1711
MINISTRSTVO
ZA
NOTRANJE ZADEVE

v EUR
BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD
A Bilanca odhodkov
1711 Ministrstvo za notranje zadeve
1711 Ministrstvo za notranje zadeve
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO
RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0801 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na
SRGURþMXQRWUDQMLK]DGHY
080101 Urejanje sistema notranjih zadev
0804 0LJUDFLMHLQPHGQDURGQD]DãþLWD
080401 0LJUDFLMHPHGQDURGQD]DãþLWDLQ
integracija
1714 Policija
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 3ROLFLMVNDLQNULPLQDOLVWLþQDGHMDYQRVW
080201 Javni red in splošna varnosti ljudi in
premoženja
080202 .ULPLQDOLVWLþQDGHMDYQRVW
080203 Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih
0804 0LJUDFLMHLQPHGQDURGQD]DãþLWD
080401 0LJUDFLMHPHGQDURGQD]DãþLWDLQ
integracija
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2301 6SORãQDSURUDþXQVNDUH]HUYDFLMD
230102 6UHGVWYD]DPQRåLþQHPLJUDFLMH
1715 Inšpektorat RS za notranje zadeve
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0801 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na
SRGURþMXQRWUDQMLK]DGHY
080103 1DG]RUQDSRGURþMXQRWUDQMLK]DGHY

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

395.677.596
395.677.596
25.376.948
141.627

418.487.915
418.487.915
25.730.408
68.009

404.212.772
404.212.772
25.046.787
65.098

102,16
102,16
98,70
45,96

96,59
96,59
97,34
95,72

141.627
141.627
25.235.321
22.424.350

68.009
68.009
25.662.399
23.106.495

65.098
65.098
24.981.689
23.046.612

45,96
45,96
98,99
102,77

95,72
95,72
97,35
99,74

22.424.350
2.810.971
2.810.971

23.106.495
2.555.904
2.555.904

23.046.612
1.935.077
1.935.077

102,77
68,84
68,84

99,74
75,71
75,71

369.400.483
369.400.483
368.022.932
291.818.673

391.919.401
391.856.376
390.632.125
312.991.123

378.335.067
378.272.042
377.731.776
300.525.632

102,42
102,40
102,64
102,98

96,53
96,53
96,70
96,02

7.552.102
68.652.157
1.377.551
1.377.551

8.715.896
68.925.106
1.224.251
1.224.251

8.502.332
68.703.812
540.266
540.266

112,58
100,08
39,22
39,22

97,55
99,68
44,13
44,13

0
0
0
900.165
900.165
900.165

63.025
63.025
63.025
838.106
838.106
838.106

63.025
63.025
63.025
830.918
830.918
830.918

------92,31
92,31
92,31

100,00
100,00
100,00
99,14
99,14
99,14

900.165

838.106

830.918
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99,14
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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.
Politiki v katerih je delovalo ministrstvo v letu 2019 sta:
- 03 Zunanja politika in mednarodno razvojno sodelovanje
Med temeljnimi smernicami zunanjepolitične dejavnosti Republike Slovenije je, ob zagotavljanju nacionalne neodvisnosti, slovenske nacionalne
identitete in varnosti ter zaščite interesov slovenske države in njenih državljanov, tako tistih doma kot tudi v zamejstvu in po svetu, ureditev
odnosov s sosednjimi državami, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter dobremu sodelovanju na gospodarskem in drugih
področjih. Republika Slovenija se zavzema za krepitev sodelovanja in zaupanja ter za celovito spoštovanje človekovih pravic, kot jih določajo
mednarodne pogodbe in drugi mednarodni akti oziroma običajno mednarodno pravo. Posebno pozornost posveča kontrolnim mehanizmom ter
ureditvi človekovih pravic v Evropi. Republika Slovenija si prizadeva za ureditev nasledstvenih vprašanj v skladu z mednarodnim pravom,
upoštevaje razpad nekdanje države, enakopravno obravnavo vseh novih držav naslednic in sorazmeren prevzem nasledstvenih pravic in
dolžnosti. Na področju globalnih in regionalnih mednarodnih ekonomskih odnosov se Republika Slovenija zavzema za rešitve, ki zagotavljajo
polno zaposlitev, višjo kvaliteto življenja in pogoje za gospodarski ter družbeni napredek in razvoj, spodbuja mednarodno razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč, spodbuja medkulturni dialog in sodelovanje na področju kulture v zunanjih odnosih. Podpira boj proti terorizmu, trgovini
z mamili in vsem drugim oblikam mednarodnega kriminala v skladu z ustavo in mednarodnim pravom.
- 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 doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih:
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
• 0301 Politična diplomacija in konzularne storitve
- 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
• 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

