23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI

v EUR
BLC / POL / PFN / PRG / POD
A Bilanca odhodkov
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
1611 Ministrstvo za finance
2301 6SORãQDSURUDþXQVNDUH]HUYDFLMD
230101 7HNRþDSURUDþXQVNDUH]HUYD
2302 3RVHEQDSURUDþXQVNDUH]HUYDLQSURJUDPL
SRPRþLYSULPHULKQHVUHþ
230201 Rezerva Republike Slovenije
1711 Ministrstvo za notranje zadeve
2301 6SORãQDSURUDþXQVNDUH]HUYDFLMD
230102 6UHGVWYD]DPQRåLþQHPLJUDFLMH
1811 Ministrstvo za zunanje zadeve
2301 6SORãQDSURUDþXQVNDUH]HUYDFLMD
230102 6UHGVWYD]DPQRåLþQHPLJUDFLMH
2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
2303 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv
230301 Preskrba trga in državne blagovne rezerve
2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
2302 3RVHEQDSURUDþXQVNDUH]HUYDLQSURJUDPL
SRPRþLYSULPHULKQHVUHþ
230202 2GSUDYDSRVOHGLFQDUDYQLKQHVUHþ
2550 Ministrstvo za okolje in prostor
2302 3RVHEQDSURUDþXQVNDUH]HUYDLQSURJUDPL
SRPRþLYSULPHULKQHVUHþ
230202 2GSUDYDSRVOHGLFQDUDYQLKQHVUHþ
2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
2301 6SORãQDSURUDþXQVNDUH]HUYDFLMD
230102 6UHGVWYD]DPQRåLþQHPLJUDFLMH

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

54.264.392
54.264.392
41.389.003
36.389.003
36.389.003
5.000.000

34.497.489
34.497.489
22.913.383
11.918.133
11.918.133
10.995.251

22.478.276
22.478.276
10.995.251
0
0
10.995.251

41,42
41,42
26,57
0,00
0,00
219,91

65,16
65,16
47,99
0,00
0,00
100,00

5.000.000
0
0
0
840.432
840.432
840.432
6.158.262

10.995.251
63.025
63.025
63.025
840.432
840.432
840.432
6.158.262

10.995.251
63.025
63.025
63.025
840.432
840.432
840.432
6.158.262

219,91
------100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

6.158.262
6.158.262
101.250

6.158.262
6.158.262
49.546

6.158.262
6.158.262
47.450

100,00
100,00
46,86

100,00
100,00
95,77

101.250

49.546

47.450

46,86

95,77

101.250
5.725.235
5.725.235

49.546
4.426.715
4.426.715

47.450
4.327.730
4.327.730

46,86
75,59
75,59

95,77
97,76
97,76

5.725.235
50.210

4.426.715
46.126

4.327.730
46.126

75,59
91,87

97,76
100,00

50.210
50.210

46.126
46.126

46.126
46.126

91,87
91,87

100,00
100,00
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Poslovno poročilo
Politika zajema cilje naslednjih programov in podprogramov

2301 - Splošna proračunska rezervacija
230101 - Tekoča proračunska rezerva
230102 - Sredstva za množične migracije
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
230201 - Rezerva Republike Slovenije
230202 - Odprava posledic naravnih nesreč
2303 - Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv
230301 - Preskrba trga in državne blagovne rezerve

Poročilo o doseženih ciljih

Splošni cilji
C4226 - Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih
Opis splošnega cilja
Pravni okvir za intervencijo države v nepredvidenih razmerah predstavljajo štirje sistemski zakoni, ki omogočajo hitro reagiranje in uporabo
proračunskih sredstev.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Pravni okvir za intervencijo države v nepredvidenih razmerah predstavljajo štirje sistemski zakoni, ki omogočajo hitro reagiranje in uporabo
proračunskih sredstev ter vsakokratni zakon o izvrševanju proračuna.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I04754 Delujoča pravna podlaga za intervencijo

IZH. LETO IZH. VREDNOST

Število 2010

3,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

3,00

3,00

2013

3,00

2014

3,00

3,00

2015

3,00

4,00

2016

4,00

5,00

2017

5,00

5,00

2018

4,00

3,00

2019

4,00

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04754 Delujoča pravna podlaga za intervencijo"
Za učinkovito in uspešno intervencijo države v nepredvidenih razmerah so pravno podlago predstavljali Zakon o javnih financah in Zakon o
odpravi posledic naravnih nesreč

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Za učinkovito in uspešno intervencijo države v nepredvidenih razmerah morajo biti dane pravne podlage v obliki sistemskih zakonov, ki omogočajo
I04754 hitro reagiranje in uporabo proračunskih sredstev. Trenutno pravni okvir predstavljajo Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih
nesreč, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Zakon o blagovnih rezervah.

