OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2019

1711 - Ministrstvo za notranje zadeve
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih javne varnosti in policije, upravnih notranjih zadev in migracij, ter
nadzora na področju notranjih zadev.
Politike v katerih deluje ministrstvo zajemajo naslednje politike:
- 08 Notranje zadeve in varnost
Politika notranje zadeve in varnost spada med osnovne politike delovanja države. Z izvajanjem svojih pristojnosti na področju te
politike država zagotavlja notranjo varnost, izvaja nadzor nad svojim ozemljem, nadzoruje migracijske tokove, in upravno notranje
zadeve.
Temeljno poslanstvo Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ oziroma ministrstvo) z organoma v sestavi
Policijo in Inšpektoratom Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: IRSNZ) je predvsem zagotavljanje
varnosti v naši državi, in sicer z delovanjem na področjih javne varnosti in policije, upravnih notranjih zadev, migracij in integracije
tujcev. Ravno tako izvajamo naloge s področja evropskih zadev in mednarodnega sodelovanja, ki se nanašajo na varnostna
vprašanja.
Ker gre za delovna področja, ki so neposredno povezana s pravicami posameznikov, smo še posebej pozorni, da pri izvajanju
delovnih nalog delujemo neodvisno, strokovno, transparentno, apolitično in zakonito, ob doslednem spoštovanju človekovih
pravic, svoboščin in človekovega dostojanstva.
Prizadevamo si biti organizacija, ki učinkovito izvaja postopke in sprejema odgovornosti za opravljanje nalog, ki ustrezajo
zahtevam zakonodaje, hkrati pa je dovolj prožna, da se lahko ustrezno prilagaja izzivom sodobnega časa kot tudi potrebam in
pričakovanjem uporabnikov storitev.
Da bi se izognili morebitnim nepravilnostim in kršenju pooblastil, izvajanje delovnih nalog nadzorujejo neodvisni organi, ki skrbijo
za preprečevanje in sankcioniranje tovrstnih dogodkov.
Ministrstvo bo tudi v prihodnjih letih zagotavljalo varnost posameznikom in skupnosti v naši državi, z izvajanjem vseh svojih z
zakonom določenih nalog.

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2019
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0801 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju notranjih zadev
080101 - Urejanje sistema notranjih zadev
080103 - Nadzor na področju notranjih zadev
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
080201 - Javni red in splošna varnosti ljudi in premoženja
080202 - Kriminalistična dejavnost
080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih
0804 - Migracije in mednarodna zaščita
080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija
12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
120202 - Učinkovita raba energije
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1711 - Ministrstvo za notranje zadeve
1714 - Policija
1715 - Inšpektorat RS za notranje zadeve

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1711 - Ministrstvo za notranje zadeve
Oris proračunskega uporabnika
Vsak prebivalec naše države se prej ko slej sreča z nujnostmi, kot so urejanje osebnih dokumentov oz. drugih javnih listin, prijave in odjave
prebivališča ali matičnih zadev. Tukaj se sreča z Ministrstvom za notranje zadeve, ki se na sistemski ravni ukvarja s tako imenovanimi upravnimi
notranjimi zadevami. Mednje spadajo tudi določene dejavnosti, povezane z delovanjem društev, političnih strank in ustanov. Kdor nabavlja orožje,
posredno trči ob politiko notranjega ministrstva, prav tako tudi vsi, ki organizirajo javna zbiranja. V delokrog Ministrstva za notranje zadeve spadajo
tudi politike na področjih državljanstva, migracij, integracije priseljencev. Sistemske naloge s področja dela policije in drugih subjektov nacionalne
varnosti, vključno z zasebnim varovanjem, detektivsko dejavnostjo, občinskim redarstvom in področjem varnosti na smučiščih prav tako izvajamo
na notranjem ministrstvu.
.

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

Opis podprograma
Podprogram je namenjen za priprave na predsedovanje EU in predsedovanje v 2.polovici leta 2021.

1711-19-0002 - Predsedovanje Svetu EU
Opis ukrepa
Sredstva na ukrepu so namenjena za priprave na predsedovanje EU in predsedovanje v 2. polovici leta 2021. Načrtujemo izobraževanja iz področja
evropskih zadev, bilateralne sestanke s sopredsedujočima državama Nemčijo in Portugalsko, povečan obseg službenih poti, ter skladno s sprejetim
kadrovskim načrtom za potrebe predsedovanja EU v 2. pol 2021 zaposlitev 7 javnih uslužbencev v skladu s sklepom Vlade RS št. 54001-2/2018/8 z
22. 11. 2018.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Slovenija bo ponovno predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Aktivnosti glede priprav na predsedovanje so še v teku, zato
je trenutno precej nejasnosti glede potrebnega obsega sredstev in števila ljudi, ki bodo vključeni v projekt Predsedovanja EU. Vrednosti po letih
bomo zato v skladu z dejanskimi obveznostmi sproti prilagajali. Trenutno predlagana vrednost temelji na sklepu Vlade RS št. 54001-2/2018/8 z 22. 11.
2018, kjer je previdena zaposlitev 7 javnih uslužbencev, pri oceni stroškov smo upoštevali stroške za plače za delovno mesto višji svetovalec.

Neposredni učinki
C7642 - C7642
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje EU
Priprave na predsedovanje Slovenije EU.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I10348 število zaposlenih za namen priprav na predsedovanje Slovenije
Svetu EU

IZH.
LETO

zaposlenih 2018

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

0,00

2018 0,00

0,00

2019 7,00

7,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I10348

število zaposlenih za namen priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU

V letu 2019 je načrtovano 7 zaposlitev

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2019

7,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

EU0100

SKLEP 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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0801 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju notranjih zadev
080101 - Urejanje sistema notranjih zadev

Opis podprograma
V okviru podprograma 080101 ministrstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na delovanje ministrstva in zagotavljanje pogojev delovanja.
MNZ opravlja številne s predpisi opredeljene naloge. V nadaljevanju temeljne naloge navajamo na način, kot je organizirano delo v okviru notranjih
organizacijskih enot (v nadaljevanju: NOE) ministrstva.
Na področju upravnih notranjih zadev, migracij in naturalizacije MNZ opravlja naslednje temeljne naloge:
- pripravlja in izvršuje politike na področju upravnih notranjih zadev, ki vključujejo področje javnih listin, registracije prebivalstva, zbiranja in
združevanja, državljanstva in naturalizacije ter orožja in eksplozivov;
- pripravlja in izvršuje politike na področju migracij, mednarodne zaščite ter integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev;
- spremlja stanje na področju upravnih notranjih zadev, migracij, mednarodne zaščite in integracije tujcev ter ugotavlja gibanja, pojave in sprejema
ukrepe;
- pripravlja predloge zakonov in podzakonskih predpisov ter mnenj k predlogom zakonov v medresorskem usklajevanju in drugim vladnim
gradivom;
- nadzoruje izvajanje zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov na področju upravnih notranjih zadev, migracij, mednarodne zaščite ter
integracije tujcev;
- usklajuje in usmerja delo organizacijskih enot za upravne notranje zadeve v upravnih enotah;
- zastopa ministrstvo kot stranko v pritožbenih postopkih pred upravnim in vrhovnim sodiščem ter drugimi državnimi organi;
- usklajuje naloge delovne skupine za zagotavljanje enotnega in organiziranega sodelovanja na področju migracij in za pripravo ukrepov za
uveljavitev načel in ciljev migracijske politike, sprejete na podlagi Zakona o tujcih in Resolucije o migracijski politiki Republike Slovenije;
- pripravlja strokovne podlage za mednarodno in evropsko sodelovanje na področju upravnih notranjih zadev, migracij, mednarodne zaščite ter
integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev;
- sodeluje z diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi tujih držav ter drugimi domačimi in mednarodnimi institucijami;
- sodeluje pri delu strokovnih teles Evropske unije in Sveta Evrope;
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami na področju migracij, mednarodne zaščite ter integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev
(IOM – Mednarodna organizacija za migracije, ICMPD – Mednarodni center za razvoj migracijske politike, UNHCR – Urad Visokega komisariata
Združenih narodov za begunce);
- usklajuje in izvaja naloge pooblaščenega organa in končnega upravičenca Sklada za azil, migracije in vključevanje;
- skrbi za razvoj in nemoteno delovanje informacijskega sistema upravnih notranjih zadev in migracij;
- sodeluje pri razvoju registrske organiziranosti Republike Slovenije in informacijske družbe ter izvaja naloge iz strategije in Akcijskega načrta euprave;
- skrbi za pošiljanje podatkov iz evidenc, ki jih upravlja ministrstvo na področju dela direktorata, upravičenim uporabnikom in jih povezuje z drugimi
javnopravnimi evidencami.

Na področju policije in drugih varnostnih nalog MNZ opravlja naslednje temeljne naloge:
- pripravlja predloge za obvezne usmeritve ministra za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) policiji ter pripravlja oziroma sodeluje pri
pripravi razvojnih in drugih sistemskih, temeljnih in strateških usmeritev za delo policije;
- opravlja sistemske nadzore nad delom policije;
- sprejema, obravnava in rešuje pritožbe zoper delo policistov in policije ter usmerja in nadzira delo policije na področju reševanja pritožb;
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- opravlja sistemske normativne dejavnosti pri pripravi zakonskih, podzakonskih predpisov z delovnega področja policije, zasebnega varovanja,
detektivske dejavnosti in varnosti na smučiščih ter sodeluje pri pripravi predpisov s področja občinskega redarstva in tajnih podatkov;
- spremlja in sodeluje pri koordinaciji nalog policije z drugimi varnostnimi subjekti na državni, regionalni in lokalni ravni;
- izvaja sistemske analize in raziskave s področja dela policije, zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva in varnosti na
smučiščih;
- izvaja upravne naloge na področju detektivske dejavnosti, dejavnosti zasebnega varovanja in varnosti na smučiščih ter vodi register imetnikov
licenc na področju zasebnega varovanja, evidenco oseb, ki opravljajo varnostne storitve ter evidenco nadzornikov na smučiščih;
- sodeluje s strokovnimi interesnimi združenji na področju zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti in varnosti na smučiščih ter z organi in
združenji lokalne samouprave in združenji na področju občinskega redarstva;
- opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju Zakona o občinskem
redarstvu (ZORed);
- izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov za zaposlene v ministrstvu ter drugih organih, ki morajo po Zakonu o tajnih podatkih imeti
dovoljenje, razen za zaposlene v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije in Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ter zaposlene v organih,
ki potrebujejo dovoljenje zaradi opravljanja obrambnih dolžnosti ali vojaške službe;
- opravlja naloge ministrstva glede preizkusa policijske omejitve gibanja tujcev v Centru za tujce na podlagi 79.a člena Zakona o tujcih (ZTuj-2);
- izdaja varnostna dovoljenja organizacijam, katerim se tajni podatki posredujejo zaradi izvajanja naročil organa, razen za naročila na obrambnem
področju in naročila povezana z delom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, in dovoljenja za dostop do tajnih podatkov osebam zaposlenim
v teh organizacijah;
- vodi register tajnih podatkov ministrstva in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju: inšpektorat, IRSNZ);
- izvaja notranji nadzor nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih (ZTP) in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi v ministrstvu in inšpektoratu;
- pripravlja sistemske rešitve za delovanje ministrstva, policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve v krizi, izrednem stanju in vojni
ter na področju zaščite, reševanja in pomoči.
Poslanstvo direktorata izhaja iz veljavnih pravnih predpisov ter nalog Ministrstva za notranje zadeve RS (v nadaljevanju: ministrstvo, MNZ) v
razmerju do policije in zakonsko določenih drugih varnostnih subjektov, pri čemer opravlja naloge ministrstva na področju usmerjanja in nadziranja
policije, pritožb zoper policiste, zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in varstva tajnih
podatkov. Poleg tega izvaja tudi analitsko in razvojno dejavnost s teh področij.