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0801 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju notranjih zadev
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080101 - Urejanje sistema notranjih zadev
080103 - Nadzor na področju notranjih zadev
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
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Oris PU-ja
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.
.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
V skladu s pristojnostmi je delovanje Direktorata za policijo in druge varnostne naloge posegalo in učinkovalo na druga delovna področja, zlasti
pri sistemskem usmerjanju policije, reševanju pritožb zoper policiste in izvajanju pristojnosti na področju zasebnega varovanja.
S stabilnim informacijskim sistemom upravnih notranjih zadev je zagotovljena zanesljiva podpora upravljanju registrov na samem ministrstvu;
na drugi strani pa ustrezen nivo storitev strankam na upravnih enotah. Zaradi povezljivosti informacijskega sistema upravnih notranjih zadev z
drugimi informacijskimi sistemi, predvsem z informacijskimi sistemi e-uprave, ki se zrcali preko učinkovitih elektronskih storitev e-javne uprave, je
stabilnost sistema povezana z doseganjem ciljev tudi medresorsko, saj stabilen sistem zagotavlja nemoteno pridobivanje podatkov in delovanje
inštitucij, katere podatke dnevno potrebujejo za nemoteno delo.
MNZ – DUNZMN prav tako zagotavlja ažurne podatke o posameznikih preko Centralnega registra prebivalstva. V letu 2019 je bilo ročno rešenih
8224 vlog in posredovanih 20.476 podatkov o osebah drugim uporabnikom, ki imajo za to zakonsko podlago. Na različnih medijih je bilo z ročno
obdelavo rešenih 667 vlog na različnih medijih in z obdelavo podatkov posredovanih podatkov o 28.864.456 posameznikih. Iz CRP je bilo na
podlagi servisov v letu 2019 posredovanih 182.957.481 podatkov. v letu 2019 se je ponovno povečalo (za 26,7%) število poizvedb preko IO-CRP
modula, na različne institucije je bilo posredovanih 11.079.770 podatkov o osebah.
Ročno posredovanje podatkov se stabilizira, on line posredovanje pa vsakoletno narašča.
Zaradi specifičnosti področja migracije in integracije se učinki poslovanja težko merijo, saj gre za izvajanje nalog, ki jih določa nacionalna in EU
zakonodaja.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bila sredstva porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim v višini 15.526.479 EUR, kar predstavlja 62,0 % vseh porabljenih
sredstev, in sicer 98,4 % delež predstavljajo integralna sredstva, ostalo pa EU sredstva v deležu 1,6 %. Poraba sredstev v okviru podskupine 400
se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 7,9 %.
Integralna sredstva:
V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila poraba integralnih sredstev v višini 15.279.699 EUR, kar predstavlja 66,5 %
delež porabe integralnih sredstev. Poraba sredstev se je glede na leto 2018 povečala za 8,1 %.
Namenska sredstva:
V okviru namenskih sredstev v podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim ni izkazane porabe.
EU sredstva:
V okviru EU sredstev so bila v podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim porabljena sredstva v višini 246.425 EUR, kar predstavlja 16,0 %
vseh porabljenih EU sredstev. Poraba sredstev se je glede na leto 2018 povečala za 4,7 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost so bila sredstva porabljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter plačilo premij dodatnega
pokojninskega zavarovanja v višini 2.503.678 EUR, kar predstavlja 10,0 % vseh porabljenih sredstev in sicer 98,5 % delež predstavljajo integralna
sredstva, ostalo pa EU sredstva v deležu 1,5 %. Poraba sredstev v okviru podskupine 401 se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 9,2
%.
Integralna sredstva:
V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost je bila poraba integralnih sredstev v višini 2.465.042 EUR, kar predstavlja
10,7 % delež porabe integralnih sredstev. Poraba sredstev se je glede na leto 2018 povečala za 9,3 %.
Namenska sredstva:
V okviru namenskih sredstev v podskupini 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost ni izkazane porabe.
EU sredstva:
V okviru EU sredstev so bila v podskupini 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost porabljena sredstva v višini 38.578 EUR, kar predstavlja
2,5 % vseh porabljenih EU sredstev. Poraba sredstev se je glede na leto 2018 povečala za 7,7 %.
Integralna sredstva – slovenska udeležba:
V okviru integralnih sredstev – slovenska udeležba so bila v podskupini 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost porabljena sredstva v
višini 58 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bilo porabljenih 6.339.340 EUR, kar predstavlja 25,3 % vseh porabljenih sredstev. Poraba
sredstev v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 10,1 %. V strukturi porabe znaša
delež integralnih sredstev 76,1 %, EU sredstev 17,8%, integralnih sredstev – slovenka udeležba 5,5 % in namenskih sredstev 0,6 %.
Integralna sredstva:
V okviru integralnih sredstev so bila v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve porabljena sredstva v višini 4.822.440 EUR, kar predstavlja 21,0
% vseh porabljenih integralnih sredstev.
Struktura porabe je naslednja: 33,8 % za tekoče vzdrževanje, 23,8 % za poslovne najemnine in zakupnine, 14,8 % za energijo, vodo, komunalne
storitve in komunikacije, 11,7 % za pisarniški in splošni material in storitve, 8,2 % za druge operativne odhodke, 2,9 % za posebni material in
storitve, 2,9 % za izdatke za službena potovanja ter 1,9 % za prevozne stroške in storitve. Poraba sredstev se je glede na leto 2018 povečala za 8,2
%.
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Namenska sredstva:
V okviru namenskih sredstev so bila v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve porabljena sredstva v višini 40.672 EUR, kar predstavlja 23,9 %
vseh porabljenih namenskih sredstev. Poraba sredstev se je glede na leto 2018 povečala za 249,7 %.
Struktura porabe namenskih sredstev je naslednja:
- iz naslova vplačanih tiskovin je bilo porabljenih 4.314 EUR, kar predstavlja 2,5 % vseh porabljenih namenskih sredstev v okviru podskupine
402 Izdatki za blago in storitve,
- iz naslova prejetih sredstev odškodnin iz zavarovanja premoženja je bilo porabljenih 4.083 EUR, kar predstavlja 2,4 % vseh porabljenih
namenskih sredstev v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve,
- iz naslova prodaje in zamenjave stvarnega premoženja je bilo porabljenih 32.275 EUR, kar predstavlja 18,9 % vseh porabljenih namenskih
sredstev v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve.
EU sredstva:
V okviru EU sredstev so bila v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve porabljena sredstva v višini 1.127.643 EUR, kar predstavlja 73,2 %
vseh porabljenih EU sredstev. Poraba sredstev se je glede na leto 2018 povečala za 13,5 %.
