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Program dela Državne slovenske samouprave za leto 2019   

Državna slovenska samouprava na osnovi Zakona CLXXIX. o pravicah narodnosti iz leta 2011 

oziroma v skladu z določbami svojega Poslovnika, med svoje najpomembnejše naloge uvršča 

interesno zastopstvo slovenske narodnosti z namenom krepitve narodnostne samobitnosti in 

kulturne identitete na področju maternega jezika, izobraževanja, kulturnih in političnih 

aktivnosti oziroma na področju verskega in gospodarskega življenja ter v skladu s svojim 

poslanstvom oziroma programom dela svojih komisij določa naslednje aktivnosti programa 

dela za leto 2019:  

 

Januar 2019:  

➢ priprave na postopke narodnostnih volitev 2019; postopek registracije 

Nosilec: Skupščina, Urad; Rok: stalna naloga 

➢ Priprave na prireditev »Borovo gostüvanje porabskih Slovencev – Sakalovci 2019« 

Nosilca: predsednik, predsednik Komisije za kulturo; Rok: stalna naloga 

Seja skupščine 

➢ razprava in usklajevanje z ustanovami o proračunu za leto 2019 (odločanje o 

sofinanciranju delovanja ustanov)  

Nosilci: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja; Rok: 24. januar 2019  

 

Februar 2019:  

➢ Podobno kot vsa prejšnja leta, Državna slovenska samouprava, na področju 

kulturnega življenja poseben poudarek namenja dostojni organizaciji prireditve ob 

Slovenskem kulturnem prazniku. 

Nosilca:predsednik, Komisija za šolstvo; Rok: 14. februar 2019  

➢ Priprave na prireditev »Borovo gostüvanje porabskih Slovencev – Sakalovci 2019« 

Nosilca: predsednik, predsednik Komisije za kulturo; Rok: stalna naloga 
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Seja skupščine 

➢ Razprava in sprejem proračuna DSS in njenih proračunskih uporabnikov za leto 2019 

➢ Odločanje o terminsko določenih nalogah vzgojno-izobraževalnih ustanov 

➢ Prerazporeditev namenskih proračunskih sredstev  

Nosilci: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja, predsedniki komisij; Rok: 14. februar 2019  

 

Marec 2019:  

➢ Izvedba prireditve »Borovo gostüvanje porabskih Slovencev – Sakalovci 2019« 

Nosilca: Skupščina, Komisija za kulturo; Rok: 2. marec 2019  

➢ V interesu spodbujanja vpisa v dvojezične narodnostne šole bo Državna slovenska 
samouprava oziroma njena Komisija za šolstvo sodelovala pri informiranju staršev 
bodočih prvošolcev. 

 
Nosilci: predsednik Komisije za šolstvo, Člani komisije za šolstvo; Rok: marec-april 2019 

➢ Javni forum - poročanje 

 

Seja skupščine 

➢ sprejem programa javnih naročil DSS za leto 2019  

Nosilca: predsednik, v.d. vodja urada; Rok: 28. marec 2019 

➢ odločanje o terminsko določenih nalogah vzgojno-izobraževalnih ustanov 

Nosilci: predsednik, vodje ustanov; Rok: 28. marec 2019   

➢ razprava o razpisu natečaja za vodje ustanov za – opravljanje nalog ravnatelja 

Dvojezične osnovne šole in vrtca Jožefa Košiča  

Nosilec: Skupščina; Rok: 28. marec 2019   
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April 2019:  

Seja skupščine 

➢ Razprava in sprejem poslovnega načrta za leto 2019 in poročila o izvajanju javnega 

interesa Radia Monošter za leto 2018  

Nosilci: predsednik, direktor-glavni urednik, predsednik Nadzornega odbora; Rok: 25. april 

2019   

➢ odločanje o terminsko določenih nalogah vzgojno-izobraževalnih ustanov 

➢ prerazporeditev namenskih proračunskih sredstev  

Nosilec: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja; Rok: 25. april 2019 

➢ razprava o poročilu notranje revizije  

Nosilec: predsednik, v.d. vodja urada; notranji revizor; Rok: 25. april 2019  

 

Maj 2019: 

