsegu pa le v primerih danega
soglasja vlade za prevzem obveznosti preko načrtovanih pravic porabe.
Glavnino veljavnega proračuna sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, to je 59,32 %, predstavljajo sredstva, ki so pripadla RS iz
nasledstva po bivši SFRJ, in prilivi med letom. To so sredstva prodaje nepremičnin v Milanu in New Yorku iz preteklih proračunskih obdobij ter
prodaje nepremičnih v Tokiu in Bonnu iz leta 2019. V letu 2019 smo za nakup in vzpostavitev poslovnih prostorov za potrebe Generalnega
konzulata RS v Trstu ter nakup nepremičnine za potrebe Veleposlaništva RS v Skopju realizirali 24,30 % navedenih sredstev, v večinskem delu pa
ostajajo neporabljena in bodo namenjena za večje projekte povezane z vlaganjem v nepremičnine MZZ v tujini v prihodnjem obdobju.
V primerjavi z letom 2018 so se izdatki za investicije v letu 2019 povečali za 68,75 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
V sprejetem proračunu za 2019 so bila v okviru finančnega načrta MZZ določena sredstva v višini 86.326.777 EUR. V navedeni znesek so bila
vključena integralna sredstva v višini 83.951.205 EUR, namenska sredstva v višini 151.485 EUR in EU sredstva v višini 2.224.087 EUR. Veljavni
proračun konec leta je znašal 106.181.636 EUR in sicer 92.470.574 EUR na integralnih sredstvih, 11.675.138 EUR na namenskih in 2.035.924 EUR
na EU sredstvih.
Realizacija celotnega finančnega načrta v letu 2019 znaša 92.772.927 EUR, kar predstavlja 87,37 % veljavnega proračuna.
Na integralnem delu so bila med letom prerazporejena sredstva za plačilo obveznosti, ki izhajajo iz delovnih nalog ministrstva: prerazporeditev za
plačilo obveznosti za Predsedovanje Svetu Evropske unije (stroški dela, najem in vzpostavitev nadomestnih prostorov SPBR, materialni stroški
povezani z napotitvami javnih uslužbencev v tujino), prerazporeditev za stroške povezane z nadaljevanem arbitražnega postopka (tožbo RS
zoper Hrvaško pred Sodiščem EU), prerazporeditev za plačilo obveznosti do OECD, prerazporeditev za razvojni projekt ITF v Siriji,
prerazporeditev za izvedbo poslovnega foruma Pobude Treh morij ter prerazporeditve na podlagi sklenjenih sporazumov z ministrstvi o
napotitvah javnih uslužbencev na delo v tujino. Realizacija integralnih sredstev glede na veljavni proračun znaša 96,31 %.
Veljavni proračun na namenskih sredstvih predstavlja prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta in prilive med letom. Največji delež
predstavljajo prejeta sredstva od odprodaje nepremičnin MZZ iz naslova nasledstva po SFRJ ter prilivi iz vplačanih tiskovin. Za realizacijo
namenskih sredstev velja, da jih je mogoče realizirati le v obsegu sprejetega proračuna, v višjem obsegu pa le v primerih danega soglasja vlade
za prevzem obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu. Realizacija namenskih sredstev glede na veljavni proračun znaša
22,14 %, pri čemer je potrebno upoštevati, da bodo neporabljena sredstva iz naslova odprodaje namenjena za večje projekte povezane z
vlaganjem v nepremičnine MZZ v tujini v prihodnjem obdobju.
Realizacija EU sredstev za projekte financirane iz Sklada za notranjo varnost je znašala 55,33 % glede na veljavni proračun, zaradi zamika
izvajanja projektov.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Skladno z določbami 44. člena Zakona o javnih financah je Ministrstvo za zunanje zadeve razpolagalo z neporabljenimi namenskimi sredstvi iz
preteklega leta v skupni višini 6.635.203,07 EUR. Sestavljala so jih:
• sredstva donacij v skupni višini 6.556,45 EUR;
• sredstva iz naslova odškodnin iz zavarovanja premoženja 113.083,43 EUR;
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• sredstva za preneseno izvrševanje nalog v višini 39.101,30 EUR;
• sredstva iz naslova prodaje premoženja 5.936.861,11 EUR;
• prihodki iz naslova zaračunljivih tiskovin po ZUT v višini 528.025,82 EUR;
• sredstva od najemnin nepremičnin MZZ v tujini v višini 11.574,96 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V skladu s 46. členom ZJF so bile v letu 2019 poravnane obveznosti iz preteklih let in sicer:
- 2.102.496,36 EUR kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz obračuna plač za mesec december 2018;
- 7.712,06 EUR kratkoročnih obveznosti do zaposlenih iz naslova povračil stroškov v zvezi s službenimi potovanji;
- 481.089,72 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za opravljene storitve in dobavljen material v domovini;
- 1.877.216,72 EUR obveznosti do proračuna, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občin;
- 136.452,52 EUR kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ;
- 45.151.21 EUR kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (to so odprte obveznosti za prejemke študentov in dijakov, po pogodbah o delu in
avtorske honorarje vključno z davki in prispevki na dan 31.12.2018 in so bile poravnane v januarju 2019);
- 298.241,73 EUR iz naslova obračunanih davkov in prispevkov, ki so zapadli v plačilo v letu 2019;
- 22.354,96 EUR iz naslova kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznost je zapadla v letu 2019.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019, po sprejetju proračuna RS za leto 2019, z delovnega področja MZZ ni bil sprejet zakon oziroma odlok, na podlagi katerega bi nastale
finančne posledice za proračun za leto 2019.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
Ministrstvo za zunanje zadeve ni izdalo poroštev, zaradi česar tudi ni bilo vnovčenih poroštev in regresnih zahtevkov.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Ministrstvo za zunanje zadeve ni bilo upravitelj nobenega proračunskega sklada.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
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
0302 - Gospodarska diplomacija
030201 - Gospodarsko sodelovanje
030202 - Promocija slovenskega gospodarstva za tuje trge
0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030303 - Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč
18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1803 - Programi v kulturi in mediji
180303 - Mednarodno sodelovanje na področju kulture
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2301 - Splošna proračunska rezervacija
230102 - Sredstva za množične migracije

Poročilo o doseženih ciljih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030101 - Izvajanje zunanje politike in EU zadeve

1811-11-0001 - Zunanjepolitično delovanje
Opis ukrepa
Delovanje Republike Slovenije v okviru EU in na področju bilateralnih odnosov, razvijanje in poglabljanje odnosov s sosednjimi državami,
krepitev odnosov s strateškimi partnerji, sodelovanje Republike Slovenije z državami Zahodnega Balkana, bilateralno sodelovanje na področju
globalnih izzivov, sklepanje bilateralnih mednarodnih pogodb, usposabljanje kadrov v okviru Skupne zunanje službe EU, usposabljanje kadrov
za prevzem zahtevnejših nalog, razvoj obstoječih ter izdelava novih strategij.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.406.271,00

1.220.936,46

1.220.936,46

86,82

Neposredni učinki
C6374 - Uveljavljanje interesov Slovenije na področju SZVP EU in povečanje prepoznavnosti Slovenije v
okviru SZVP
Prispeva k rezultatu: C2144 - Krepitev aktivnosti v okviru institucij in organov EU
Opis neposrednega učinka
Predstavljanje in uveljavljanje interesov Slovenije v okviru Skupne zunanje in varnostne politike EU ter prepoznavnost Slovenije. Zagotavljanje
strateških partnerstev EU z globalnimi akterji in nastopanje RS v pobudah globalnih akterjev v Evropi v okviru regionalnih platform.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Uresničevanje in uveljavljanje interesov Republike Slovenije preko rednega sodelovanja na pristojnih EU delovnih skupinah. Aktivno
promoviranje slovenskih interesov preko pobud ter zagovarjanje stališč Republike Slovenije v delovnih telesih SZVP EU.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Krepitev aktivnosti Republike Slovenije na vseh ravneh delovanja v EU prispeva k prepoznavnosti stališč in aktivnosti RS v EU in mednarodni
skupnosti. Na ta način se izboljšuje tudi zmožnost večje vključenosti v pripravo osnutkov dokumentov in sklepov EU v njihovi zgodnejši fazi,
ko je možno diskretno vplivati na njihovo vsebino in usmerjati odprto razpravo med članicami.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I07380 ŠTEVILO UDELEŽB na regionalnih srečanjih in dialogih EU s posameznimi
regijami, na katerih je predvidena udeležba DČ EU (makroregionalne strategije,
ASEM, EU - ASEAN, EU-CELAC, VzP, UzS, EU-Afrika idr

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

poročila 2013 1,00

2013 1,00

1,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

1,00

2016 1,00

1,00

2017 3,00

3,00

2018 3,00

3,00

2019 4,00

7,00

2020 4,00
2021 5,00
2022 5,00
I07384 Število političnih konzultacij s članicami EU na nivojih PD

število

2013 10,00

2013 10,00

11,00

2014 10,00

11,00

2015 10,00

7,00

2016 14,00

18,00

2017 9,00

4,00

2018 8,00

2,00

2019 5,00

1,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 5,00
I09279 Število udeležb ministra na svetu za zunanje zadeve (FAC)

število

2016 11,00

2017 11,00

11,00

2018 11,00

7,00

2019 11,00

13,00

2020 11,00
2021 11,00
2022 11,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07380 ŠTEVILO UDELEŽB na regionalnih srečanjih in
dialogih EU s posameznimi regijami, na katerih je predvidena udeležba DČ EU (makroregionalne
strategije, ASEM, EU - ASEAN, EU-CELAC, VzP, UzS, EU-Afrika idr"
Udeležba na Vrhu EU-LAS (PV), Vrhu Vzhodnega partnerstva (MZZ), Ministerialu AU-EU (MZZ), Ministerialu EU-ASEAN (MZZ), Ministerialu
ASEM, Regionalnem forumu UzS (MZZ) in Ministerialu EU-LAS (DS).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07384 Število političnih konzultacij s članicami EU na
nivojih PD"
Trilateralne konzultacije z Avstrijo in Hrvaško.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09279 Število udeležb ministra na svetu za zunanje zadeve
(FAC)"
Udeležba na 10 zasedanjih Sveta za zunanje zadeve (Bruselj/Luksemburg), 2 zasedanjih Gymnich (Bukarešta, Helsinki) in neuradnega srečanja
MZZ DČ EU v NY (september).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Regionalna srečanja in zasedanja vključujejo vsa zasedanja EU članic z različnimi regijami kot so Vzhodna Evropa, Afrika, Sredozemlje, Severna ali
I07380 Latinska Amerika, Azija. V ta kazalnik se NE uvrščajo multilateralna srečanja (npr. Nato, Svet Evrope ipd.). Upošteva se nivo predsednika republike,
predsednika vlade, zunanjega ministra, državnega sekretarja ali generalnega direktorja/političnega direktorja.
I07384

Politične konzultacije političnega direktorja z državami članicami EU s področja skupne zunanje in varnostne politike. Vir podatkov: poročila o
konzultacijah objavljena na depešnem sistemu

I09279

Upošteva se vse udeležbe zunanjega ministra na zasedanjih Sveta za zunanje zadeve, vključno z izrednimi in neformalnim zasedanjem (Gymnich). Vir
podatkov: Poročila o udeležbah RS na omenjenih dogodkih objavljena na depešnem sistemu.

C6379 - Utrjevanje in izboljšanje bilateralnih odnosov z nečlanicami EU
Prispeva k rezultatu: C6411 - Krepitev bilateralnega sodelovanja z nečlanicami EU
Opis neposrednega učinka
Cilj je intenziviranje bilateralnih političnih stikov na visoki ravni z izbranimi državami, ki bodo pozitivno vplivali tudi na politično, gospodarsko in
drugo sodelovanje. Intenzivni stiki so tudi temelj za ustvarjanje pogojev za učinkovitejše uveljavljanje in zaščito političnih, varnostnih,
gospodarskih in drugih interesov RS v svetu. Redni in intenzivni stiki prispevajo tudi k večji prepoznavnosti in ugledu RS ter bistveno
prispevajo k večjim možnostim pridobitve podpor pri različnih kandidaturah RS. Pri doseganju teh ciljev je zelo pomembna tudi vloga
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diplomatsko-konzularnih predstavništev RS, ki bistveno prispevajo k poglabljanju in vzdrževanju dobrih bilateralnih odnosov z drugimi
državami ter uresničevanju zunanjepolitičnih ciljev, opredeljenih v strateških dokumentih. Opravljajo pomembno vlogo zaščite interesov
slovenskih državljanov v tujini. Ravno tako so pri krepitvi bilateralnega sodelovanja pomembna diplomatsko-konzularna predstavništva tujih
držav v Sloveniji. Le-ta predstavljajo bistven kanal za meddržavno komunikacijo, krepitev odnosov Republike Slovenije z drugimi državami ter za
izmenjavo stališč in informacij, pomembnih za uresničevanje zunanjepolitičnih ciljev Republike Slovenije. Hkrati imajo tuja diplomatskokonzularna predstavništva v Sloveniji pomembno vlogo pri ugledu, prepoznavnosti in oblikovanju podobe Slovenije v tujini.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Udeleževanje predstavnikov Slovenije na mednarodnih dogodkih je ključnega pomena za njeno prepoznavnost. Izvajanje konzultacij je bistveno
za krepitev odnosov med državami ter za uveljavljanje naših interesov. Obiski in konzultacije predstavljajo tudi osnovo za okrepitev
gospodarskega sodelovanja s strateškimi partnerji in regionalnimi organizacijami ter novimi rastočimi trgi. Intenzivni politični odnosi in
sodelovanje s temi državami v raznih multi in bilateralnih forumih pripomorejo tudi k večji podpori pri mednarodnih kandidaturah. Pri tem so
pomembni obiski tudi v državah, ki so bolj oddaljene oz. kjer RS nima DKP. Redno opravljanje konzultacij je nujno za sočasno izvedbo
gospodarskih delegacij.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Obiski, konzultacije, udeležbe na mednarodnih konferencah in sestankih pripomorejo k slovenskemu prispevku pri zagotavljanju miru in varnosti
v mednarodni skupnosti ter prispevajo k varnejšemu položaju RS.
Prispevajo tudi h krepitvi slovenskega gospodarskega razvoja 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

VIR ME

I09292 Število rezidenčnih predstavništev RS v državah nečlanicah
EU

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

22,00

2017 23,00

23,00

2018 24,00

23,00

2019 25,00

23,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 25,00
2021 26,00
2022 27,00
I09293 Število nerezidenčnih predstavništev RS v državah
nečlanicah EU

število 2016

44,00

2017 45,00

45,00

2018 45,00

45,00

2019 47,00

45,00

2020 47,00
2021 48,00
2022 50,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09292 Število rezidenčnih predstavništev RS v državah
nečlanicah EU"
V letu 2019 ni bilo odprtja novih predstavništev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09293 Število nerezidenčnih predstavništev RS v državah
nečlanicah EU"
V letu 2019 je bila vzpostavljena nerezidenčna akreditacija v Panami (VWA).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Število rezidenčnih diplomatsko-konzularnih predstavništev RS akreditiranih v državah, ki so v pristojnosti Direktorata za skupno zunanjo in
I09292 varnostno politiko in sicer Jugovzhodne Evrope, Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza, Srednje Azije, Afrike, Bližnjega Vzhoda, Azije, Oceanije, Severne
in Latinske Amerike, Karibov. Vir podatkov: Evidenca MZZ
Število nerezidenčnih diplomatsko-konzularnih predstavništev RS akreditiranih v državah v pristojnosti Direktorata za skupno zunanjo in varnostno
I09293 politiko in sicer Jugovzhodne Evrope, Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza, Srednje Azije, Afrike, Bližnjega Vzhoda, Azije, Oceanije, Severne in
Latinske Amerike, Karibov.

C6381 - Aktivna udeležba in zasledovanje vsebinskih prioritet na področju človekovih pravic
Prispeva k rezultatu: C6409 - Krepitev multilateralnih aktivnosti
Opis neposrednega učinka
Slovenija je dejavna v vseh pomembnejših mednarodnih forumih s področja človekovih pravic, saj so človekove pravice ena izmed prioritet
njene zunanje politike. Glavnino aktivnosti vodi v okviru Sveta ZN za človekove pravice, III. odbora GS OZN, Sveta Evrope in OVSE. Slovenija v
teh forumih prav tako vodi aktivnosti v podporo skupnim prioritetam EU, ki se opredelijo v okviru delovne skupine COHOM v Bruslju,
udejanjajo pa se s pomočjo koordinacij EU na mestu samem.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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Skozi redno udejstvovanje in nastopanje z izjavami v vseh relevantnih mednarodnih forumih za človekove pravice smo zasledovali naše
vsebinske prioritete na področju človekovih pravic. Sodelovali smo pri oblikovanju poročil mednarodnih organizacij na področju človekovih
pravic kot tudi poročil RS mednarodnim organizacijam o stanju na področju človekovih pravic v Sloveniji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nacionalne in skupinske izjave na področju človekovih pravic omogočajo promocijo zunanjepolitičnih interesov ter vsebinskih prioritet
Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah ter v širši mednarodni javnosti. Skozi izjave se Republika Slovenija še naprej profilira kot
aktiven in zanesljiv akter na področju ter aktivno pripomore k oblikovanju mednarodnih stališč ter odzivov, pripomore pa tudi k krepitvi
multilateralnih aktivnosti na splošno. Podobno tudi s prispevki k poročilom mednarodnih organizacij izpostavljamo naše vsebinske prioritete ter
vplivamo na obravnavo in dojemanje človekovih pravic ter situacij na tem področju v posameznih državah znotraj mednarodnih organizacij.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07389 Število nacionalnih in skupinskih izjav na področju človekovih pravic v okviru
multilateralnih aktivosti

VIR ME

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

število 2012

59,00

2013 60,00

80,00

2014 60,00

71,00

2015 60,00

74,00

2016 60,00

78,00

2017 105,00

106,00

2018 100,00

125,00

2019 100,00

118,00

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00
I09306 Število nacionalnih prispevkov za poročila mednarodnih organizacij in njihovih
mehanizmov s področja človekovih pravic

število 2016

30,00

2017 33,00

23,00

2018 30,00

35,00

2019 30,00

30,00

2020 30,00
2021 30,00
2022 30,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07389 Število nacionalnih in skupinskih izjav na področju
človekovih pravic v okviru multilateralnih aktivosti "
Slovenija je podala 20 nacionalnih izjav na rednih zasedanjih Sveta OZN za človekove pravice. V okviru univerzalnega periodičnega pregleda
Sveta je z izjavami sodelovala v pregledu vseh 41 držav, na zadnjem, 34. zasedanju delovne skupine novembra 2019 pa je bila pregledana tudi
Slovenija. V Generalni skupščini OZN je sodelovala s 6 izjavami na zasedanju 3. odbora. Z nacionalnimi izjavami je sodelovala tudi na zasedanjih
Komisije OZN za socialni razvoj, Odprte delovne skupine ZN za staranje, Komisije za status žensk in na treh odprtih razpravah Varnostnega
sveta OZN (glede otrok v oboroženih spopadih (julija 2019) in glede žensk, miru in varnosti (aprila in oktobra 2019)).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09306 Število nacionalnih prispevkov za poročila
mednarodnih organizacij in njihovih mehanizmov s področja človekovih pravic"
V letu 2019 je RS nadaljevala z uspešnim uveljavljanjem slovenskih prioritet tudi preko priključitve različnim prekoregionalnim izjavam. S
članicami Kvadrilaterale (Avstrije, Liehtensteinom in Švico) in Trilaterale (Hrvaško in Avstrijo) je podala 6 skupnih izjav na vseh rednih
zasedanjih Sveta OZN za človekove pravice. Tako v okviru Sveta ZN za človekove pravice kot v okviru 3. odbora Generalne skupščine OZN se
je priključila 32 različnim prekoregionalnim izjavam, ki so se nanašale na tematike in stanje človekovih pravic po državah, ki jim Slovenija posveča
posebno pozornost, kot tudi izboljšanju metode dela teh teles. Pridružila se je tudi izjavam drugih neformalnih skupin oz. skupin prijateljic, kot so
Skupini prijateljic za pravice starejših v New Yorku in Ženevi, Skupina prijateljic otrok v oboroženih spopadih in Skupina prijateljic žensk, miru in
varnosti (slednji se je Slovenija pridružila julija 2019).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Nacionalne in skupinske izjave (Kvadrilaterala, Trilaterala in ad hoc skupine držav) na področju človekovih pravic so eden izmed razpoložljivih
I07389 kanalov za uveljavljanje slovenskih prioritet in vpliv na sprejemanje končnih odločitev ter povečujejo prepoznavnost RS, skupinske izjave pa tudi
krepijo bilateralno sodelovanje z izbranimi državami. Kazalnik ne vključuje izjav EU. Vir podatkov: evidenca ZČP
Z nacionalnimi prispevki Slovenija sooblikuje poročila mednarodnih organizacij in njihovih mehanizmov glede posameznih aspektov človekovih
I09306 pravic. S tem usmerja njihovo nadaljnje delo, si odpira možnosti vpliva na pobude drugih držav, ki črpajo iz omenjenih poročil, promovira nacionalne
dobre prakse in s tem vpliva na ugled in podobo Slovenije kot zagovornice človekovih pravic v mednarodnem okolju. Vir podatkov: evidenca ZČP.