Integralna sredstva – slovenska udeležba:
V okviru integralnih sredstev – slovenska udeležba so bila v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve porabljena sredstva v višini 348.585
EUR, kar predstavlja 97,8 % vseh porabljenih integralnih sredstev – slovenska udeležba. Poraba sredstev se je glede na leto 2018 povečala za
18,2 %.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo porabljenih 677.291 EUR, kar predstavlja 2,7 % vseh porabljenih sredstev.
V strukturi porabe znaša delež integralnih sredstev 60,9 %, namenskih sredstev 19,2 %, EU sredstev 18,9 % in integralnih sredstev – slovenska
udeležba 1,1 %.
Integralna sredstva:
V okviru integralnih sredstev so bila v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabljena sredstva v višini 412.146 EUR, kar
predstavlja 1,8 % vseh porabljenih integralnih sredstev. Struktura porabe je naslednja: 45,6 % za nakup opreme, 25,4 % za nakup prevoznih
sredstev, 14,7 % za nakup nematerialnega premoženja, 9,8 % za investicijsko vzdrževanje in obnove, 2,4 % za nakup drugih osnovnih sredstev
ter 2,1 % za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Poraba sredstev se je glede na leto 2018
povečala za 114,8 %.
Namenska sredstva:
V okviru namenskih sredstev v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila porabljena sredstva v višini 129.795 EUR, kar
predstavlja 76,1 % vseh porabljenih namenskih sredstev. Struktura poraba izhaja v celoti iz naslova sredstev od odprodaje in zamenjave
stvarnega premoženja.
EU sredstva:
V okviru EU sredstev so bila v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabljena sredstva v višini 127.904 EUR, kar predstavlja 8,3
% vseh porabljenih EU sredstev. Poraba sredstev se je glede na leto 2018 povečala za 203,0 %.
Integralna sredstva – slovenska udeležba:
V okviru integralnih sredstev – slovenska udeležba so bila v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabljena sredstva v višini
7.445 EUR, kar predstavlja 2,1 % vseh porabljenih integralnih sredstev – slovenska udeležba.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Sprejeti proračun v proračunskem letu 2019 je znašal 25.376.948 EUR, realizacija pa 25.046.787 EUR, kar pomeni 98,7 % porabo glede na sprejeti
proračun.
Integralna sredstva - Odhodki proračuna :
Sprejeti proračun na tipu proračunskih postavk Odhodki proračuna (tip 1) je znašal 22.596.231 EUR, veljavni proračun 23.011.937 EUR, realizacija
pa 22.979.328 EUR, kar pomeni 99,9 % porabo veljavnega proračuna. Realizacija je višja od sprejetega proračuna za 383.097 EUR, od veljavnega
finančnega načrta na odhodkih proračuna pa je nižja za 32.609 EUR.
Veljavni proračun je zaradi izvršenih prerazporeditev pravic porabe za 415.706 EUR višji od sprejetega proračuna.
1. Prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča vlada in so prispevale k skupnemu zvišanju
veljavnega proračuna za 546.416 EUR.
2. Prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča predlagatelj in so prispevale k skupnemu znižanju veljavnega proračuna za 130.710 EUR.
Razlike med realizacijo in veljavnim planom:
• nerealiziranih pravic porabe po posameznih proračunskih postavkah je ostalo skupno 32.609 EUR.
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Namenska sredstva
Veljavni proračun je znašal 211.024 EUR, realizacija pa 170.466 EUR, kar pomeni 80,8 % veljavnega proračuna. Razlika izhaja iz prenosa preteklih
let ter prilivov namenskih sredstev (sredstva iz naslova vplačanih tiskovin, sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja in sredstev od
prodaje državnega premoženja).
EU sredstva
Sprejeti proračun je znašal 2.710.971 EUR. Veljavni proračun v okviru EU sredstev za zagotavljanje programov EU je znašal 2.502.221 EUR,
realizacija pa 1.896.483 EUR, kar pomeni 75,8 % veljavnega proračuna. Razlika v višini 605.738 EUR je posledica manjše realizacije glede na
predvidena sredstva po AMIF-u iz naslednjih razlogov, in sicer:
- postopek izbora po javnem razpisu in podpis pogodbe za projekt »Informiranje oseb, ki nameravajo oddati vlogo za mednarodno zaščito« se je
prestavilo v 2. polovico leta 2019, posledično so se izplačila prestavila v leto 2020;
- zmanjšano število predaj po Dublinski uredbi;
- manjša realizacija projekta »Začetna integracija tujcev« od predvidene;
- manjša poraba sredstev na projektu »Evropska migracijska mreža«,
- predvidene zaposlitve preko tehnične pomoči se niso izvedle.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah je bilo iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019 preneseno 185.080 EUR. Prilivi v letu
2019 so znašali 25.944 EUR, tako da je veljavni proračun znašal 211.024 EUR. Realiziranih je bilo 170.466 EUR, ostanek sredstev v višini 40.558 se
je v celoti prenesel v proračunsko leto 2020. Iz proračunskega leta 2018 je bilo v proračunsko leto 2019 preneseno največ sredstev iz naslova od
prodaje državnega premoženja (tip 5), in sicer v višini 174.000 EUR. Največji del ostanka namenskih sredstev se je prenesel v proračunsko leto
2020 tudi iz naslova sredstev odškodnin (tip 7), in sicer v višini 23.324 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V skladu s 46. členom Zakona o javnih financah neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v
proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Neporavnane obveznosti, ki so nastale v letu 2018 in njihovo plačilo zapade v letu 2019 so pri proračunskem uporabniku 1711 Ministrstvo za
notranje zadeve znašale v višini 1.956.655 EUR.
Neporavnane obveznosti, ki vsebujejo vse obveznosti, ki so nastale v letu 2019 in njihovo plačilo zapade v letu 2020 so znašale 2.354.765 EUR.
Največji delež neporavnanih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 predstavljajo Odhodki proračuna - tip 1 (93,0 %), in sicer decembrske
plače, ki se izplačajo januarja ter materialni stroški.
V okviru odhodkov proračuna največji delež neporavnanih obveznosti predstavljajo proračunske postavke 3107 Plače 66,7 %, 3431 Materialni
stroški 23,9 %. Ostale neporavnane obveznosti so nastale na proračunskih postavkah 5470 Predsedovanje Svetu Evropske unije, 6094 Migracije,
7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov in 9607 Nadgradnja in vzdrževanje registrov upravno notranjih zadev.
Neporavnane obveznosti so nastale tudi na proračunskih postavkah tipa 5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja, tipa 23 – Vplačane
tiskovine, tipa 801 EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU ter tipa 811 EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU- slovenska udeležba.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 po sprejemu rebalansa proračuna v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
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
0804 - Migracije in mednarodna zaščita
080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija

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

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

141.627,00

29.257,48

29.257,48

20,65

Neposredni učinki
C7642 - C7642
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU
Opis neposrednega učinka
Priprave na predsedovanje Slovenije EU.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Postopki za vseh 7 načrtovanih zaposlitev so potekali po načrtu. Zamuda pri realizaciji je nastala zaradi odpovednih rokov pri nekaterih izbranih
kandidatih. Zadnji 7. kandidat je pričel z delom v januarju 2020.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Postopki za vseh 7 načrtovanih zaposlitev so potekali po načrtu. Zamuda pri realizaciji je nastala zaradi odpovednih rokov pri nekaterih izbranih
kandidatih. Zadnji 7. kandidat je pričel z delom v januarju 2020.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10348 število zaposlenih za namen priprav na predsedovanje
Slovenije Svetu EU

IZH.
LETO

zaposlenih 2018

IZH.
VREDNOST
0,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2018 0,00
2019 7,00

6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10348 število zaposlenih za namen priprav na
predsedovanje Slovenije Svetu EU"
Postopki za vseh 7 načrtovanih zaposlitev so potekali po načrtu. Zamuda pri realizaciji je nastala zaradi odpovednih rokov pri nekaterih izbranih
kandidatih. Zadnji 7. kandidat je pričel z delom v januarju 2020.

Opis kazalnikov
ID

OPIS
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I10348

V letu 2019 je načrtovano 7 zaposlitev

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

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

22.008.270,00

22.540.002,67

22.540.002,67

102,41

Neposredni učinki
C7209 - Nemoteno izvajanje nalog s področja ministrstva
Prispeva k rezultatu: C7138 - Priprava in izvajanje normativnih predpisov
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge izvaja nadzor nad policijo na vseh področjih policijskega dela, ki so temeljnega pomena za
uspešno in učinkovito izvajanje policijskih nalog in uporabo policijskih pooblastil. Namen opravljenih nadzorov nad delom policije je
ugotavljanje ali policisti s svojimi pooblastili spoštujejo človekove pravice in svoboščine. Direktorat se je odzval na vse zaznane večje
domnevne nepravilnosti v policiji, v primeru zaznanih nepravilnosti pa izdal usmeritve za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Reševanje
pritožbenih postopkov je potekalo v skladu s predpisi, pritožbene razloge se je preverjalo neodvisno, nepristransko, objektivno, strokovno in
kakovostno, s čimer se je zagotavljalo postopkovne pravice pritožnika in udeleženega policista.
Implementacija normative je bila izvedena v zakonskih rokih, temu je pravočasno sledilo tudi delovanje registrov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z nadzori nad subjekti varnostnih storitev in kakovostno obravnavo pritožb na senatih se prispeva k odpravi sistemskih ali posameznih
ugotovljenih nepravilnosti oz. pomanjkljivosti ter k nadaljnjemu zakonitemu in strokovnemu delu policije in tudi drugih varnostnih subjektov.
Takojšna zagotovitev uradnega identifikacijskega dokumenta, s katerim lahko potuje v tujino, zagotavlja državljanu izvrševanje ustavne pravice
do svobode gibanja. Specifični cilj strokovnost in zakonitost dela uspešno dopolnjuje rezultat priprava in izvajanje normativnih predpisov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09548 Število izdanih osebnih listin na DUNZMN