2301 - Splošna proračunska rezervacija
Opis programa
Program Splošna proračunska rezervacija je namenjen zagotavljanju sredstev za nenačrtovane obveznosti države, tj. za nepredvidene namene, za
katere v proračunu sredstva niso zagotovljena, ali za namene, za katere se med izvrševanjem proračuna izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem
obsegu. Tako so v okviru tega programa načrtovana sredstva tekoče proračunske rezerve v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah.
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Specifični cilji
C6698 - Zagotoviti sredstva za tekoče delovanje države
Prispeva k splošnemu cilju: C4226 - Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih
Opis specifičnega cilja
Po 42. členu Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov. Zagotovijo se s proračunom ali med letom s prerazporeditvijo iz drugih proračunskih postavk. O uporabi sredstev
splošne proračunske rezervacije odloča vlada na predlog ministra za finance. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo
v finančni načrt neposrednega uporabnika državnega proračuna, zato realizacije na tem podprogramu ni.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Sredstva splošne proračunske rezervacije so se uporabila za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva
oziroma se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Splošna proračunska rezervacija je eden izmed ukrepov, ki so Vladi RS na razpolago, v skladu s sprejeto zakonodajo. Tako je Vlada RS v letu
2019 razporedila 55,4 mio EUR za nepredvidene namene.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08111 Delež razporejenih od zagotovljenih sredstev splošne proračunske
rezervacije

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

90,30

2016 100,00

98,60

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08111 Delež razporejenih od zagotovljenih sredstev
splošne proračunske rezervacije"
S proračunom RS za leto 2019 je bilo zagotovljenih 25 mio EUR na Tekoči proračunski rezervi. Vlada je v letu 2019 dodatno prerazporedila v
Tekočo proračunsko rezervo pravice porabe v višini 32,6 mio EUR. Skladno z 42. členom ZJF so se sredstva razporejala na postavke
proračunskih uporabnikov po sklepih vlade, v skupni višini 55,4 mio EUR.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08111

Če se med izvrševanjem proračuna izkaže, da je treba zagotoviti sredstva za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da
sredstva zanje niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati), se sredstva zagotavljajo iz splošne
proračunske rezervacije. Cilj je, da se s proračunom ali prerazporeditvami zagotovi dovolj sredstev, da lahko poteka tekoče poslovanje države
nemoteno.

2301 - Splošna proračunska rezervacija
230101 - Tekoča proračunska rezerva

Rezultati
2301 - Splošna proračunska rezervacija
230102 - Sredstva za množične migracije
Podprogram nima določenih rezultatov.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Opis programa
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot je določeno v 48. členu Zakona o
javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se tako uporabljajo v skladu z Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna RS ter drugimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Poleg navedenih pravil je pri porabi sredstev proračunske rezerve
potrebno spoštovati tudi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, saj ureja pogoje in način porabe sredstev proračuna RS pri odpravi posledic
naravnih nesreč ter odpravi posledic škode v kmetijstvu ter pogoje in način njihovega pridobivanja oz. dodeljevanja

Specifični cilji
C6697 - Odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč
Stran 3 od 7