C6382 - Aktivna udeležba in zasledovanje vsebinskih prioritet na področju miru, varnosti, globalnih
izzivov in novih groženj
Prispeva k rezultatu: C6409 - Krepitev multilateralnih aktivnosti
Opis neposrednega učinka
Slovenija je dejavna v vseh pomembnejših mednarodnih forumih s področja varnostne politike, saj je ohranjanje nacionalne varnosti ter

Stran 12 od 56

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

svetovnega miru in varnosti ena izmed prioritet zunanje politike. Glavnino aktivnosti vodi v okviru zavezništva NATO, Konference za
razorožitev, I. odbora GS OZN, OVSE, IAEA itd. Slovenija v nekaterih izmed teh forumov prav tako vodi aktivnosti v podporo skupnim EU
prioritetam, ki se opredelijo v okviru relevantnih delovnih skupin v Bruslju, udejanjajo pa se s pomočjo koordinacij EU na mestu samem.
Slovenija prav tako aktivno sodeluje v mednarodnih vojaških operacijah in civilnih misijah v okviru OZN, EU, NATO in OVSE. Z zasledovanjem
vsebinskih prioritet RS na področju globalnih izzivov in novih groženj (podnebnih sprememb, migracij, prehranski varnosti, vode, boja proti
terorizmu, kibernetske varnosti in hibridnih groženj) se ohranja in krepi raven dosežene varnosti in stabilnosti RS ter dosežena blaginja
prebivalcev RS.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Republika Slovenija je dejavna v različnih mednarodnih organizacijah in forumih, ki se ukvarjajo z vprašanji mednarodnega miru in varnosti,
vključno z OZN, OVSE, Nato in EU. Veliko število izjav na tem področju v letu 2019 kaže na naše razumevanje pomena naslavljanja miru, varnosti
ter globalnih izzivov in groženj, na število pa vpliva tudi potreba po vedno večjem naslavljanju kompleksnih izzivov na različnih področjih
varnosti. Slovenija je podajala izjave v nacionalnem svojstvu kot tudi v okviru različnih skupin (op. v to število niso vštete izjave v okviru rednih
srečanj stalnih mednarodnih teles, katerih članica je Slovenija in v razpravah katerih prav tako redno sodeluje, npr. Severnoatlantski svet Nata,
Stalni svet OVSE, PSC). Republika Slovenija je poročala skladno s svojimi obveznostmi na tem področju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nacionalne in skupinske izjave na področju miru in varnosti ter globalnih izzivov in novih groženj omogočajo promocijo zunanjepolitičnih
interesov ter vsebinskih prioritet Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah ter v širši mednarodni javnosti. Skozi izjave se Republika
Slovenija še naprej profilira kot aktiven in zanesljiv akter na področju ter aktivno pripomore k oblikovanju mednarodnih stališč ter odzivov,
pripomore pa tudi k krepitvi multilateralnih aktivnosti na splošno. Skozi redno poročanje mednarodnim organizacijam Republika Slovenija daje
ustrezen pomen svojim mednarodnim obveznostim, izhajajoč iz mednarodnih sporazumov in drugih svojih obvez.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07395 Število nacionalnih in skupinskih izjav na področju miru, varnosti, globalnih
izzivov in novih groženj v okviru multilateralnih aktivnosti

VIR ME

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

število 2012

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 42,00

127,00

2018 40,00

110,00

2019 40,00

96,00

2020 40,00
2021 40,00
2022 40,00
I09307 Število poročil v skladu z mednarodnimi obveznostmi

število 2016

10,00

2017 11,00

39,00

2018 20,00

38,00

2019 20,00

26,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07395 Število nacionalnih in skupinskih izjav na področju
miru, varnosti, globalnih izzivov in novih groženj v okviru multilateralnih aktivnosti"
Izjave podane v različnih mednarodnih organizacijah, forumih in na konferencah

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09307 Število poročil v skladu z mednarodnimi
obveznostmi "
Svet Evrope: 2 Poročilo o uresničevanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih; Poročilo po Istanbulski konvenciji - GREVIO
OVSE: 12 (na podlagi redne izmenjave glede implementacije ukrepov za izgradnjo zaupanja in varnosti na področju politično-vojaške dimenzije
OVSE za leto 2019) EU: 1 (letno poročilo EU o izvozu orožja in vojaške opreme) Ostalo: 11 (CCM 1, CCW 3, SALW 1, Ottawska konvencija 1, ATT
1, BTWC 1, CWC 1 (letna deklaracija Urada za kemikalije), HCOC 1, ZC 1).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Nacionalne in skupinske izjave na področju miru, varnosti, globalnih izzivov in novih groženj so eden izmed razpoložljivih kanalov za uveljavljanje
slovenskih prioritet in vpliv na sprejemanje končnih odločitev ter povečujejo prepoznavnost RS, skupinske izjave pa tudi krepijo bilateralno
I07395 sodelovanje z izbranimi državami. Število izkazuje aktivni interes RS za oblikovanje mednarodnih politik v skladu z njenimi interesi ter prispeva k
potrebni kritični masi za sprejem mednarodnih politik, konvergentnih s slovenskimi. Kazalnik ne vključuje izjav EU. Vir podatkov: evidenca ZNO,
ZMO, ZIG, ZZP
I09307

Poročanje o izpolnjevanju obveznostih Slovenije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki Slovenijo zavezujejo. Vir podatkov: evidenca ZMO, ZNO,
ZIG

C6387 - Učinkovito izvajanje vizumske politike in uspešna implementacija "outsourcinga"
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Prispeva k rezultatu: C6428 - Nudenje konzularne pomoči slovenskim in EU državljanom in izvajanje vizumske politike
Opis neposrednega učinka
Učinkovitejše izvajanje vizumske politike z načrtovanimi posodobitvami vizumskega sistema in izboljšavami postopka, vključno dodelavo
vizumskega informacijskega sistema z možnostjo dostopanja do drugih zbirk podatkov v okviru državne uprave in z implementacijo
"outsorcinga", doseči kvalitetnejši, hitrejši in bolj pregleden postopek. Izdelovanje učinkovitih statističnih poročil.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Konzularna služba je v letu 2019 dosegel zastavljene cilje z uspešno izvedbo nalog in projektov. Posodobljene so bile IT aplikacije, in razvoj
slednjih. Na področju outsorcinga je bilo dodatno implementirano poslovanje v 5 državah vključno z dvema novima kontinentoma (ZDA,
Avstralija).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Uspešno vodenje projektov in ukrepov pripomore k učinkoviti implementaciji in izvajanju EU vizumske politike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09348

Razširitev outsorcing mreže

VIR ME

IZH. LETO

število 2016

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2017

1,00

1,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00

2020

1,00

2021

1,00

2022

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09348 Razširitev outsorcing mreže"
MZZ je v letu 2019 uvedel nove lokacije za outsorcing.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09348

Vzpostavitev dodatnih točk (outsorcing), kjer bo možno podati vloge za vizum in ureditev dostopa DKP do uradnih evidenc drugih državnih organov
ter s tem zmanjšanje administrativnih ovir v vizumskem postopku.

C6388 - Aktivna udeležba in zasledovanje vsebinskih prioritet na konzularnem področju
Prispeva k rezultatu: C6428 - Nudenje konzularne pomoči slovenskim in EU državljanom in izvajanje vizumske politike
Opis neposrednega učinka
Uspešno zastopanje interesov RS na mednarodnem nivoju na področju konzularnih zadev.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Predstavniki konzularne službe so aktivno in uspešno zastopali interese Slovenije na delovnih skupinah in podskupinah iz različnih področij
dela. ZKO sodeluje pri zastopanju v delovnih skupinah VISA, COCON, Visa Committee, idr..
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izpolnjevanje ciljev prispeva k uveljavljanju interesov RS na mednarodni ravni.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07410 Število udeležb na sestankih povezanih s konzularnimi
vsebinami

VIR ME

IZH.
LETO

število 2012

IZH.
VREDNOST

LETO

20,00

2013 20,00

20,00

2014 20,00

22,00

2015 20,00

26,00

2016 20,00

21,00

2017 24,00

20,00

2018 24,00

23,00

2019 26,00

30,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 30,00
2021 50,00
2022 26,00
I07412 Število usklajevalnih sestankov na področju kvadrilaterale

število 2012

2,00

2013 2,00

2,00

2014 2,00

2,00

2015 2,00

0,00

2016 2,00

0,00

2017 2,00

1,00
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2018 2,00

1,00

2019 1,00

0,00

2020 1,00
2021 1,00
2022 1,00
I07414 Število sklenjenih sporazumov za razširitev konzularnega
sodelovanja

št

2012

0,00

2013 0,00

0,00

2014 1,00

0,00

2015 1,00

0,00

2016 1,00

1,00

2017 1,00

0,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

0,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07410 Število udeležb na sestankih povezanih s
konzularnimi vsebinami"
Konzularna služba sodeluje na več delovnih skupinah, ki zasedajo v okviru Sveta EUin EU Komisije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07412 Število usklajevalnih sestankov na področju
kvadrilaterale"
V letu 2019 so sestanki Kvadrilaterale potekali le v političnem okvirju. Sestankov s področja konzularnih zadev ni bilo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07414 Število sklenjenih sporazumov za razširitev
konzularnega sodelovanja"
V letu 2019 ni prišlo do nadaljevanja aktivnosti, zaradi objektivnih razlogov na strani partnerske države, ki sodeluje v projektu.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07410 Zastopanje interesov RS na delovnih skupinah pri EU (poročila, gradiva, opomniki, zapisniki). Vir podatkov: Poročila iz sestankov.
I07412

Kvadrilateralo sestavljajo Slovenija, Avstrija, Švica in Lichtenstein. Skupaj se države usklajujejo na konzularnem področju. Aktivnosti so izvedene 2x
letno na različnih ravneh (politična, strokovna). Vir podatkov: poročila.

I07414 Razširjeno sodelovanje bo potrebno urediti s pravnim aktom med državama (nota, bilateralni sporazum,…). Vir podatkov: Poročilo ZKO.

C6390 - Nudenje konzularne zaščite slovenskim državljanom in drugim državljanom EU in njihovim druž.
članom, kakor to predvideva Direktiva EU št.2015/637
Prispeva k rezultatu: C6428 - Nudenje konzularne pomoči slovenskim in EU državljanom in izvajanje vizumske politike
Opis neposrednega učinka
Na podlagi 23. člena PDEU je bila leta 2015 sprejeta Direektiva 2015/637 o zagotavljanju konzularne zaščite nezastopnih državljanov v tretjih
državah. Direktiva omogoča, da se slovenski državljani, ki se v tujini znajdejo v težavah, kjer ni slovenskega DKP za pomoč obrnejo na ketrokoli
predstavništvo države članice EU, ki se v tej državi nahaja. Direktiva pa uvaja tudi finančni mehanizem (DČ, ki je nudila pomoč lahko zahteva
povračilo stroškov od DČ, katere državljan je potreboval pomoč). Rok za implementacijo direktive je 1. 5. 2018.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Konzularna služba je uspešno implementirala zakonodajo s področja zaščite in reševanja, ki ima podlago v EU zakonodaji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Uporaba nove zakonodaje s področja konzularne zaščite prispeva k dostopnosti storitev in boljši pravni ureditvi področij, ki so namenjena
zaščiti. Državljani majo dostopnejše storitve, protokole in mehanizme zaščite.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07415 Sprejem aktov za implementacijo direktive

VIR ME

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

število 2012

0,00

2013

1,00

1,00

2014

1,00

1,00

2015

1,00

1,00

2016

1,00

1,00

2017

0,00

1,00

2018

0,00

1,00

2019

1,00

1,00

2020

1,00
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2021

1,00

2022

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07415 Sprejem aktov za implementacijo direktive"
Področna zakonodaja je bila uspešno implementirana na MZZ in DKP.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07415

Sprejem ustreznih aktov (sprememba Zakona o zunanjih zadevah ali sprejetje novega zakona s področja konzularnega poslovanja, kjer bi bilozajeto tudi
podočje, ki ga ureja direktiva. Rok za impementacijo direktive je 1. 5. 2018. Vir podatkov: Poročilo ZKO.

C6391 - Izboljšanje usposabljanja konzularnih uslužbencev
Prispeva k rezultatu: C6428 - Nudenje konzularne pomoči slovenskim in EU državljanom in izvajanje vizumske politike
Opis neposrednega učinka
Priprava sprememb zakonodaje, ki bi celovito uredila področje usposabljanja konzularnih uslužbencev. Vzpostavitev sistema obnavljanja znanja
vsaj 1x letno in usposabljanja vsaj 3x letno.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Konzularna služba je z organizacijo, vodenjem in izvedbo dosegel vse cilje s področja usposabljanj konzularnih in drugih uslužbencev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Konzularna služba prispeva k strokovnosti, usposobljenosti in profesionalnosti uslužbencev MZZ, ki se udeležujejo izobraževanj in
usposabljanj. Zaradi tega so postopki kvalitetnejši, bolj transparentni in dostopnejši.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO

I07416 Število konzularnih usposabljanj

št

2012

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2,00

2013

3,00

4,00

2014

3,00

4,00

2015

3,00

7,00

2016

3,00

5,00

2017

3,00

5,00

2018

3,00

4,00

2019

2,00

4,00

2020

3,00

2021

3,00

2022

3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07416 Število konzularnih usposabljanj"
ZKO je izvedel vse načrtovane aktivnosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Število usposabljanj pred odhodom v tujino in med opravljanjem dela v tujini (100 udeležencev). Konzularne konzultacije DKP RS 1x letno in
I07416 regionalne konzularne konzultacije 2x letno. Usposabljanja se lahko delno financirajo iz Sklada za zunanje meje, če so povezane z vizami. Vir
podatkov: Poročilo ZKO.

C6395 - Utrjevanje in razvoj dobrih odnosov s sosednjimi državami
Prispeva k rezultatu: C6411 - Krepitev bilateralnega sodelovanja z nečlanicami EU
Opis neposrednega učinka
Urejeni medsosedski odnosi in reševanje ključnih odprtih vprašanj so v strateškem interesu Republike Slovenije. Krepitev bilateralnega
sodelovanja in dobrih medsosedskih odnosov je izjemno pomembna tudi z vidika zaščite interesov slovenske narodne skupnosti v sosednjih
državah, kot tudi z vidika razvoja čezmejnega sodelovanja. Sodelovanje s sednjimi državami, ki so najpomembnejše slovenske zunanjetrgovinske
partnerice, je izjemnega pomena za infrastrukturno povezanost Slovenije z njenim širšim sosedstvom ter prepoznavnost Slovenije, njene kulture
in jezika v širši regiji.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Srečanja s predstavniki sosednjih držav potekajo tako na bilateralnem nivoju kot tudi v obliki skupnih zasedanj, trilateralnih srečanj ter udeležb
na dogodkih, ob robu katerih potekajo pogovori s predstavniki sosednjih držav. Poleg ostalih tematik je tema pogovorov vedno tudi položaj
slovenske narodne skupnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
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Stiki s predstavniki sosednjih držav so, poleg obravnave položaja slovenske manjšine, pomembni za utrjevanje širših interesov Slovenije v
svojem neposrednem sosedstvu. Sodelovanje s sosednjimi državami na področjih kot so energetika, infrastruktura, itd. bistveno prispeva k
stabilnosti ožje in širše okolice ter uresničevanja slovenskih nacionalnih interesov v širšem regionalnem okviru.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07419 Število izvedenih konzultacij in pomembnejših bilateralnih srečanj s
predstavniki sosednjih držav

VIR ME

IZH.
LETO

število 2012

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
15,00

2013 15,00

15,00

2014 15,00

15,00

2015 20,00

26,00

2016 25,00

47,00

2017 15,00

15,00

2018 15,00

14,00

2019 15,00

12,00

2020 15,00
2021 15,00
2022 15,00
I09298 število izvedenih dogodkov s predstavniki sosednjih držav

število 2015

4,00

2017 4,00

4,00

2018 3,00

2,00

2019 4,00

2,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07419 Število izvedenih konzultacij in pomembnejših
bilateralnih srečanj s predstavniki sosednjih držav"
S sosednjimi državami je bilo izvedenih 12 bilateralnih srečanj. Nekaj načrtovanih srečanj zaradi različnih nepredvidenih okoliščin ni bilo
realiziranih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09298 število izvedenih dogodkov s predstavniki sosednjih
držav"
Izvedeni sta bili zasedanji Skupnih odborov Slovenije s Koroško marca ter Furlanijo Julijsko krajino novembra. Dva načrtovana dogodka
(Zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov z Italijo in zasedanje Skupnega odbora Slovenija - Štajerska) pa sta zaradi nepredvidenih
razlogov odpadla oziroma sta bila prestavljena na kasnejši čas (v leto 2020).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

število bilateralnih srečanj na najvišji ravni (PR, PV, PR DZ in MZZ) ter konzultacij na ravni generalnega direktorja in državnega sekretarja s
I07419 sosednjimi državami. Vir podatkov: Letno poročilo MZZ, poročila o izvedenih dogodkih na depešnem sistemu, izhodišča in poročila o izvedbi, ki jih
sprejme Vlada RS
Dogodki s sosednjimi državami so zasedanja mešanih komisij ali skupnih odborov Slovenije s posameznimi regijami sosednjih držav ter skupna
I09298 zasedanja vlad. Vir podatkov: Letno poročilo MZZ, poročila o izvedenih dogodkih na depešnem sistemu, izhodišča in poročila o izvedbi, ki jih sprejme
Vlada RS

C6396 - Ohranjanje visoke dinamike odnosov z državami Jugovzhodne Evrope
Prispeva k rezultatu: C6411 - Krepitev bilateralnega sodelovanja z nečlanicami EU
Opis neposrednega učinka
Ohranjanje politične prepoznavnosti RS, ohranjanje neposrednih osebnih stikov, nadgraditev in utrjevanje prisotnosti RS v državah
Jugovzhodne Evrope oz Zahodnega Balkana. Najpomembnejše točke dvostranskih odnosov z državami regije so vladavina prava, celovita
ureditev nasledstvenih vprašanj in podpiranje vključevanja omenjenih držav v evro-atlantske povezave. Pri tem je cilj, da RS deluje kot vezni
člen med EU in regijo, zlasti preko Procesa Brdo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
RS je nadaljevala z ohranjanjem visoke dinamike odnosov z državami Jugovzhodne Evrope, ki predstavljajo neposredno soseščino. Stiki so se
krepili tako na bilateralnem področju kot tudi na področju podpore približevanja držav regije evroatlantskim integracijam, pa tudi v okviru
sodelovanja v regionalnem in multilateralnem kontekstu. Na področju nasledstva je Slovenija v letu 2019 nadaljevala s svojo dejavno vlogo pri
reševanju odprtih nasledstvenih vprašanj in polni implementaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Aktivno so se reševala odprta vprašanja
po vseh prilogah sporazuma o vprašanjih nasledstva; vidnejši napredek je bil dosežen pri skupni prodaji DKP (priloga B) in pri razdelitvi
razpoložljivih finančnih sredstev (priloga C). Intenzivni so bili tudi bilateralni stiki s posameznimi državami naslednicami, predvsem s Srbijo, kjer
je bilo realiziranih več bilateralnih sestankov na ravni visokih predstavnikov za nasledstvo in na ravni bilateralnih delovnih skupin za kulturno
dediščino. Oživljena je bila ideja o izvedbi projekta digitalizacije skupnih arhivov. Po štirih letih popolnega zastoja je bil novembra 2019 v
Zagrebu sklican peti redni sestanek stalnega skupnega odbora visokih predstavnikov, ki pa žal ni dal konkretnih vsebinskih rezultatov razen
soglasja vseh držav naslednic o pomenu kontinuiranega dialoga v okviru vseh delovnih teles za izvajanje sporazuma.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z nadaljnjim poglabljanjem sodelovanja in dialoga z državami Zahodnega Balkana, tudi preko promoviranja Brdo procesa, si RS prizadeva za
nadaljevanje širitvene politike Evropske unije, ki predstavlja enega najmočnejših vzvodov za zagotavljanje
sprememb in krepitev politične, gospodarske in varnostne stabilnosti širše regije. Tudi aktivno reševanje odprtih nasledstvenih vprašanj je
bistvenega pomena za oblikovanje temeljev nadaljnjega stabilnega razvoja regije ter za krepitev zavedanja o pomenu vladavine prava tudi na
področju izvrševanja mednarodnih pogodb. Razrešitev nasledstvenih vprašanj je osnova za dokončanje procesa širitve EU na Zahodni Balkan.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07422 Število izvedenih konzultacij in pomembnejših bilateralnih srečanj s
predstavniki držav Jugovzhodne Evrope

IZH.
LETO

število 2012

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
25,00

2013 25,00
2014 25,00

25,00

2015 25,00

25,00

2016 25,00

25,00

2017 23,00

21,00

2018 25,00

16,00

2019 27,00

19,00

2020 30,00
2021 25,00
2022 27,00
I09296 Število realiziranih regionalnih konferenc

število 2016

2,00

2017 2,00

2,00

2018 4,00

5,00

2019 4,00

8,00

2020 5,00
2021 4,00
2022 4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07422 Število izvedenih konzultacij in pomembnejših
bilateralnih srečanj s predstavniki držav Jugovzhodne Evrope"
PR (BiH (vhodni in izhodni obisk), ČG, Albanija, SMK, Srbija), PV (SMK (vhodni in izhodni obisk), Srbija (dva obiska PV RS)), PR DZ (SMK, ČG,
Srbija), MZZ (SMK (dva obiska v RS), Srbija), DS (Srbija), PD/GD (Albanija, Turčija).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09296 Število realiziranih regionalnih konferenc"
Vrh Brdo-Brioni procesa (PRS), Vrh JVE/SEECP (PV), Vrh Berlinskega procesa (PV, MZZ), Vrh SEP (MZZ), Ministrsko srečanje SEP (MZZ) in
neformalno ministrsko srečanje SEP (MZZ), Neformalno ministrsko srečanje SEECP (PD/GD), Ministrsko srečanje SEECP (DS).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Upošteva se število srečanj predstavnikov RS in druge države na nivoju predsednika republike, predsednika vlade, predsednika Državnega zbora,
I07422 predsednika državnega sveta, zunanjega ministra, državnega sekretarja in generalnega direktorja. Upošteva se vhodne in izhodne obiske ter
konzultacije. Vir podatkov: Poročila o opravljenih obiskih in konzultacijah, objavljena na depešnem sistemu
Regionalne konference obsegajo srečanja visokih funkcionarjev iz držav regiji Zahodnega Balkana oz Jugovzhodne Evrope na katerem sodeluje tudi RS
(in katera od držav EU) in v okviru katere so obravnavane specifične politike regije npr. Brdo proces, konferenca o Zahodnem Balkanu. Lokacija
I09296
izvedbe regionalne konference ni pomembna. Upošteva se udeležba s strani RS na nivoju PR, PV, MZZ. Vir podatkov: Poročila o realiziranih
konferencah objavljena na depešnem sistemu

C6397 - Usklajena stališča do zadev EU, ki jih RS uveljavlja v institucijah EU
Prispeva k rezultatu: C2144 - Krepitev aktivnosti v okviru institucij in organov EU
Opis neposrednega učinka
Za uspešno delovanje v institucijah EU je nujno učinkovito medresorsko usklajevanje evropskih zadev. Bistvenega pomena je proaktivna vloga
že pri pripravi zakonodajnih pobud in zagotovitev pravočasnih, kakovostnih in medresorsko usklajenih nacionalnih stališč do zakonodajnih
predlogov in drugih pobud na ravni EU, nato pa sooblikovanje politik in zagovarjanje nacionalnih interesov v Svetu.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Usklajevanje stališč RS do aktualnih vprašanj EU poteka tako v okviru medresorske delovne skupine za evropske zadeve kot v okviru priprave
odzivnih dokumentov v EU Portalu. Redni sestanki delovne skupine za evropske zadeve omogočajo usklajen odziv Slovenije na zasedanjih
COREPER, ki obravnava aktualna vprašanja ter pripravlja agendo za zasedanja Sveta EU. Usklajevanje odziva na različne zakonodajne in
nezakonodajne akte poteka tudi v okviru EU Portala, kar zagotavlja pravočasen in medresorsko usklajen odziv RS ter ustrezno politično
obravnavo predlogov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Aktivna udeležba slovenskih predstavnikov, na temelju predhodno medresorsko usklajenih stališč, je bistvena za doseganje interesov RS v
okviru delovanja EU in njenih politik. Na podlagi jasno definiranih stališč in pogajalskih pozicij lahko slovenski predstavniki učinkovito

Stran 18 od 56

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

zastopajo interese RS v okviru sooblikovanja politik EU. Konsistentna in usklajena stališča s široko strokovno in politično podporo prispevajo k
prepoznavnosti slovenske politike do aktualnih vprašanj EU pri evropskih partnerijh ter omogočajo sklepanje zavezništev s podobno mislečimi
državami v fazi oblikovanja politik EU, kar prispeva k doseganju ključnih zunanjepolitičnih ciljev RS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09280 Število srečanj medresorske delovne skupine za evropske
zadeve

IZH.
LETO

število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

37,00

2017 37,00

38,00

2018 35,00

38,00

2019 37,00

36,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 37,00
2021 37,00
2022 37,00
I09281 Število objavljenih odločitev v EU portalu