Na področju evropskih in mednarodnih zadev opravlja naslednje temeljne naloge:
- nudi celovito vsebinsko in logistično podporo na področju EU zadev in mednarodnega sodelovanja ministru, državnemu sekretarju in
generalnemu direktorju policije;
- načrtuje, izvaja in usklajuje naloge v zvezi s sodelovanjem ministrstva in policije v delovnih telesih institucij Evropske unije;
- zagotavlja koordinacijo in sodelovanje s pristojnimi službami znotraj ministrstva in policije;
- zagotavlja aktivno in učinkovito sodelovanje predstavnikov ministrstva in policije na vseh ravneh odločanja v EU in pri tem nudi vso logistično
podporo;
- zagotavlja učinkovito koordinacijo z drugimi pristojnimi resornimi ministrstvi in vladnimi službami;
- usklajuje stališča Republike Slovenije za delovanje v delovnih telesih institucij EU s pristojnimi vladnimi službami, resornimi ministrstvi in
Državnim zborom in jih potrjuje na EU portalu;
- pripravlja strategijo zastopanja stališč Republike Slovenije v sodelovanju z ostalimi pristojnimi vladnimi službami in resornimi ministrstvi;
- usmerja delo na področju pravosodja in notranjih zadev na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju;
- načrtuje, izvaja in usklajuje naloge ministrstva in policije s področja mednarodnega sodelovanja;
- načrtuje, vodi in koordinira postopke v zvezi s sklepanjem mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih dokumentov;
- pripravlja strategijo in programe bilateralnega in multilateralnega mednarodnega sodelovanja ministrstva in policije in koordinira njihovo izvajanje;
- vodi pregled vseh mednarodnih aktivnosti ministrstva in policije in pripravlja poročila in informacije za potrebe Vlade Republike Slovenije in drugih
državnih organov;
- vodi in koordinira posamezne vsebinske projekte na medresorski ravni ter jih predstavlja in zastopa v različnih mednarodnih forumih;
- pripravlja program usposabljanja na področju Evropskih zadev za javne uslužbence ministrstva in policije;
- opravlja druge naloge v zvezi z mednarodnim sodelovanjem.

1711-17-0001 - Urejanje notranjih zadev
Opis ukrepa
Ukrep se nanaša na zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov za delovanje ministrstva. Gre za izvajanje rednega delovanja Ministrstva za
notranje zadeve z ustreznimi potrebnimi kadri ter s tem povezanih stroškov plač in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov delodajalca za socialno
varnost za zaposlene. V okviru ukrepa se zagotavljajo pogoji dejavnosti upravno notranjih zadev, povezane z delovanjem društev, političnih strank
in ustanov, posedovanjem orožja in dejavnosti vezane na javna zbiranja. Sem sodijo tudi sistemske naloge s področja dela policije in drugih
subjektov nacionalne varnosti, vključno z zasebnim varovanjem, detektivsko dejavnostjo, občinskim redarstvom in področjem varnosti na
smučiščih. Prav tako se zagotavlja tudi izdaja dokumentov v nujnih primerih. Ministrstvo za notranje zadeve je skladno z Zakonom o potnih listinah
in Zakonom o osebni izkaznici pristojni organ za izdajo potnih listin in osebnih izkaznic v nujnih primerih, kot so smrt, bolezen, nujna službena pot v
tujino ipd. Izdaja obeh dokumentov z namenom reševanja nepredvidenih življenjskih situacij, zagotavlja državljanom možnost uresničevanja
ustavne pravice do svobode gibanja in se na Ministrstvu za notranje zadeve izvaja že od osamosvojitve Republike Slovenije, od leta 1991 dalje.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019.

Neposredni učinki
C7209 - Nemoteno izvajanje nalog s področja ministrstva
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Prispeva k rezultatu: C7138 - Priprava in izvajanje normativnih predpisov
Opravljanje nadzorov nad subjekti varnostnih storitev in obravnava pritožb na senatih. Naloge s področja upravno notranjih zadev (UNZ) morajo
biti izvedene pravočasno in učinkovito, kar pomeni sprememba zakonodaje in upravno odločanje v zakonsko določenih rokih ter uspešno delovanje
registrov upravno notranjih zadev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09548 Število izdanih osebnih listin na DUNZMN

I09549 Delež implementirane zakonodaje od predvidene

I09550 Število posredovanih podatkov iz CRP

I09551 Število senatov

IZH. LETO

Število 2015

%

2015

Število 2015

Število 2015

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

43,00

2016

0,00

85,00

2017

50,00

71,00

2018

50,00

0,00

2019

60,00

0,00

2016

0,00

80,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

0,00

2019

100,00

0,00

2016

0,00

86.923.843,00

2017

26.000.000,00

29.563.622,00

2018

26.000.000,00

0,00

2019

80.000.000,00

0,00

2016

0,00

69,00

2017

70,00

72,00

2018

70,00

0,00

2019

70,00

0,00

100,00

25.843.364,00

77,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število izdanih S tem kazalnikom beležimo število izdanih dokumentov v nujnih primerih. Ministrstvo za notranje zadeve je skladno z Zakonom o potnih
I09548 osebnih listin listinah in Zakonom o osebni izkaznici pristojni organ za izdajo potnih listin in osebnih izkaznic v nujnih primerih, saj s tem zagotavljamo
na DUNZMN državljanom možnost uresničevanja ustavne pravice do svobode gibanja.

I09549

Delež
implementirane
S tem kazalnikom merimo sprejeto zakonodajo glede na normativni program Vlade RS
zakonodaje od
predvidene

Število
posredovanih
I09550
podatkov iz
CRP

S tem kazalnikom merimo število posredovanih podatkov o posameznikih preko Centralnega registra prebivalstva.

Kazalnik prikazuje število senatov, na katerih se obravnava pritožbe, ko iz vsebine izhajajo očitki hudega posega policista v človekove
pravice in temeljne svoboščine ali v nekaterih drugih primerih iz 4. odstavka 148. člena ZNPPol. Pritožbeni postopek, se nadaljuje na
I09551 Število senatov
senatu tudi v primeru, ko se pritožnik ne strinja z ugotovitvami vodje policijske enote v pomiritvenem postopku. Število senatov je
odvisno od števila vloženih pritožb in primerov neuspešnih pomiritvenih postopkov.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2019

595,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZCRP-UPB1

Zakon o centralnem registru prebivalstva (uradno prečiščeno besedilo) (ZCRP-UPB1)

ZDD-1

Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1)

ZDRS

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS)

ZDru-1

Zakon o društvih (ZDru-1)

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZEPI

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)

ZEVP-1

Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1)

ZMatR-UPB2

Zakon o matičnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZMatR-UPB2)

ZOI-1

Zakon o osebnem imenu (ZOI-1)

ZOIzk-UPB2

Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB2)

ZORed

Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)

ZOro-1-UPB1

Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) (ZOro-1-UPB1)

ZP-1-UPB8

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)

ZPLD-1-UPB4

Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB4)

ZPolS-UPB1

Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPolS-UPB1)
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ZTP-UPB2

Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB2)

ZTuj-1-UPB6

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB6)

ZUP

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

ZVDZ-UPB1

Zakon o volitvah v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ-UPB1)

ZVOP-1-UPB1

Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)

ZVRK

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

ZVSmuč-UPB1

Zakon o varnosti na smučiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVSmuč-UPB1)

ZZasV-1

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)

ZZDT-UPB2

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT-UPB2)

1711-17-S001 - Prostorski in delovni pogoji
Opis skupine projektov
V skupini projektov se zagotavljajo sredstva za zamenjavo in dopolnitev informacijske opreme.

Neposredni učinki
C7345 - Stabilizacija in optimizacija delovanja informacijskega sistema
Prispeva k rezultatu: C7138 - Priprava in izvajanje normativnih predpisov
S stabilnim informacijskim sistemom upravnih notranjih zadev je zagotovljena zanesljiva podpora upravljanju registrov na samem ministrstvu; na
drugi strani pa zagotovljen ustrezen nivo storitev strankam na upravnih enotah. Nemoteno delovanje registrov je ključnega pomena za delovanje
ministrstva in drugih deležnikov, ki uporabljajo registre.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09694

Neplaniran izpad registrov ISUNZ

VIR ME IZH. LETO
ura

2015

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

10,50

2016

0,00

5,50

2017

8,00

6,00

2018

8,00

0,00

2019

5,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Neplaniran izpad
I09694
registrov ISUNZ

OPIS
S tem kazalnikom beležimo število ur neplaniranega izpada registrov ISUNZ, ki ogrožajo uspešno delovanje registrov oz. bi
povzročili morebiten zastoj v delovanju državne uprave.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0804 - Migracije in mednarodna zaščita
080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija

Opis podprograma
Ministrstvo v okviru podprograma 080401 izvaja naloge, ki se nanašajo na področje migracij, mednarodne zaščite in integracije tujcev. Naloge, ki jih
opravlja:
- spremlja stanje na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije tujcev, ugotavlja gibanja in pojave ter sprejema ukrepe;
- nadzoruje izvajanje zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije tujcev;
- izvršuje politike na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije tujcev, daje pobude in predloge za oblikovanje in izvajanje migracijske
politike Republike Slovenije;
- zastopa ministrstvo kot stranko v pritožbenih postopkih pred upravnim in vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter drugimi državnimi organi;
- pripravlja predloge zakonov in podzakonskih predpisov in mnenj k predlogu zakonov v medresorskem usklajevanju;
- pripravlja strokovne podlage za mednarodno in evropsko sodelovanje na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije tujcev;
- sodeluje z diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi tujih držav ter drugimi domačimi in mednarodnimi institucijami;
- koordinira naloge delovne skupine za zagotavljanje enotnega in organiziranega sodelovanja na področju migracij in za pripravo ukrepov za
uveljavitev načel in ciljev migracijske politike, sprejete na podlagi Zakona o tujcih in Resolucije o migracijski politiki Republike Slovenije;
- sodeluje pri delu strokovnih teles EU in Sveta Evrope;
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev (IOM, ICMPD, SE, UNHCR …);
- koordinira in izvaja naloge odgovornega in pooblaščenega organa za Sklad za azil, migracije in vključevanje.

1711-17-0002 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija
Opis ukrepa
Ukrep Migracije, mednarodna zaščita in integracija združuje izvajanje in spremljanje stanja na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije
državljanov tretjih držav, ter izvedbo projekta premestitve in preselitve, s katerima bo Republika Slovenija pomagala predvsem Grčiji in Italiji pri
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reševanju begunske krize. Ukrep vključuje vodenje in odločanje v postopkih priznanja mednarodne zaščite. Znotraj ukrepa se neposredno
implementira tudi evropska zakonodaja (Eurodac in Dublin). Pod Ukrep Migracije, mednarodna zaščita in integracija spada tudi uspešno izvajanje
integracijskih ukrepov za državljane tretjih držav, in sicer je cilj zagotoviti njihovo uspešno integracijo ter uspešno implementacijo Uredbe o načinih
in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019.