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Prispeva k splošnemu cilju: C4226 - Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih
Opis specifičnega cilja
Sredstva proračunske rezerve se po 48. členu Zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev do višine 2 % v proračunu
načrtovane proračunske rezerve odloča vlada na predlog Ministra za finance, o uporabi sredstev, ki presegajo 2 % pa odloča državni zbor s
posebnim zakonom.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
V proračunu RS za leto 2019 so bila v okviru proračunske rezerve načrtovana sredstva v višini 5 mio. EUR, ki so bila v celoti izločena v
proračunski sklad stalne proračunske rezerve. Sredstva Rezerve RS so se oblikovala tudi na podlagi 5. točke 2. odstavka 28. člena ZIPRS1819 v
višini 6 mio. EUR. Skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2018, v višini 26,4 mio. EUR, je bilo na skladu proračunske rezerve razpoložljivih sredstev
za odpravo posledic naravnih nesreč 37,4 mio. EUR.
V letu 2019 so bila sredstva proračunskega sklada za naravne nesreče porabljena za ocenjevanje škode naravnih nesreč in za pokritje
intervencijskih stroškov v višini 0,08 mio. EUR ter za humanitarno pomoč prebivalstvu v Mozambiku v višini 0,05 mio. EUR.
Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je sprejela in zagotovila sredstva za naslednje programe:
• v višini 1 mio. EUR za izvedbo Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017 (prenos
pravic iz 2018);
• v višini 6 mio. EUR za izvedbo Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017(prenos pravic iz 2018);
• v višini 15 mio. EUR za izvedbo Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij,
oktober);
• v višini 1,4 mio. EUR za izvedbo Programa odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, julij, oktober);
• v višini 5 mio. EUR za izvedbo Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Sredstva iz proračunskega sklada za naravne nesreče so eden izmed ukrepov države s katerimi se realizirajo predpisi za intervencije. V letu 2019
je bilo iz tega proračunskega sklada porabljenih 24,3 mio EUR.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08106 Delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske
rezerve

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

2014

85,20

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 100,00

81,50

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08106 Delež realizacije odločitev o uporabi sredstev
proračunske rezerve"
V letu 2019 so se od skupnega zneska celotnih obveznosti v višini 24,3 mio EUR sredstva uporabila za izvedbo Programa odprave posledic
neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017 (prenos pravic iz 2018) v višini 1 mio ERUR; v višini 5 mio EUR za
izvedbo Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017(prenos pravic iz 2018); v višini 14,5 mio EUR za izvedbo Programa
odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij, oktober); v višini 0,9 mio EUR za izvedbo
Programa odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, julij, oktober); v višini 2,9 mio. EUR za izvedbo
Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019.V letu 2019 so bila sredstva proračunskega sklada
za naravne nesreče porabljena tudi za ocenjevanje škode naravnih nesreč in za pokritje intervencijskih stroškov v višini 0,08 mio. EUR ter za
humanitarno pomoč prebivalstvu v Mozambiku v višini 0,05 mio. EUR.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Po nastopu naravnih ali drugih nesreč vlada in državni zbor sprejmeta odločitve o uporabi sredstev proračunske rezerve, s katerimi se financirajo
I08106 interventni in drugi ukrepi, s pomočjo katerih se odpravijo posledice, ki jih povzročijo naravne ali druge nesreče, zato je cilj, da se tovrstne odločitve
realizirajo v celoti.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
230201 - Rezerva Republike Slovenije

Rezultati
C4232 - Obseg sredstev za sanacijo naravnih nesreč
Prispeva k specifičnemu cilju: C6697 - Odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč
Opis rezultata
Okvir za sanacijo naravnih nesreč: - kot prvo intervencijo skozi sklad stalne proračunske rezerve - po programih odprave posledic naravnih
nesreč, financiranih iz finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor
Obrazložitev doseganja rezultata
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V proračunu RS za leto 2019 so bila v okviru proračunske rezerve načrtovana sredstva v višini 5 mio. EUR, ki so bila v celoti izločena v
proračunski sklad stalne proračunske rezerve. Sredstva Rezerve RS so se oblikovala tudi na podlagi 5. točke 2. odstavka 28. člena ZIPRS1819 v
višini 6 mio. EUR. Skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2018, v višini 26,4 mio. EUR, je bilo na skladu proračunske rezerve razpoložljivih sredstev
za odpravo posledic naravnih nesreč 37,4 mio. EUR.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Sredstva, zagotovljena v skladu stalne rezerve so zadoščala.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