število 2015

900,00

2017 900,00

744,00

2018 800,00

570,00

2019 500,00

481,00

2020 600,00
2021 700,00
2022 800,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09280 Število srečanj medresorske delovne skupine za
evropske zadeve"
Delovna skupina za evropske zadeve se je v letu 2019 sestala 36 krat.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09281 Število objavljenih odločitev v EU portalu "
Na EU Portalu je bilo usklajevanih in objavljenih 481 odločitev, od tega je bilo 68 stališč sprejetih na vladi in 30 v državnem zboru. Sprejetih je
bilo tudi 383 usmeritev in izjav Republike Slovenije.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Delovno skupino Ministrstvo za zunanje zadeve vodi delovno skupino, ki jo poleg predstavnikov MZZ sestavljajo vodje enot za koordinacijo
evropskih zadev na ministrstvih. Delovna skupina obravnava odprta medresorska vprašanja, povezana z delovanjem predstavnikov Slovenije v okviru
I09280 obravnave vprašanj EU, usklajuje stališča in izhodišča za delovna telesa Sveta ter stališča glede novih predlogov zakonodajnih in drugih aktov EU,
spremlja in koordinira delo delovnih skupin za pripravo stališč RS ter spremlja aktualno dogajanje v institucijah Evropske unije. Vir podatkov: Evidenca
direktorata (SPISS); poslana vabila in poročila s sestankov DSEZ
I09281

Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije ter skladno z določili
Poslovnika vlade upravlja z vladnim informacijskim sistemom EU Portal, ki je instrument odločanja in koordinacije vseh ministrstev in vladnih služb v
Republiki Sloveniji o zadevah Evropske unije. Sprejete odločitve predstavljajo usklajen odziv Republike Slovenije na akte in predloge v okviru politik
EU. Vir podatkov: Evidenca EU portala

C6398 - Aktivno sodelovanje pri delu institucij in organov EU in pri oblikovanju politik EU
Prispeva k rezultatu: C2144 - Krepitev aktivnosti v okviru institucij in organov EU
Opis neposrednega učinka
Zastopanje interesov RS v pogajanjih, sodelovanje in zagotavljanje prisotnosti Slovenije v delovnih telesih Sveta ter na Svetu. Na podlagi
usklajenih in kakovostnih stališč in izhodišč lahko slovenski predstavniki preko aktivne udeležbe v pogajanjih dosegajo temeljne interese
Republike Slovenije v okviru EU.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Aktivnosti slovenskih predstavnikov na zasedanjih so razvidne iz poročil o udeležbi. Poročila predstavljajo informacijo o zastopanju v naprej
usklajenih slovenskih stališč in uveljavljanju pogajalskih pozicij RS v procesu oblikovanja politik EU. Iz njih so razvidna tudi morebitna odprta
vprašanja, do katerih se mora Slovenija še opredeliti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Poročila omogočajo tako analizo stanja posameznih dosjejev ter pregled aktivnosti slovenskih predstavnikov v okviru zastopanja interesov RS
kot tudi pripravo predlogov za sklepanje morebitnih koalicij s podobno mislečimi državami s ciljem uveljavljanja interesov Republike Slovenije v
okviru oblikovanja politik EU.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07425 Število sprejetih poročil o udeležbi na zasedanjih delovnih teles
Sveta

VIR ME

IZH.
LETO

število 2012

IZH.
VREDNOST

LETO

95,00

2013 95,00

95,00

2014 98,00

98,00

2015 98,00

98,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
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2016 90,00

95,00

2017 792,00

1.488,00

2018 800,00

1.661,00

2019 800,00

1.479,00

2020 800,00
2021 800,00
2022 800,00
I09285 Število udeležb na zasedanjih Evropskega sveta in Sveta za
splošne zadeve

število 2016

10,00

2016 10,00
2017 10,00

21,00

2018 30,00

31,00

2019 17,00

19,00

2020 17,00
2021 17,00
2022 17,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07425 Število sprejetih poročil o udeležbi na zasedanjih
delovnih teles Sveta"
Na EU Portalu je bilo objavljeno 1.479 poročil z zasedanj delovnih teles Sveta EU.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09285 Število udeležb na zasedanjih Evropskega sveta in
Sveta za splošne zadeve "
Ministrstvo je zagotovilo vsebinsko podporo za udeležbo PV na 4 rednih in treh posebnih zasedanjih Evropskega sveta, poleg tega pa tudi za
udeležbo na neformalnem vrhu ES v Sibiu. Zagotavljalo je tudi vsebinsko podporo za udeležbo predstavnika MZZ na 10 zasedanjih Sveta za
splošne zadeve ter enem neformalnem zasedanju. Tako Svet za splošne zadeve kot Evropski svet sta se dodatno sestajala tudi v formatu 50.
člen. Večje število neformalnih ES je posledica postopkov, povezanih z izstopom ZK iz EU ter koncem zakonodajnega obdobja in s tem izbiro
novih najvišjih predstavnikov evropskih institucij.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07425

Iz poročil je razviden potek srečanj in razprav ter način zatopanja slovenskih stališč in interesov, vkljčno s končnimi sprejetimi odločitvami. Vir
podatkov: Evidenca EU portala

Aktivna udeležba na zasedanjih Evropskega sveta in Sveta za splošne zadeve je ključna za zagotavljanje ključnih interesov Republike Slovenije v okviru
I09285 soobilkovanja najpomembnejših strateških opredelitev Evropske unije vključno s političnimi odločitvami glede njenega prihodnjega razvoja. Vir
podatkov: poročila Vlade RS o udeležbi na zasedanjih Evropskega sveta in Sveta za splošne zadeve

C6399 - Pravna mnenja in postopki v zvezi s pravom EU ter usklajeni odgovori v predsodnih in sodnih
postopkih v okviru EU
Prispeva k rezultatu: C2144 - Krepitev aktivnosti v okviru institucij in organov EU
Opis neposrednega učinka
Preučevanje in svetovanje glede prava zunanjih odnosov EU ter svetovanje ter notranjepravne procedure sklepanja mednarodnih pogodb in
nepogodbenih aktov so temeljna sestavina aktivnega članstva Slovenije v EU. Preko koordinacijske vloge Ministrstvo za zunanje zadeve
zagotavlja, da so odgovori RS na vse odprte postopke ugotavljanja kršitev prava EU, ki jih sprejme Vlada RS pravno utemeljeni, medresorsko
usklajeni na nivoju Vlade RS in posredovani EK v predpisanem roku. S tem se zagotavlja, da so predlogi opredelitev, ki jih potrdi Vlada RS in s
katerimi daje usmeritvena navodila za zastopanje Državnemu pravobranilstvu RS pred Sodiščem EU pravno utemeljeni, medresorsko usklajeni na
nivoju Vlade RS in posredovani Državnemu pravobranilstvu RS v predpisanem roku. Obenem se v postopku koordinacije ugotovi neusklajenost
pravnega reda v RS in oceni resnost problema, tako glede potreb po sprejemanju oz. spremembi zakonodaje, kot tudi morebitnih finančnih
posledic za RS zaradi nepravočasnega prenosa direktiv v pravni red RS in neizvajanja oz. nepravilnega izvajanja prava EU.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z zagotavljanjem mehanizma za koordinacijo odgovorov MZZ prispeva k zmanjševanju neusklajenosti slovenske zakonodaje z evropsko
zakonodajo. MZZ nudi tehnično in vsebinsko podporo pri pripravi odgovorov ostalim ministrstvom. S tem prispeva k ustreznim vsebinskim
prispevkom in pojasnilom RS, kar je ključnega pomena za ugodno in pravočasno razrešitev morebitnih neskladij.
Ministrstvo za zunanje zadeve preko neformalnih stikov in formalnega sodelovanja z Evropsko komisijo zagotavlja pravočasno obveščenost
pristojnih glede morebitnih razhajanj med evropsko in nacionalno zakonodajo, s čimer se zagotovi ustrezen čas za zakonodajne postopke, ki so
potrebni za uskladitev nacionalne zakonodaje z evropskimi predpisi, s tem pa zmanjša verjetnost, da bo Sloveniji naložena kazen zaradi neimplementacije oziroma
nepravilne implementacije prava Unije v nacionalni pravni red.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zagotavljanje pravočasnega prenosa zakonodaje EU v slovenski pravni red in usklajenosti nacionalne zakonodaje z acquisom je bistveno za
ohranjanje umeščenosti Slovenije v jedro EU ter njene kredibilnosti napram ostalim partnerjem v EU. Slovenija s tem jasno izkazuje svojo
privrženost vladavini prava kot eni izmed temeljnih vrednot EU. Pravočasno odpravljanje razhajanj notranje zakonodaje z zakonodajo EU je
pomembno tudi zato, da se Slovenija izogne morebitnim finančnim kaznim, ki so možne v primeru ne-implementacije zakonodaje EU.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07426 Delež števila usklajenih odgovorov glede na število začetih
postopkov

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2012

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

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07426 Delež števila usklajenih odgovorov glede na število
začetih postopkov"
Ministrstvo za zunanje zadeve je zagotovilo usklajenost vseh odgovorov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Začeti postopki so tako neformalni kot tudi formalni postopki ugotavljanja kršitev, ki jih uvede Komisija na podlagi pooblastil v Pogodbah. Prav tako
so postopki tudi sodni postopki, v katerih je Republika Slovenija udeležena bodisi kot stranka ali kot intervenient. Usklajeni odgovori so medresorsko
usklajeni odgovori na vprašanja EK v okviru odprtih EU pilotnih postopkov in odgovori RS na formalne postopke ugotavljanja kršitev prava EU
I07426
(odgovori na uradne opomine in obrazložena mnenja), ki jih EK sproži na podlagi PDEU in jih potrdi Vlada RS. Usklajene opredelitve so medresorsko
usklajene opredelitve RS v sodnem postopku, ki jih potrdi Vlada RS in s katerimi daje usmeritvena navodila za zastopanje Državnemu pravobranilstvu
RS pred Sodiščem EU. Vir podatkov: Evidenca direktorata, SPIS

C7289 - Izobraževanje, informiranje in promocija zadev EU
Prispeva k rezultatu: C2144 - Krepitev aktivnosti v okviru institucij in organov EU
Opis neposrednega učinka
Preko izvedenih dogodkov se krepita znanje in ekspertiza MZZ in drugih resorjev, kar je ključnega pomena za še uspešnejše zasledovanje
slovenskih interesov v okviru EU. Preko dogodkov, namenjenih širši javnosti pa se krepi tudi zavedanje javnosti in medijev o pomenu zadev EU
za Slovenijo, njeno blaginjo, napredek in njen položaj v širši mednarodni skupnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S ciljem večanja poznavanja EU Ministrstvo v okviru svojih aktivnosti organizira različne javne in strokovne dogodke na temo aktualnih
vprašanj EU. To omogoča tako večjo javno obveščenost ter poznavanje delovanja EU v širši javnosti kot tudi strokovni razvoj tako vladnih kot
nevladnih predstavnikov, ki se ukvarjajo s področjem EU zadev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Različni dogodki, namenjeni širši ali strokovni javnosti pripomorejo k splošnemu razumevanju delovanja EU, omogočajo pa tudi učinkovitejše
opredeljevanje do posameznih vprašanj EU ter krepijo percepcijo demokratične legitimnosti EU v očeh državljanov. To je ključno za zagotavljanje
visoke stopnje javne podpore delovanju in nadaljnjemu razvoju Evropske unije ter Slovenije v njenem jedru. S promocijo zadev EU Ministrstvo
za zunanje zadeve ustvarja pogoje za krepitev poznavanja delovanja EU v Sloveniji, s tem pa tudi možnosti za njeno aktivno sooblikovanje
politik EU na različnih področjih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09486 Število dogodkov v zvezi z ozaveščanjem glede EU in vloge
RS v njej

VIR ME

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

2,00

2017 2,00

4,00

2018 2,00

9,00

2019 3,00

5,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 5,00
2021 5,00
2022 4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09486 Število dogodkov v zvezi z ozaveščanjem glede EU in
vloge RS v njej"
Ministrstvo je, v sodelovanju z UKOM, organiziralo pet posvetovanj z državljani (v Ajdovščini, Slovenskih Konjicah, Grosupljem, Škofji Loki in
Ljutomeru). Poleg stalne splošne teme o EU, ki se nanaša na to, kako državljani doživljajo EU in koliko so sami pripravljeni narediti za aktivno
državljanstvo, so bile teme prilagojene izraženemu interesu občin: evropska sredstva in projekti, kmetijstvo, turizem, trajnostni razvoj in
podnebne spremembe, mladi in medgeneracijsko sodelovanje, populizmi, migracije itd.
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Opis kazalnikov
ID

OPIS

Število dogodkov v organizaciji ali soorganizaciji MZZ, namenjenih strokovni ali širši javnosti s ciljem izboljšanja razumevanja delovanja Evropske
I09486 unije in položaja Slovenije v njej oziroma krepitvi strokovnega znanja zaposlenih v javni upravi glede temetik povezanih z delovanjem Evropske unije.
Vir podatkov: Evidenca direktorata, poročila o izvedbi na depešnem sistemu.

C7290 - Utrjevanje in izboljšanje bilateralnih odnosov s članicami EU
Prispeva k rezultatu: C7128 - Krepitev bilateralnega sodelovanja s članicami EU
Opis neposrednega učinka
Redni in intenzivni stiki prispevajo k večji prepoznavnosti in ugledu RS v tujini ter predstavljajo temelj za učinkovito uveljavljanje in zaščito
političnih, varnostnih in gospodarskih in drugih interesov RS. Dobri dvostranski odnosi z državami članicami EU so izjemnega pomena za
doseganje zunanjepolitičnih ciljev Republike Slovenije. Odnosi s članicami EU presegajo klasične dvostranske okvire, saj pomemben del
sodelovanja predstavlja tudi sodelovanje v okviru oblikovanja skupnih politik Evropske unije. Pri krepitvi dvostranskih odnosov imajo zelo
pomembno vlogo slovenska diplomatsko-konzularna predstavništva, preko katerih Republika Slovenija izvaja svojo zunanjo politiko v tujini.
Predstavništva bistveno prispevajo k poglabljanju in vzdrževanju dobrih dvostranskih odnosov RS z drugimi državami ter uresničevanju
zunanjepolitičnih ciljev, opredeljenih v strateških dokumentih zunanje politike. Prav tako opravljajo tudi pomembno vlogo zaščite interesov
slovenskih državljanov v tujini. Ravno tako so pri krepitvi bilateralnega sodelovanja pomembna diplomatsko-konzularna predstavništva tujih
držav, akreditirana v Republiki Sloveniji, saj predstavljajo pomemben kanal za meddržavno komunikacijo, krepitev odnosov ter za izmenjavo
stališč in informacij, pomembnih za uresničevanje zunanjepolitičnih ciljev Republike Slovenije. Hkrati imajo tuja diplomatsko-konzularna
predstavništva v Sloveniji pomembno vlogo pri ugledu, prepoznavnosti in oblikovanju podobe Slovenije v tujini.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Veleposlaništva Republike Slovenije v posameznih državah zagotavljajo redno komunikacijo, skrbijo za prenos in izmenjavo stališč ter
organizirajo različne aktivnosti s ciljem poglabljanja in razvijanja bilateralnih odnosov Slovenije z drugimi članicami EU. Rezidenčna
predstavništva zagotavljajo najvišjo intenziteto stikov, saj omogočajo vsakodnevno osebno komunikacijo in prisotnost v državi sprejemnici.
Nerezidenčne akreditacije zagotavljajo ustrezne pogoje za razvijanje sodelovanja z državami, v katerih Republika Slovenija nima svojih
rezidenčnih diplomatsko konzularnih predstavništev, pri čemer pa je intenziteta stikov iz objektivnih razlogov manjša.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Delovanje veleposlaništev omogoča stalno komunikacijo in pretok informacij ter stališč med Republiko Slovenijo in državo sprejemnico. So
osnovno orodje za krepitev odnosov s posameznimi državami, v katerih tudi aktivno zastopajo slovenske interese ter nudijo konzularno zaščito
slovenskim državljanom. Veleposlaništva preko organizacije različnih javnih dogodkov prispevajo k dvigu ugleda in prepoznavnosti Republike
Slovenije v državah akreditacije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09487 Število rezidenčnih predstavništev RS v državah članicah
EU

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

23,00

2017 23,00

24,00

2018 25,00

25,00

2019 25,00

25,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 26,00
2021 26,00
2022 26,00
I09488 Število nerezidenčnih predstavništev RS v državah
članicah EU

število 2016

18,00

2017 18,00

17,00

2018 17,00

17,00

2019 17,00

17,00

2020 17,00
2021 17,00
2022 16,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09487 Število rezidenčnih predstavništev RS v državah
članicah EU"
V letu 2019 ni prišlo do odprtja nobenega novega predstavništva, niti ni bilo planirano.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09488 Število nerezidenčnih predstavništev RS v državah
članicah EU"
Število nerezidenčnih akreditacij ostaja enako, kot v letu 2018.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09487

Število rezidenčnih veleposlaništev in generalnih konzulatov RS v državah v okviru pristojnosti Direktorata za zadeve EU, vključno s stalnim
predstavništvom RS pri EU. Vir podatkov: Evidenca MZZ.
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I09488

Število nerezidenčnih akreditacij diplomatsko-konzularnih predstavništev RS v državah v okviru pristojnosti Direktorata za zadeve EU. Vir podatkov:
Evidenca MZZ.

C7291 - Aktivna udeležba in zasledovanje vsebinskih prioritet na področju mednarodnega prava
Prispeva k rezultatu: C6409 - Krepitev multilateralnih aktivnosti
Opis neposrednega učinka
Z zasledovanjem prioritet na področju mednarodnega prava in sodelovanje ter podajanje pobud na področju vladavine prava mednarodni ravni,
vključno z mednarodnim kazenskim in tranzicijskim pravosodjem. Uresničitev pobud za preprečevanje nekaznovanosti storilcev najhujših
zločinov, delo Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) in drugih mednarodnih sodišč ter spodbujanje univerzalnost MKS. Razvoj
mednarodnega humanitarnega, begunskega prava, aktivno sodelovanje v pobudah prava morja in kodifikacije kogentnih pravnih norm. Krepitev
načela komplementarnosti z različnimi pobudami, tudi pobudo za Medsebojno pravno pomoč.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Diplomatska konferenca o sprejetju Konvencije o medsebojni pravni pomoči, ki predstavlja vrhunec prizadevanj "core group" držav (med njimi
SI), ki vodijo MLA pobudo od njene ustanovitve leta 2011, bo v Ljubljani od 8. do 19. junija 2020.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Aktivnosti v okviru zastavljenih ciljev so bile prioritetno usmerjene k zbiranju podpor za diplomatsko konferenco, ki je bila na tej podlagi
napovedana in določena za junij 2020 v Ljubljani.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09493 Število nacionalnih in skupinskih izjav na področju mednarodnega prava v
okviru multilateralnih aktivnosti

VIR ME

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

število 2016

10,00

2017 10,00

12,00

2018 10,00

8,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00
I09494 Izdaja publikacij v okviru zbirke mednarodno pravo

število 2016

1,00

2017 2,00

1,00

2018 1,00

2,00

2019 1,00

12,00

2020 1,00
2021 1,00
2022 1,00
I09495 Število izvedenih usposabljanj s področja mednarodnega prava

število 2016

1,00

2016 0,00
2017 1,00

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

0,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09493 Število nacionalnih in skupinskih izjav na področju
mednarodnega prava v okviru multilateralnih aktivnosti"
Ciljna vrednost je bila dosežena ob dejstvu, da je šlo pri organizaciji stranskih dogodkov, posvečenih MLA in napovedi diplomatske konference
MLA, ki bo 2020 v Ljubljani tako na tednu mednarodnega prava OZN kot na ASP, za obširnejše izjave oziroma za vodenje dogodkov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09494 Izdaja publikacij v okviru zbirke mednarodno
pravo"
12 (na podlagi redne izmenjave glede implementacije ukrepov za izgradnjo zaupanja in varnosti na področju politično-vojaške dimenzije OVSE za
leto 2019).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09495 Število izvedenih usposabljanj s področja
mednarodnega prava "
Vsebina predvidenega usposabljanja se v veliki meri nanaša na materijo, ki je predmet razprav v okviru delovne skupine ZMP za pripravo
osnutka novega zakona za sklepanje mednarodnih aktov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Nacionalne in skupinske izjave na področju mednarodnega prava so eden izmed razpoložljivih kanalov za uveljavljanje slovenskih prioritet in vpliv na
I09493 sprejemanje končnih odločitev ter povečujejo prepoznavnost RS, skupinske izjave pa tudi krepijo bilateralno sodelovanje z izbranimi državami.
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Kazalnik ne vključuje izjav EU. Vir podatkov: evidenca ZMP.
I09494

Gre za število izdanih publikacij v okviru Zbirke Mednarodno pravo, s katero se krepi zavest o pomenu mednarodnega prava ter dosega najširši segment
slovenske mednarodnopravne stroke, izobraževanja in širše javnosti. Vir podatkov: Evidenca ZDM.

I09495

Kazalnik meri izvedbo letnega seminarja na temo sklepanja mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov za javno upravo. Vir podatkov:
Evidenca ZMP.