➢ Postavitev prepoznavnega znaka ,,PORABJE       v Andovcih 

Nosilec: Karel Holecz namestnik predsednika; Rok: mesec maj 2019 

Seja skupščine 

➢ Obnova članstva Nadzornega odbora Radia Monošter 

Nosilec: direktor-glavni urednik; Rok: 23. maj 2019 

➢ izvedba postopka natečaja za vodje ustanov za – opravljanje nalog ravnatelja 

Dvojezične osnovne šole in vrtca Jožefa Košiča  

Nosilec: Skupščina; Rok: 23. maj 2019   

➢ Razprava in sprejem finančnega poročila Državne slovenske samouprave in njenih 

proračunskih organov za leto 2018  

Nosilec: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja, predsedniki komisij; Rok: 23. maj 2019   

 

 



4 

 

 

Avgust 2019 

Seja skupščine 

➢ prerazporeditev namenskih proračunskih sredstev  

Nosilec: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja; Rok: 22. avgust 2019  

➢ razprava o poročilu notranje revizije  

Nosilec: predsednik,notranji revizor; Rok: 22. avgust 2019   

➢ aktualne naloge v zvezi z narodnostnimi volitvami 2019 

Nosilec: Skupščina, Urad; Rok: 2019. stalna naloga 

 

September 2019 

➢ Strokovna ekskurzija 

➢ Nosilec: Karel Holecz namestnik predsednika; rok: mesec september 2019 

 

Oktober 2019.  

Seja skupščine 

➢ razprava o načrtu notranje revizije za leto 2020 

➢ letno poročilo nosilcev funkcij o opravljenem delu  

➢ prerazporeditev namenskih proračunskih sredstev  

Nosilco: predsednik, vodje ustanov; nosilci funkcij, finančni vodja, Rok: 31. oktober 2019 

 

November 2019 

Seja skupščine 

➢ ustanovna seja 

Nosilec: Skupščina, Rok: 28. november 2019 
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➢ razprava o programu dela za leto 2020  

Nosilci: predsednik, vodje ustanov; finančni vodja, Rok: 28. november 2019 

 

Tekoče aktivnosti med letom:  

- V primeru zagotovitve finančnih virov za izvedbo na osnovi načrtov vodje spominske 

hiše, izvedba četrtletnih delavnic in poletnega tabora negovanja izročila v Küharjevi 

spominski hiši.  

- Ustanove DSS oziroma komisije za šolstvo in kulturo ter finančni nadzorni odbor bodo 

svoje naloge v letu 2019 opravljali na osnovi posebnega programa dela, usklajenega s 

programom dela DSS. 

Državna slovenska samouprava si bo na osnovi Programa sodelovanja na področju šolstva, 

znanosti in kulture za obdobje 2016-2018, podpisanega s strani Ministrstva človeških virov 

Madžarske in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstva za kulturo Republike 

Slovenije, z vključitvijo strokovnjaka, svetovalca za slovenski jezik in slovenskih asistentov ter 

z izkoriščanjem razpisnih možnosti za pridobivanje sredstev in strokovnega izpopolnjevanja 

prizadevala k dvigu strokovne ravni narodnostnega dvojezičnega izobraževanja. 

Državna slovenska samouprava tudi v letu 2019 med svoje posebne naloge uvršča 

zagotovitev potrebnih sredstev za redno delovanje ustanov (Dvojezična osnovna šola in vrtec 

Jožefa Košiča, Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci; Radio Monošter; Küharjeva 

spominska  hiša, urad DSS), organizacij, ki se financirajo preko teh (ZSM, izdaja časopisa 

Porabje) ter lokalnih narodnostnih samouprav in organizacij, ki delujejo na narodnostnem 

območju, in bo nadaljevala pogajanja za zagotavljanje potrebnega finančnega kritja.  

DSS si prizadeva izkoristiti vse razpisne priložnosti za lasten razvoj in razvoj svojih ustanov.  
DSS za svojo posebno nalogo šteje učinkovito strokovno sodelovanje z narodnostnimi 

samoupravami pri izvajanju njihovih dejavnosti tudi v obliki skupnih prireditev. 

DSS bo tekoče sodelovala pri pripravi in izvedbi Razvojnega programa slovenskega Porabja. 
 
Gornji Senik, 18. oktober 2018 

 

Martin Ropoš 

predsednik  