I04775 Sredstva v skladu stalne proračunske rezerve

EUR 2010

29.885.074,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

24.481.319,00

2013

41.577.878,00

13.088.515,12

2014

41.577.878,00

0,00

2015

31.255.363,62

37.891.585,21

2016

37.891.585,21

43.020.285,29

2017

24.686.360,00

60.852.620,35

2018

24.686.360,00

56.934.688,69

2019

24.686.360,00

37.432.434,28

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04775 Sredstva v skladu stalne proračunske rezerve"
V proračunu RS za leto 2019 so bila v okviru proračunske rezerve načrtovana sredstva v višini 5 mio. EUR, ki so bila v celoti izločena v
proračunski sklad stalne proračunske rezerve. Sredstva Rezerve RS so se oblikovala tudi na podlagi 5. točke 2. odstavka 28. člena ZIPRS1819 v
višini 6 mio. EUR. Skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2018, v višini 26,4 mio. EUR, je bilo na skladu proračunske rezerve razpoložljivih sredstev
za odpravo posledic naravnih nesreč 37,4 mio. EUR.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04775 Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot je določeno v 48. členu ZJF.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
230202 - Odprava posledic naravnih nesreč

Rezultati
C7350 - Realizacija sprejetih Programov odprave poseldic naravnih nesreč
Prispeva k specifičnemu cilju: C6697 - Odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč
Opis rezultata
Realizacija sprejetih programov odprave posledic naravnih nesreč
Obrazložitev doseganja rezultata
Rezultati so bili v letu 2019 doseženi z izvajanjem aktivnosti po posameznih Programih odprave posledic naravnih nesreč, ki so bile v glavnem
izvedene.
Rezultati niso bili doseženi predvsem na programih, ki se nanašajo na naravne nesreče pred letom 2017, zaradi dolgotrajnih postopkov priprave
novelirane ustrezne tehnične dokumentacije in oddaje javnih naročil pri upravičencih - osebah javnega prava ter težav pri zagotavljanju
potrebnega obsega lastnih sredstev pri upravičencih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispevek se odraža v postopni odpravi posledic škode, ki so jo povzročile posamezne naravne nesreče, da se prizadetim zaradi naravne nesreče
zagotovi čimprejšnje varno bivanje in izvajanje dejavnosti. Na plazovitih območjih se prispevek odraža z omejitvami plazenja z zavarovalnimi
ukrepi ter preprečitvijo gradenj na plazovitih območjih ter postopno sanacijo perečih pojavov nestabilnosti tal na širšem območju Republike
Slovenije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09700 Delež realizacije sprejetih programov

VIR ME IZH. LETO
%

2017

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2017

20,00

100,00

2018

20,00

84,18

2019

20,00

84,97

2020

20,00

2021

20,00

2022

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09700 Delež realizacije sprejetih programov"
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Načrtovane aktivnosti po posameznih Programih odprave posledic naravnih nesreč so bile v glavnem izvedene. Realizacija je bila nižja na
programih odprave posledic zaradi naravnih nesreč, ki se nanašajo na naravne nesreče do leta konca leta 2016. Skoraj v celoti so bili izvedeni in
realizirani Program odprave posledic poplav med 27. in 28. aprilom 2017, Program odprave posledic poplav med 11. in 13. decembrom 2017 in
Program odprave posledic zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij, oktober). Za izvedbo Programa odprave posledic zaradi poplav 2.
in 3. februarja 2019, je bilo glede na nepričakovan zelo kratek časovni rok, zaradi dobre predpriprave projektov, izvedeno relativno veliko. Z
aktivnostmi se bo nadaljevalo v letu 2020 v okviru razpoložljivih sredstev proračuna.

2303 - Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv

Specifični cilji
C4227 - Vzpostavljen sistem za intervencijo
Prispeva k splošnemu cilju: C4226 - Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih
Opis specifičnega cilja
Zakon o javnih financah vzpostavlja formalne instrumente za zagotovitev sredstev za financiranje nenačrtovanih izdatkov v proračun, Zakon o
blagovnih rezervah pa zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah
večjega obsega in v vojni. Kot osnovna preskrba se šteje preskrba z osnovnimi živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje
ljudi, ter strateškimi surovinami in reprodukcijskimi materiali, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali ki so posebnega pomena za obrambo
države.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
V letu 2019 je bil sistem za intervencijo vzpostavljen.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Pravi okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih je v letu 2019 deloval, ker je bil sistem za intervencijo vzpostavljen.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04765 Delujoč sistem za zagotovitev potreb osnovne preskrbe