C7292 - Aktivna udeležba in zasledovanje vsebinskih prioritet na področju trajnostnega razvoja
Prispeva k rezultatu: C6409 - Krepitev multilateralnih aktivnosti
Opis neposrednega učinka
Z zasledovanjem vsebinskih prioritet RS na področju trajnostnega razvoja se preko okoljske diplomacije ohranja in krepi raven zaščite okolja in
naravnih danosti RS, prehranske varnosti ter blaginje RS.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V skladu z zunanjepolitičnimi prioritetami je MZZ v mednarodnih forumih aktivno delovalo in nastopalo predvsem pri vprašanjih povezanih s
podnebnimi spremembami in vodo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nacionalne in skupinske izjave na področju trajnostnega razvoja omogočajo promocijo zunanjepolitičnih interesov ter vsebinskih prioritet
Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah ter v širši mednarodni javnosti. Skozi izjave se Republika Slovenija še naprej profilira kot
aktiven in zanesljiv akter na področju ter aktivno pripomore k oblikovanju mednarodnih stališč ter odzivov, pripomore pa tudi k krepitvi
multilateralnih aktivnosti na splošno. Z izjavami podpiramo uresničevanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega razvoja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09496 Število nacionalnih in skupinskih izjav na področju trajnostnega razvoja v
okviru multilateralnih aktivnosti

IZH.
LETO

število 2016

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
8,00

2017 10,00

8,00

2018 8,00

3,00

2019 8,00

3,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09496 Število nacionalnih in skupinskih izjav na področju
trajnostnega razvoja v okviru multilateralnih aktivnosti"
Slovenija je v okviru EU sooblikovala in podala 3 pomembnejše skupinske izjave glede izzivov na področju razvojnega sodelovanja. ob
svetovnem dnevu vode (22. marec), skupinska izjava (Green group COP25, 2.-13. december), izjava MZZ in DS na srečanju Medvladnega panela
za vire na Bledu (4.-8. november), nacionalna izjava v okviru Zavezništva za multilateralizem (UNGA74, 26. september), izjava MZZ na stranskem
dogodku drugega odbora GS OZN z naslovom "Emerging models of economic activities: Implications for sustainable development" (New York,
24.oktober), izjava RS v vlogi sopredsedujoče Skupini prijateljev o vodi in miru v Ženevi; izjava RS na skupnem zasedanju Globalnega visokega
panela o vodi in miru in Visokega panela o vodi (7. februar), izjava RS na srečanju na visoki ravni "Podnebne spremembe za vse" (28.-29. marec,
New York), nastop RS na delovnem zajtrku Blue peace v New Yorku (18. april), nastop v okviru razprave o podnebju in varnosti (Nato, 8.
oktober).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Nacionalne in skupinske izjave na področju trajnostnega razvoja so eden izmed razpoložljivih kanalov za uveljavljanje slovenskih prioritet in vpliv na
sprejemanje končnih odločitev ter povečujejo prepoznavnost RS, skupinske izjave pa tudi krepijo bilateralno sodelovanje z izbranimi državami. Število
I09496
izkazuje aktivni interes RS za oblikovanje mednarodnih politik v skladu z njenimi interesi ter prispeva k potrebni kritični masi za sprejem mednarodnih
politik, konvergentnih s slovenskimi. Kazalnik ne vključuje izjav EU.Vir podatkov: evidenca ZRH, ZIG.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZUJF

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

ZZZ-1

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)

1811-11-S005 - Investicije v DKP
Opis skupine projektov
V skupino projektov je uvrščen projekt 1811-08-0001 - Investicije v Diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
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Uveljavljanje interesov slovenske zunanje politike v svetu in pri mednarodnih organizacijah se izvaja s pomočjo mreže diplomatskih
predstavništev in konzulatov. V okviru projekta Investicije v Diplomatsko konzularnih predstavništev RS v tujini se izvajajo investicije potrebne
za nemoteno delovanje DKP, kar pomeni zagotovitev najnujnejše opreme za potrebe DKP ter zamenjavo iztrošene in nefunkcionalne opreme in
izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih posegov.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

4.205.122,00

4.118.369,59

4.118.369,59

97,93

Neposredni učinki
C6182 - Izvedba predvidenih investicij v DKP mrežo
Prispeva k rezultatu: C6430 - Nudenje konzularnih storitev državljanom RS v tujini in tujcem, katerih cilj potovanja je Slovenija oz. druge
schengenske države v okviru zastopanja
Opis neposrednega učinka
Posodobitev in modernizacija obstoječe opreme ter razvoj, upravljanje in vzdrževanje lokalne informacijske infrastrukture
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Informacijsko komunikacijski sistem predstavlja danes enega ključnih dejavnikov za uspešno delovanje slovenske diplomacije. Zato je zelo
pomembna zgradba takega sistema in informacijske storitve, ki jih sistem nudi uporabnikom za čim uspešnejše delo na vsebinskem področju.
Zaradi narave delovanja in široke mreže diplomatsko konzularnih predstavništev po svetu, ki so v različnih časovnih pasovih, je zelo pomembno
brezhibno in neprekinjeno delovanje celotnega sistema in vseh informacijskih servisov, kar se lahko zagotovi le s stalnim razvojem,
nadgrajevanjem in obnavljanjem sistema ter sprotnim vzdrževanjem in upravljanjem, v skladu s predpisi in sodobnimi tehnološkimi trendi. Zaradi
povečanja trenda varnostnih groženj, ki povečujejo tveganje odtekanja podatkov ali prekinitve v poslovnih procesih je potrebno za uvedbo
novih varnostnih mehanizmov in rešitev (npr: ločena infrastruktura) povečati izdatke v informacijsko opremo in storitve.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Uspešna, dinamična in fleksibilna diplomacija je ključna pri izvajanju slovenske zunanje politike in s tem pri uveljavljanju slovenskih nacionalnih
interesov tako na bilateralni ravni kot v okviru mednarodnih organizacij. K temu bistveno prispeva dober informacijsko komunikacijski sistem, ki
deluje brezhibno in omogoča hitro in zanesljivo izmenjavo občutljivih informacij, nudi informacijske servise in podatke, na podlagi katerih se
lahko uporabniki odločajo in pridobivajo ustrezne informacije. V okviru izvajanja ukrepa smo izvedli preventivne zamenjave (nakup opreme,
menjava oprema, migracija podatkov,..) tako strojne kot programske opreme na DKP in MZZ, kjer je oprema že na robu (ali presega) pričakovano
uporabno življenjsko dobo. Menjava potekajo ciklično ter v okviru kadrovskih in finančnih zmožnosti. Preventivni ukrepi so bistveno bolj
poslovno in stroškovno učinkoviti kot kurativni. Posledica menjave opreme pred pričakovano življenjsko dobo je manjše število okvar ali
odpovedi v informacijskih sistemih in posledično manjše število prekinitev ali motenj v poslovnih procesih. Zaradi naraščajočih varnostnih
groženj v kibernetskem prostoru, je potrebno zagotoviti tudi stalni dostop do varnostnih popravkov aplikativne in sistemske programske
opreme ter pogostejše posodabljanje programske opreme, kot sicer, kar poveča potrebne izdatke v IT.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06790 Število prijav uporabnikov o nedelovanju sistema

VIR ME

IZH.
LETO

število 2009

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.
100,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

2011 100,00
2012 100,00
2013 0,00

107,00

2014 100,00

74,00

2015 100,00

51,00

2016 100,00

95,00

2017 300,00

600,00

2018 300,00

103,00

2019 400,00

15,00

2020 400,00
2021 300,00
2022 300,00
I07531 Število obiskov predstavništev RS po svetu z namenom posodobitve
informacijske opreme

število 2012

3,00

2013 3,00
2014 3,00

5,00

2015 3,00

10,00

2016 5,00

11,00

2017 15,00

8,00

2018 15,00

20,00

2019 8,00

14,00

2020 8,00
2021 10,00
2022 10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06790 Število prijav uporabnikov o nedelovanju sistema"
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upoštevana je statistika HelpDesk, prioriteta 1 in 2 in sicer dogodki v povezavi z odpovedjo delovanja storitev ali opreme. Izločeni so tudi
zahtevki, ki so neutemeljeno uvrščeni v višjo prioriteto, kot po naravi so (možnost proste izbire uporabnikov, bodisi zaradi pomanjkljive presoje
ali načrtovanja), ter sprejeti a nezavedeni klici (dlje časa HD ni obratoval zaradi izgube kadrovskih virov zato vseh dogodkov 1. in 2. prioritete ni
zavedenih). prioriteta 1 - ne deluje celoten sistem na MZZ in DKP : prioriteta 2 - ne deluje celoten MZZ ali posamezen DKP ali kakšna večja
storitev na MZZ. Večina težav je nastala zaradi odpovedi na komunikacijskih poteh, v nekaj primerih zaradi napak na domenskih strežnikih, ter
ene od napak na komunikacijski opremi. Število je manjše od ciljne vrednosti, ker se je v tekočem letu pristopilo k menjavi najstarejših delovnih
postaj in strežnikov na MZZ in DKP in s tem se je zmanjšala verjetnost odpovedi zaradi fizične okvare opreme.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07531 Število obiskov predstavništev RS po svetu z
namenom posodobitve informacijske opreme"
Izvedene menjave IT opreme na 13 DKP, vzpostavitev 1 DKP, selitev 2 DKP , ter manjši posegi in popravila na 2 DKP.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06790

Evidenca podpore upoorabnikom (Helpdesk MZZ), zabeleženi klici in zahtevki sistemcev. Po prioriteti 1 in 2. Vir podatkov: evidenca zahtevkov
poslanih na Helpdesk ter aplikacija za spremljanje zahtevkov).

Evidenca števila službenih poti na DKP katere namen je menjava ali posodobitev dotrajane IT opreme ali dodajanje nove opreme. Opremo na DKP
(delovne postaje, strežniki, komunickacijska oprema, šifrirna oprema,..) je potrebno zamenjati tik pred zaključkom življenjske dobe, bodisi zaradi
I07531
tehnološkega zastaranja ali preprečitev nekontroliranih odpovedi ter izpada poslovnih procesov. V ta namen se načrtujejo nabave opreme in sl. poti
tako, da se vsak DKP obišče najmanj 1x na 3-4 leta in izvedejo potrebni preventivni ukrepi. vir podatkov: ročna evidenca sl. poti (tabela)

C6456 - Vzdrževanje objektov v lasti MZZ
Prispeva k rezultatu: C6409 - Krepitev multilateralnih aktivnosti
Opis neposrednega učinka
Ohranjanje vrednosti nepremični z zagotovljanjem funkcionalnih in energetskih izboljšav ter izboljšave s področja varnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
K nadrejenemu cilju se je prispevalo s tem, da so se opravili nakupi ter vzpostavitve v potrebno stanje in najemi prostorov z vzpostavitvijo v
potrebno stanje. Vsi postopki ki so bili opravljeni so imeli za cilj izboljšanje stanja oziroma so vodili k ohranjanju vrednosti ter s tem k dvigu
vrednosti lastniških nepremičnin.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zagotavljalo se je ustrezne pogoje dela za izvajanje zunanje politike ter učinkovito delovanje diplomatske službe.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07540 Število izvedenih vzdrževalnih del

VIR ME
št.

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2012

3,00

2013 3,00

7,00

2014 5,00

4,00

2015 5,00

4,00

2016 5,00

5,00

2017 2,00

3,00

2018 3,00

3,00

2019 2,00

3,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 2,00
2021 2,00
2022 2,00
I09498 Število izvedenih del za zagotavljanje višjih varnostnih
standardov

število 2016

2,00

2017 2,00

3,10

2018 15,00

15,00

2019 15,00

17,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07540 Število izvedenih vzdrževalnih del"
Na nepremičninah v tujini so se opravili nakupi ter vzpostavitve v potrebno stanje za delovanje objektov na izbranih DKPjih (VSK in KTS) in
najemi prostorov z vzpostavitvijo v potrebno stanje na izbranih DKPjih (VVR, VSA KBL in nadomestne stavbe SPBR/VBR). V sklopu
prenov/sanacije nepremičnin v RS se je opravilo delno beljenje v Mladiki in Liceju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09498 Število izvedenih del za zagotavljanje višjih
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varnostnih standardov"
V letu 2019 je bilo opravljenih 17 službenih poti na DPK RS z namenom izboljšanje varnostnih standardov (lokacije: VPA, MNA, VKI, VDU, VBN,
VPR, VTE, VVR, VAN, KBL, VBP, VPI, KTS, SPBR, VHG, VMO in VAD); Standardi so se izboljšali (odvisno od lokacije) s posodobitvijo
varnostne opreme na področju komunikacij (telefonije) in področju zagotavljanje varnosti (alarmni sistem, kontrola pristopa, video nadzorni
sistem, ključar, ipd.).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07540 Vzdrževalna dela povezana z energetskimi izboljšavami na objektih ter sanacijski posegi v infrastrukture objektov.
Glede na tendenco varnostnega opremljanja diplomatsko-konzularnih predstavništev vsled spremenjenih varnostnih razmer v svetu, ocenjujemo kot
realni cilj vzpostavitev višjih varnostnih standardov za dva objekta na leto. Navedeno vključuje parametre, vezane na varnostno področje, ki
I09498 vključujejo fizičen in tehničen segment varovanja, vključno z vzdrževanjem varnostnih sistemov. Varnostna nadgradnja lokacij diplomatskokonzularnih predstavništev zaenkrat ni predhodno določena iz razloga ažurnosti ocen varnostnih razmer ter zunanjepolitične strategije širjenja
diplomatsko-konzularne mreže.Vir podatkov: evidenca ZVL.

Obrazložitev projektov
1811-18-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 2019-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Izvedba investicij potrebnih za nemoteno delovanje MZZ v Sloveniji in DKP v tujini, kar pomeni zagotovitev najnujnejše opreme ter zamenjavo
iztrošene in nefunkcionalne opreme in izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih posegov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izvedene so bile investicije potrebnih za nemoteno delovanje MZZ v Sloveniji in DKP v tujini, kar pomeni zagotovitev najnujnejše opreme ter
zamenjavo iztrošene in nefunkcionalne opreme in izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih posegov.
Sredstva za ta namen se za naslednja leta načrtujejo v okviru projektov 1811-20-003 informacijsko komunikacijski sistem MZZ 2020 -2023 in
projektu na INV. nepremičnine, varnost in logistika MZZ 20-23.

1811-19-0001 - Nakup nepremičnine Gen. konzulata RS v Trstu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rešitev prostorske problematike MZZ v zvezi z Generalnim konzulatom v Trstu s ciljem, da se pridobi ustrezne lastniške
prostore, na način, da prostori omogočajo sodobne metode dela ter skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za
potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije" z dne 3.1.2018. Cilji investicije so: - pridobiti v last prostore zaradi
političnega pomena KTS, zlasti z vidika prisotnosti številčne avtohtone slovenske narodne manjšine na območju Furlanije Julijske Krajine, prenehanje plačevanja visoke najemnine in - zagotoviti ustreznost prostorov za potrebe KTS.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Konec leta 2017 je prišlo do predloga KTS za začetek pogovorov z lastniki tedanjih poslovnih prostorov KTS za njihov odkup. Pogovori so se
intenzivno odvijali poleti 2018, po skorajšnjem dogovoru so lastniki odstopili od prodaje. KTS je zaradi sorazmerno visoke najemnine, ki bi jo v
tem primeru za nadaljevanje najema plačevalo v prihodnje, začelo iskati druge ustrezne prostore za nakup. Po identifikaciji ustreznih prostorov na
Via del teatro romano 24 v Trstu je začasna komisija MZZ jeseni 2018 predlagala nakup teh prostorov. Istočasno je bila izdelana investicijska
dokumentacija in izvedeni vsi predpisani javnofinančni postopki v RS. Generalni konzul Vojko Volk je na podlagi pooblastila ministra za zunanje
zadeve dr. Mira Cerarja dne 29.1.2019 s predstavnikoma prodajalca, t.j. VECA trading, s.r.l. iz Trsta, Stefanom in Caterino Vascotto podpisal
predpogodbo za nakup nepremičnine v višini 690.000 EUR. Po izpolnitvi odločnega pogoja, zlasti neuveljavljanju predkupne pravice
italijanskega zavoda za varstvo kulturne dediščine, sta stranki 20.2.2019 podpisali notarski akt o prodaji nepremičnine. Dne 6.5.2019 sta stranki
pri notarju podpisali še ugotovitveni akt, da predkupna pravica ni bila uveljavljena ter da je kupec prodajalcu plačal celotno kupnino. KTS je od
pristojnega zavoda prejelo soglasje za izvedbo nujnih manjših prilagoditvenih posegov na objektu in se po njihovi izvedbi dne 12.6.2019
preselilo v nove prostore, kjer od tedaj tudi deluje.
Poleg manjših prilagoditvenih del na objektu, je bilo potrebno nove poslovne prostore vzpostaviti v potrebno stanje za delovanje KTS. Iz tega
naslova je bilo plačano še 98.969,72 EUR, kar pomeni, da je investicija v objekt KTS stala 788.969,72 EUR. Iz zemljiškoknjižnih in katastrskih
izpiskov, ki jih je pridobilo KTS je razvidno, da je kot lastnik nepremičnine vknjižena Republika Slovenija – Generalni konzulat v Trstu. S tem so
bili zaključeni pravni postopki v zvezi z nakupom te nepremičnine.

1811-19-0003 - Prenova varnostnega sistema MZZ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije: Zamenjave iztrošene in tehnološko zastarele informacijsko komunikacijske opreme in sistemov, njeno dopolnjevanje, izvajanje
projektnih nalog v zvezi z zahtevami in predpisi RS, EU in NATO, zahtevami novih in sodobnih tehnoloških trendov na področju IKT,
izboljšanjem in racionalizacijo poslovnih procesov ter zagotavljanjem varovanja IKT sistemov pred obstoječimi ter novejšimi varnostnimi
tveganji. Cilj investicije: Stalno, varno in brezhibno delovanje informacijsko komunikacijskega sistema MZZ, ki bo ustrezal mednarodnim in
nacionalnim standardom, priporočilom, predpisom in sodobnim tehnološkim rešitvam in trendom na IKT področju ter izboljšanje in
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racionalizacija poslovnih procesov kot podlaga za učinkovito informacijsko podprto delovanje slovenske diplomacije in s tem zunanje politike
ter zagotavljanje zaščite in integritete podatkov MZZ in zunanje politike RS.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Postopek izbire (z vrednotenjem ponujenih rešitev in preverjanjem zmogljivosti) je bil zaključen in pogodba sklenjena konec 2019 (zamuda cca 5
tednov od predvidenega časovnice zaradi administrativnih postopkov in pomanjkanja virov). S podpisom pogodbe so, začeli so teči izvedbeni
roki. Izvedbeni roki so razdeljeni na faze in korake. V predvidenem roku je izveden 1. korak faze 1 in v izvajanju je naslednji - 2. korak faze 1 ter
priprave na fazo 2 samega projekta. Projekt se odvija skladno z predvideno časovnico, rezultati izvedenih korakov so skladni s pričakovanji in
pogodbenim določili. Zaradi zamika selitve SPBR se predvideva zamik enega od korakov implementacije, vendar slednje ne bo vplivalo na letno
dinamiko plačil.
Dejanska vrednost predvidene porabe sredstev (po pogodbi) bo manjša od ocenjene (efekt sistema javnega naročanja in pogajanj).

1811-19-0004 - Obnova obstoječe stavbe SPBR
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rešitev prostorske problematike Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije
(SPBR) ter na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Bruslju (VBR), še posebej v času predsedovanja PEU, na način, da prostori omogočajo
sodobne metode dela ter skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za potrebe diplomatskih predstavništev in
konzulatov Republike Slovenije" z dne 3.1.2018. Cilj investicije je dolgoročna rešitev oz. trajna zagotovitev ustreznih prostorov za potrebe SPBR
in VBR.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
1811-19-0004 je evidenčni projekt za obnovo SPBR. Med proračunskim letom je bil za ta namen uvrščen projekt 1811-19-0006.

1811-19-0006 - Obnova obstoječe stavbe SPBR
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rešitev prostorske problematike Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije
(SPBR) ter na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Bruslju (VBR), še posebej v času predsedovanja PEU, na način, da prostori omogočajo
sodobne metode dela ter skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za potrebe diplomatskih predstavništev in
konzulatov Republike Slovenije" z dne 3.1.2018. Cilj investicije je dolgoročna rešitev oz. trajna zagotovitev ustreznih prostorov za potrebe SPBR
in VBR.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Arhitekt pogodbenega projektanta iz Belgije - podjetje Altiplan je pripravil in v letu 2020 tudi predstavil svojo idejno rešitev zunanjosti
obnovljene zgradbe SPBR in ostale parametre obnove.
Celovita energetska in funkcionalna obnova bo povrnila funkcionalnost te za Slovenijo strateško pomembne lokacije v Bruslju.

1811-19-0008 - Nakup posl. prostorov Veleposlaništva RS v Skopju
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rešitev prostorske problematike MZZ v zvezi z VSKs ciljem, da se pridobi ustrezne lastniške prostore, na način, da prostori
omogočajo sodobne metode dela ter skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za potrebe diplomatskih
predstavništev in konzulatov Republike Slovenije" z dne 3.1.2018. Cilji investicije so: - pridobiti v last prostore zaradi političnega in
gospodarskega pomena VSK, - prenehanje plačevanja visoke najemnine in - zagotoviti ustreznost prostorov za potrebe VSK.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Po večletnem iskanju ustreznih poslovnih prostorov VSK zaradi neustreznosti predhodnih prostorov (delno črna gradnja, neustreznost s
prostorskega vidika, težave z najemodajalcem zaradi pogostih izvršb itd.) in tehtanju med opcijami novogradnje ali nakupa (glej VSK180491), je
MZZ v začetku leta 2018 s pomočjo za to imenovane komisije v poročilu z dne 28.2.2018 ugotovilo, da so prostori na naslovu Dane Krapčev 6a v
Skopju ustrezni ter predlagalo njihov najem. Najemodajalec je povsem obnovljene in dograjene prostore do vselitve VSK dodatno opremil in
prilagodil zahtevam MZZ. V najemni pogodbi št. 0203-45/2018 z dne 27.4.2018 je 7. člen vseboval opcijo, da najemnik, t.j. VSK nepremičnino
odkupi. MZZ se je odločilo, da bo najeto nepremičnino preizkusilo in nato po prvi ogrevalni sezoni od vselitve preverilo, ali objekt lahko
dolgoročno ustreza zahtevam in potrebam VSK, da bi začelo z dejavnostmi v zvezi z odkupom prostorov.
VSK je z VSK190206 meseca maja 2019 odgovorilo na vprašanja ZNV, sledili so pogovori z lastnikom prostorov z namenom dogovora za odkup
nepremičnine. MZZ je po eni strani imelo izkušnje z objektom, po drugi pa se je lastnik zavedal, da ima večji manevrski prostor glede zahtevane
kupnine, saj je VSK že zasedalo prostore in bi v primeru neuspeha pogovorov nadaljevalo z najemom. Sredi septembra 2019 je VSK ob pomoči
ZNV z lastnikom uspelo dogovoriti nižjo kupnino od prvotno zahtevane v višini 1.462.000 EUR. Skupaj je dogovorjena kupnina znašala 1.363.680
EUR, pri čemer se v kupnino všteje že plačani depozit iz naslova najema v višini enoletne najemnine (64.680 EUR), ki ga je lastnik uporabil za
prilagoditve prostorov ob začetku najema. MZZ je tako moralo plačati še 1.299.000 EUR. Skupna cena je v primerjavi z višino najemnin pomenila
4,74 % donos na vložena sredstva, kar pomeni, da bi se kupnina povrnila v cca. 21 letih, če bi še naprej plačevali najemnino.
Dne 16.12.2019 je VSK z lastnikom podpisalo prodajno pogodbo, kupnina je bila nakazana z nalogom dne 24.12.2019, lastnik jo je prejel do konca
leta 2019.
Ker so bili prostori že ob vselitvi v letu 2018 ustrezno opremljeni in prilagojeni potrebam VSK ob nakupu ni bilo dodatnih stroškov iz tega
naslova.
Z izvedenim nakupom poslovnih prostorov in predhodno vselitvijo vanje je VSK pridobilo ustrezne sodobne prostore za opravljanje svoje
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dejavnosti. Od vključno januarja 2020 dalje ne plačuje več najemnine, kar pomeni letni prihranek v višini 64.680 EUR. Z vselitvijo v nove prostore
so se tudi tekoči stroški zaradi sodobnejše gradnje bistveno znižali (VSK je za prvo ogrevalno sezono poročalo, da so se v enakem
sedemmesečnem obdobju obratovalni stroški znižali s pribl. 9.700 EUR na prejšnjem objektu na pribl. 3.000 EUR na obstoječem objektu).
Ministrstvo ocenjuje, da so z nakupom poslovnih prostorov VSK na naslovu Dane Krapčev 6a v Skopju bili izpolnjeni vsi pričakovani pozitivni
učinki, tako z vidika dolgoročnih prostorskih pogojev delovanja veleposlaništva kot z vidika prihrankov iz naslova najemnine in ostalih stroškov
VSK.