Neposredni učinki
C7301 - Oskrba migrantov
Prispeva k rezultatu: C7155 - Zagotavljanje tečaja slovenskega jezika - ZIP - začetna integracija priseljencev
MNZ izvaja ukrepe na področju sprejema prosilcev za mednarodno zaščito in ukrepe, ki omogočajo lažje vključevanje državljanov tretjih držav v
slovensko družbo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09553 Število rešenih prošenj za mednarodno zaščito

I09554 Število oskrbljenih prosilcev za mednarodno zaščito

IZH. LETO IZH. VREDNOST

Število 2015

45,00

Število 2015

277,00

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2016

0,00

925,00

2017

400,00

1.278,00

2018

500,00

0,00

2019

900,00

0,00

2016

0,00

1.308,00

2017

1.000,00

1.476,00

2018

0,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število rešenih prošenj za mednarodno
I09553
zaščito
I09554

Število oskrbljenih prosilcev za
mednarodno zaščito

Kazalnik prikazuje število pravnomočno rešenih prošenj za mednarodno zaščito.
Kazalnik prikazuje število nastanjenih prosilcev za mednarodno zaščito v nastanitvenih kapacitetah
ministrstva v obdobju enega leta.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZMZ-UPB2

Zakon o mednarodni zaščiti (uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-UPB2)

ZTuj-1-UPB6

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB6)

1711-14-S001 - EU SREDSTVA IN SKLAD AMF - 2014-2020
Opis skupine projektov
- zagotoviti ustrezne ravni sprejemnih pogojev za prosilce za mednarodno zaščito, - vzpostavitev mehanizma zagotavljanja večjih kapacitet
nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito v izrednih razmerah.

Neposredni učinki
C7302 - Pomoč pri sprejemu in integraciji
Prispeva k rezultatu: C7155 - Zagotavljanje tečaja slovenskega jezika - ZIP - začetna integracija priseljencev
Pomoč pri sprejemu ter zagotavljanje pogojev za uspešno vključevanje državljanov tretjih držav je doseženo tudi s pomočjo črpanja EU sredstev –
Sklad za azil, migracije in vključevanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09555 Število premeščenih oseb

I09556 Število preseljenih oseb

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2015

Število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2016 0,00

217,00

2017 407,00

108,00

2018 350,00

0,00

2019 0,00

0,00

2016 0,00

0,00

2017 40,00

0,00

2018 20,00

0,00

2019 0,00

0,00

0,00

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST
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I09557 Število izvedenih programov na področju sprejema prosilcev za MZ

I09558 Število izvedenih programov na področju vključevanja državljanov tretjih
držav

Število 2015

Število 2015

14,00

27,00

2016 0,00

8,00

2017 16,00

7,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2016 0,00

17,00

2017 12,00

8,00

2018 9,00

0,00

2019 6,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I09555 Število premeščenih oseb

Kazalnik prikazuje število oseb, ki jih bo RS na podlagi sklepa Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve o uvedbi
začasnih ukrepov na področju MZ v korist Italije in Grčije, sprejela, ter jim podelila status MZ (v kolikor bodo
izpolnjevali pogoje po ZMZ)

I09556 Število preseljenih oseb

Kazalnik prikazuje število oseb, ki jih bo RS na podlagi evropske preselitvene sheme, sprejela iz tretjih držav ter jim
podelila status mednarodne zaščite (v kolikor bodo izpolnjevali pogoje po ZMZ)

I09557

Število izvedenih programov na
Kazalnik prikazuje število programov, ki so namenjeni sprejemu prosilcev za MZ in jih sofinancira EU in omogočajo
področju sprejema prosilcev za MZ dodano vrednost na področju popolne oskrbe prosilcev za MZ.

Število izvedenih programov na
I09558 področju vključevanja državljanov
tretjih držav

Kazalnik prikazuje število programov, ki spodbujajo vključevanje državljanov tretjih držav v slovensko družbo in se
sofinancirajo s pomočjo EU skladov s področja migracij

1714 - Policija
Oris proračunskega uporabnika
Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in kot ena izmed nosilk nacionalne varnosti zagotavlja notranjo varnost Republike
Slovenije tako, da ščiti ustavnopravno ureditev, demokratični politični sistem, človekove pravice in temeljne svoboščine ter druge ustavnopravne
vrednote. Pri uresničevanju poslanstva policije, da pomaga ljudem, skrbi za njihovo varnost in za varnost premoženja, je pomembno uravnoteženo
in usklajeno delovanje policije na državni, regionalni in lokalni ravni ter učinkovito mednarodno sodelovanje.
V pristojnosti PU 1714 Policija, v okviru politike 08 Notranje zadeve in varnost, je program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost, ki vsebuje tri
podprograme, in sicer:
- podprogram 080201 Javni red in splošna varnost ljudi in premoženja,
- podprogram 080202 Kriminalistična dejavnost,
- podprogram 080203 Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
080201 - Javni red in splošna varnosti ljudi in premoženja

Opis podprograma
V okviru podprograma Javni red in splošna varnost ljudi in premoženja se izvajajo ukrepi, ki zajemajo temeljne policijske dejavnosti in sicer:
- ukrep Nadzor varnosti cestnega prometa, ki vključuje sredstva za izvajanje sistematičnega in učinkovitega policijskega delovanja na področju
uresničevanja ciljev glede varnosti cestnega prometa ter za izvajanje aktivnosti na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu s ciljem
doseganja višje stopnje varnosti v cestnem prometu. Na področju prometne varnosti je ključna naloga zagotoviti obravnavo prometnih nesreč in
učinkovito nadzirati cestni promet ter izvajati naloge policije za zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom in hudimi telesnimi
poškodbami. Policija z rednimi in izrednimi oblikami dela (ciljno usmerjenimi poostrenimi nadzori) nadzira predpise s področja varnosti
cestnega prometa (ugotavljanje pogojev za udeležbo voznikov in vozil v prometu, kontrolo hitrosti, obravnavanje prometnih nesreč, kontrola
socialne zakonodaje, prevozov nevarnega blaga). Policija med drugim skrbi tudi za nabavo in vzdrževanje tehničnih sredstev za odkrivanje
posameznih prekrškov. Z namenom usklajenega nadzora prometa policija sodeluje z drugimi državnimi organi in policijami sosednjih držav.
Hkrati je slovenska policija članica evropskega združenja prometnih policij TISPOL-a, preko katerega so koordinirane posamezne aktivnosti
prometnih policij po vsej Evropi.
- ukrep Javni red in splošno varnost ljudi in premoženja. Policija z rednimi in izrednimi oblikami dela (ciljno usmerjenimi poostrenimi nadzori)
izvaja predpise na področju zagotavljanja javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja. Spekter nalog je zelo širok, saj področje
pokriva vse naloge, ki se ne nanašajo na varnost cestnega prometa ali na mejne zadeve in tujsko problematiko. Zakoni policiji nalagajo
neposredne naloge nadzora nad izvrševanjem posameznih zakonskih določb. V nekaterih primerih policija pri svojem delu tesno sodeluje z
drugimi pristojnimi državnimi organi, predvsem različnimi inšpekcijskimi službami, v primeru ukrepov za preprečevanje nasilja v družini in pri
obravnavi žrtev nasilja v družini pa tudi z nevladnimi institucijami. Policija na področju zagotavljanja javnega reda in miru ter splošne varnosti

Stran 8 od 25

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2019

ljudi in premoženja v povezavi z javnimi zbiranji aktivno sodeluje z organizatorji javnih zbiranj, glede problematike organiziranih navijaških
skupin pa tudi s posameznimi športnimi panožnimi zvezami. Pri potovanju organiziranih navijaških skupin preko ozemlja Slovenije ali v tujino
pa policija sodeluje tudi z varnostnimi organi drugih držav. Veliko aktivnosti je usmerjenih tudi v varovanje narave in okolja ter v ukrepe v zvezi
z različnimi naravnimi in drugimi nesrečami.
- ukrep Varovanje določenih oseb in objektov, ki zajema sredstva za učinkovito delovanje na področju uresničevanja ciljev povezanih z
varovanjem določenih oseb, objektov in okolišev objektov.
- ukrep Operativna podpora policijskim nalogam, ki vključuje naloge, ki se nanašajo na podporo pri opravljanju policijskih nalog. Vključeni so
materialni stroški za delovanje policije.
- ukrep Pomožna policija. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji je odpravil rezervno sestavo policije in predpisal postopno
uvedbo pomožne policije, katere pripadniki so državljani, ki sklenejo pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so usposobljeni za
izvajanje nalog policije.
- ukrep Plače policije zajema sredstva za plače zaposlenih v policiji.
- ukrep Prevozna sredstva in oprema se nanaša na zagotovitev ustreznih prevoznih sredstev in opreme za nemoteno delovanje skladno z
zakonskimi predpisi in standardi policije.
- ukrep Prostorski in delovni pogoji policije, ki se nanaša na zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in opreme, skladno z zakonskimi predpisi in
standardi v Policiji. V okviru tega cilja se izvajajo vse potrebne aktivnosti v smislu določanja obsega potreb, zbiranje in analiziranje strokovnih
podlag, ki so osnova za pridobivanje potrebne investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanje posameznih projektov v okviru
razpoložljivih finančnih sredstev in predhodnega načrtovanja posameznih aktivnosti. V okviru ukrepa se peljejo tudi postopki za odkupe
potrebnih zemljišč in poslovnih prostorov, ki jih Policija potrebuje oz. uporablja za svoje delovanje, urejanja ZK stanja nepremičnin ter izvajanja
geodetskih odmer in parcelacij.

1714-17-0002 - Varovanje določenih oseb in objektov
Opis ukrepa
Policija varuje z ukrepi operativnega, preventivnega, tehničnega in neposredno fizičnega varovanja v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb,
prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (Uradni list RS, št.63/2013). Tako so varovani: predsednik RS, predsednik Vlade RS,
predsednik Državnega zbora RS, minister za zunanje zadeve, ministrica za obrambo in ministrica za notranje zadeve. Na podlagi odredbe generalnega
direktorja policije smo daljše obdobje varovali še dva sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. Pred časom smo z varovanji zaključili, ker so prenehali
razlogi, ki so narekovali uvedbo varovanja. Glede na porast in odmevnost še nekaterih kazenskih preiskav in postopkov je možno napovedati, da bo
varovanj tako državnih tožilcev kakor tudi sodnikov še več, kar pa za policijo, predvsem pa UVZ predstavlja nove obremenitve tako v kadrovskem
kakor tudi v materialno-tehničnem smislu. Ob menjavi predsednika RS, eno leto varujemo še bivšega predsednika RS, ob menjavi vlade pa šest
mesecev bivšega predsednika Vlade RS in bivšega predsednika DZ RS, ter po tri mesece zgoraj navedene ministre, kar pomeni, da se nam v takšnih
primerih podvoji uporaba tako vozil in ostale materialno-tehnične opreme kakor tudi moštva. Varovanje se izvaja tako doma kakor tudi na p

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019.