VIR ME

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

Število 2015

43,00

2016 0,00
2017 50,00

I09549 Delež implementirane zakonodaje od predvidene

%

2015

100,00

71,00

2018 50,00

110,00

2019 60,00

109,00

2016 0,00
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2017 100,00

I09550 Število posredovanih podatkov iz CRP

Število 2015

25.843.364,00

33,33

2019 100,00

60,00

2016 0,00
2017 26.000.000,00

I09551 Število senatov

Število 2015

77,00

100,00

2018 100,00

29.563.622,00

2018 26.000.000,00

25.988.495,00

2019 80.000.000,00

211.842.413,00

2016 0,00
2017 70,00

72,00

2018 70,00

73,00

2019 70,00

56,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09548 Število izdanih osebnih listin na DUNZMN "
V letu 2019 je bilo izdanih 109 uradnih identifikacijskih dokumentov v nujnih primerih, kar je 1 manj kot v letu 2018. Vloženih je bilo 49 vlog za
izdajo potnega lista in 60 vlog za izdajo osebne izkaznice. Na število vlog vplivajo dejanske potrebe državljanov. Obravnava vloge na MNZ je
omogočila pravočasno pridobitev dokumenta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09549 Delež implementirane zakonodaje od predvidene"
20.6.2019 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 43/19), ki je začel veljati 13. 07. 2019,
razen določb, ki se nanašajo na odpravo omejitev glede števila besed in sestave osebnega imena, ki se pričnejo uporabljati leto dni po
uveljavitvi zakona.. 29.10.2019 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 67/19), ki je začel
veljati 23.11.2019. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/19) je začel veljati 24.8.2019
Dne 1.4.2019 je bil sprejet Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju notranjih zadev (Uradni list RS, št. 21/19), ki je začel veljati 19.4.2019 Dne 24.5.2019
je bil sprejet Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen orožnih listin (Uradni list RS, št. 35/19), ki je začel veljati 15. 6. 2019. V normativnem
programu Vlade RS za leto 2019 je bil naveden tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju zaradi implementacije Direktive (EU)
2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja,
ki je začela veljati 13. junija 2017. Navedeno direktivo je bilo treba implementirati v nacionalni pravni red do 14. septembra 2018, V letu 2019 je bil
navedeni cilj dosežen le delno; predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju je bil oktobra 2019 obravnavan na Vladi RS ter
posredovan v obravnavo Državnemu zboru RS (prva obravnava predloga zakona je bila izvedena 17. 12. 2019), pripravljeni pa so bili tudi osnutki
sprememb podzakonskih aktov. Dne 11. 2. 2020 je bilo na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sprejet sklep, da se
pred nadaljevanjem zakonodajnega postopka opravi javna predstavitev mnenj, ki naj bi potekala v sredini meseca marca 2020. Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje
streljanja je Vlada RS uvrstila v normativni program za leto 2019 predvsem zaradi prenosa orožne direktive v nacionalni pravi red. Že v letu 2018
je bil pripravljen le osnutek navedenega pravilnika kot priloga predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju. Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju je Vlada RS uvrstila v normativni program za leto 2019 predvsem zaradi
prenosa orožne direktive v nacionalni pravi red. Že v letu 2018 je bil pripravljen le osnutek navedenega pravilnika kot priloga predlogu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju. V letu 2019 je Vlada RS v normativni program uvrstila tudi Zakon o tujcih, in sicer zaradi prenosa
EU direktiv v nacionalni pravni red, ki pa v 2019 ni bil sprejet.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09550 Število posredovanih podatkov iz CRP"
Iz Centralnega registra prebivalstva smo v letu 2019: - na podlagi individualnih ročnih poizvedb rešili 8.224 vlog in posredovali 20.476 podatkov
o osebah drugim uporabnikom, ki imajo za to zakonsko podlago - rešili 667 vlog na različnih medijih in z obdelavo podatkov posredovanih
podatkov o 28.864.456posameznikih, kar dosega načrtovano vrednost Dodatno so bili v letu 2019: - za 182.957.481 posameznikov posredovani
podatki on-line (neposredne povezave CRP z velikimi uporabniki) - na različne institucije je bilo posredovanih 10.267.709 podatkov o osebah
preko IO-CRP modula. - občine so preko aplikacije eObčine pridobile skupaj 11.079.770 podatkov o svojih občanih. - preko portala CRP,
namenjenega zasebnikom, je bilo v letu 2019 posredovanih 523.576 podatkov o osebah. Zahteve upravičenih uporabnikov do podatkov iz
Centralnega registra prebivalstva so bile obravnavane tekoče in v zakonsko določenih rokih. Statistika posredovanih podatkov iz CRP za
obdobje zadnjih 10 let kaže, da se število posredovanih podatkov iz leta v leto povečuje. Skupaj je bilo letos iz CRP posredovanih 211.842.413
podatkov, kar pomeni največje letno število doslej.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09551 Število senatov"
Pooblaščenci ministra (uslužbenci Direktorata za policijo in druge varnostne naloge) so sklicali in izvedli 56 sej senata. Pritožbeni postopek se
nadaljuje na senatu, če se pritožnik ne strinja z ugotovitvami vodje policijske enote v pomiritvenem postopku. Neposredno na senatu se
obravnava pritožbe, ko iz njihove vsebine izhajajo očitki hudega posega policista v človekove pravice in temeljne svoboščine ali v nekaterih
drugih primerih iz četrtega odstavka 148. člena ZNPPol.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