1811-13-0001 - Podporna in administrativna pomoč delovanju
Opis ukrepa
Z izvajanjem ukrepa se bo zagotavljalo kadrovske in materialne vire za delovanje ministrstva. Z ukrepom se zagotavlja izvajanje rednega
delovanja z ustreznimi potrebnimi kadri ter s tem povezanimi stroški plač in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov delodajalca za socialno
varnost za zaposlene.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

20.952.247,00

21.342.290,02

21.342.290,02

101,86

Neposredni učinki
C6453 - Zagotavljanje pogojev dela
Prispeva k rezultatu: C2144 - Krepitev aktivnosti v okviru institucij in organov EU
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje logistične in administrativne podpore ter osnovnih pogojev delovanja ministrstva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Osnovni pogoji za redno delovanje ministrstva so bili zagotovljeni z optimalnimi pogoji dela, logistično in administrativno podporo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z usposabljanjem kadrov za prevzem nalog, zagotovitev sredstev za plače in druge materialne stroške, se je omogočila podpora in
administrativna pomoč za redno delovanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07534

Zagotovljeni pogoji delovanja

VIR ME IZH. LETO
%

2013

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

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

94,46

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07534 Zagotovljeni pogoji delovanja "
Za redno delovanje ministrstva je potrebno zagotoviti optimalne pogoje dela ter logistično in administrativno podporo, ter za ta namen potrebna
proračunska sredstva.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07534

Nemoteno zagotavljanje materialnih potreb za opravljanje delovnih nalog z upoštevanimi varčevalnimi ukrepi.

C6454 - Usposabljanje zaposlenih
Prispeva k rezultatu: C2144 - Krepitev aktivnosti v okviru institucij in organov EU
Opis neposrednega učinka
Ohranjevanje stika z mednarodnostroko, pridobivanje novega znanja oz. nadgradnja obstoječega znanja, kar je neposredno povezano z
delovanjem ministrstva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zaposleni so se usposabljali na seminarjih, konferencah, tečajih in podobnih oblikah usposabljanja v Sloveniji in tujini. Organizirani so bili tečaji
francoskega in nemškega jezika v okviru bilateralnega sodelovanja med Francijo, ZRN in Slovenijo. Jezikovno usposabljanje je bilo razširjeno še
na tečaje italijanskega, španskega in ruskega jezika. Del sredstev je bilo namenjenih za obvezni usposabljanji (za imenovanje v naziv; vodenje in
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upravljanje v upravi) ter nekatera druga obvezna usposabljanja (prenos tajnih podatkov itd.). Zaposleni, ki so bili napoteni na delo v tujino, so
imeli možnost obiskovanja (do) 30-urnega individualnega tečaja tujega jezika, če je bil pogoj za zasedbo delovnega mesta. Pred napotitvijo v
tujino omogočamo tudi učenje lokalnega jezika države sprejemnice. Nekateri so pred napotitvijo na službovanje v tujini obiskovali seminar za
pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka. Organizirana so bila tudi interna usposabljanja za porabo Lotus Notesa in aplikacije SPIS 4 osnovni in nadaljevalni ter usposabljanje za opravljanje splošnega dežurstva. Izvedena sta bila diplomatski in višji diplomatski izpit ter
konzularno usposabljanje. Izvedlo se je tudi nekaj usposabljanj po naročilu na temo vodenja za vodje sektorjev, služb in oddelkov ter
usposabljanji na temo stresa in psihološke priprave za delo v tujini.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Udeležba na strokovnem usposabljanju zaposlenih je nadgradnja obstoječega znanja in seznanjanje z novostmi s področja dela. Uslužbenci so
izpopolnjevali tudi funkcionalna znanja ( tuji jeziki, uporaba računalniških aplikacij). Del usposabljanja je potekal kot interno usposabljanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07536 Udeležba na raznih forumih, konferencah, seminarjih in
usposabljanjih

IZH.
LETO

EUR 2013

IZH.
VREDNOST

LETO

170.000,00

2013 170.000,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
19.700,00

2014 170.000,00

136.710,00

2015 89.000,00

48.383,41

2016 89.000,00

48.383,41

2017 98.000,00

65.000,00

2018 113.000,00

82.695,53

2019 130.000,00

66.823,00

2020 149.500,00
2021 172.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07536 Udeležba na raznih forumih, konferencah,
seminarjih in usposabljanjih "
Zaradi nizkega obsega sredstev usposabljanja v letu 2018 še vedno omejujemo udeležbo v tujini, če je usposabljanje s kotizacijo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07536

Udeležba zaposlenih na raznih forumih, konferencah, seminarjih in usposabljanjih glede na letni načrt izobraževanja. Merilo so sredstva namenjena za
izvajanje letnega načrta izobraževanja.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZUJF

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

ZZZ-1

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030102 - Multilateralno sodelovanje

1811-11-0002 - Multilateralno sodelovanje
Opis ukrepa
Multilateralno sodelovanje je posebej pomembno za uveljavljenje interesov majhnih držav. Slovenija je članica Organizacije združenih narodov in
drugih mednarodnih organizacij, katerih delovanje temelji na vrednotah demokracije, človekovih pravic in vladavini prava.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

3.512.092,00

3.632.173,56

3.632.173,56

103,41

Neposredni učinki
C6401 - Mednarodne finančne obveznosti
Prispeva k rezultatu: C2145 - Povečana razpoznavnost in možnosti za vplivanje na odločitve v mednarodnih organizacijah
Opis neposrednega učinka
Redno plačevanje članarin in prispevkov vseh držav članic mednarodnih organizacij je potrebno za nemoteno delovanje mednarodnih
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organizacij S pravočasnim plačilom rednih članarin RS ohranja status zanesljive partnerke v mednarodnih odnosih, s prispevki pa (lahko) ciljno
usmerja sredstva na prioritetna področja ter s tem še dodatno krepi svojo prepoznavnost in vpliv. RS s tem prispeva k uresničevanju ciljev
Deklaracije o zunanji politiki RS, predvsem 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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Republika Slovenija je v letu 2019 poravnala vse prispevke za članarine v mednarodnih organizacijah. Dodatno je zagotovila več manjših
prostovoljnih prispevkov, ki so glede na omejena proračunska sredstva v prvi vrsti simbolične narave.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Redno plačevanje članarin v mednarodnih organizacijah pripomore k zanesljivosti in verodostojnosti Republike Slovenije v tujini. Skozi
prostovoljne prispevke mednarodnim organizacijam Republika Slovenija podpira svoje vsebinske prioritete na področju multilaterale. Za
ustrezno rast prispevkov ter s tem povečanje njihove učinkovitosti in vidnosti Republike Slovenije v mednarodni skupnosti je potrebno
zagotoviti realno rast sredstev operativnega proračuna pristojnega direktorata.
Redno plačevanje

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

I07434 Plačilo članarin mednarodnim organizacijam

I09611 plačilo prispevkov mednarodnim organizacijam

EUR 2013

EUR 2016

3.300.000,00

260.200,00

2013

3.300.000,00

3.472.631,00

2014

3.300.000,00

3.437.487,59

2015

3.300.000,00

4.104.156,49

2016

4.000.000,00

3.284.159,71

2017

4.500.000,00

3.482.130,38

2018

4.192.000,00

3.115.321,00

2019

4.276.000,00

3.607.173,00

2020

4.362.000,00

2021

4.449.000,00

2022

4.538.000,00

2017

300.000,00

85.000,00

2018

300.000,00

86.000,00

2019

300.000,00

65.000,00

2020

300.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07434 Plačilo članarin mednarodnim organizacijam"
Članarine mednarodnim organizacijam so bile v 2019 poravnane v celoti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09611 plačilo prispevkov mednarodnim organizacijam "
Izplačani so bili naslednji prispevki: Urad visoke komisarke OZN za človekove pravice 10.000EUR, Nato finančni mehanizem za ženske, mir in
varnost 5.000EUR, Skrbniški sklad Mednarodnega kazenskega sodišča za pomoč žrtvam (ICC-TFV) 10.000EUR, Osrednji sklad OZN za nujni
odziv (CERF) 40.000 EUR.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

PRedno plačevanje članarin mednarodnim organizacijam je obveznost članstva, ki omogoča delovanje mednarodnih organizacij. RS sodeluje na
I07434 zasedanjih mednarodnih organizacij na vseh ravneh, glasuje za različne resolucije, odločitve, dokumente, akte, ki prispevajo k izpolnjevanju
zunanjepolitičnih prioritet.
I09611

Skladno s svojimi prioritetami RS podpira delovanje številnih agencij in fundacij na področju človekovih pravic, varnosti, humanitarnem področju, ipd.
Odločitev o prispevkih je sprejeta vsako leto posebej.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

ZZZ-1-UPB1

Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1)

1811-11-S004 - Strateški forum Bled
Opis skupine projektov
V skupino projektov je uvrščen projekt 1811-09-0001 - Strateški forim Bled. V okviru projekta - Strateški forum Bled se zbirajo sredstva
donatorjev, ki sodelujejo pri vsakokratni izvedbi programa. MZZ si prizadeva, da bi Strateški forum Bled postal mednarodno priznana in
uveljavljena oblika dogovarjanja in sodelovanja, na kateri se srečujejo najvišji predstavniki vlad, politiki, evropski uradniki, vodilni predstavniki
zasebnega sektorja in nevladnih organizacij ter politični svetovalci, ki razpravljajo o ključnih evropskih in globalnih vprašanjih, kot so okolje,
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energetika, nadaljnja širitev EU, globalne prevlade, itd..

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C6173 - Uspešno izvedena konferenca
Prispeva k rezultatu: C2145 - Povečana razpoznavnost in možnosti za vplivanje na odločitve v mednarodnih organizacijah
Opis neposrednega učinka
Strateški forum Bled, s katerim se Slovenija kaže kot aktivna članica mednarodne skupnosti, ki spodbuja konstruktiven dialog za učinkovito
reševanje svetovne problematike, vsako leto privabi številne in raznolike goste iz regije in sveta.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V 14. letih svojega obstoja je Blejski strateški forum prerasel v vodilno mednarodno konferenco v srednji in jugovzhodni Evropi. Ponuja prostor
za izražanje in soočanje različnih mnenj o sodobni družbi in njeni prihodnosti. Namen foruma je zbrati udeležence iz različnih okolij in z različnimi
znanji ter jih spodbuditi k izmenjavi mnenj in iskanju inovativnih rešitev za izzive našega časa in prihodnosti. Ob navedenem je forum tudi
odlična priložnost za sestanke in mreženje z različnimi regionalnimi in globalnimi deležniki.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ob edinstveni priložnosti za tematske dvostranske in večstranske pogovore je dogodek tudi odlična priložnost za mreženje z različnimi
regionalnimi in globalnimi deležniki.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06788 Izvedba mednarodne konference

VIR ME

IZH. LETO

število 2009

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

1,00

2012

1,00

1,00

2013

1,00

1,00

2014

1,00

1,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06788 Izvedba mednarodne konference "
V letu 2019 je forum več kot 1400 udeležencem ponudil 44 različnih dogodkov v okviru katerih je več kot 210 govorcev naslovilo tematike, ki
zadevajo evropsko in globalno varnost iz različnih vidikov, prav tako pa tudi številne problematike, s katerimi se ukvarja mednarodna skupnost,
med njimi ključna vprašanja razvoja, človekovih pravic, miru in varnosti ter tehnologije, kar je skladno s prioritetami slovenske zunanje politike.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06788

Predvidena je organizacija konference enkrat letno.

Obrazložitev projektov
1811-09-0001 - Strateški forum Bled
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na proračunski postavki 7412 - Strateški forum Bled se zbirajo sredstva donatorjev, ki sodelujejo pri vsakokratni izvedbi programa. MZZ si
prizadeva, da bi Strateški forum Bled postal mednarodno priznana in uveljavljena oblika dogovarjanja in sodelovanja, na kateri se srečujejo
najvišji predstavniki vlad, politiki, evropski uradniki, vodilni predstavniki zasebnega sektorja in nevladnih organizacij ter politični svetovalci, ki
razpravljajo o ključnih evropskih in globalnih vprašanjih, kot so okolje, energetika, nadaljnja širitev EU, globalne prevlade, itd..
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je forum več kot 1400 udeležencem ponudil 44 različnih dogodkov v okviru katerih je več kot 210 govorcev naslovilo tematike, ki
zadevajo evropsko in globalno varnost iz različnih vidikov, prav tako pa tudi številne problematike, s katerimi se ukvarja mednarodna skupnost,
med njimi ključna vprašanja razvoja, človekovih pravic, miru in varnosti ter tehnologije, kar je skladno s prioritetami slovenske zunanje politike.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
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0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030103 - Predstavljanje Republike Slovenije v tujini

1811-11-0004 - Predstavljanje RS v tujini
Opis ukrepa
Uveljavljanje interesov slovenske zunanje politike v svetu in pri mednarodnih organizacijah s pomočjo mreže diplomatskih predstavništev in
konzulatov. Nudenje konzularne pomoči slovenskim državljanom Predstavljanje in zastopanje Republike Slovenije v državah akreditacije in pri
mednarodnih organizacijah, podpisovanje ali parafiranje diplomatskih instrumentov, dajanje izjav in zavzemanje stališč v imenu Republike
Slovenije, usposabljanje diplomatov za delo na diplomatskih predstavništvih in konzulatih, širitev mreže diplomatskih predstavništev in
konzulatov, zagotavljanje simbolne prisotnosti Republike Slovenije v državah sprejemnicah in zastopanje interesov Republike Slovenije,
promocija Republike Slovenije v tujini, zagotavljanje sredstev za plače in druge materialne stroške zaposlenih/razporejenih v DKP mreži.
Obveščanje vlade in drugih državnih organov o pomembnih procesih in dogodkih v državah akreditacije in drugih državah oz. mednarodnih
organizacijah ter dajanje ustreznih pobud.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

45.243.018,00

44.536.456,89

44.536.456,89

98,43

Neposredni učinki
C6405 - Povečanje dostopnosti konzularnih storitev državljanom RS
Prispeva k rezultatu: C6430 - Nudenje konzularnih storitev državljanom RS v tujini in tujcem, katerih cilj potovanja je Slovenija oz. druge
schengenske države v okviru zastopanja
Opis neposrednega učinka
Povečanje števila vstopnih točk za sprejem konzularnih vlog in zahtevkov, tudi v krajih in državah, kjer ni slovenskega predstavništva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Vstopne točke so bil v letu 2019 razširjene in posodobljene.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Nudenje konzularnih storitev s sodobnimi orodji pomembno prispeva k dostopnosti DKP za slovenske državljane.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07438 Vzpostavitev dodatnih konzularnih točk z možnostjo obravnave konzularnih
zahtevkov strank na t.i. konzularnih dnevih

VIR ME

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

število 2013

2,00

2013 2,00

2,00

2014 4,00

5,00

2015 4,00

7,00

2016 1,00

2,00

2017 10,00

15,00

2018 10,00

12,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 5,00
I09308 Nadgradnja sistema za vodenje konzularnega poslovanja

število 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 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07438 Vzpostavitev dodatnih konzularnih točk z možnostjo
obravnave konzularnih zahtevkov strank na t.i. konzularnih dnevih"
DKP so bili opremljeni z novo programsko opremo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09308 Nadgradnja sistema za vodenje konzularnega
poslovanja "
Aplikacija je bila v letu 2019 dodatno posodobljena.

Opis kazalnikov
ID

OPIS
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I07438

Število novih prenosnih delovnih postaj, ki bodo posredovane na DKP ter lokacij, ki jih bodo DKP pokrivali. Vir podatkov: Letno konzularno
poročilo.

I09308 Združitev satelitnega sistema v centralno aplikacijo.

C6406 - Razširitev izvajanja konzularnih opravil s pomočjo DKP drugih evropskih držav
Prispeva k rezultatu: C6430 - Nudenje konzularnih storitev državljanom RS v tujini in tujcem, katerih cilj potovanja je Slovenija oz. druge
schengenske države v okviru zastopanja
Opis neposrednega učinka
Uspešen sprejem in obravnava vlog za izdajo osebnih izkaznic, potnih listin, dovoljenj za prebivanje, vizumov za dolgoročno bivanje na DKP
drugih schengenskih držav.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Cilj ni bil dosežene, zaradi administrativnih ovir na strani partnerske države.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekt prispeva k ugledu RS v tujini in dostopnosti storitev za slovenske in tuje državljane.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07439 Število lokacij za razširjeno sodelovanje na konzularnem
področju

IZH.
LETO

št. 2013

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2013 0,00

1,00

2014 1,00

0,00

2015 0,00

0,00

2016 1,00

0,00

2017 1,00

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

1,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07439 Število lokacij za razširjeno sodelovanje na
konzularnem področju"
V letu 2019 so bile dodane lokacije, kjer je urejeno schengensko vizumsko zastopanje.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07439

Uspešno sklenjen mednarodni sporazum z drugo schengensko članico in vključitev lokacij v tretjih državah. Vir podatkov: Letno konzularno poročilo
in druga poročila.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZUJF

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

ZZZ-1-UPB1

Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1)

1811-11-S005 - Investicije v DKP
Opis skupine projektov
V skupino projektov je uvrščen projekt 1811-08-0001 - Investicije v Diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
Uveljavljanje interesov slovenske zunanje politike v svetu in pri mednarodnih organizacijah se izvaja s pomočjo mreže diplomatskih
predstavništev in konzulatov. V okviru projekta Investicije v Diplomatsko konzularnih predstavništev RS v tujini se izvajajo investicije potrebne
za nemoteno delovanje DKP, kar pomeni zagotovitev najnujnejše opreme za potrebe DKP ter zamenjavo iztrošene in nefunkcionalne opreme in
izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih posegov.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

4.205.122,00

4.118.369,59

4.118.369,59

97,93
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Neposredni učinki
C6182 - Izvedba predvidenih investicij v DKP mrežo
Prispeva k rezultatu: C6430 - Nudenje konzularnih storitev državljanom RS v tujini in tujcem, katerih cilj potovanja je Slovenija oz. druge
schengenske države v okviru zastopanja
Opis neposrednega učinka
Posodobitev in modernizacija obstoječe opreme ter razvoj, upravljanje in vzdrževanje lokalne informacijske infrastrukture
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Informacijsko komunikacijski sistem predstavlja danes enega ključnih dejavnikov za uspešno delovanje slovenske diplomacije. Zato je zelo
pomembna zgradba takega sistema in informacijske storitve, ki jih sistem nudi uporabnikom za čim uspešnejše delo na vsebinskem področju.
Zaradi narave delovanja in široke mreže diplomatsko konzularnih predstavništev po svetu, ki so v različnih časovnih pasovih, je zelo pomembno
brezhibno in neprekinjeno delovanje celotnega sistema in vseh informacijskih servisov, kar se lahko zagotovi le s stalnim razvojem,
nadgrajevanjem in obnavljanjem sistema ter sprotnim vzdrževanjem in upravljanjem, v skladu s predpisi in sodobnimi tehnološkimi trendi. Zaradi
povečanja trenda varnostnih groženj, ki povečujejo tveganje odtekanja podatkov ali prekinitve v poslovnih procesih je potrebno za uvedbo
novih varnostnih mehanizmov in rešitev (npr: ločena infrastruktura) povečati izdatke v informacijsko opremo in storitve.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Uspešna, dinamična in fleksibilna diplomacija je ključna pri izvajanju slovenske zunanje politike in s tem pri uveljavljanju slovenskih nacionalnih
interesov tako na bilateralni ravni kot v okviru mednarodnih organizacij. K temu bistveno prispeva dober informacijsko komunikacijski sistem, ki
deluje brezhibno in omogoča hitro in zanesljivo izmenjavo občutljivih informacij, nudi informacijske servise in podatke, na podlagi katerih se
lahko uporabniki odločajo in pridobivajo ustrezne informacije. V okviru izvajanja ukrepa smo izvedli preventivne zamenjave (nakup opreme,
menjava oprema, migracija podatkov,..) tako strojne kot programske opreme na DKP in MZZ, kjer je oprema že na robu (ali presega) pričakovano
uporabno življenjsko dobo. Menjava potekajo ciklično ter v okviru kadrovskih in finančnih zmožnosti. Preventivni ukrepi so bistveno bolj
poslovno in stroškovno učinkoviti kot kurativni. Posledica menjave opreme pred pričakovano življenjsko dobo je manjše število okvar ali
odpovedi v informacijskih sistemih in posledično manjše število prekinitev ali motenj v poslovnih procesih. Zaradi naraščajočih varnostnih
groženj v kibernetskem prostoru, je potrebno zagotoviti tudi stalni dostop do varnostnih popravkov aplikativne in sistemske programske
opreme ter pogostejše posodabljanje programske opreme, kot sicer, kar poveča potrebne izdatke v IT.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06790 Število prijav uporabnikov o nedelovanju sistema

VIR ME

IZH.
LETO

število 2009

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.
100,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

2011 100,00
2012 100,00
2013 0,00

107,00

2014 100,00

74,00

2015 100,00

51,00

2016 100,00

95,00

2017 300,00

600,00

2018 300,00

103,00

2019 400,00

15,00

2020 400,00
2021 300,00
2022 300,00
I07531 Število obiskov predstavništev RS po svetu z namenom posodobitve
informacijske opreme

število 2012

3,00

2013 3,00
2014 3,00

5,00

2015 3,00

10,00

2016 5,00

11,00

2017 15,00

8,00

2018 15,00

20,00

2019 8,00

14,00

2020 8,00
2021 10,00
2022 10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06790 Število prijav uporabnikov o nedelovanju sistema"
upoštevana je statistika HelpDesk, prioriteta 1 in 2 in sicer dogodki v povezavi z odpovedjo delovanja storitev ali opreme. Izločeni so tudi
zahtevki, ki so neutemeljeno uvrščeni v višjo prioriteto, kot po naravi so (možnost proste izbire uporabnikov, bodisi zaradi pomanjkljive presoje
ali načrtovanja), ter sprejeti a nezavedeni klici (dlje časa HD ni obratoval zaradi izgube kadrovskih virov zato vseh dogodkov 1. in 2. prioritete ni
zavedenih). prioriteta 1 - ne deluje celoten sistem na MZZ in DKP : prioriteta 2 - ne deluje celoten MZZ ali posamezen DKP ali kakšna večja
storitev na MZZ. Večina težav je nastala zaradi odpovedi na komunikacijskih poteh, v nekaj primerih zaradi napak na domenskih strežnikih, ter
ene od napak na komunikacijski opremi. Število je manjše od ciljne vrednosti, ker se je v tekočem letu pristopilo k menjavi najstarejših delovnih
postaj in strežnikov na MZZ in DKP in s tem se je zmanjšala verjetnost odpovedi zaradi fizične okvare opreme.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07531 Število obiskov predstavništev RS po svetu z
Stran 35 od 56
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namenom posodobitve informacijske opreme"
Izvedene menjave IT opreme na 13 DKP, vzpostavitev 1 DKP, selitev 2 DKP , ter manjši posegi in popravila na 2 DKP.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06790

Evidenca podpore upoorabnikom (Helpdesk MZZ), zabeleženi klici in zahtevki sistemcev. Po prioriteti 1 in 2. Vir podatkov: evidenca zahtevkov
poslanih na Helpdesk ter aplikacija za spremljanje zahtevkov).