Neposredni učinki
C7342 - Varovanje določenih oseb in objektov
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Zagotavljanje varnosti varovanih oseb, objektov in okolišev; z izdelavo ocene ogroženosti so podane podlage za določitev ustreznih ukrepov
varovanja in uspešnost same izvedbe varovanja za tuje varovane osebe, ki se zadržujejo ali so na obisku v naši državi in za varovanje tujih
veleposlaništev na območju R Slovenije. Glede na samo politično dogajanje v naši državi pa je prav tako pomembno izdelovati ocene ogroženosti za
domače varovane osebe in na podlagi le-teh izdelati ustrezne načrte varovanja. Policija varuje z ukrepi operativnega, preventivnega, tehničnega in
neposredno fizično varovanje: 1. DOMAČE VAROVANE OSEBE- varovani so: predsednik RS, predsednik vlade RS, predsednik Državnega zbora
RS, minister za zunanje zadeve, ministrica za notranje zadeve in ministrica za obrambo. Na podlagi ocene ogroženosti za posamezno osebo (tožilci,
sodniki) lahko generalni direktor policije odredi varovanje varovane osebe. Po izvedenih volitvah se za določeno obdobje varuje bivšega
predsednika RS in tudi bivšega predsednika Vlade RS, bivšega predsednik DZ RS in ostale bivše varovane ministre. Vsa ta dodatna varovanja za
Center za varovanje in zaščito predstavlja kadrovsko in materialno obremenitev. Varovanja se izvajajo doma kakor tudi na potovanjih v tujini, kar
prinaša večje finančne stroške z samimi letalskimi prevozi. 2. TUJE VAROVANE OSEBE: v skladu z zakonodajo in ocenami ogroženosti ter načrti
varovanja se varujejo tuje varovane osebe na uradnih in neuradnih obiskih v RS. Pri teh varovanjih so v veliki meri vključene tudi druge policijske
enote, kar ima še dodatno finančno obremenitev za policijo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09678 Število izdelanih ali dopolnjenih ocen ogroženosti

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2015

340,00

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2016

0,00

162,00

2017

360,00

164,00

2018

370,00

0,00

2019

240,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Število izdelanih ali
I09678 dopolnjenih ocen
ogroženosti

OPIS
Cilj je ocenjevanje ogroženosti varovanih oseb in objektov ter okolišev objektov s poudarkom na pojavu novih oblik terorizma,
uvajanju novih pristopov na področju varovanja varovanih oseb in objektov, uvajanja novih oblik sodelovanja, povezovanja in
usposabljanja ter izobraževanja v
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJZ-UPB5

Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB5)

ZPol-UPB4

Zakon o policiji (uradno prečiščeno besedilo) (ZPol-UPB4)

ZZPOFPR

Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR)

1714-17-0003 - Javni red in splošna varnost ljudi in premoženja
Opis ukrepa
Policija z rednimi in izrednimi oblikami dela (ciljno usmerjenimi poostrenimi nadzori) izvaja predpise na področju zagotavljanja javnega reda in miru
ter splošne varnosti ljudi in premoženja. Spekter nalog je zelo širok, saj področje pokriva vse naloge, ki se ne nanašajo na varnost cestnega prometa
ali na mejne zadeve in tujsko problematiko. Zakoni policiji nalagajo neposredne naloge nadzora nad izvrševanjem posameznih zakonskih določb. V
nekaterih primerih policija pri svojem delu tesno sodeluje z drugimi pristojnimi državnimi organi, predvsem različnimi inšpekcijskimi službami, v
primeru ukrepov za preprečevanje nasilja v družini in pri obravnavi žrtev nasilja v družini pa tudi z nevladnimi institucijami. Policija na področju
zagotavljanja javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja v povezavi z javnimi zbiranji aktivno sodeluje z organizatorji javnih
zbiranj, glede problematike organiziranih navijaških skupin pa tudi s posameznimi športnimi panožnimi zvezami. Pri potovanju organiziranih
navijaških skupin preko ozemlja Slovenije ali v tujino pa policija sodeluje tudi z varnostnimi organi drugih držav. Veliko aktivnosti je usmerjenih tudi
v varovanje narave in okolja ter v ukrepe v zvezi z različnimi naravnimi in drugimi nesrečami.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019.

Neposredni učinki
C7340 - Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Zmanjšanje števila hujših kršitev javnega reda in miru na javnih krajih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09679 Št. poškodb policistov pri uporabi prisilnih sredstev ter posledice napadov na
policiste

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

2015

0,02

2016 0,00

0,01

2017 0,02

0,02

2018 0,01

0,00

2019 0,01

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Št. poškodb policistov pri uporabi prisilnih sredstev ter posledice
I09679
napadov na policiste

Kazalnik prikazuje število poškodb policistov pri uporabi prisilnih sredstev in
napadov na policiste.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZCestV

Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV)

ZEPI

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)

ZG

Zakon o gozdovih (ZG)

ZGZH

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH)

ZIntPK

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

ZJRM-1

Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)

ZJZ

Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ)

ZKP

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

ZNDM-2-UPB1

Zakon o nadzoru državne meje (uradno prečiščeno besedilo) (ZNDM-2-UPB1)

ZOI-1

Zakon o osebnem imenu (ZOI-1)

ZOIzk-1

Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1)

ZOPA

Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)

ZOro-1-UPB1

Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) (ZOro-1-UPB1)

ZOUTI

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI)

ZPLD-1-UPB4

Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB4)
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ZPND

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)

ZPPPD

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD)

ZPPreb

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb)

ZPUPD

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD)

ZRPSJ

Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ)

ZTuj-1-UPB6

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB6)

ZV-1

Zakon o vodah (ZV-1)

ZVarCP

Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)

ZVin

Zakon o vinu (ZVin)

ZVKD-1

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

ZVNDN

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)

ZVO-1-UPB1

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1)

ZVoz

Zakon o voznikih (ZVoz)

ZVPH

Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (ZVPH)

ZVRK

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

ZVSmuč-UPB1

Zakon o varnosti na smučiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVSmuč-UPB1)

ZVU-UPB1

Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1)

ZZasV-1

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)

ZZavar

Zakon o zavarovalništvu (ZZavar)

ZZZiv-UPB2

Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB2)

1714-17-0004 - Nadzor varnosti cestnega prometa
Opis ukrepa
Policija z rednimi in izrednimi oblikami dela (ciljno usmerjenimi poostrenimi nadzori) nadzira predpise s področja varnosti cestnega prometa
(ugotavljanje pogojev za udeležbo voznikov in vozil v prometu, kontrolo hitrosti, obravnavanje prometnih nesreč, kontrola socialne zakonodaje,
prevozov nevarnega blaga). Z namenom usklajenega nadzora prometa policija sodeluje z drugimi državnimi organi in policijami sosednjih držav.
Hkrati je slovenska policija članica evropskega združenja prometnih policij TISPOL-a, preko katerega so koordinirane posamezne aktivnosti
prometnih policij po vsej Evropi.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019.

Neposredni učinki
C7343 - Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Prispeva k rezultatu: C2106 - Boljša prometna varnost, zmanjševanje število umrlih in hudo telesno poškodovanih
Neposredni učinek izvajanja aktivnosti na področju varnosti cestnega prometa so: zmanjšanje števila mrtvih in poškodovanih v prometnih
nesrečah, zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne
snovi, manjši delež prometnih nesreč in posledic zaradi neprilagojene hitrosti, strani in smeri vožnje, zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno
poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil, zmanjšanje števila mrtvih ter hudo telesno poškodovanih med kolesarji, zmanjšanje števila
prometnih nesreč z udeležbo pešcev, zmanjšanje števila umrlih mladih voznikov, število izvedenih dejavnosti na posameznih področjih varnosti
cestnega prometa (hitrost, alkohol, varnostni pas, pešci, kolesarji, vozniki enoslednih motornih vozil …), ugotovljeno število kršitev, ki so
najpogostejši vzroki hudih prometnih nesreč.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09680

Število odrejenih alkotestov

I09681

VIR ME

Delež negativnih rezultatov alkotestov

IZH. LETO

število 2015

št

2015

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

321.885,00

2016

0,00

293.822,00

2017

321.000,00

394.856,00

2018

321.000,00

0,00

2019

321.000,00

0,00

2016

0,00

282.226,00

2017

309.000,00

378.915,00

2018

309.000,00

0,00

2019

309.500,00

0,00

309.743,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Število odrejenih
I09680
alkotestov
I09681

Delež negativnih
rezultatov alkotestov

OPIS
V letu 2015 so policisti odredili 321.885 alkotestov ali za 16 % manj kot v letu 2014. Ciljne vrednostni za prihodnja leta je težko
določiti bodo pa ostala približno na enaki ravni kot v letu 2015.
V letu 2015 je bilo 309.743 negativnih rezultatov alkotestov ali za 16 % manj kot v letu 2014. Ciljne vrednostni za prihodnja
leta je težko določiti bodo pa ostala približno na enaki ravni kot v letu 2015.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZCestV

Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV)

ZJC

Zakon o javnih cestah (ZJC)

ZMV

Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)

ZOZP

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP)

ZP-1

Zakon o prekrških (ZP-1)

ZPCP-2

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

ZPNB

Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB)

ZPol

Zakon o policiji (ZPol)

ZPPCP-1

Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1)

ZPPŽP

Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP)

ZPrCP

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

ZTro

Zakon o trošarinah (ZTro)

1714-17-0007 - Operativna podpora policijskim nalogam
Opis ukrepa
Ukrep podpira splošne naloge za delovanje policije na celotnem območju Republike Slovenije, izobraževanje zaposlenih, tekoče vzdrževanje
prostorov in informacijske opreme ter vozil in ostale opreme namenjen splošnim nalogam.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019.

Neposredni učinki
C7338 - Zagotavljanje osnovnih pogojev delovanja
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Skrb za nemoteno delovanje informacijskega sistema in s tem zagotavljanje osnovnih pogojev delovanja informacijskega sistema.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09675 Količina nenačrtovanih izpadov centralnega informacijskega sistema (v
minutah)

I09676 Količina načrtovanih izpadov centralnega informacijskega sistema (v
minutah)

I09677 Število opravljenih storitev v laboratoriju za kontrolo merilnikov

IZH.
LETO

minuta 2015

minuta 2015

število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

403,00

2016 0,00

300,00

2017 120,00

545,00

2018 120,00

0,00

2019 120,00

0,00

2016 0,00

1.562,00

2017 1.500,00

1.156,00

2018 1.500,00

0,00

2019 1.500,00

0,00

2016 0,00

250,00

2017 250,00

0,00

2018 250,00

0,00

2019 250,00

0,00

2.074,00

270,00

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Količina nenačrtovanih
izpadov centralnega
I09675
informacijskega sistema (v
minutah)

Količina izpadov centralnega informacijskega sistema, ki niso bili načrtovani in so nastali zaradi nepredvidljivih razlogov
(okvara strojne opreme, napaka v programski opremi, padec omrežja itd.)

Količina načrtovanih izpadov
I09676 centralnega informacijskega
sistema (v minutah)

Količina izpadov centralnega informacijskega sistema, ki so bili načrtovani zaradi vzdrževalnih del na programski, strojni
in omrežni opremi in so nujni za zanesljivo delovanje informacijskega sistema.

Število opravljenih storitev v
I09677 laboratoriju za kontrolo
merilnikov

Število opravljenih posegov na merilnikih hitrosti, alkoskpih in drugih merilnikih, za katerega je laboratorij policije
akreditiran. Po odločitvi vodstva policije ne izvajamo več akreditiranih kontrol. Za kontrolo kakovosti storitev Urada RS
za meroslovje izvajamo od marca 2016 samo še neakreditirane kontrole.

Pravne podlage
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ID

NAZIV

ZDDO

Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)

ZDIJZ-UPB2

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZEKom-UPB1

Zakon o elektronskih komunikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEKom-UPB1)

ZIntPK

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

ZIO

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJN-3

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

ZJRS

Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)

ZMatD

Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)

ZMR-2

Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)

ZMRB

Zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki (ZMRB)

ZMRS

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS)

ZMV

Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)

ZNOMCMO

Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO)

ZOFVI-UPB5

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5)

ZOPNN

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN)

ZPol

Zakon o policiji (ZPol)

ZTP

Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

1714-17-0008 - Plače policije
Opis ukrepa
Z ukrepom bomo zagotovili ustrezne kadrovske kapacitete za delo policije.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019.