S tem kazalnikom beležimo število izdanih dokumentov v nujnih primerih. Ministrstvo za notranje zadeve je skladno z Zakonom o potnih listinah in
I09548 Zakonom o osebni izkaznici pristojni organ za izdajo potnih listin in osebnih izkaznic v nujnih primerih, saj s tem zagotavljamo državljanom možnost
uresničevanja ustavne pravice do svobode gibanja.
I09549 S tem kazalnikom merimo sprejeto zakonodajo glede na normativni program Vlade RS
I09550 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 senatu tudi v primeru, ko se
I09551
pritožnik ne strinja z ugotovitvami vodje policijske enote v pomiritvenem postopku. Število senatov je odvisno od števila vloženih pritožb in

Stran 11 od 96

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
primerov neuspešnih pomiritvenih postopkov.

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)

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

150.000,00

221.864,53

221.864,53

147,90

Neposredni učinki
C7345 - Stabilizacija in optimizacija delovanja informacijskega sistema
Prispeva k rezultatu: C7138 - Priprava in izvajanje normativnih predpisov
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 smo skrbeli za sprotno posodabljanje informacijske infrastrukture (zadnjo verzijo WAS, najnovejše JDBC driverje, zadnjo verzijo
Oracle), nadgradili smo tudi nadzorni sistem MNZMON, ki je namenjen sprotnemu spremljanju delovanja informacijskega sistema upravnih
notranjih zadev.S tem smo zagotovili še večjo zanesljivost delovanja informacijskega sistema upravnih notranjih zadev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ciljna vrednost nepričakovanega izpada informacijskega sistema upravnih notranjih zadev v letu 2019 ni bila presežena, saj je bilo število ur
neplaniranega izpada bistveno manjše od načrtovanega. Podpora normativni ureditvi upravnih notranjih zadev in izvajanju upravnih nalog je
bila praktično nemotena.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09694 Neplaniran izpad registrov ISUNZ

VIR ME IZH. LETO
ura 2015

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

10,50

2016

0,00

2017

8,00

DOSEŽENA VRED. ZR
6,00
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2018

8,00

5,00

2019

5,00

3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09694 Neplaniran izpad registrov ISUNZ"
Število ur neplaniranega izpada v letu 2019 je bilo pod planirano vrednostjo, kar je posledica številnih nadgradenj in posodobitev informacijske
infrastrukture, ki je pozitivno vplivala na zanesljivost delovanja sistema in s tem posledično na število ur neplaniranega izpada.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09694

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

Obrazložitev projektov
1711-02-0001 - Državno premoženje - zamenjava in dopolnitev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt je namenjen zamenjavi, nakupu in obnovi državnega premoženja v skladu z letnim programom prodaje državnega premoženja ter
odškodninami pridobljenimi z naslova zavarovanj za proračunskega uporabnika 1711. Uporaba projekta je predvidena tudi za umestitev
proračunskih postavk tipa 27 in 30, katerih minimalna povečanja veljavnega proračuna in kratkoročnost trajanja v prvem primeru, torej zaradi
neznatnega obsega posamičnega projekta oziroma na primeru enkratno dodeljene donacije ne upravičuje odprtje samostojnega projekta. S
pripravo proračuna 2018-2019 in preoblikovanj postavk tipa 27 v tip 34 predhodno povedano umešča tudi novi tip proračunskih postavk.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Poraba na projektu ni beležena.

1711-17-0003 - Informacijska strojna in programska oprema
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Gre za splošen projekt, katerega namen je obnova in vzdrževanje informacijske in telekomunikacijske opreme v objektih ministrstva.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 206.358 EUR integralnih sredstev. Izvedena je bila načrtovana nabava in zamenjava
strojne in programske opreme VMware za Mferac, nakup terminalov, napajalnik in pripadajoča programska oprema, tiskalnik za tiskanje kartic
večjega formata, mobilni telefoni in podaljšanje IBM licenc.
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 15.506 EUR integralnih sredstev za nakup prenosnikov.