Evidenca števila službenih poti na DKP katere namen je menjava ali posodobitev dotrajane IT opreme ali dodajanje nove opreme. Opremo na DKP
(delovne postaje, strežniki, komunickacijska oprema, šifrirna oprema,..) je potrebno zamenjati tik pred zaključkom življenjske dobe, bodisi zaradi
I07531
tehnološkega zastaranja ali preprečitev nekontroliranih odpovedi ter izpada poslovnih procesov. V ta namen se načrtujejo nabave opreme in sl. poti
tako, da se vsak DKP obišče najmanj 1x na 3-4 leta in izvedejo potrebni preventivni ukrepi. vir podatkov: ročna evidenca sl. poti (tabela)

C6456 - Vzdrževanje objektov v lasti MZZ
Prispeva k rezultatu: C6409 - Krepitev multilateralnih aktivnosti
Opis neposrednega učinka
Ohranjanje vrednosti nepremični z zagotovljanjem funkcionalnih in energetskih izboljšav ter izboljšave s področja varnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
K nadrejenemu cilju se je prispevalo s tem, da so se opravili nakupi ter vzpostavitve v potrebno stanje in najemi prostorov z vzpostavitvijo v
potrebno stanje. Vsi postopki ki so bili opravljeni so imeli za cilj izboljšanje stanja oziroma so vodili k ohranjanju vrednosti ter s tem k dvigu
vrednosti lastniških nepremičnin.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zagotavljalo se je ustrezne pogoje dela za izvajanje zunanje politike ter učinkovito delovanje diplomatske službe.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07540 Število izvedenih vzdrževalnih del

VIR ME
št.

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2012

3,00

2013 3,00

7,00

2014 5,00

4,00

2015 5,00

4,00

2016 5,00

5,00

2017 2,00

3,00

2018 3,00

3,00

2019 2,00

3,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 2,00
2021 2,00
2022 2,00
I09498 Število izvedenih del za zagotavljanje višjih varnostnih
standardov

število 2016

2,00

2017 2,00

3,10

2018 15,00

15,00

2019 15,00

17,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07540 Število izvedenih vzdrževalnih del"
Na nepremičninah v tujini so se opravili nakupi ter vzpostavitve v potrebno stanje za delovanje objektov na izbranih DKPjih (VSK in KTS) in
najemi prostorov z vzpostavitvijo v potrebno stanje na izbranih DKPjih (VVR, VSA KBL in nadomestne stavbe SPBR/VBR). V sklopu
prenov/sanacije nepremičnin v RS se je opravilo delno beljenje v Mladiki in Liceju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09498 Število izvedenih del za zagotavljanje višjih
varnostnih standardov"
V letu 2019 je bilo opravljenih 17 službenih poti na DPK RS z namenom izboljšanje varnostnih standardov (lokacije: VPA, MNA, VKI, VDU, VBN,
VPR, VTE, VVR, VAN, KBL, VBP, VPI, KTS, SPBR, VHG, VMO in VAD); Standardi so se izboljšali (odvisno od lokacije) s posodobitvijo
varnostne opreme na področju komunikacij (telefonije) in področju zagotavljanje varnosti (alarmni sistem, kontrola pristopa, video nadzorni
sistem, ključar, ipd.).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Stran 36 od 56

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
I07540 Vzdrževalna dela povezana z energetskimi izboljšavami na objektih ter sanacijski posegi v infrastrukture objektov.
Glede na tendenco varnostnega opremljanja diplomatsko-konzularnih predstavništev vsled spremenjenih varnostnih razmer v svetu, ocenjujemo kot
realni cilj vzpostavitev višjih varnostnih standardov za dva objekta na leto. Navedeno vključuje parametre, vezane na varnostno področje, ki
I09498 vključujejo fizičen in tehničen segment varovanja, vključno z vzdrževanjem varnostnih sistemov. Varnostna nadgradnja lokacij diplomatskokonzularnih predstavništev zaenkrat ni predhodno določena iz razloga ažurnosti ocen varnostnih razmer ter zunanjepolitične strategije širjenja
diplomatsko-konzularne mreže.Vir podatkov: evidenca ZVL.

Obrazložitev projektov
1811-18-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 2019-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Izvedba investicij potrebnih za nemoteno delovanje MZZ v Sloveniji in DKP v tujini, kar pomeni zagotovitev najnujnejše opreme ter zamenjavo
iztrošene in nefunkcionalne opreme in izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih posegov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izvedene so bile investicije potrebnih za nemoteno delovanje MZZ v Sloveniji in DKP v tujini, kar pomeni zagotovitev najnujnejše opreme ter
zamenjavo iztrošene in nefunkcionalne opreme in izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih posegov.
Sredstva za ta namen se za naslednja leta načrtujejo v okviru projektov 1811-20-003 informacijsko komunikacijski sistem MZZ 2020 -2023 in
projektu na INV. nepremičnine, varnost in logistika MZZ 20-23.

1811-19-0001 - Nakup nepremičnine Gen. konzulata RS v Trstu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rešitev prostorske problematike MZZ v zvezi z Generalnim konzulatom v Trstu s ciljem, da se pridobi ustrezne lastniške
prostore, na način, da prostori omogočajo sodobne metode dela ter skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za
potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije" z dne 3.1.2018. Cilji investicije so: - pridobiti v last prostore zaradi
političnega pomena KTS, zlasti z vidika prisotnosti številčne avtohtone slovenske narodne manjšine na območju Furlanije Julijske Krajine, prenehanje plačevanja visoke najemnine in - zagotoviti ustreznost prostorov za potrebe KTS.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Konec leta 2017 je prišlo do predloga KTS za začetek pogovorov z lastniki tedanjih poslovnih prostorov KTS za njihov odkup. Pogovori so se
intenzivno odvijali poleti 2018, po skorajšnjem dogovoru so lastniki odstopili od prodaje. KTS je zaradi sorazmerno visoke najemnine, ki bi jo v
tem primeru za nadaljevanje najema plačevalo v prihodnje, začelo iskati druge ustrezne prostore za nakup. Po identifikaciji ustreznih prostorov na
Via del teatro romano 24 v Trstu je začasna komisija MZZ jeseni 2018 predlagala nakup teh prostorov. Istočasno je bila izdelana investicijska
dokumentacija in izvedeni vsi predpisani javnofinančni postopki v RS. Generalni konzul Vojko Volk je na podlagi pooblastila ministra za zunanje
zadeve dr. Mira Cerarja dne 29.1.2019 s predstavnikoma prodajalca, t.j. VECA trading, s.r.l. iz Trsta, Stefanom in Caterino Vascotto podpisal
predpogodbo za nakup nepremičnine v višini 690.000 EUR. Po izpolnitvi odločnega pogoja, zlasti neuveljavljanju predkupne pravice
italijanskega zavoda za varstvo kulturne dediščine, sta stranki 20.2.2019 podpisali notarski akt o prodaji nepremičnine. Dne 6.5.2019 sta stranki
pri notarju podpisali še ugotovitveni akt, da predkupna pravica ni bila uveljavljena ter da je kupec prodajalcu plačal celotno kupnino. KTS je od
pristojnega zavoda prejelo soglasje za izvedbo nujnih manjših prilagoditvenih posegov na objektu in se po njihovi izvedbi dne 12.6.2019
preselilo v nove prostore, kjer od tedaj tudi deluje.
Poleg manjših prilagoditvenih del na objektu, je bilo potrebno nove poslovne prostore vzpostaviti v potrebno stanje za delovanje KTS. Iz tega
naslova je bilo plačano še 98.969,72 EUR, kar pomeni, da je investicija v objekt KTS stala 788.969,72 EUR. Iz zemljiškoknjižnih in katastrskih
izpiskov, ki jih je pridobilo KTS je razvidno, da je kot lastnik nepremičnine vknjižena Republika Slovenija – Generalni konzulat v Trstu. S tem so
bili zaključeni pravni postopki v zvezi z nakupom te nepremičnine.

1811-19-0003 - Prenova varnostnega sistema MZZ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije: Zamenjave iztrošene in tehnološko zastarele informacijsko komunikacijske opreme in sistemov, njeno dopolnjevanje, izvajanje
projektnih nalog v zvezi z zahtevami in predpisi RS, EU in NATO, zahtevami novih in sodobnih tehnoloških trendov na področju IKT,
izboljšanjem in racionalizacijo poslovnih procesov ter zagotavljanjem varovanja IKT sistemov pred obstoječimi ter novejšimi varnostnimi
tveganji. Cilj investicije: Stalno, varno in brezhibno delovanje informacijsko komunikacijskega sistema MZZ, ki bo ustrezal mednarodnim in
nacionalnim standardom, priporočilom, predpisom in sodobnim tehnološkim rešitvam in trendom na IKT področju ter izboljšanje in
racionalizacija poslovnih procesov kot podlaga za učinkovito informacijsko podprto delovanje slovenske diplomacije in s tem zunanje politike
ter zagotavljanje zaščite in integritete podatkov MZZ in zunanje politike RS.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Postopek izbire (z vrednotenjem ponujenih rešitev in preverjanjem zmogljivosti) je bil zaključen in pogodba sklenjena konec 2019 (zamuda cca 5
tednov od predvidenega časovnice zaradi administrativnih postopkov in pomanjkanja virov). S podpisom pogodbe so, začeli so teči izvedbeni
roki. Izvedbeni roki so razdeljeni na faze in korake. V predvidenem roku je izveden 1. korak faze 1 in v izvajanju je naslednji - 2. korak faze 1 ter
priprave na fazo 2 samega projekta. Projekt se odvija skladno z predvideno časovnico, rezultati izvedenih korakov so skladni s pričakovanji in
pogodbenim določili. Zaradi zamika selitve SPBR se predvideva zamik enega od korakov implementacije, vendar slednje ne bo vplivalo na letno
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dinamiko plačil.
Dejanska vrednost predvidene porabe sredstev (po pogodbi) bo manjša od ocenjene (efekt sistema javnega naročanja in pogajanj).

1811-19-0004 - Obnova obstoječe stavbe SPBR
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rešitev prostorske problematike Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije
(SPBR) ter na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Bruslju (VBR), še posebej v času predsedovanja PEU, na način, da prostori omogočajo
sodobne metode dela ter skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za potrebe diplomatskih predstavništev in
konzulatov Republike Slovenije" z dne 3.1.2018. Cilj investicije je dolgoročna rešitev oz. trajna zagotovitev ustreznih prostorov za potrebe SPBR
in VBR.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
1811-19-0004 je evidenčni projekt za obnovo SPBR. Med proračunskim letom je bil za ta namen uvrščen projekt 1811-19-0006.

1811-19-0006 - Obnova obstoječe stavbe SPBR
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rešitev prostorske problematike Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije
(SPBR) ter na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Bruslju (VBR), še posebej v času predsedovanja PEU, na način, da prostori omogočajo
sodobne metode dela ter skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za potrebe diplomatskih predstavništev in
konzulatov Republike Slovenije" z dne 3.1.2018. Cilj investicije je dolgoročna rešitev oz. trajna zagotovitev ustreznih prostorov za potrebe SPBR
in VBR.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Arhitekt pogodbenega projektanta iz Belgije - podjetje Altiplan je pripravil in v letu 2020 tudi predstavil svojo idejno rešitev zunanjosti
obnovljene zgradbe SPBR in ostale parametre obnove.
Celovita energetska in funkcionalna obnova bo povrnila funkcionalnost te za Slovenijo strateško pomembne lokacije v Bruslju.

1811-19-0008 - Nakup posl. prostorov Veleposlaništva RS v Skopju
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rešitev prostorske problematike MZZ v zvezi z VSKs ciljem, da se pridobi ustrezne lastniške prostore, na način, da prostori
omogočajo sodobne metode dela ter skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za potrebe diplomatskih
predstavništev in konzulatov Republike Slovenije" z dne 3.1.2018. Cilji investicije so: - pridobiti v last prostore zaradi političnega in
gospodarskega pomena VSK, - prenehanje plačevanja visoke najemnine in - zagotoviti ustreznost prostorov za potrebe VSK.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Po večletnem iskanju ustreznih poslovnih prostorov VSK zaradi neustreznosti predhodnih prostorov (delno črna gradnja, neustreznost s
prostorskega vidika, težave z najemodajalcem zaradi pogostih izvršb itd.) in tehtanju med opcijami novogradnje ali nakupa (glej VSK180491), je
MZZ v začetku leta 2018 s pomočjo za to imenovane komisije v poročilu z dne 28.2.2018 ugotovilo, da so prostori na naslovu Dane Krapčev 6a v
Skopju ustrezni ter predlagalo njihov najem. Najemodajalec je povsem obnovljene in dograjene prostore do vselitve VSK dodatno opremil in
prilagodil zahtevam MZZ. V najemni pogodbi št. 0203-45/2018 z dne 27.4.2018 je 7. člen vseboval opcijo, da najemnik, t.j. VSK nepremičnino
odkupi. MZZ se je odločilo, da bo najeto nepremičnino preizkusilo in nato po prvi ogrevalni sezoni od vselitve preverilo, ali objekt lahko
dolgoročno ustreza zahtevam in potrebam VSK, da bi začelo z dejavnostmi v zvezi z odkupom prostorov.
VSK je z VSK190206 meseca maja 2019 odgovorilo na vprašanja ZNV, sledili so pogovori z lastnikom prostorov z namenom dogovora za odkup
nepremičnine. MZZ je po eni strani imelo izkušnje z objektom, po drugi pa se je lastnik zavedal, da ima večji manevrski prostor glede zahtevane
kupnine, saj je VSK že zasedalo prostore in bi v primeru neuspeha pogovorov nadaljevalo z najemom. Sredi septembra 2019 je VSK ob pomoči
ZNV z lastnikom uspelo dogovoriti nižjo kupnino od prvotno zahtevane v višini 1.462.000 EUR. Skupaj je dogovorjena kupnina znašala 1.363.680
EUR, pri čemer se v kupnino všteje že plačani depozit iz naslova najema v višini enoletne najemnine (64.680 EUR), ki ga je lastnik uporabil za
prilagoditve prostorov ob začetku najema. MZZ je tako moralo plačati še 1.299.000 EUR. Skupna cena je v primerjavi z višino najemnin pomenila
4,74 % donos na vložena sredstva, kar pomeni, da bi se kupnina povrnila v cca. 21 letih, če bi še naprej plačevali najemnino.
Dne 16.12.2019 je VSK z lastnikom podpisalo prodajno pogodbo, kupnina je bila nakazana z nalogom dne 24.12.2019, lastnik jo je prejel do konca
leta 2019.
Ker so bili prostori že ob vselitvi v letu 2018 ustrezno opremljeni in prilagojeni potrebam VSK ob nakupu ni bilo dodatnih stroškov iz tega
naslova.
Z izvedenim nakupom poslovnih prostorov in predhodno vselitvijo vanje je VSK pridobilo ustrezne sodobne prostore za opravljanje svoje
dejavnosti. Od vključno januarja 2020 dalje ne plačuje več najemnine, kar pomeni letni prihranek v višini 64.680 EUR. Z vselitvijo v nove prostore
so se tudi tekoči stroški zaradi sodobnejše gradnje bistveno znižali (VSK je za prvo ogrevalno sezono poročalo, da so se v enakem
sedemmesečnem obdobju obratovalni stroški znižali s pribl. 9.700 EUR na prejšnjem objektu na pribl. 3.000 EUR na obstoječem objektu).
Ministrstvo ocenjuje, da so z nakupom poslovnih prostorov VSK na naslovu Dane Krapčev 6a v Skopju bili izpolnjeni vsi pričakovani pozitivni
učinki, tako z vidika dolgoročnih prostorskih pogojev delovanja veleposlaništva kot z vidika prihrankov iz naslova najemnine in ostalih stroškov
VSK.

1811-15-S002 - Sklad za notranjo varnost
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Opis skupine projektov
Izvajanje 7-letnega programa za nadzor notranje varnosti. V okviru le tega bo MZZ RS nadgradilo in vzpostavilo učinkovit IT sistem, varnostne
standarde ter konzularno usposabljanje in poslovanje.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.215.924,00

1.126.512,81

1.126.512,81

50,83

Neposredni učinki
C6605 - Vzpostavitev skupne vizumske politike
Prispeva k rezultatu: C6430 - Nudenje konzularnih storitev državljanom RS v tujini in tujcem, katerih cilj potovanja je Slovenija oz. druge
schengenske države v okviru zastopanja
Opis neposrednega učinka
Vzpostavitev skupne vizumske politike v sozvočju z ostalimi schengenskimi državami, kar je eden od dolgoročnih ciljev slovenske zunanje
politike.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Poenotenje postopkov, meddržavno sodelovanje krepi varnost Slovenije in EU.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Slovenija z izvedbo projektov, ki jih sofinancira EU, neposredno vpliva na kakovostnejše storitve za stranke in ugled Slovenije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07907 Izpolnitev kazalcev iz akcijskega načrta (Sklad za notranjo
varnost)

IZH.
LETO

poročila 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2016 0,00

0,00

2017 3,00

3,00

2018 1,00

2,00

2019 1,00

1,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07907 Izpolnitev kazalcev iz akcijskega načrta (Sklad za
notranjo varnost)"
ZKO je uspešno izvedel vse projekte.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07907

Kazalniki so določeni s pravili, ki veljajo za izvajanje EU Sklada za notranjo varnost. Odvisni so od projekta, ki jih izvaja MZZ. Številka 1 pomeni en
projekt iz Sklada.

Obrazložitev projektov
1811-15-0004 - Podpora skupni vizumski politiki
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj Slovenije na področju vizumske politike je učinkovit, robusten sistem za obdelavo vizumskih vlog, ki je prijazen do prosilcev ter učinkovito
preprečuje nezakonite migracije. Slovenija bo izboljšala vizumski IT sistem (strojna oprema, programska oprema, komunikacijske povezave,
delovne procese, osebje), olajšala procesiranje viz ter investirala v varnostne standarde na diplomatskih predstavništvih v tretjih državah. S tem
bo doseženo izboljšanje delovanja vizumskega sistema, krajši časovni roki za obdelavo in izdajo viz in povečanje deleža odkritih ponarejenih
dokumentov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta 1811-15-0004 so se v letu 2019 nadaljevale aktivnosti za doseganje cilja Slovenije na področju vizumske politike, ki je učinkovit
sistem za obdelavo vizumskih vlog, prijazen do prosilcev ter učinkovit v preprečevanju nezakonite migracije.
V letu 2019 so bili izvedeni in zaključeni nekateri postopki javnih naročil, izvedba katerih bo vplivala na izboljšanje vizumskega IT sistema v
naslednjih letih (nakup potrebne strojne opreme, razvoj in nadgradnja programske opreme, izboljšanje komunikacijskih povezav zaradi
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zagotavljanja njihove višje stopnje zanesljivosti in hitrosti prenosa podatkov).
V okviru projekta izboljšanja vizumskega informacijskega sistema je bila v letu 2019 izvedena natančna strokovna analiza stanja vizumskega
informacijskega sistema, ki je bila osnova za pripravo javnega naročila za pripravo podrobnega predloga za novo aplikacijo s čimboljšo
programsko tehnologijo, tehnologijo baze podatkov, časovne distribucije idr. Izveden je bil postopek javnega naročila za izbiro svetovalca s
področja javnih naročil. V zadnjem triadi 2019 je bila delno izdelana in pripravljena investicijska dokumentacija, ki je bila osnova za pripravo
razpisne dokumentacije.
V letu 2019 se je vseskozi nadgrajeval in posodabljal vizumski informacijski sistem. Za izboljšanje povezljivosti DKP z MZZ so bile tudi v letu
2019 sklenjene pogodbe z globalnimi operaterji in začet postopek javnega naročila za zagotovitev boljše povezljivosti nekaterih predstavništev z
MZZ (Peking, Moskva, Tokio, New Delhi, Priština, Ankara, Teheran in Canberra, ter druga predstavništva). Od navedenih DKP so bili do konca
leta 2019 preko izboljšanega in varnejšega sistema prenosov podatkov z MZZ povezani navedeni DKP, razen Teherana, za povezavo katerega je
bila konec leta podpisana pogodba z državnim operaterjem.
Nabavljena je bila najnujnejša strojna oprema potrebna za boljši, hitrejšo in učinkovitejšo obdelavo vizumskih vlog. Pričelo se je z operativnimi
postopki za izgradnjo in posodobitev novega povezovalnega centra, t.i. entry-exit system.

1811-15-0005 - Usposabljanje in opeartivna podpora
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt zajema operativno podporo in uposabljanje v skladu s cilji z Akcijskega načrta in Nacionalnega programa Sklada za notranjo varnost: Cilj
je doseči čim boljšo usposobljenost osebja na vseh veleposlaništvih in konzulatih na področju vizumskega poslovanja. V skladu s tem ciljem se
bo Slovenija osredotočila na tri ukrepe: (1) usposabljanje osebja na področju odkrivanja lažnih dokumentov, ki bodo bistveno izboljšali
preprečevanje nezakonitega priseljevanja; (2) standardno in stalno usposabljanje o najnovejših dogodkih v pravni red EU, tehnologij in
delovnih metod na področju vizumov na centralni lokaciji in na veleposlaništvih in konzulatih v tujini; (3) Prednapotitvena usposabljanja za
izboljšanje medkulturnih kompetenc in jezikovno usposabljanje, ki bo olajšalo komunikacijo s prosilci za vizum na veleposlaništvih. Operativna
podpora je namenjena zagotavljanju stalne in ustrezne podpore za izvedbo postopkov za izdajanje vizumov v Schengenskem območju, tako na
centralni lokaciji v Sloveniji kot na diplomatskih in konzularnih predstavništvih v tujini. Operativna podpora na področju izdaje vizumov in
konzularnega poslovanja bo zajemala stroške dela.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta 1811-15-0005 iz finančne perspektive 2014-2020 je MZZ v letu 2019 izvajalo operativno podporo in usposabljanje osebja v
skladu s cilji iz Akcijskega načrta in Nacionalnega programa Sklada za notranjo varnost.
Za učinkovitejše doseganje postavljenih ciljev in čim boljšo usposobljenost osebja s področju vizumskega poslovanja na vseh veleposlaništvih
in konzulatih sta bila v letu 2019 organizirana dva konzularna posveta. Prvi, letni posvet, je bil izveden v juniju 2019 na sedežu MZZ. Tega
posveta se je udeležilo 50 uslužbencev, ki so opravljali konzularne naloge v konzularnih oddelkih veleposlaništev RS in konzulatov RS oziroma
so se za opravljanje teh nalog usposabljali.
V septembru 2019 je bil organiziran regionalni konzularni posvet, na katerem je aktivno sodelovalo 9 uslužbencev, ki so opravljali naloge s
področju vizumskega poslovanja na veleposlaništvih RS, poleg tega, pa so bili v regionalni konzularni posvet aktivno vključeni 4 uslužbenci
Konzularne službe MZZ, katerih naloga je strokovno usposabljanje in podpora javnim uslužbencem, ki na veleposlaništvih in konzulatih
opravljajo naloge s področja vizumskega poslovanja.
Poleg navedenih aktivnosti, vključenih v predmetni NRP je MZZ v letu 2019 za 6 javnih uslužbencev uveljavljalo povračilo stroškov njihovega
dela na področju vizumskega poslovanja.