Neposredni učinki
C7339 - Izvajanje kadrovskega načrta policije
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Izvajanje kadrovskega načrta v skladu z dovoljenim SKN ODU (skupnim kadrovskim načrtom organov državne uprave)pomeni kolikšen delež ljudi
lahko posamezen organ zaposli glede na finančni načrt. Glede na finančni načrt se namreč sprejme tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega
načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče uresničiti v okviru obsega sredstev za stroške dela v finančnem načrtu. Torej,
zgornja meja števila zaposlenih, ki jih ima lahko organ za doseganje ustreznega nivoja operativnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09682 Delež zasedenih sistemiziranih delovnih mest

IZH. LETO

delež 2015

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

100,00

2016

0,00

99,84

2017

100,00

100,03

2018

100,00

0,00

2019

100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I09682 Delež zasedenih sistemiziranih delovnih mest Pomeni kakšen je delež popolnitve delovnih mest, glede na prosta delovna mesta v organizacijski enoti.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2019

8.293,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDDO

Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDU-1

Zakon o državni upravi (ZDU-1)

ZIMI

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

ZInfP

Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)
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ZIntPK

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

ZIO-UPB1

Zakon o izobraževanju odraslih (uradno prečiščeno besedilo) (ZIO-UPB1)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJU-UPB3

Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)

ZNPK-UPB2

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZNPK-UPB2)

ZPol

Zakon o policiji (ZPol)

ZTP

Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

1714-17-0009 - Pomožna policija
Opis ukrepa
S pomožno policijo bo zagotovljena funkcionalna in operativna sposobnost policijskih enot v primerih opredeljenih v Zakonu o organiziranosti in
delu v policiji, in sicer: - ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov; - ob
naravnih in drugih nesrečah; - v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost; - za zavarovanje državne meje; - v primerih krize oziroma izrednega ali
vojnega stanja.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019

Neposredni učinki
C7341 - Zagotovitev zadostne podpore za izvajanje nalog policije s pomožnimi policisti
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
S širitvijo pomožne policije bo zagotovljena funkcionalna in operativna sposobnost policijskih enot v primerih opredeljenih v 104. členu Zakona o
organiziranosti in delu v policiji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09683

Število pomožnih policistov

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2015

259,00

2016

0,00

247,00

2017

1.500,00

430,00

2018

1.500,00

0,00

2019

1.500,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I09683

Število pomožnih policistov

Kazalnik kaže število pomožne policije

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZPol

Zakon o policiji (ZPol)

1714-17-S001 - Zagotavljanje delovnih pogojev in opreme policije
Opis skupine projektov
Namen skupine projektov je v naslednjih letih posodobiti in popolniti vozni park policije, z izločitvijo in nadomestitvijo iztrošenih vozil, zmanjšati
stroške vzdrževanja vozil ter zagotoviti učinkovito opravljanje nalog policije, zagotovitev posebnih tehničnih sredstev in nadgradnja in vzdrževanje
helikopterjev.

Neposredni učinki
C7351 - Zagotavljanje prostorskih in delovnih pogojev policije (objekti, oprema, prevozna sredstva)
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Ustrezna opremljenost policistov in normalni delovni pogoji policije, s popolnitvijo zalog skladiščne opreme oziroma zamenjavo dotrajane opreme in
prevoznih sredstev. Cilj je zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in opreme zaposlenim v Policiji, skladno s predpisano zakonodajo in
uveljavljenimi standardi v Policiji. Doseganje cilja bo doseženo z izvajanjem vseh potrebnih aktivnosti, ki vodijo do končne realizacije (zbiranje
potreb, izvedba analiz, določitev prioritet skladno z dodeljenimi finančnimi viri, izpeljava postopkov nabave opreme in investicijskega vzdrževanja
objektov, realizacija po sklenjenih pogodbah, ipd.). Z izvedbo tovrstnih postopkov ter realizacijo posameznih zadev v veliki meri zagotavljamo
nemoteno delovanje Policije (objektov in opreme).

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I09701 Povprečna starost prevoznih sredstev v letih

I09702 Delež pokritosti ozemlja države z digitalnim sistemom TETRA

I09703 Število državnih uporabnikov nacionalne in javne varnosti

I09704 Delež posodobljenih video nadzornih sistemov za nadzor policijskih objektov v
celotnem številu sistemov

I09705 Delež posodobljenih sistemov tehničnega varovanja na policijskih objekti v
celotnem številu sistemov

I09706 Število novih e-storitev

let

delež

IZH.
LETO

IZH.
Cil.
Dos.
LETO
VREDNOST
VREDNOST VREDNOST

2015

7,80

2015

število 2015

delež

delež

2015

2015

število 2015

0,70

7.000,00

0,03

0,00

0,00

2016 0,00

7,40

2017 7,10

6,30

2018 6,90

0,00

2019 6,70

0,00

2016 0,00

0,70

2017 0,70

0,70

2018 0,87

0,00

2019 0,75

0,00

2016 0,00

7.000,00

2017 7.000,00

7.876,00

2018 8.000,00

0,00

2019 8.000,00

0,00

2016 0,00

0,50

2017 0,70

0,70

2018 0,80

0,00

2019 0,85

0,00

2016 0,00

0,50

2017 0,70

0,70

2018 0,80

0,00

2019 0,85

0,00

2016 0,00

3,00

2017 3,00

6,00

2018 3,00

0,00

2019 3,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09702 - Delež pokritosti ozemlja države z digitalnim sistemom
TETRA
Izvedba javnega razpisa za projekt TETRA je zaustavljena zaradi revizijskega zahtevka enega ponudnikov in posledično bo prišlo do zamud pri
realizaciji projekta. Naročnik je revizijski zahtevek zavrnil in sedaj je potrebno počakati na odločitev Državne revizijske komisije. Ustrezno
prestavitvam rokov izgradnje se prilagodijo kazalniki glede radijskega pokrivanja in števila uporabnikov sistema TETRA. Prvotno navedeni kazalniki
bodo v primeru podpisa pogodbe za izgradnjo in vzdrževanje sistema TETRA doseženi v letu 2020.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09703 - Število državnih uporabnikov nacionalne in javne
varnosti
Izvedba javnega razpisa za projekt TETRA je zaustavljena zaradi revizijskega zahtevka enega ponudnikov in posledično bo prišlo do zamud pri
realizaciji projekta. Naročnik je revizijski zahtevek zavrnil in sedaj je potrebno počakati na odločitev Državne revizijske komisije. Ustrezno
prestavitvam rokov izgradnje se prilagodijo kazalniki glede radijskega pokrivanja in števila uporabnikov sistema TETRA. Prvotno navedeni kazalniki
bodo v primeru podpisa pogodbe za izgradnjo in vzdrževanje sistema TETRA doseženi v letu 2020.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I09701

Povprečna starost prevoznih
sredstev v letih

Kazalec meri povprečno starost (število let) vseh prevoznih sredstev v uporabi policije v obravnavanem obdobju. Ciljni
vrednosti stremita k optimalni starosti (4,5 let), pri kateri letni stroški vzdrževanja še ne presegajo knjigovodske
vrednosti prevoznega sredstva.

I09702

Delež pokritosti ozemlja države Delež pokritosti ozemlja države z digitalnim radijskim signalom TETRA (vrednost kazalnika 1 = pokritost ozemlja v
z digitalnim sistemom TETRA celoti)

I09703

Število državnih uporabnikov
nacionalne in javne varnosti

Število uporabnikov radijskih postaj DRS TETRA iz organizacij nacionalne in javne varnosti

I09704

Delež posodobljenih video
nadzornih sistemov za nadzor
policijskih objektov v celotnem
številu sistemov

Izhodiščna vrednost v letu 2015 je bila dosežena v okviru razpoložljivih pravic porabe. Ciljna vrednost kazalnika za
naslednji leti je prilagojena načrtovanim sredstvom za posodobitev videonadzornih sistemov na policijskih objektov. V
primerjavi s predhodnimi leti načrtujemo hitrejšo nadgradnjo in zamenjava zastarelih sistemov. (vrednost kazalnika 1 =
vsi sistemi so posodobljeni).

Delež posodobljenih sistemov
tehničnega varovanja na
I09705
policijskih objekti v celotnem
številu sistemov

Izhodiščna vrednost v letu 2015 je bila dosežena v okviru razpoložljivih pravic porabe. Ciljna vrednost kazalnika za
naslednji leti je prilagojena načrtovanim sredstvom za posodobitev sistemov tehničnega varovanja na policijskih objektih.
V primerjavi s predhodnimi leti načrtujemo hitrejšo nadgradnjo in zamenjava zastarelih sistemov. (vrednost kazalnika 1 =
vsi sistemi so posodobljeni).

I09706 Število novih e-storitev

Število e-storitev za uporabnike v policiji in za uporabnike v drugih organizacijah, s katerimi sodeluje. Gre za e-storitve,
ki so v določenem obdobju predane v operativno uporabo.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
080202 - Kriminalistična dejavnost

Opis podprograma
V naveden podprogram uvrščamo:
- omejevanje različnih oblik kriminalitete, izvajanje ukrepov zaščite ogroženih delavcev policije po Zakonu o policiji, izvajanje ukrepov v
programu zaščite prič po Zakonu o zaščiti prič ter izvajanje in izboljšanje kakovosti odkrivanja, zavarovanja, dokumentiranja in analiziranja
dokazov,
- uspešno in učinkovito odkrivanje in preiskovanje najhujših oblik gospodarske, finančne, organizirane in korupcijske kriminalitete.
Poslanstvo podprograma Kriminalistična dejavnost je povečanje stopnje varnosti z uspešnim in učinkovitim omejevanjem kriminalitete. V okviru
podprograma se izvajajo aktivnosti in projekti za oblikovanje kriminalitetne politike in strateškega načrta preprečevanja in zatiranja vseh oblik
kriminalne dejavnosti (organizirane, gospodarske, splošne itd). Med prednostne naloge sodi izvajanje nacionalnega programa preprečevanja in
zatiranja kriminalitete, priprava in operacionalizacija strategije boja na posameznih področjih kriminalistične dejavnosti, krepitev
medinstitucionalnega sodelovanja, vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema, razvoj nadzornega centra za nadzor telekomunikacij,
izvajanje ukrepov za zaščito prič, zagotavljanje najvišje stopnje kakovosti forenzičnih preiskav v skladu z evropskimi standardi in uskladitev
kazenske, materialne in procesne zakonodaje z resolucijami, konvencijami in priporočili Evropske unije. Posebna pozornost je usmerjena vsem
oblikam policijske dejavnosti, ki posegajo v temeljne človekove pravice in svoboščine ter varstvu človekovih pravic in svoboščin pred
morebitnimi zlorabami.
Na področju kriminalistične dejavnosti so poglavitni cilji:
- omejevanje različnih oblik kriminalitete,
- uspešno in učinkovito odkrivanje in preiskovanje najhujših oblik gospodarske, finančne, organizirane in korupcijske kriminalitete,
- izvajanje ukrepov zaščite ogroženih delavcev policije po Zakonu o policiji,
- izvajanje ukrepov v programu zaščite prič po Zakonu o zaščiti prič,
- izvajanje in izboljšanje kakovosti odkrivanja, zavarovanja, dokumentiranja in analiziranja dokazov,
- več odkritih kaznivih dejanj, več vloženih obtožnic brez dopolnitev in večji obseg, zasežene protipravno pridobljene premoženjske koristi.