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

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

OV

Ostali viri

0,00

PV

Proračunski viri

2.720.480,86

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

0,00

0,00

----

1.960.028,80

1.960.028,80

72,04

Neposredni učinki
C7302 - Pomoč pri sprejemu in integraciji
Prispeva k rezultatu: C7155 - Zagotavljanje tečaja slovenskega jezika - ZIP - začetna integracija priseljencev
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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V letu 2019 so bili izvedeni vsi ukrepi na področju vključevanje državljanov tretjih držav.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Pomoč pri integraciji državljanov tretjih držav je bila izvedljiva tudi s pomočjo veljavno sprejetega programa ZIP - začetna integracija
priseljencev.
Izvajanje programov na področju vključevanja v slovensko družbo za državljane tretjih držav prispeva k neposrednemu učinku pomoči pri
sprejemu in integraciji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09555 Število premeščenih oseb

I09556 Število preseljenih oseb

I09557 Število izvedenih programov na področju sprejema prosilcev za MZ

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2015

Število 2015

Število 2015

IZH.
VREDNOST
0,00

0,00

14,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2016 0,00
2017 407,00

108,00

2018 350,00

21,00

2019 0,00

0,00

2016 0,00
2017 40,00

0,00

2018 20,00

34,00

2019 0,00

0,00

2016 0,00
2017 16,00

7,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00
I09558 Število izvedenih programov na področju vključevanja državljanov
tretjih držav

Število 2015

27,00

2016 0,00
2017 12,00

8,00

2018 9,00

4,00

2019 6,00

5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09555 Število premeščenih oseb"
Premestitev se v okviru sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 v letu 2019 ni izvajala. Republika Slovenija je sicer svoje obveznosti v
okviru tega dogovora izpolnila v celoti, saj se je v podanih zavezah obvezala sprejeti celotno dodeljeno kvoto. Premestitev celotne kvote, ki je
bila Republiki Sloveniji dodeljena, ni bila realizirana, ker Italija in Grčija nista predložili dokumentacije za premestitev celotne kvote oseb. Vlada
Republike Slovenije pa je februarja sprejela sklep, s katerim se na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med državami
članicami Evropske unije z Malte sprejme pet prosilcev za mednarodno zaščito, ki sodijo v kategorijo ranljivih oseb s posebnimi potrebami in
izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti. Na podlagi navedenega sklepa sta bila v Slovenijo
z Malte premeščena dva prosilca za mednarodno zaščito, oba mladoletnika brez spremstva, državljana Eritreje in Sierre Leone. Junija je vlada
sprejela nov sklep, s katerim se na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med državami članicami Evropske unije iz Italije
sprejme pet prosilcev za mednarodno zaščito, ki sodijo v kategorijo ranljivih oseb s posebnimi potrebami in izpolnjujejo pogoje za priznanje
mednarodne zaščite skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti. Na podlagi tega sklepa premestitev prosilcev za mednarodno zaščito iz Italije ni
bilo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09556 Število preseljenih oseb"
Slovenija se ni zavezala k preselitveni shemi za 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09558 Število izvedenih programov na področju
vključevanja državljanov tretjih držav"
Dosežena vrednost v letu 2019: 5 – tečaji slovenskega jezika, izpiti iz slovenskega jezika, spletna stran www.infotujci.si, organiziranje središč
medkulturnega dialoga in ponatis večjezičnega priročnika za zdravstvene delavce. Ministrstvo za notranje zadeve je v letu 2019 zagotavljalo
pomoč pri vključevanju v slovensko družbo za državljane tretjih držav z različnimi programi, ki jih izvajajo nevladne organizacije in drugi, na
javnih razpisih izbrani izvajalci. Izvedba programov se financira s sredstvi Ministrstva za notranje zadeve in Sklada za azil, migracije in
vključevanje (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09555

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

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

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

I09558

Kazalnik prikazuje število programov, ki spodbujajo vključevanje državljanov tretjih držav v slovensko družbo in se sofinancirajo s pomočjo EU
skladov s področja migracij
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Obrazložitev projektov
1711-14-0001 - Sklad za migracije, azil in vključevanje AMIF
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj ukrepov, ki se bodo izvajali s pomočjo sredstev iz AMIF so zagotovitve ustrezne ravni sprejemnih pogojev za prosilce za mednarodno
zaščito, vzpostavitev mehanizma zagotavljanja večjih kapacitet nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito v izrednih razmerah. Prav tako želimo
obdržati nivo kvalitete samih azilnih postopkov z zagotavljanjem vseh pravic in kavtel tako v samem postopku kot tudi v okviru nastanitev.
Nemen je tudi zagotavljanje podpornih sistemov za posebej ranljive kategorije prosilcev za MZ. Na podorčju integracije oseb s priznano MZ in
državljanov tretjih držav je namen nadaljevanje z ukrepi pomoči pri vključevanju v družbo: učenje slovenskega jezika, medkulturni dialog,
informiranje ter posebni projekti, ki bodo namenjeni posebnim ciljnim skupinam. Cilj je torej nadaljevanje izvajanja že obstoječih ukrepov ter na
podlagi izvedenih analiz po potrebi njihova nadgradnja z usmerjenostjo k posebnim ciljnim skupinam.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt 1711-14-0001 je evidenčni projekt, poraba sredstev na evidenčnem projektu se ne beleži.