1811-17-S001 - Donacije na DKP
Opis skupine projektov
V skupini projektov se nahaja projekt 1811-17-0002 Donacije na DKP.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

500,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C7180 - Izvedba aktivnosti na DKP
Prispeva k rezultatu: C7128 - Krepitev bilateralnega sodelovanja s članicami EU
Opis neposrednega učinka
Cilj je zagotoviti ustrezno podporo donatorjev za posamezne aktivnosti DKP, v primerih kjer bi bilo to, zaradi okrnjenih proračunskih sredstev
težje ali nemogoče izvedljivo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09245 Delež porabljenih donacijskih sredstev

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

#NA 2016

0,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

100,00

0,00

2018

100,00

0,00
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2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

2022

100,00

Obrazložitev projektov
1811-17-0002 - Donacije na DKP
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Predmet financiranja bodo aktivnosti na DKP, za katere bodo sredstva namenjena v skladu z donacijsko pogodbo. Cilj projekta je zagotoviti
ustrezno podporo donatorjev za posamezne aktivnosti DKP, v primerih kjer bi bilo to, zaradi okrnjenih proračunskih sredstev težje ali nemogoče
izvedljivo. Ta sredstva bodo tudi ustrezno prikazana v finančnem načrtu MZZ.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na projektu v letu 2019 ni bilo realizacije.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

1811-19-0002 - Predsedovanje Svetu EU
Opis ukrepa
Slovenija bo skladno s Sklepom Sveta (EU) 2016/1316 z dne 26. julija 2016 o spremembi Sklepa 2009/908/EU o izvedbenih ukrepih za izvajanje
Sklepa Evropskega sveta o predsedovanju v Svetu in predsedovanju pripravljalnim telesom Sveta predsedovala v II. polletju 2021. Cilj ukrepa je
uspešna izvedba posebnega projekta Predsedovanje EU, z zagotovitvijo ustreznih materialnih, varnostnih in logostičnih pogojev za izvedbo.
Glavnina sredstev, ki jih Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) načrtujev okviru podprograma, bodo namenjena za kritje stroškov dela v skladu s
Kadrovskim načrtom za posebni vladni projekt RS Svetu Evropske Unije 2021. Za javne uslužbence, ki bodo razporejeni na Stalno
predstavništvo RS v Bruslju in na ostala predstavništva RS v tujini (razen uslužbencev MORS) je MZZ zadolženo za pripravo in usposabljanje,
prav tako pa za kritje vseh stroškov povezanih z napotitvijo (nastanitve, selitve, prispevki partnerjev, šolnine, itd).

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.000,00

302.091,65

302.091,65

99.999,00

Neposredni učinki
C7635 - Ustrezna kadrovska in prostorska zmogljivost
Prispeva k rezultatu: C7645 - Uspešne priprave na izvedbo predsedovanja
Opis neposrednega učinka
Za uspešno izvedbo predsedovanja je nujna ustrezna kadrovska zasedba. Predsedovanje Svetu EU predstavlja veliko povečanje obsega nalog,
poleg rednega dela organa, zato so za izpeljavo projekta potrebni dodatni kadrovski viri, tako na MZZ kot na DKP. Ob povečanih kadrovskih
potrebah za izvedbo projekta predsedovanja je treba zagotoviti ustrezne prostore. Ker se bo v času predsedovanja bistveno povečalo število
osebja na SPBR, ki presega kapaciteto obstoječih prostorov, bo treba za izvedbo projekta zagotoviti ustrezne nadomestne prostore za SPBR.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Za čas predsedovanje RS Svetu EU so bili zagotovljeni nadomestni prostori na naslovu Regent 45. V letu 2019 se je začelo s potrebnimi deli za
vzpostavitev prostorov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izpolnjeni prostorski in kadrovski pogoji so ključni za uspešne priprave ter izvedbo predsedovanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10331

Ustrezni prostori za SPBR

I10353

Število zaposlitev na MZZ

VIR ME
EUR

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2019

0,00

2019

1.250.000,00

581.016,00

2020

1.250.000,00

število 2019

10,00

2021

2.500.000,00

2022

0,00

2019

10,00

2020

9,00

2021

6,00

9,00
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I10355

število zaposlitev na DKP

število 2019

18,00

2019

18,00

2020

102,00

2021

24,00

2022

0,00

10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10331 Ustrezni prostori za SPBR"
Za najem nadomestnih prostorov Stalno predstavništvo RS pri EU v Bruslju je ministrstvo zagotovilo 518.016 v letu 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10353 Število zaposlitev na MZZ"
Cilj je dosežen, tj. 10 zaposlitev na MZZ v 2019 za projekt predsedovanja, (pogodba o zaposlitvi 1 kandidata je podpisana, vendar z dnem
nastopa januar 2020).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10355 število zaposlitev na DKP"
Cilj (18 zaposlitev) ni bil dosežen, ker se za Stalno predstavništvo RS pri EU v Bruslju išče kandidate z javnim razpisom.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10331

Znesek plačanih najemnin za Stalno predstavništvo RS v Bruslju.

I10353

Število realiziranih zaposlitev v MZZ za projekt predsedovanja, skladno s kadrovskim načrtom vlade.

I10355

Število realiziranih zaposlitev na DKP (vključno s SPBR) za projekt predsedovanja, skladno s kadrovskim načrtom vlade.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZZ-1

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)

1811-19-0007 - Najem nadomestnih prostorov SPBR
Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

0,00

782.823,01

782.823,01

----

Neposredni učinki
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0302 - Gospodarska diplomacija
030201 - Gospodarsko sodelovanje

1811-13-0002 - Članarina OECD
Opis ukrepa
Članstvo RS v OECD pomeni tudi prevzem plačila članarine .

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

169.984,00

2.042.042,50

2.042.042,50

99.999,00

Neposredni učinki
C6415 - Zastopanje interesov RS v okviru OECD
Prispeva k rezultatu: C6436 - Krepitev multilateralnega gospodarskega sodelovanja v okviru OECD
Opis neposrednega učinka
Članstvo v OECD pomeni tudi prevzem plačila članarine.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
povečanje ugleda Slovenije v okviru držav OECD
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z izvajanjem aktivnosti v okviru držav OECD smo doprinesli k večji prepoznavnosti Slovenije.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07457

Plačilo članarine OECD

VIR ME IZH. LETO
%

2012

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2013

100,00

10,00

2014

1,00

1,00

2015

1,00

1,00

2016

1,00

1,00

2017

100,00

100,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00

2020

1,00

2021

1,00

2022

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07457 Plačilo članarine OECD"
MZZ (RS) je poravnalo članarino za OECD za 2020.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07457

Plačilo članarine OECD.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZUJF

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

ZZZ-1

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0302 - Gospodarska diplomacija
030202 - Promocija slovenskega gospodarstva za tuje trge

1811-11-0011 - Bilateralno in multilat. gospodarsko sodelovanje
Opis ukrepa
Organiziranje mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje, delovnih omizij in konzultacij, sklepanje bilateralnih gospodarskih sporazumov s
tretjimi državami, ščitenje interesov in pomoč slovenskim podjetjem pri reševanju težav na tujih trgih, medinstitucionalno povezovanje; priprava
in izvedba gospodarskih delegacij in poslovnih konferenc, promocija na sejmih v Sloveniji, iskanje in pomoč pri vzpostavljanu kontaktov za
slovensko gospodarstvo, koordinacija aktivnosti na področju znanosti in tehnologije, letni posveti za DKP RS na področju gospodarske
diplomacije ter posveti tujih DKP v RS in častnih konzulov RS v tujini, promocijska gradiva in gospodarske baze podatkov; zagotavljanje
sredstev za sofinanciranje aktivnosti DKP na področju gospodarske diplomacije.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

367.000,00

433.048,28

433.048,28

117,99

Neposredni učinki
C6413 - Organiziranje mešanih komisij za gosp. sodelovanje in konzultacij, sklepanje bilateralnih gosp.
sporazumov in pomoč slov. podjetjem na tujih trgih
Prispeva k rezultatu: C6435 - Krepitev bilateralnega gospodarskega sodelovanja
Opis neposrednega učinka
Višanje obsega poslovnih elementov pri organiziranju mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje, delovnih omizij in konzultacij z ciljem
aktivnejšega vključevanja ostalih resorjev Vlade RS v ta proces. Sklepanje bilateralnih gospodarskih sporazumov z novimi tretjimi državami kjer
interes slovenskega gospodarstva potrjuje možnost nadaljnje diverzifikacije ekonomskega sodelovanja s tujino. Intenziviranje dela pri ščitenju
interesov in pri pomoči slovenskim podjetjem pri reševanju težav na tujih trgih; medinstitucionalno povezovanje s poudarkom na institucijah, ki
lahko predstavljajo konkretno pomoč slovenskim poslovnim subjektom.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z izvajanjem te aktivnosti smo doprinesli k večji prepoznavnosti slovenskega gospodarstva v tujini in v Sloveniji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
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Aktivnosti prispevajo k povečanju izvoza blaga in storitev na tuje trge in uvoza blaga in storitev Slovenijo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07446 Število izvedenih mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje, delovnih omizij
in konzultacij

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

število 2012

10,00

2013 10,00

11,00

2014 12,00

13,00

2015 12,00

13,00

2016 11,00

5,00

2017 10,00

8,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

11,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00
I07448 Število informacij o trgu in priložnostih za slovensko gospodarstvo, objavljenih
na spletnih straneh s strani DKP.

število 2012

600,00

2013 600,00

700,00

2014 600,00

500,00

2015 600,00

580,00

2016 600,00

550,00

2017 160,00

150,00

2018 140,00

142,00

2019 145,00

145,00

2020 150,00
2021 155,00
2022 155,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07446 Število izvedenih mešanih komisij za gospodarsko
sodelovanje, delovnih omizij in konzultacij "
V okviru gospodarske diplomacije smo izvedli več mešanih komisij in gospodarskih konzultacij in delovnih omizij.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07448 Število informacij o trgu in priložnostih za
slovensko gospodarstvo, objavljenih na spletnih straneh s strani DKP. "
Ekonomski svetovalci in DKP so objavljali več prispevkov in informacij s področja gospodarske diplomacije.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07446

Število izvedenih mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje, delovnih omizij in konzultacij. Vir podatkov: MZZ/ZD

I07448

Število informacij o trgu in priložnostih za slovensko gospodarstvo, objavljenih na spletnih straneh s strani DKP Vir: SPIRIT

C6414 - Prenos priporočil OECD v zakonodajo, izboljšanje institucionalnega in poslovnega okolja v skladu
s priporočili in prakso OECD
Prispeva k rezultatu: C6436 - Krepitev multilateralnega gospodarskega sodelovanja v okviru OECD
Opis neposrednega učinka
Izboljšana, učinkovita in z naprednimi OECD standardi urejena področja slovenske družbe (npr. področje veščin, izobraževanje, urejenost
regulatornih politik, politike trga dela, politike razvojne pomoči, itd.) s katerimi se bo doseglo njen hitrejši in trajnostni gospodarski in družbeni
razvoj.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09330 Število udeležb na delovnih telesih OECD

VIR ME

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

število 2015

150,00

2017 160,00

172,00

2018 160,00

740,00

2019 480,00

480,00

2020 480,00
2021 480,00
2022 480,00
I09332 Število sprejetih priporočil iz letnih pregledov
OECD

število 2015

1,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

35,00

2019 1,00

1,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09330 Število udeležb na delovnih telesih OECD"
Registriranih je bilo 480 udeležb iz misije in iz Slovenije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09332 Število sprejetih priporočil iz letnih pregledov
OECD "
Sprejeto je bilo vmesno poročilo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09330

Število udeležb na delovnih telesih OECD. Vir podatkov: MPA

I09332

Število sprejetih priporočil iz letnih pregledov OECD. Vir podatkov: MPA

C6433 - Povečanje števila in kvalitete promocijskih aktivnosti na področju iskanja priložnosti za slovensko
gospodarstvo.
Prispeva k rezultatu: C6452 - Aktivna promocija in iskanje priložnosti za slovensko gospodarstvo v tujini
Opis neposrednega učinka
Povečanje števila in kvalitete promocijskih aktivnosti na področju iskanja priložnosti za slovensko gospodarstvo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z izvajanjem te aktivnosti smo doprinesli k večji prepoznavnosti slovenskega gospodarstva v tujini in v Sloveniji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Aktivnosti prispevajo k povečanju izvoza blaga in storitev na tuje trge in uvoza blaga in storitev v Slovenijo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07507 Število izvedenih poslovnih konferenc

I07508 Število letnih posvetov za DKP RS

I07509 Število zagotovljenih poslovnih baz podatkov

I07513 Število posvetov častnih konzulov RS v tujini

VIR ME

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

število 2012

število 2012

število 2012

število 2012

20,00

1,00

3,00

0,00

2013

20,00

9,00

2014

25,00

7,00

2015

25,00

6,00

2016

25,00

5,00

2017

15,00

19,00

2018

15,00

22,00

2019

15,00

19,00

2020

15,00

2021

15,00

2022

15,00

2013

1,00

0,00

2014

1,00

2,00

2015

1,00

2,00

2016

1,00

1,00

2017

2,00

1,00

2018

2,00

2,00

2019

2,00

2,00

2020

2,00

2021

2,00

2022

2,00

2013

3,00

3,00

2014

3,00

3,00

2015

3,00

4,00

2016

3,00

4,00

2017

2,00

2,00

2018

2,00

3,00

2019

2,00

8,00

2020

2,00

2021

2,00

2022

2,00

2013

1,00

0,00

2014

0,00

0,00
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2015

1,00

0,00

2016

0,00

1,00

2017

1,00

0,00

2018

1,00

0,00

2019

1,00

0,00

2020

1,00

2021

1,00

2022

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07507 Število izvedenih poslovnih konferenc"
Gre za število konferenc doma in v tujini, brez projektnega gospodarskega sklada

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07508 Število letnih posvetov za DKP RS"
Tako Diplomatski posvet kot Posvet ekonomskih svetovalcev sta namenjena predstavitvam delovanja gospodarske diplomacije in posredovanju
navodil za nadaljnje uspešno delovanje na tem področju. V letu 2018 sta potekala tako Diplomatski posvet (na Brdu pri Kranju) kot Posvet
ekonomskih svetovalcev (na Gradu Jable in na MOS), v sklopu katerega so bila organizirana tudi srečanja s slovenskimi podjetji.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07509 Število zagotovljenih poslovnih baz podatkov"
Diplomatsko konzularna predstavništva so uporabljala 7 poslovnih baz, 1 poslovno bazo uporablja ministrstvo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07513 Število posvetov častnih konzulov RS v tujini"
V letu 2019 posvet častnih konzulov ni bil izveden.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07507

Število izvedenih poslovnih konferenc ob gospodarskih delegacijah in drugih priložnostih. Vir podatkov: MZZ/ZDG

I07508

Število letnih posvetov za DKP RS s področja gospodarske diplomacije. Vir podatkov: MZZ/ZDG

I07509

Število poslovnih baz podatkov za uporabo ZDG in ES DKP. Vir podatkov: MZZ/ZDG

I07513

Število posvetov častnih konzulov RS v tujini, ki so organizirani v Sloveniji. Vir podatkov: MZZ/ZDG

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZUJF

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

ZZZ-1-UPB1

Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1)

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030303 - Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč

1811-11-0006 - Razvojno sodelovanje
Opis ukrepa
Učinkovito in gospodarno izvajanj(i) tehnične pomoči v podporo dobremu upravljanju in pravni državi, s poudarkom na približevanju
partnerskih držav slovenskega MRS evroatlantskim povezavam, (ii) infrastrukturnih in drugih projektov v podporo varovanju okolja, s
poudarkom na trajnostnem upravljanju voda v partnerskih državah slovenskega MRS, in (iii) krepitev vloge žensk v partnerskih državah
slovenskega MRS. V ta namen se podpira dejavnosti proračunskih uporabnikov v RS, podjetij, izvajalskih ustanov na področju MRS RS (CEP,
CEF) in slovenskih NVO. Posebna pozornost je pri tem namenjena multiplikaciji in koncentraciji sredstev ter večletnim dejavnostim. V okviru
tega ukrepa se financira tudi prispevek v Evropski razvojni sklad.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

10.998.880,00

10.978.226,71

10.978.226,71

99,81

Neposredni učinki
C0354 - Izvajanje projektov razvojnega sodelovanja v prioritetnih državah
Prispeva k rezultatu: C2149 - Večja predvidljivost in koncentracija bilateralne uradne razvojne pomoči (URP)
Opis neposrednega učinka
Cilj je učinkovito in gospodarno izvajanje aktivnosti na področjih, ki jih kot prioritetna opredeljuje resolucija o MRS RS, v prioritetnih državah. V
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ta namen se podpira dejavnosti proračunskih uporabnikov v RS, izvajalskih ustanov na področju MRS RS (CEP, ITF), mednarodnih organizacij
(CEF), slovenskih NVO in zasebnega sektorja. Posebna pozornost je pri tem namenjena multiplikaciji in koncentraciji sredstev ter večletnim
dejavnostim. V okviru tega ukrepa se financira tudi prispevek v Evropski razvojni sklad.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2018 (zadnji razpoložljivi podatki)je Slovenija 75 odstotkov razpoložljive dvostranske pomoči namenila prednostnim državam MRS RS, t.j.
tistim, s katerimi ima sklenjene dvostranske sporazume o mednarodnem razvojnem sodelovanju ter v najmanj razvitih državah sveta.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z namenom koncentracije in večje učinkovitosti MRS se pri načrtovanju razvojne pomoči največji poudarek namenja prihodnjemu delovanju v
prednostnih državah MRS in večletnemu izvajanju projektov, s čimer se hkrati povečuje predvidljivost delovanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000652 Število aktivnih projektov na leto

I07178

I07182

Število aktivnih večletnih projektov

Izpolnjene obveznosti do EDF

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

Število 2009

število 2011

delež

2011

42,00

51,00

1,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

94,00

65,00

2013

90,00

113,00

2014

90,00

93,00

2015

50,00

88,00

2016

50,00

77,00

2017

103,00

89,00

2018

75,00

71,00

2019

70,00

88,00

2020

65,00

2021

65,00

2022

65,00

2012

50,00

2013

50,00

72,00

2014

55,00

46,00

2015

35,00

42,00

2016

35,00

57,00

2017

69,00

63,00

2018

68,00

60,00

2019

23,00

70,00

2020

58,00

2021

58,00

2022

58,00

2012

1,00

2013

1,00

1,00

2014

1,00

1,00

2015

1,00

1,00

2016

1,00

1,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

2021

100,00

2022

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000652 Število aktivnih projektov na leto"
Razpršenost sredstev med projekte se počasi zmanjšuje, vendar ostaja še vedno relativno visoka.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07178 Število aktivnih večletnih projektov"
Ob relativno velikem številu projektov, so ti praviloma večletni, kar povečuje predvidljivost in kontinuiteto delovanja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07182 Izpolnjene obveznosti do EDF"
Obveznost do Evropskega razvojnega sklada za relevantno leto je bila poravnana v celoti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I000652

Kazalnik nam kaže število aktivnih projektov na leto (upošteva se projekte MRS RS nad 10.000 EUR, OECD kategorije B03, C01, D01, D02 in
E02). Vir podatkov: Zadnje letno poročilo o MRS, obljavljeno na spletni strani MZZ.

I07178

Kazalnik kaže število aktivnih večletnih projektov v izvajanju (upošteva se projekte MRS RS nad 10.000 EUR na ravni Republike Slovenije (OECD
kategorije B03, C01, D01, D02, E02). Vir podatkov: Zadnje letno poročilo o MRS, obljavljeno na spletni strani MZZ.
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I07182 Kazalnik kaže izpolnjevanje obveznosti do Evropskega razvojnega sklada, to je plačevanje letnega prispevka v treh obrokih.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

ZZZ-1-UPB1

Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1)

1811-11-0007 - Humanitarna pomoč
Opis ukrepa
Podpora dejavnostim zdravstvene in socialne rehabilitacije (s poudarkom na otrokih) ter humanitarnega razminiranja, učinkovito posredovanje v
postkonfliktno prizadetih predelih sveta ter hitro in učinkovito odzivanje na humanitarne in postkonfliktne pozive. V ta namen se podpira
predvsem dejavnosti izvajalskih ustanov na tem področju (ITF), slovenskih NVO in izbranih mednarodnih organizacij.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

780.000,00

1.228.307,75

1.228.307,75

157,47

Neposredni učinki
C0355 - Izvajanje projektov humanitarne pomoči
Prispeva k rezultatu: C2149 - Večja predvidljivost in koncentracija bilateralne uradne razvojne pomoči (URP)
Opis neposrednega učinka
Cilj je nudenje nujne pomoči, ki se namenja na podlagi humanitarnega poziva prizadete države ali mednarodne organizacije, upoštevajoč
humanitarne potrebe, aktivnosti mednarodnih organizacij in učinkovitost odziva, podpora dejavnostim nudenja pomoči po humanitarnih krizah,
vključno s programi rekonstrukcije in rehabilitacije, in aktivnostim za zmanjšanje ranljivosti in tveganja za krize, preventivno delovanje ter
krepitev odpornosti. V ta namen se podpira predvsem dejavnosti izvajalskih ustanov na tem področju (ITF), slovenskih NVO in izbranih
mednarodnih organizacij.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je RS nadaljevala podporo dejavnostim izvajalske ustanove ITF ter NVO na prioritetnih področjih podpore dejavnostim nudenja
pomoči po humanitarnih krizah, vključno s programi rekonstrukcije in rehabilitacije, in aktivnostim za zmanjšanje ranljivosti in tveganja za krize,
preventivno delovanje ter krepitev odpornosti. Prav tako RS še naprej dolgoročno, stabilno in predvidljivo namenja humanitarne prispevke za
dlje časa trajajoče krize ter se ažurno odziva na nenadne krize večjega obsega z namenitvijo humanitarnega prispevka mednarodnim
organizacijam iz proračunske rezerve.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z zagotavljanjem predvidljivosti in učinkovitosti mednarodnega razvojnega sodelovanja se Slovenija odziva na nujne potrebe v skladu z načeli
dobrega humanitarnega donatorstva ter zavezami, sprejetimi v okviru Svetovnega humanitarnega vrha.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000653 Delež razpoložljive bilateralne URP RS namenjene za humanitarno in
postkonfliktno pomoč

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2010

9,00

22,00

2012 13,00
2013 13,00

1,00

2014 10,00

7,00

2015 10,00

14,00

2016 10,00

12,00

2017 10,00

9,00

2018 10,00

11,00

2019 10,00

11,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000653 Delež razpoložljive bilateralne URP RS namenjene
za humanitarno in postkonfliktno pomoč"
Zahteva resolucije, da se za humanitarno pomoč namenja vsaj 10 odstotkov razpoložljive dvostranske uradne razvojne pomoči, je bila izpolnjena.