1714-17-0005 - Odkrivanje, zavarovanje in analiziranje dokazov
Opis ukrepa
Policija ima zakonsko obvezo v ZKP, da odkriva in zavaruje sledove kaznivega dejanja, kar se izvaja na vseh nivojih. Za odkrivanje in zavarovanje
sledov je potrebna posebna oprema. Po ogledu kaznivega dejanja sledi analiza zavarovanih sledov v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL),
kar ima neposredni vpliv na raziskanost kaznivih dejanj v Sloveniji. Za analizo sledov so potrebne različne specifične aparature, ki jih je potrebno v
skladu z standardi tudi redno vzdrževati in obnavljati. NFL ima od leta 2010 akreditacijsko listino s strani Slovenske akreditacije kot preiskuševalni
laboratorij s katero dokazuje, da izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025. Pridobitev akreditacije je pogoj EU, da bodo sodišča lahko kot
dokazni material uporabljala mnenja le iz akreditiranih laboratorijev. Akreditacijo je potrebno vzdrževati.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019

Neposredni učinki
C7335 - Zavarovanje, dokumentiranje in analiziranje dokazov
Prispeva k rezultatu: C7333 - Verodostojno dokazno gradivo
Višja stopnja raziskanih kaznivih dejanj

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09664

Št. zadetkov iz baze DNK, AFIS in Prum

I09665

VIR ME

Število analiziranih vzorcev

IZH. LETO

število 2015

število 2015

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

500,00

2016

0,00

592,00

2017

520,00

529,00

2018

550,00

0,00

2019

550,00

0,00

2016

0,00

21.607,00

2017

22.000,00

29.130,00

2018

22.500,00

0,00

2019

23.000,00

0,00

23.000,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Št. zadetkov iz baze
I09664
DNK, AFIS in Prum
I09665

Število analiziranih
vzorcev

OPIS
Število zadetkov iz baz je odvisno od količine podatkov v bazi in števila ustrezno zavarovanih sledi. Štejejo se izključno zadetki
oseba - sled. Na podlagi tega lahko ocenimo kakovost dela od kraja dejanja do kazenske ovadbe.
Gre za objektivno merljiv podatek, ki govori o količini opravljenega dela NFL. Analizirani vzorci so odvisni od količine prejetih
vzorcev v NFL in sistema kakovost v NFL.

Pravne podlage
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ID

NAZIV

KZ-1

Kazenski zakonik (KZ-1)

ZIntPK

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

ZKem-UPB1

Zakon o kemikalijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZKem-UPB1)

ZKP-UPB4

Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB4)

ZOPOKD-UPB1

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPOKD-UPB1)

ZOro-1-UPB1

Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) (ZOro-1-UPB1)

ZPol

Zakon o policiji (ZPol)

ZZPrič

Zakon o zaščiti prič (ZZPrič)

1714-17-0006 - Preprečevanje in preiskovanje kriminalitete
Opis ukrepa
Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete zajema ukrepe za učinkovito in uspešno izvajanje zakonskih nalog Policije na področju
kriminalistične dejavnosti, kakor tudi prikritih preiskovalnih ukrepov na podlagi Zakona o kazenskem postopku. Ukrep zajema tudi učinkovito in
uspešno izvajanje dejavnosti za zaščito prič in drugih oseb, ki so ogrožena zaradi sodelovanja v kazenskem postopku. Finančna sredstva so
namenjena najemu prostorov za namestitev oseb, ki so v programu zaščite prič, zagotavljanju ekonomske podpore zaščitenim pričam in nabavi
tehnične in specialne opreme za nemoteno delovanje Oddelka za zaščito prič in izvajanje dejavnosti za preprečevanje vseh vrst ogrožanja delavcev
policije na delu ali v zvezi z delom in za preprečevanje vseh vrst ogrožanja njihovih bližnjih.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019.

Neposredni učinki
C7334 - Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete
Prispeva k rezultatu: C2110 - Manjše število kaznivih dejanj
Uspešno delo kriminalistične policije je poleg spreminjanja kriminalnih oblik in načinov in družbeno/socialno pogojenega povečevanja ali
zmanjševanja števila kriminalnega obnašanja v družbi, povezano z usposobljenostjo zaposlenih ter tehničnimi in materialnimi možnostmi za delo
službe.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09657 Število izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov

I09658 Število kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete

I09659 Število kaznivih dejanj mladoletnikov z elementi nasilja

I09660 Število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete

I09661 Število opravljenih finančnih preiskav

I09662 Število korupcijskih kaznivih dejanj

I09663 Število kaznivih dejanj nasilja v družini

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2015

število 2015

število 2015

število 2015

število 2015

število 2015

število 2015

1.278,00

43.500,00

205,00

171,00

301,00

89,00

1.267,00

LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
2016

0,00

1.287,00

2017

1.355,00

633,00

2018

1.626,00

0,00

2019

820,00

0,00

2016

0,00

40.042,00

2017

46.000,00

37.429,00

2018

50.000,00

0,00

2019

45.000,00

0,00

2016

0,00

126,00

2017

215,00

73,00

2018

215,00

0,00

2019

70,00

0,00

2016

0,00

278,00

2017

182,00

210,00

2018

194,00

0,00

2019

200,00

0,00

2016

0,00

278,00

2017

330,00

320,00

2018

360,00

0,00

2019

340,00

0,00

2016

0,00

199,00

2017

93,00

80,00

2018

99,00

0,00

2019

104,00

0,00

2016

0,00

1.324,00

2017

1.393,00

1.259,00

2018

1.463,00

0,00

2019

1.350,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09657 - Število izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov
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Kazalnik I09657 Število izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov (kazalnik smo preimenovali…..prej naziv kazalnika Število uvedenih prikritih
preiskovalnih metod). Kazalnik ni bil ustrezen, ker ne gre za prikrite preiskovalne metode, ampak prikrite preiskovalne ukrepe. V sistemu smo
popravili ciljno vrednost za 2019, in sicer iz 1.951 na 820. Potreben bi bil tudi popravek izhodiščne vrednosti in ciljnih vrednosti za leti 2017 in 2018,
in sicer: popravek izhodiščno vrednost za leto 2015 iz 1.278 na 793, popravek ciljne vrednosti za leto 2017 iz 1.355 na 800 in popraviti ciljne vrednosti
za leto 2018 iz 1.626 na 810, vendar se le tega za nazaj ne da popravljati.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09658 - Število kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete
V sistemu smo popravili ciljno vrednost za 2019, in sicer iz 55.000 na 35.000. Potreben bi bil tudi popravek izhodiščne vrednosti in ciljnih vrednosti za
leti 2017 in 2018, in sicer: popravek izhodiščne vrednosti za leto 2015 iz 43.500 na 42.537, popravek ciljne vrednosti za leto 2017 iz 46.000 na 43.000 ter
popravek ciljne vrednosti za leto 2018 iz 50.000 na 45.000, ker pa se le tega za nazaj ne da popravljati ostajajo vrednosti v sistemu nespremenjene.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09659 - Število kaznivih dejanj mladoletnikov z elementi
nasilja
V sistemu smo popravili ciljno vrednost za 2019, in sicer iz 217 na 70. Potreben bi bil tudi popravek izhodiščne vrednosti in ciljnih vrednosti za leti
2017 in 2018, in sicer: popravek izhodiščne vrednosti za leto 2015 iz 205 na 83, popravek ciljne vrednosti za leto 2017 iz 215 na 85 ter popravek ciljne
vrednosti za leto 2018 iz 215 na 87, ker pa se le tega za nazaj ne da popravljati ostajajo vrednosti v sistemu nespremenjene.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09660 - Število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete
Kazalnik I09660 Število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete (kazalnik smo preimenovali….. prej Število zaznanih kaznivih dejanj s področja
računalniške kriminalitete). Kazalnik ni bil ustrezen, ker ne gre za zaznana kazniva dejanja ampak obravnavana. V sistemu smo popravili ciljno
vrednost za 2019, in sicer iz 213 na 200. Potreben bi bil tudi popravek izhodiščne vrednosti in ciljnih vrednosti za leti 2017 in 2018, in sicer: popravek
izhodiščne vrednosti za leto 2015 iz 171 na 174, popravek ciljne vrednosti za leto 2017 iz 182 na 180 ter popravek ciljne vrednosti za leto 2018 iz 194
na 190, ker pa se vrednosti za nazaj ne da popravljati, le te v sistemu ostajajo nespremenjene.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09661 - Število opravljenih finančnih preiskav
V letu 2017 je policija opravila 320 finančnih preiskav zaradi iskanja, identifikacije, sledenja, zavarovanja ter odvzema premoženjske koristi,
pridobljene s kaznivimi dejanji, kar je za 15,1% več kot leta 2016 (278). Ocenjujemo, da se bo trend povečevanje tovrstnih preiskav nadaljeval tudi
letu 2018 in 2019, vendar pa ne v tolikšni meri, da bi dosegli vrednost 396.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09663 - Število kaznivih dejanj nasilja v družini
Število kaznivih dejanj nasilja v družini se je leta 2017 v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 4,9 % (od 1.324 na 1.259), Ocenjujemo, da se bo trend
zmanjševanja nadaljeval tudi v letu 2018 in 2019 (1.350).

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število izvedenih
I09657 prikritih preiskovalnih
ukrepov

Izvajanje operativnih nalog kjer se uporablja specialna tehnika, tajno delovanje, tajno opazovanje in drugi prekriti preiskovalni
ukrepi.

Število kaznivih dejanj
I09658 premoženjske
kriminalitete

Kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete so tista, ki se nanašajo na protipravne odvzem premoženjske koristi
(tatvina, velika tavina, ropi...), ekološke kriminalitete, tatvine vozil, kulturne dediščine in umetnin, zaščitene živalske vrste in
kazniva dejanja nad živalmi.

Število kaznivih dejanj
I09659 mladoletnikov z
elementi nasilja

Gre za vsa kazniva dejanja zoper življenje in telo, pri katerih je storilec mladoletna oseba.

Število kaznivih dejanj
I09660 računalniške
kriminalitete

Gre za tipično računalniško kriminaliteto (vdori, hekerski napadi, okužbo s škodljivo kodo.

I09661

Število opravljenih
finančnih preiskav

Merimo število izvedenih finančnih preiskav (FP) po ZKP na vseh področjih dela t.j. na področju gospodarske, splošne in
organizirane kriminalitete.

I09662

Število korupcijskih
kaznivih dejanj

S kazalniki merimo število korupcijskih KD, tako na področju zoper volitve, gospodarstvo in uradno dolžnost.

I09663

Število kaznivih dejanj
nasilja v družini

Obsegajo kazniva dejanja po 191. členu KZ-1 (Nasilje v družini).

Pravne podlage
ID

NAZIV

KZ-1

Kazenski zakonik (KZ-1)

ZIntPK

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

ZKP

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

ZOro-1-UPB1

Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) (ZOro-1-UPB1)

ZPol

Zakon o policiji (ZPol)

ZZPrič-UPB1

Zakon o zaščiti prič (uradno prečiščeno besedilo) (ZZPrič-UPB1)

1714-17-S002 - EU sredstva 2014-2020
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Opis skupine projektov
Skupina projektov vsebuje projekte za potrebe policijskega sodelovanja ter preprečevanja in boja proti kriminalu.