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

2009

100,00

2011 100,00
2012 100,00
2013 100,00
2014 100,00

0,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04765 Delujoč sistem za zagotovitev potreb osnovne
preskrbe"
Državne blagovne rezerve so bile oblikovane, obnavljane, vzdrževane in dopolnjevane v skladu s 5-letnim programom državnih blagovnih rezerv
za obdobje 2019-2023, ki ga je sprejela Vlada RS, in iz njega izhajajočim letnim programom dela in finančnim načrtom Zavoda RS za blagovne
rezerve za leto 2019, s čemer je bil dosežen cilj zagotovitve potreb osnovne preskrbe.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04765

Izvedba letnega plana oblikovanja državnih blagovnih rezer.

2303 - Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv
230301 - Preskrba trga in državne blagovne rezerve

Rezultati
C5031 - Oblikovan sistem preskrbe in državnih blagovnih rezerv
Prispeva k specifičnemu cilju: C4227 - Vzpostavljen sistem za intervencijo
Opis rezultata
Oblikovan sistem preskrbe in državnih blagovnih rezerv vključno z obveznimi rezervami naftnih derivatov za zagotavljanje nemotene
preskrbljenosti trga in s tem povezane stabilnosti cen.
Obrazložitev doseganja rezultata
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Sistem preskrbe in državnih blagovnih rezerv, vključno z obveznimi rezervami naftnih derivatov, je bil oblikovan v skladu s 5-letnim programom
državnih blagovnih rezerv za obdobje 2019-2023, ki ga je sprejela Vlada RS, in iz njega izhajajočim letnim programom dela in finančnim načrtom
Zavoda RS za blagovne rezerve za leto 2019 tako, da je bila zagotovljena nemotena osnovna preskrba.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Oblikovan sistem preskrbe in državnih blagovnih rezerv v skladu s 5-letnim programom državnih blagovnih rezerv za obdobje 2019-2023 in iz
njega izhajajočim letnim programom dela in finančnim načrtom Zavoda RS za blagovne rezerve za leto 2019 je zagotovil, da je bil sistem za
morebitno intervencijo ustrezno vzpostavljen.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05122 Izpolnitve obveznosti 5-letnega programa državnih blagovnih
rezerv

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2009

100,00

2010 100,00
2011

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

100,00

2012 100,00
2013 100,00
2014 0,00
2015 100,00

I05125 Stopnja učinkovitosti in zadostnosti interventnih ukrepov

%

2009

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2010 100,00
2011

100,00

2012 100,00
2013 100,00
2014 0,00
2015 100,00
2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05122 Izpolnitve obveznosti 5-letnega programa državnih
blagovnih rezerv"
Državne blagovne rezerve so se oblikovale, obnavljale, vzdrževale in dopolnjevale v skladu s 5-letnim programom državnih blagovnih rezerv
2019-2023, ki ga je sprejela Vlada RS in iz njega izhajajočim letnim programom dela in finančnim načrtom Zavoda RS za blagovne rezerve za leto
2019, s čemer so bile zagotovljene zaloge proizvodov za nemoteno osnovno preskrbo z osnovnimi živili in neživilskimi proizvodi, ki so njuno
potrebni za življenje ljudi, ter strateškimi surovinami in reprodukcijskimi materiali, potrebnimi za zagotavljanje proizvodnje ali proizvodi
posebnega pomena za obrambo države.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05125 Stopnja učinkovitosti in zadostnosti interventnih
ukrepov "
Interventni ukrepi so bili učinkoviti in zadostni, da se je z njimi zagotovila nemotena osnovna preskrba.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05122

Stopnja realizacije porabe proračunskih sredstev in izpolnitve obveznosti glede na sprejet 5-letni program državnih blagovnih rezerv. (izhodiščno stanje
iz leta 2009: 100%, cilj v 4-ih letih vzdrževati enako stanje)

I05125

Stopnja učinkovitosti in zadostnosti interventnih ukrepov glede na število in obseg pojavov vseh motenj in nestabilnosti pri osnovni preskrbi na trgu.
(izhodiščno stanje iz leta 2009: 100%, cilj v 4-ih letih vzdrževati enako stanje)
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