Opis kazalnikov
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ID

OPIS

I000653

Kazalnik kaže delež razpoložljive bilateralne URP RS, ki se namenja za humanitarno in postkonfliktno pomoč. Vir podatkov: Zadnje letno poročilo o
MRS, obljavljeno na spletni strani MZZ.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIPRS1112

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZMRS

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS)

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

ZZZ-1-UPB1

Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1)

1811-11-0013 - Osveščanje javnosti in krepitev kapacitet
Opis ukrepa
V okviru ukrepa se izvajajo dejavnosti izobraževanja za razvoj in osveščanja javnosti o pomenu MRS, s čimer se soustvarja razmere za podporo
tozadevnim evropskim in državnim politikam, ter krepitev kapacitet slovenskih izvajalcev za učinkovito izvajanje programov in projektov MRS
RS, EU in drugih financerjev.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

157.581,00

139.459,91

139.459,91

88,50

Neposredni učinki
C6201 - Ozaveščanje javnosti in krepitev zmogljivosti
Prispeva k rezultatu: C7129 - Okrepljen, aktiven in bolje ozaveščen nevladni sektor
Opis neposrednega učinka
Izvajanje dejavnosti izobraževanja za razvoj in ozaveščanja javnosti o pomenu MRS, s čimer se soustvarja razmere za podporo tozadevnim
evropskim in državnim politikam, ter krepitev zmogljivosti slovenskih izvajalcev za učinkovito izvajanje programov in projektov MRS RS, EU in
drugih financerjev.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Marca 2019 so bili organizirani razvojni dnevi na temo enakosti spolov, novembra pa v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor na temo
podnebnih sprememb.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z organizacijo Slovenskih razvojnih dni, ki so osrednji in medijsko najbolj izpostavljen dogodek na področju razvojnega sodelovanja,
pripomoremo k ozaveščanju javnosti ter ključnih segmentov družbe, ki imajo lahko vlogo v slovenskem razvojnem sodelovanju (npr. zasebni
sektor, NVO). S financiranjem projektov NVO na področju zagovorništva, ozaveščanja in globalnega učenja sodelujemo pri ozaveščanju različnih
segmentov javnosti tekom celega leta. Z razpisom za sofinanciranje projektov, ki so že delno financirani s strani EU, krepimo zmožnosti izvedbe
projektov s strani NVO ter hkrati spodbujamo nevladni sektor k iskanju alternativnih virov iz tujine in njihovo prijavo na razpise EU.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06827 Izvedba slovenskih razvojnih dnevov

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2011

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

2012 1,00

1,00

2013 1,00

1,00

2014 0,00

0,00

2015 1,00

2,00

2016 1,00

0,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

2,00

2020 1,00
2021 1,00
2022 1,00
I06828 Število razpisov za povezovanje in izgradnjo zmogljivosti slovenskih NVO,
globalno učenje in ozaveščanje

Število 2011

1,00

2012 1,00

1,00

2013 1,00

1,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

0,00

2016 1,00

1,00
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2017 0,00

1,00

2018 1,00

0,00

2019 0,00

0,00

2020 0,00
2021 1,00
2022 0,00
I06829 Število razpisov za sofinanciranje EU projektov s področja MRS

Število 2011

1,00

2012 1,00

1,00

2013 1,00

1,00

2014 1,00

1,00

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
2022 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06827 Izvedba slovenskih razvojnih dnevov"
V 2019 sta potekali dve izvedbi Slovenskih razvojnih dnevov (marca in novembra).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06828 Število razpisov za povezovanje in izgradnjo
zmogljivosti slovenskih NVO, globalno učenje in ozaveščanje"
Razpis predviden 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06829 Število razpisov za sofinanciranje EU projektov s
področja MRS"
Razpis je bil objavljen novembra 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06827 Kazalec kaže število izvedenih slovenskih razvojnih dnevov. Vir podatkov: spletne strani MZZ.
I06828

Kazalnik kaže število razpisov za povezovanje in izgradnjo zmogljivosti slovenskih NVOs in/ali globalno učenje ter ozaveščanje. Ciljna vrednost niha
zaradi dvoletnih projektov. Vir podatkov: Spletne strani MZZ

I06829 Kazalnik kaže število razpisov za sofinanciranje EU projektov s področja MRS. Vir podatkov: spletne strani MZZ.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIPRS1112

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZMRS

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS)

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

ZZZ-1-UPB1

Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1)

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1803 - Programi v kulturi in mediji
180303 - Mednarodno sodelovanje na področju kulture

1811-17-0001 - Zunanjekulturna politika
Opis ukrepa
Delovanje RS na področju zunanjekulturne politike, sklepanje bilateralnih in multilateralnih sporazumov na področju kulturne politike,
predstavljanje in promoviranje slovenske kulture v tujini.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

100.000,00

99.755,92

99.755,92

99,75

Neposredni učinki
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C7175 - Število izvedenih projektov - kulturni sklad
Prispeva k rezultatu: C5830 - Povečanje števila projektov mednarodnega sodelovanja
Opis neposrednega učinka
Delovanje RS na področju zunanje kulturne politike, sklepanje bilateralnih in multilateralnih sporazumov na področju kulturne politike,
predstavljanje in promoviranje slovenske kulture v tujini.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V okviru izvajanja zunanje kulturne politike je bilo v letu 2019 sofinanciranih 178 kulturnih projektov iz različnih umetniških področjih (slovenski
jezik in knjiga, film, uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitektura, oblikovanje, kulturna dediščina).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 se je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov s sodelovanjem diplomatskih predstavništev in konzulatov
Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 26/2011) skupaj z Ministrstvom za kulturo soodločali pri sofinanciranju kulturnih projektov. Iz
skupnega kulturnega sklada je bilo odobrenih 178 kulturnih projektov. Pri vseh odobrenih in izvedenih kulturnih projektih se je zasledovalo za
povečanje prepoznavnosti slovenske umetnosti in kulture v tujini, povečanje možnosti za vzpostavitev stikov in trajnejšega sodelovanja, zlasti
med mladimi perspektivnimi umetniki.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09563

Število izvedenih projektov

VIR ME

IZH. LETO

število 2016

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

100,00

2017

110,00

153,00

2018

100,00

146,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

DOSEŽENA VRED. ZR

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09563

Število izvedenih projektov iz kulturnega sklada. Vir podatkov: poročila, objave v medijih in družbenih omrežjih

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZZ-1

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2301 - Splošna proračunska rezervacija
230102 - Sredstva za množične migracije

1811-16-0001 - Instrument za begunce v Turčiji
Opis ukrepa
Na podlagi Skupnega akcijskega načrta za sodelovanje na področju migracij ad referendum je Evropska komisija že 24. novembra 2015 sprejela
Sklep o instrumentu za begunce v Turčiji (C(2015) 9500). Države članice so pozdravile vzpostavitev instrumenta, pri čemer so poudarile
povezavo med izvajanjem zavez Turčije iz Skupnega akcijskega načrta in zagotavljanjem pomoči. Pozneje je bilo odločeno, da bo ena milijarda
evrov za instrument financirana iz proračuna EU, države članice pa bodo prispevale preostali dve milijardi na podlagi svojega deleža BND. Delež
Republike Slovenije po omenjen ključu znaša 0,26 %, kar pomeni prispevek v višini 5.228.923,25 evrov. Države članice so 3. februarja 2016
dosegle politični dogovor o virih financiranja in načinih delovanja instrumenta. Sprejele so dva ključna dokumenta za delovanje Instrumenta za
pomoč beguncem v Turčiji, to sta Skupni dogovor med državami članicami EU in Komisijo o vzpostavitvi okvira upravljanja in pogojev za
Instrument za pomoč beguncem v Turčiji ter model Potrdila o finančnem prispevku. Komisija je nato 10. februarja 2016 spremenila sklep o
ustanovitvi instrumenta na način, da bi odražal dogovor z državami članicami (2016/C 60/03). Posamezni finančni prispevki držav članic bodo
vključeni v proračun Unije kot zunanji namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(b) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta
in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002. Komisiji, ki
ravna v imenu Unije, se kot izključno odgovorni za izvrševanje proračuna Unije v skladu s členom 317 PDEU uradno predložijo potrdila o
finančnih prispevkih držav članic. Skladno s sklepom Vlade RS številka 51105-2/2016/6 z dne 24.3.2016 se sredstva za leto 2016 v višini
1.549.068,51 EUR prerazporedijo iz finančnega načrta MF v fin. načrt MZZ.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

840.432,00

840.431,70

840.431,70

99,99

Neposredni učinki
C7181 - Prispevek RS k reševanju begunske krize v svetu
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Prispeva k rezultatu: C2144 - Krepitev aktivnosti v okviru institucij in organov EU
Opis neposrednega učinka
Instrument za begunce v Turčiji je bil ustanovljen z namenom nudenja pomoči Turčiji pri njeni skrbi za številne begunce, ki jih gosti vse od
začetka sirske krize. Evropska komisija je 24. novembra 2015 sprejela Sklep o Instrumentu za begunce v Turčiji (C(2015) 9500) na podlagi
Skupnega akcijskega načrta za sodelovanje na področju migracij. Prednostne aktivnosti, ki se bodo financirale iz Instrumenta za begunce so med
drugim nudenje humanitarne pomoči, izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvo in socialna vključenost, izboljšanje infrastrukture za bivanje
beguncev in pomoč lokalnim skupnostim itd..
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je RS izpolnila celotno obveznost vplačila v Instrument za begunce v Turčiji, v skupni vrednosti 615.588 EUR.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S prispevkom v Instrument za begunce v Turčiji Republika Slovenija prispeva k reševanju begunske krize v svetu, pripomore k zajezitvi nerednih
migracij ter pomaga svoji strateški partnerici pri reševanju begunske problematike na njenem ozemlju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09649 vplačilo v Instrument za begunce v Turčiji

IZH. LETO IZH. VREDNOST

delež 2015

0,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

100,00

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

2021

100,00

2022

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09649 vplačilo v Instrument za begunce v Turčiji"
V letu 2019 je RS izpolnila celotno obveznost vplačila v Instrument za begunce v Turčiji, v skupni vrednosti 615.588 EUR.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZZ-1

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Ministrstvo za zunanje zadeve je na dan 31.12.2019 razpolagalo s sredstvi na deviznih računih v višini 2.249.419,11 EUR. To so sredstva na
bančnih računih diplomatsko konzularnih predstavništev Republike Slovenije v tujini in predstavljajo obseg sredstev, ki zadošča za pokritje
potrebnih sredstev za poslovanje DKP, t.j. za plačilo obveznosti, ki zapadejo do prejema rednega mesečnega nakazila za mesec januar 2020. Sem
so vključena sredstva za delno plačilo plač javnih uslužbencev napotenih na delo v DKP RS v tujini, lokalno zaposlene delovne sile in plačilo
pogodbenih obveznosti po najemnih pogodbah za najem poslovnih prostorov, stanovanj javnih uslužbencev napotenih na delo v DKP RS v
tujini in za nujne materialne stroške (npr. za kritje nujnih zdravstvenih storitev) ter konzularne takse.
Zagotavljanje stanja na bančnih računih DKP konec poslovnega leta je potrebno zaradi vzpostavitve pogojev tekočega delovanja v začetku
novega poslovnega leta, in zaščite javnih uslužbencev, ki delujejo na DKP.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Ministrstvo za zunanje zadeve v letu 2019 ni imelo dolgoročnih naložb, prav tako v okviru svojega poslovanja ni dodeljevalo posojil.
Dolgoročne finančne naložbe, ki so evidentirane v poslovnih knjigah ministrstva v višini 584.105 EUR, predstavljajo ustanovitveni kapital
Centra za evropsko prihodnost in ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Skupina kontov 04 - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 prikazana v znesku 21.568.253 EUR.
Skupina kontov 05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so v Bilanci stanja na dan 31.12.2019 prikazana v
znesku 16.221.477 EUR.
Tabela 1811 9: Sprememba vrednosti lastnih opredmetenih osnovnih sredstev v EUR.
V primerjavi s predhodnim letom se je vrednost lastnih opredmetenih osnovnih sredstev povečala za 302.660 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Ministrstvo za zunanje zadeve je skladno s sklepi vlade, izdanimi na podlagi Zakona o ustanovah v obdobju od leta 1997 dalo v upravljanje
sredstva v skupni višini 584.105 EUR kot ustanovitveni vložek ter uskladitev ustanovitvenih vložkov v CEP - Center za evropsko prihodnost in
ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Skupna vrednost evidentiranih terjatev na dan 31.12.2019, ki je bila prenesena v poslovno leto 2020, je znašala 2.581.367,00 EUR. Od tega so bile
evidentirane terjatve do DKP v višini 2.249.419 EUR, kar je predstavljalo stanje finančnih sredstev na bančnih računih DKP v tujini. Ostale
terjatve pa so sestavljale:
- terjatve do kupcev v državi 32 EUR;
- terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (neposredni uporabniki proračuna države, proračuna občin in posredni uporabniki
proračuna države) v skupni višini 80.158 EUR;
- terjatve do ZZZS 41.830 EUR;
- terjatve do ZPIZ 1.801 EUR;
- terjatve za dane akontacije za službena potovanja 11.167 EUR;
- terjatve do delavcev iz naslova preveč obračunanih in izplačanih plač 404 EUR;
- druge terjatve do delavcev 194.269 EUR;
- dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve v višini 2.287 EUR (prijava v stečajno maso Adrie Airways).
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Skupna vrednost obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev evidentiranih na dan 31.12.2019 je znašala 6.416.275 EUR. Od tega:
- obveznosti iz naslova plač in prispevkov za december 2018, obveznosti za davke iz kosmatih plač, obveznosti za odtegljaje delavcem,
obveznosti iz naslova potnih nalogov v skupni vrednosti 2.682.234 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 569.388 EUR
- obveznosti za obračunane davke in prispevke, prispevke za obvezno prakso, volonterstvo,…, obveznosti iz naslova kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, davek od drugih dohodkov in druge kratkoročne obveznosti za 2019 v skupni višini 577.761;
- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta iz naslova dobav blaga in storitev v višini 2.254.944 EUR;
- neplačani prihodki 82.477 EUR;
- pasivne časovne razmejitve 249.471 EUR.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Ministrstvo za zunanje zadeve
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:
Ministrstvo za zunanje zadeve

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 1. Primerno kontrolno okolje, 2.1 Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da
so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev, 2.2 Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena,
določen je način ravnanja z njimi 3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti,
ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, 4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja, 5. Ustrezen način nadziranja,
ki vključuje tudi primerno notranjerevizijsko službo.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: 1. Primerno kontrolno okolje, 3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne
aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

V/Na
Ministrstvo za zunanje zadeve

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,
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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.

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: sedež:
matična št:
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:
- - izboljšava na področju kontrolnih postopkov in poslovanja notranjih služb ter diplomatsko-konzularnih predstavništev
Ministrstva za zunanje zadeve
---

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- nezadostna zavest glede tveganj, ki lahko ogrozijo doseganje ciljev; predviden ukrep:identifikacija tveganj na vseh ravneh
poslovanja;
- - niso sistematično strukturirana; predviden ukrep: vzpostavitev registra tveganj;
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- - niso pripravljeni ukrepi za obvladovanje tveganj; predviden ukrep: vzpostavitev mehanizmov za obvladovanje tveganj.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
Mitja Močnik

Datum podpisa predstojnika:
19.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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Priloga k obrazložitvam zaključnega računa
Ministrstva za zunanje zadeve za leto 2019
PRILOGA 1

Tabela 1811 1: Pregled izplačanih plač in drugih izdatkov zaposlenim po proračunskih postavkah.

PP

PP-opis

2499 Plače DKP

RE2018N
(EUR)

RE2019N
(EUR)

VP2019

Strukturni
delež
realizacije
2019 v %

Indeks
spremembe
realizacije
(RE2019N/
RE2018N)
v%

12.094.719

12.622.736 12.634.686

37,40

4,37

3015 Plače
Predsedovanje
Svetu Evropske
6489 unije - plače
Plače - gospodarska
9614 diplomacija
Bilateralna tehnična
pomoč v okviru
130008 MRS
Plače in materialni
stroški MRS
(mednarodnega
razvojnega
130009 sodelovanja)

11.827.390

13.032.179 13.033.688

38,62

10,19

140006 SPBR
Sklad za notranjo
153172 varnost 14-20 - EU
Sklad za notranjo
varnost 14-20 153173 slovenska udeležba

4.114.044

SKUPAJ

2.625.296

198.654

214.995

0,59

0,00

2.671.489

2.679.289

7,92

1,76

0,00

6,01

1,44

2,29

12,39

1,60

687

473.475

728

776

484.336

488.730

4.179.850

4.181.484

516.150

517.410

737.319

1,53

0,24

39.118

40.317

46.325

0,12

3,07

100,00

6,49

31.690.879

33.747.700 34.017.291
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Tabela 1811 2: Pregled izplačanih plač in drugih izdatkov zaposlenim po namenih.

K4

K4 - opis

Plače in
4000 dodatki
Regres za
4001 letni dopust
Povračila in
4002 nadomestila
Sredstva za
delovno
4003 uspešnost
Sredstva za
4004 nadurno delo
Drugi izdatki
4009 zaposlenim
SKUPAJ

Indeks
spremembe
Indeks
realizacije
(RE2019/VP
(RE2019N/
2019) v %
RE2018N)
v%

RE2018N
(EUR)

RE2019N

VP2019

29.799.799

31.691.378

31.944.512

6,35

-0,79

573.007

605.789

606.854

5,72

-0,18

899.744

907.914

915.838

0,91

-0,87

138.709

224.670

230.926

61,97

-2,71

209.186

224.327

224.827

7,24

-0,22

70.433

93.622

94.334

32,92

-0,76

33.747.700

34.017.291

6,49

-0,79

31.690.879

Tabela 1811 3: Pregled izplačanih prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenih po
proračunskih postavkah.

PP

PP - opis

2499 Plače DKP
3015 Plače
Predsedovanje Svetu Evropske
6489 unije - plače
Plače - gospodarska
9614 diplomacija
Bilateralna tehnična pomoč v
130008 okviru MRS
Plače in materialni stroški MRS
(mednarodnega razvojnega
sodelovanja)
130009

Indeks
spremembe
realizacije
(RE2019N/
RE2018N) v %

RE2018N
(v EUR)

RE2019N
(v EUR)

997.147

1.048.373

26,48

5,14

1.907.931

2.104.409

53,16

10,30

20.196

0,51

0,00

326.639

8,25

4,35

0,00

5,97

77.953

1,97

2,69

324.537

8,20

1,54

49.560

1,25

2,61

6.594

0,17

3,28

3.958.378

100,00

7,90

313.009
111
75.911

140006 SPBR
319.600
Sklad za notranjo varnost 14-20
153172 - EU
48.301
Sklad za notranjo varnost 14-20
153173 - slovenska udeležba
6.384
SKUPAJ

Strukturni
delež
realizacije
2019 v %

3.668.395

117
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Tabela 1811 4: Pregled izplačanih prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenih po
namenih.

K4

4010
4011
4012
4013

4015
SKUPAJ

K4 - opis
Prispevek za
pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje
Prispevek za
zdravstveno
zavarovanje
Prispevek za
zaposlovanje
Prispevek za
starševsko varstvo
Premije
kolektivnega
dodatnega
pokojninskega
zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU

RE2018N
(EUR)

RE2019N
(EUR)

VP2019
(EUR)

Indeks
spremembe
realizacije
(RE2019N/
RE2018N) v %

1.877.126

2.024.312

2.046.325

7,84

-1,08

1.502.835

1.620.671

1.638.904

7,84

-1,11

13.994

15.566

16.038

11,23

-2,94

21.197

22.854

23.487

7,82

-2,70

253.243

274.976

279.195

8,58

-1,51

3.668.395

3.958.378

4.003.948

7,90

-1,14

Indeks
(RE2019/
VP2019) v
%

Tabela 1811 5: Pregled realizacije izdatkov za blago in storitve.

K4
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029
SKUPAJ

K4 - opis
Pisarniški in splošni
material in storitve
Posebni material in
storitve
Energija, voda,
komunalne storitve in
komunikacije
Prevozni stroški in
storitve
Izdatki za službena
potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in
zakupnine
Drugi operativni odhodki

RE2018N
(EUR)

RE2019N
(EUR)

VP2019
(EUR)

Indeks
spremembe
realizacije
Indeks
(RE2019N/ (RE2019/
RE2018N) v VP2019)
%
v%

2.634.360

3.053.860

3.469.235

15,92

-11,97

527.772

457.194

482.224

-13,37

-5,19

1.363.975

1.395.356

1.467.598

2,3

-4,92

1.210.161

1.477.752

1.506.604

22,11

-1,91

1.708.391
1.348.165

1.899.284
1.605.087

1.996.781
1.627.497

11,17
19,06

-4,88
-1,38

12.847.001 14.637.475
14.713.584 15.462.480
37.449.118 40.649.893

11,05
10,65
11,26

-12,23
-4,84
-7,87

11.568.727
13.296.919
33.658.469
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Tabela 1811 6: Pregled realizacije za blago in storitve po namenu porabe.
Naziv

Strukturni
delež v %

RE 2019
5.674.216

15,15

Materialni stroški za redno delovanje ministrstva
in DKP mreže

12.713.020

33,95

Najemnine in pogodbene obveznosti DKP

15.690.436

41,90

225.213

0,60

866.065

2,31

2.280.169

6,09

37.449.118

100,00

Članarine

Materialni stroški financirani iz Sklada za notranjo
varnost
PSEU
Ostali materialni stroški (arbitraža, stroški
gospodarske diplomacije, izobraževanje, stroški
aktivnosti direktoratov, mednarodno razvojno
sodelovanje, kulturna politika)
Skupaj

Tabela 1811 7: Pregled realizacije sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev po proračunskih
postavkah (po tipih)
Indeks
spremembe
realizacije
(RE2019N/
RE2018N)
v%

PP - opis

RE2018N
(EUR)

RE2019N
(EUR)

Strukturni
delež
realizacije
2019 v %

EU

Sklad za
notranjo
153172
varnost 1420 - EU

177.752

215.565

4,94

699.405

21,27

EU

Sklad za
notranjo
varnost 14153173
20 slovenska
udeležba

59.251

71.855

1,65

118.907

21,27

1.369

713

0,02

1.184

-47,92

2.560

2.204

0,05

12.500

-13,92

2.096.939

1.696.060

38,85

2.433.824

-19,12

Tip
sredstev

PP

I

2541

I

3339

I

Materialni
stroški DKP

Materialni
stroški
Investicije
in
investicijsko
7435
vzdrževanje
državnih
organov

VP2019
(EUR)
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N

7395

N

8949

N

180130

N

190028

N

190108

PSEU

5847

Osnovna
sredstva sredstva
odškodnine
Osnovna
sredstva sredstva od
prodaje
državnega
premoženja
Najemnina
od
nepremičnin
e Jable
Obnova
SPBR
Nakup in
obnova
nepremičnin
MZZ in
DKP
Predsedovan
je Svetu
Evropske
unije investicije

132.935

31.350

0,72

126.278

-76,42

115.971

20.180

0,46

2.105.168

-82,6

0

23.400

0

91.242

2,09

91.242

0

2.054.514

47,07

8.453.685

0

181.448

4,16

185.000

0

100 14.250.592

68,75

-

-

-

-

-

SKUPAJ

2.586.778

4.365.131

Tip sredstev:
I – integralna sredstva
N – namenska sredstva
EU – EU sredstva in slovenska udeležba
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Tabela 1811 8: Pregled realizacije sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev po namenih.

Naziv

Nakup poslovnih stavb
Nakup avtomobilov in tovornih vozil
Nakup stanovanjskega in pisarniškega pohištva ter podobne
opreme

RE2019N
(EUR)
1.989.000
613.978
119.926

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

32.281

Nakup opreme za varovanje

60.359

Nakup drugih osnovnih sredstev ter opreme in napeljav

294.704

Nakup strojne in druge računalniške opreme

259.336

Nakup telekomunikacijske in audiovizualne opreme

84.034

Nakup nematerialnega premoženja

536.377

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove

249.703

Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija ter
investicijski nadzor

125.434

SKUPAJ

4.365.131

Strukturni
delež
RE2019 v %
45,57
14,07
2,75
0,74
1,38
6,75
5,94
1,93
12,29
5,72
2,87
100
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