Neposredni učinki
C7361 - Zagotavljanja visoke stopnje varnosti na območju EU
Prispeva k rezultatu: C2110 - Manjše število kaznivih dejanj
Cilj EU je zagotoviti visoko stopnjo varnosti na območju svobode , varnosti in pravice na podlagi člena 67(3) Pogodbe o delovanju EU (PDEU) v
okviru strateških ciljev: razbitje mednarodnih kriminalnih mrež, preprečevanje terorizma in obravnavanje radikalizacije in rekrutiranja, zvišanje ravni
varnosti v kibernetskem prostoru za državljane in podjetja, povečanje varnosti z upravljanjem meja in povečanje odpornosti Evrope na krize in
nesreče.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09750 Št.izvedenih projektov s področja kriminalitete

IZH. LETO

Število 2015

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

18,00

2016

0,00

35,00

2017

40,00

40,00

2018

34,00

0,00

2019

33,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Št.izvedenih
Za zagotavljanja varnosti na območju EU so zagotovljena sredstva za izvedbo projektov, ki bodo pripomogli k izvedbi tega cilja.
I09750 projektov s področja Projekti so zasnovani osnovi nacionalnega programa, ki ga je potrdila EK. Projekti so vsebinska celota, ki lahko obsegajo tako
kriminalitete
investicije kot tudi druge stroške.

1714-17-S003 - Tehnična sredstva in pripomočki krim dejavnosti
Opis skupine projektov
Namen skupine projektov je v naslednjih letih posodobiti in popolniti opremo kriminalistične policije in Nacionalnega forenzičnega laboratorija z
izločitvijo in nadomestitvijo iztrošene opreme, kar bo posledično pomenilo zmanjšanje stroškov vzdrževanja opreme ter zagotoviti učinkovito
opravljanje nalog policije.

Neposredni učinki
C7360 - Primerna tehnična sredstva in pripomočki kriminalistične dejavnosti
Prispeva k rezultatu: C2110 - Manjše število kaznivih dejanj
Ustrezna opremljenost kriminalistične policije bi zagotavlja ustrezno preprečevanje, odkrivanje, zavarovanje sledov kaznivega dejanja in
preiskovanje kriminalitete in s tem izvajanje ukrepov za učinkovito in uspešno izvajanje zakonskih nalog Policije na področju kriminalistične
dejavnosti, predvsem prikritih preiskovalnih ukrepov na podlagi Zakona o kazenskem postopku. Doseganje cilja bo doseženo z izvajanem vseh
potrebnih aktivnosti, ki vodijo do končne realizacije (zbiranje potreb, izvedba analiz, določitev prioritet skladno z dodeljenimi finančnimi viri,
izpeljava postopkov nabave opreme, realizacija po sklenjenih pogodbah, ipd.). Z izvedbo tovrstnih postopkov ter realizacijo posameznih zadev v
veliki meri zagotovljeni ustrezni delovni pogoji za delovanje kriminalistične policije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09666

Število inštrumentalnih analiz

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2015

47.000,00

2016

0,00

49.557,00

2017

49.500,00

52.117,00

2018

50.000,00

0,00

2019

50.500,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I09666

Število inštrumentalnih analiz

Gre za objektivno merljiv podatek, ki govori o količini opravljenega dela NFL.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih
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Opis podprograma
V okviru podprograma Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih Policija z rednimi in izrednimi oblikami dela (ciljno usmerjenimi poostreni nadzori)
izvaja predpise o tujcih. Odkriva in preprečuje nedovoljene vstope v državo (na notranji in zunanji meji EU), nezakonito delo in prebivanje tujcev v
Republiki Sloveniji ter na schengenskem območju. S svojo dejavnostjo in ukrepi preprečuje vstop tujcem (kopenski, zračni in morski meji), katerih
vstop je v Republiko Slovenijo ali na schengensko območje prepovedan. Z izravnalnimi ukrepi na notranji meji EU preprečuje in odkriva
nedovoljene migracije ter preprečuje in odkriva čezmejno kriminaliteto. Izvaja določene ukrepe za zagotavljanje mednarodne zaščite tujcem, ki izrazijo
namero, da bodo zaprosili za mednarodno zaščito ali ko se v individualnih postopkih ugotovi, da to pomoč potrebujejo. Policija tudi skrbi za nabavo
in vzdrževanje tehničnih in drugih elektronskih sredstev za učinkovito odkrivanje nezakonitih migracij in čezmejne kriminalitete. Z namenom
preprečevanja in odkrivanja nezakonitega prebivanja policija sodeluje z drugimi državnimi organi z najrazličnejšimi oblikami medresorskega
sodelovanja. Prav tako tudi sodeluje z sosednjimi varnostni organi in deluje v različnih delovnih telesih EU.

1714-17-0001 - Nadzor meje in izvajanje predpisov o tujcih
Opis ukrepa
Ukrep pokriva aktivnosti vezane na opravljanje nalog na področju varnosti državne meje ter nedovoljenih migracij in tujcev. Ukrep zajema
načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje nalog enot pri nadzoru nad prehajanjem čez državno mejo, varovanju državne meje, preiskovanju
kaznivih dejanj in prekrškov na državni meji ter mejnih incidentov, pri preprečevanju nedovoljenih migracij in v zvezi z zakonodajo o tujcih. Sem
sodijo tudi naloge odločanja na drugi stopnji v zvezi s prehajanjem čez državno mejo ter usmerja in usklajuje delo centra Ukrep pokriva izvajanje
obveznosti iz mednarodnih sporazumov, v zadnjih letih še posebej izpolnjevanju schengenskih standardov za varovanje državne meje.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019.

Neposredni učinki
C7336 - Omejitev nedovoljenih prehodov tujcev prek državne meje in nedovoljenega bivanja
Prispeva k rezultatu: C2107 - Preprečitev nedovoljenih ravnanj ter odkrivanje, vračanje in odstranjevanje tujcev
Z učinkovitimi ukrepi pri opravljanju mejne kontrole, se bo povečala verjetnost, da bodo uporabniki ponarejenih dokumentov ali storilci drugih
kaznivih dejanj, povezanih s prevozom nedovoljenih stvari čez mejo. S tem se bo povečalo tveganje za morebitne storilce kaznivih dejanj. Ob
uporabi vseh razpoložljivih informacij povezanih s nedovoljenimi migraciji v širši regiji, se bodo lažje oz. bolje načrtovale aktivnosti za varovanje
zunanje schengenske meje. S tem se bo tudi obvladovalo število nedovoljenih prehodov državne meje, do stopnje zmožnosti obravnave v
postopkih. Zaradi različnih geografskih lastnosti državne meje kot tudi infrastrukturnih objektov ob in na sami državni meji, je za učinkovito
varovanje državne meje potrebno uporabljati različna tehnična sredstva, ki bistveno olajšajo in izboljšajo kvaliteto varovanja državne meje.
Neposredno sodelovanje z varnostnimi organi sosednjih držav, omogoča tudi hitro in učinkovito vračanje tujcev, ki nedovoljeno prestopajo
državno mejo. Pri tem so tudi pomembni vsi ukrepi in postopki za pridobivanje dokazov za prebivanje tujcev v sosednjih državah pred nedovoljenim
prehodom državne meje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09667 Število nastanjenih v Centru za tujce

I09668 Število prehodov potnikov preko državne meje

IZH. LETO

število 2015

število 2015

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2.338,00

2016

0,00

1.482,00

2017

600,00

284,00

2018

600,00

0,00

2019

1.300,00

0,00

2016

0,00

64.595.892,00

2017

61.000.000,00

61.888.348,00

2018

61.500.000,00

0,00

2019

70.000.000,00

0,00

60.907.134,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09667 - Število nastanjenih v Centru za tujce
Razlog za spremembo je porast ilegalnih migracij na zahodno-balkanski ruti in delne preusmeritve poti migrantov v Bosni in Hercegovini, in od tam
čez Hrvaško proti Sloveniji. Predvidevamo, in tudi pričakujemo, da bo specifika ostala enaka oziroma podobna, in da se razmere v letu 2019 ne bodo
v primerjavi z letom 2018 bistveno spremenile.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število nastanjenih v Centru za Število nastanjenih tujcev v Center za tujce je odvisna od migracijskih tokov, ki se pa nenehno spreminjajo tako po
I09667
tujce
obsegu, kot tokovih, izvornih-ciljnih državah, kategoriji, itd.
I09668

Število prehodov potnikov
preko državne meje

Število potnikov, ki so prestopili zunanjo schengensko mejo

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDVGOMP-UPB1

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVGOMP-UPB1)
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ZMR-2

Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)

ZNDM-2

Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2)

ZP-1-UPB8

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)

ZPPreb-UPB1

Zakon o prijavi prebivališča (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPreb-UPB1)

ZTuj-1-UPB6

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB6)

1714-14-S001 - EU SKLADI - 2014-2020
Opis skupine projektov
Z ustanovitvijo Sklada za notranjo varnost je namen zagotavljati varnost državljanov EU preko policijskega sodelovanja, boja proti in preprečevanja
kriminala, kriznega upravljanja, upravljanja z zunanjimi mejami in vizumsko politiko. Skupina projektov vsebuje projekte za zagotavljanje enotnega in
visokokakovostnega nadzroa zunanjih meja ter olajšanje zakonitega potovanja prek zunanjih meja.

Neposredni učinki
C7355 - Okrepitev preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in s tem povezanega čezmejnega kriminala
Prispeva k rezultatu: C2107 - Preprečitev nedovoljenih ravnanj ter odkrivanje, vračanje in odstranjevanje tujcev
S stalnimi in usklajenimi aktivnostmi pri varovanju državne meje, je veliko večja verjetnost za uspešno odkrivanje nedovoljenih prehodov državne
meje. Z učinkovitim odkrivanjem organiziranih kriminalnih združb, ki se ukvarjajo z organizacijo nedovoljenih prehodov državne meje, se zmanjšuje
možnost za organizirano prehajanje državne meje, ki predstavlja bistveno večje tveganje kot posamični primeri nedovoljenih prehodov. Z
učinkovitim vračanjem tujcev sosednjim varnostnim organom, se poveča možnost, da se nezakonite migracije preusmerijo proti drugim državam, kjer
takšni postopki niso toliko uspešni.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09729 Število izvedenih projektov notranje varnosti

I09730 Število izvedenih projektov vračanja

IZH. LETO

število 2015

število 2015

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

36,00

2016

0,00

86,00

2017

66,00

67,00

2018

90,00

0,00

2019

90,00

0,00

2016

0,00

10,00

2017

12,00

8,00

2018

12,00

0,00

2019

10,00

0,00

9,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Število
izvedenih
I09729 projektov
notranje
varnosti

I09730

Število
izvedenih
projektov
vračanja

OPIS

Učinkovito zagotavljanje upravljanja zunanjih mej ter policijskega sodelovanja in preprečevanja kriminala.

Ustanoviti sistemski okvir za pošteno in učinkovito politiko vračanja s poudarkom na prostovoljnem vračanju ter sodelovanje z drugimi
državami članicami, mednarodnimi organizacijami, agencijo Frontex in državnimi konzularnimi službami. Cilj je tudi izboljšanje
infrastrukture, vzdrževanja, storitev in življenjskih razmer v Centru za tujce in drugih posebnih objektov za zavrnjene državljane tretjih držav
na mednarodnih letališčih ter podpora med postopkom vračanja.

12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
120202 - Učinkovita raba energije

1541-15-S010 - Spodbujanje energetske učinkovitosti
Opis skupine projektov
V okviru skupine projektov so sredstva namenjena za izvajanje ukrepov: - energetska prenova stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter občin, - energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz.
občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN), - izvedba demonstracijskih projektov celovite
energetske obnove stavb javnega sektorja in zasebnega sektorja po merilih skoraj nič-energijske prenove, -izobraževanje, ozaveščanje in
usposabljanje iz področja energetske prenove in ukrepov učinkovite rabe energije. Prioriteto bodo skladno z zahtevami po letni prenovi 3 %
površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja iz Direktive 2010/31/EU predstavljale javne stavbe. V okviru tega so podprti ukrepi
celovite energetske prenove stavb ali posameznih elementov stavb, zamenjave stavbnega pohištva, sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja in
učinkovitejša notranja razsvetljava. Z namenom doseganja čim večjih učinkov in zagotavljanja čim večjih finančnih vzvodov se bo horizontalno
uvajal sistem energetskega pogodbeništva kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb. Ukrepi so sofinancirani iz evropskih
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sredstev kohezijskega sklada v okviru OP EKP 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.

Neposredni učinki
C6965 - (1)Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju
Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnim

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v
javnih stavbah

kW

IZH.
LETO

IZH.
Cil.
LETO
VREDNOST
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

2014

0,00

0,00

2015 0,00

2016 2.300.000,00 0,00
2017 5.400.000,00 1.809,36
2018 36.000.000,00 0,00
2019 59.580.360,00 0,00

I08560 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega
sektorja**

m2

I08562 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje
oz. ožje vlade***

2014

m2

I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih
tipov stavb

2014

število
projekotv

I08565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov****

t ekv CO2

2014

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 0,00

0,00

2016 180.000,00

0,00

2017 60.000,00

21.516,97

2018 400.000,00

0,00

2019 662.004,00

0,00

2015 0,00

0,00

2016 30,00

0,00

2017 20.000,00

9.912,00

2018 57.870,00

0,00

2019 92.592,00

0,00

2015 0,00

0,00

2016 1,00

0,00

2017 2,00

2,00

2018 3,00

0,00

2019 4,00

0,00

2015 0,00

0,00

2016 3.200,00

0,00

2017 1.458,00

0,00

2018 9.720,00

0,00

2019 16.087,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I08559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08560 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja**

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08562 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade***

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov****

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

C6966 - (2)Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih
Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnim

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08806 Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom
energijske porabe*

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2014

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

0,00

2015 0,00

0,00

2016 250,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 250,00

0,00

2019 500,00

0,00
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C7443 - Energetska prenova stavb javnega sektorja v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov
Prispeva k rezultatu: C7215 - Zmanjšanje rabe končne energije v javnem sektorju
Skladno z "Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb" energetska sanacija stavb v državni, občinski in zasebni lasti
predstavlja enega izmed prioritetnih projektov v obdobju finančne perspektive. Slovenija se je z "Operativnim programom za izvajanje Evropske
kohezijske politike 2014 - 2020" zavezala, da bo do konca 2023 obnovila 1,8 milijona površin stavb v celotnem javnem sektorju in da bo vsako leto
energetsko prenovila 3 % stavbnega fonda v uporabi ožjega javnega sektorja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09890 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja

I09891 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega
javnega sektorja

I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske prenove različnih tipov stavb

IZH.
LETO

m2 2016

m2 2016

št. 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2017 60.000,00

0,00

2018 400.000,00

0,00

2019 662.004,00

0,00

2020 982.516,00

0,00

2017 20.000,00

0,00

2018 57.870,00

0,00

2019 92.592,00

0,00

2020 127.314,00

0,00

2017 2,00

0,00

2018 3,00

0,00

2019 4,00

0,00

2020 5,00

0,00

11.300,00

0,00

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Tlorisna površina energetsko
I09890 obnovljenih stavb celotnega
javnega sektorja

Vrednosti so kumulativa. Do konca obdobja izvedbe vseh operacij, sofinanciranih iz KS (2023), je cilj prenoviti
1.800.000 m2 tlorisne površine stavb širšega javnega sektorja.

Tlorisna površina energetsko
I09891 obnovljenih stavb v lasti in
uporabi ožjega javnega sektorja

Skupna tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja (3 % letno po AN-URE)
znaša 772.158 m2 (stanje 1.1.2017). Za to obveznost je treba vsako leto prenoviti 23.465 m2 površine stavb, ob
predpostavki, da so vse površine potrebne obnove.Vrednosti kazalnika so kumulativa.

Izvedeni demonstracijski
I09892 projekti energetske prenove
različnih tipov stavb

Število izvedenih demonstracijskih/pilotnih projektov energetske prenove različnih tipov stavb javnega sektorja vrednosti so komulativa. (CŠOD Dom Bohinj, stavbe pravosodnih organov CE, MS, SG, Stavba v Šmarje pri Jelšah)

C7444 - Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb
Prispeva k rezultatu: C7216 - Zmanjšanje rabe končne energije v gospodinjstvih
Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale tudi v okviru
celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO

I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe

št.

2016

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

0,00

2017

200,00

0,00

2018

800,00

0,00

2019

1.600,00

0,00

2020

2.000,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe

OPIS
Glede na načrovana sredstva za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti.

1715 - Inšpektorat RS za notranje zadeve
Oris proračunskega uporabnika
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Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, izvaja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem
zakonov in ustreznih podzakonskih aktov na področjih:
- zasebnega varovanja,
- orožja, eksplozivov in pirotehničnih izdelkov,
- detektivske dejavnosti,
- varnosti in reda na smučiščih,
- fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi,
- tajnih podatkov.
Inšpektorji preverjajo izvajanje materialnih predpisov na teh področjih. Ko pri svojem delu ugotovijo sistemska odstopanja, neskladja, nepravilnosti
in druge pomanjkljivosti, organ podaja pobude in oblikuje predloge za dopolnitev in spremembo ustreznih predpisov.
Inšpektorat pri opravljanju svoje dejavnosti sodeluje z drugimi državnimi organi. Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva se neposredno povezuje
predvsem z drugimi inšpekcijskimi organi in s policijo. Inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa, in sicer v primerih kršitev s področij,
na katerih opravlja inšpekcijski nadzor, drugih področij upravnih notranjih zadev ali ko je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja
ministrstvo za notranje zadeve, pa za to ni pristojna policija.
Števila nadzorov oziroma spreminjanje temeljnih ciljev glede poslanstva inšpektorata ni možno, saj bi IRSNZ kot institucija izgubila svoj osnovni
namen delovanja. Inšpektorat namreč drugih oblik dela kot inšpekcijsko nadzorstvo in reševanja prekrškovnih zadev nima.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0801 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju notranjih zadev
080103 - Nadzor na področju notranjih zadev

Opis podprograma
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, izvaja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem
zakonov in ustreznih podzakonskih aktov na področjih:
- zasebnega varovanja,
- orožja, eksplozivov in pirotehničnih izdelkov,
- detektivske dejavnosti,
- varnosti in reda na smučiščih,
- fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi,
- tajnih podatkov.
Inšpektorji preverjajo izvajanje materialnih predpisov na teh področjih. Ko pri svojem delu ugotovijo sistemska odstopanja, neskladja, nepravilnosti
in druge pomanjkljivosti, organ podaja pobude in oblikuje predloge za dopolnitev in spremembo ustreznih predpisov.
Inšpektorat pri opravljanju svoje dejavnosti sodeluje z drugimi državnimi organi. Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva se neposredno povezuje
predvsem z drugimi inšpekcijskimi organi in s policijo. Inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa, in sicer v primerih kršitev s področij,
na katerih opravlja inšpekcijski nadzor, drugih področij upravnih notranjih zadev ali ko je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja
ministrstvo za notranje zadeve, pa za to ni pristojna policija.
Števila nadzorov oziroma spreminjanje temeljnih ciljev glede poslanstva inšpektorata ni možno, saj bi IRSNZ kot institucija izgubila svoj osnovni
namen delovanja. Inšpektorat namreč drugih oblik dela kot inšpekcijsko nadzorstvo in reševanja prekrškovnih zadev nima.

1715-17-0001 - Zagotavljanje pogojev za inšpekcijske nadzore
Opis ukrepa
Eden izmed strateških ciljev Vlade RS je okrepitev inšpekcijskega nadzorstva, s čimer se utemeljeno pričakuje tudi večje spoštovanje predpisov in s
tem spoštovanje pravnega reda v RS. V tem kontekstu mora IRSNZ, kot pomembna inštitucija, okrepiti inšpekcijsko nadzorstvo, kar konkretno
pomeni poglobljen in kompleksen pristop inšpekcijskemu nadzorstvu kakor tudi večje število inšpekcijskih nadzorov zlasti pri problematičnih
zavezancih. Z izvajanjem ukrepa se zagotavlja redno delovanje Inšpektorata RS za notranje zadeve z ustreznimi potrebnimi kadri ter s tem povezanimi
stroški plač in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov delodajalca za socialno varnost za zaposlene. Sredstva za izplačilo stroškov plač in drugih
izdatkov zaposlenih ter prispevkov delodajalca za socialno varnost za zaposlene v Inšpektoratu RS za notranje zadeve se zagotavljajo na PP 1676.
Ukrep zajema tudi vse ostale stroške, ki se nanašajo na delovanje inšpektorata, katerih poraba se izkazuje na proračunski postavki PP 1657.
Inšpekcijski nadzor se opravlja na področjih zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti, na področju orožja, eksplozivov in pirotehničnih
izdelkov, nadzor na področju varnosti na smučiščih, nadzor na področju tajnih podatkov in vodenje prekrškovnega postopka.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pravice porabe so izračunane na podlagi pretekle porabe pravic sredstev z upoštevanimi limitami, ki smo jih prejeli ob rebalansu proračuna za l. 2019
in usmeritvami proračunskega priročnika.

Neposredni učinki
C7299 - Nadzor na področju notranih zadev
Prispeva k rezultatu: C7283 - Učinkovito izvajanje inšpekcijskih nadzorov na področju notranjih zadev
Inšpekcijski nadzori se morajo sistematično izvajati na vseh področjih, ki jih nadzira organ, s čimer se bo zagotavljal konstantni nadzor nad
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spoštovanjem predpisov in ugotavljanjem skladnosti poslovanja zavezancev

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09542 Število inšpekcijskih nadzorov

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

Število 2015

I09543 Število prekrškovnih odločitev na področju notranjih zadev

Število 2015

658,00

635,00

2016

0,00

694,00

2017

700,00

638,00

2018

730,00

0,00

2019

730,00

0,00

2016

0,00

493,00

2017

650,00

784,00

2018

670,00

0,00

2019

500,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I09542

Število inšpekcijskih
nadzorov

Število inšpekcijskih nadzorov se določa na podlagi kadrovskih, organizacijskih in finančnih zmožnosti ter na podlagi
vsakoletne ocene tveganja.

Število prekrškovnih
I09543 odločitev na področju
notranjih zadev

Cilj je, da se število prekrškovnih odločitev zmanjša, saj je to kazalec, da stanje na nadziranem področju izboljšuje, vendar
pa se bo število nadzorov povečevalo, kar pomeni, tudi več odkritih kršitev in posledično več prekrškovnih odločitev.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2019

18,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDD-1

Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1)

ZDru-1-UPB2

Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2)

ZEPI

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)

ZIKS-1

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)

ZIN

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)

ZLV

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)

ZMatR

Zakon o matičnem registru (ZMatR)

ZOI-1

Zakon o osebnem imenu (ZOI-1)

ZOIzk-1

Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1)

ZORed

Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)

ZOro-1

Zakon o orožju (ZOro-1)

ZP-1

Zakon o prekrških (ZP-1)

ZPDZC

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC)

ZPLD-1

Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1)

ZPolS

Zakon o političnih strankah (ZPolS)

ZTP

Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

ZUP

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

ZVDZ

Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)

ZVISJV

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV)

ZVPNPP

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP)

ZVRK

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

ZVSmuč

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč)

ZZasV-1

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)

ZZZRO

Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO)
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