1711-15-0001 - Azil in migracije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V tem obdobju si bo Slovenija prizadevala izboljšati sprejemne postopke, postopke lažje prepoznavanje ranljivih skupin, ki potrebujejo posebno
obravnavo in izboljšati kakovost ter hitrost osločanja na področju mednarodne zaščite. Prizadevanja za izvajanje sistema za skrajšanje in
izboljšanje kakovosti postopka za ugotavljanje upravičenosti do mednarodne zaščite se bodo nadaljevala tudi s pomočjo EASO mehanizma
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sklad za azil, migracije in vključevanje (v nadaljevanju AMIF) predstavlja sklad finančne perspektive 2014 do 2020, ki je bil dne 16.4.2014
ustanovljen z uredbo o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje in v kateri je opredeljen datum pričetka upravičenosti nastalih
stroškov od 1. 1. 2014. Evropska Komisija (v nadaljevanju EK) je nacionalni program za podporo iz sklada AMIF za obdobje 2014-2020 potrdila
dne 18.3.2015 s Sklepom št. C(2015) 1658.
Večletni slovenski nacionalni program bo podpiral nacionalni okvir politike za povečanje varnosti in upravljanje migracij, ki jih opredeljuje
mednarodna in nacionalna zakonodaja ter strateški in planski dokumenti MNZ. Ukrepi bodo usmerjeni v doseganje bolj učinkovitega izvajanja
skupnega evropskega azilnega sistema s pomočjo učinkovitih in hitrih postopkov ob upoštevanju zagotavljanja enakih pogojev za vse ljudi, ki
potrebujejo zaščito.
V tem obdobju si bo Slovenija prizadevala izboljšati standarde sprejema prosilcev za mednarodno zaščito, lažje prepoznavanje ranljivih skupin, ki
potrebujejo posebno obravnavo in izboljšati kakovost ter hitrost odločanja na področju mednarodne zaščite, kar vključuje zagotavljanje vseh
postopkovnih jamstev, ki so določena z zakonodajo ter učinkovito vodenje in odločanje v postopkih priznanja mednarodne zaščite.
V okviru programa projekta so predvidene naslednje aktivnosti:
• Pomoč in podpora prosilcem za mednarodno zaščito (informacije o postopku, pravna pomoč, svetovanje, prevajanje, tolmačenje, jezikovno
usposabljanje, itd);
• Krepitev pristojnih služb, vključenih v obdelavo prošenj za mednarodno zaščito (npr. usposabljanje mejnih policistov, sodnikov, skrbnikov,
zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb brez spremstva, poenostavitev uporabe kakovostnih informacij o izvorni državi, poenostavitev upravnih
postopkov), ki je namenjen nadaljnjemu izboljšanju kakovosti in hitrosti odločanja v azilnih postopkih;
• Vzpostavitev in zagotavljanje kvalitetne brezplačne pravne pomoči na prvi stopnji, (npr. preko vodenja svetovalcev za begunce, obveščanja
prosilcev za mednarodno zaščito o njihovih pravicah in dolžnostih, itd.).
Projekt se bo izvajal od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2022.
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 611.691 EUR.

1711-15-0002 - Vključevanje in zakonito priseljevanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Slovenski politični okvir na področju zakonitega priseljevanja in vključevanja je določen z domačo zakonodajo in strateškimi ter planskimi
dokumenti MNZ. V skladu z domačo zakonodajo Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje za vse
tujce, ki imajo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji ali potrdilo o prijavi prebivanja. Cilj projekta je doseči najvišjo možno stopnjo vključenosti
državljanov tretjih držav na vseh ključnih področjih politike vključevanja: izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, znanja jezika, družbe, kot
tudi aktivno vključevanje v družbeno in politično življenje. Slovenija bo še naprej izvajala skupna načela integracije, sprejetega leta 2004 in si bo
prizadevala zgraditi učinkovito infrastrukturno okolje in sistem za povezovanje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sklad za azil, migracije in vključevanje (v nadaljevanju AMIF) predstavlja sklad finančne perspektive 2014 do 2020, ki je bil dne 16.4.2014
ustanovljen z uredbo o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje in v kateri je opredeljen datum pričetka upravičenosti nastalih
stroškov od 1. 1. 2014. Evropska Komisija (v nadaljevanju EK) je nacionalni program za podporo iz sklada AMIF za obdobje 2014-2020 potrdila
dne 18.3.2015 s Sklepom št. C(2015) 1658.
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Slovenski politični okvir na področju zakonitega priseljevanja in vključevanja je določen z domačo zakonodajo in strateškimi ter planskimi
dokumenti MNZ. V skladu z domačo zakonodajo Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje za vse
tujce, ki imajo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji ali potrdilo o prijavi prebivanja.
Cilj projekta je doseči najvišjo možno stopnjo vključenosti državljanov tretjih držav na vseh ključnih področjih politike vključevanja:
izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, znanja jezika, družbe, kot tudi aktivno vključevanje v družbeno in politično življenje. Slovenija bo še
naprej izvajala skupna načela integracije, sprejeta leta 2004, in si bo prizadevala zgraditi učinkovito infrastrukturno okolje in sistem za
povezovanje.
V okviru programa projekta so predvidene naslednje aktivnosti:
• Neprekinjeno delovanje informacijske točke, ki omogoča dostop do vseh informacij o življenju in delu v Sloveniji, tudi v sodelovanju z
organizacijami in institucijami, ki nudijo pomoč, pred odhodom v države izvora in tranzita.
• Izvajanje programov za osnovne pomoči vključno z jezikovnim tečaji in izpiti, tečaji državljanske vzgoje, izobraževanja, ukrepi za olajšanje
dostopa do trga dela, stanovanja, zdravstvena in psihološka pomoč, priznavanje diplom in kvalifikacij, ter možnosti za sodelovanje v programih
vključevanja;
• Posebni ukrepi za ranljive osebe namenjeni spodbujanju in aktivnejšemu vključevanju v slovensko družbo s programi za spodbujanje socialne
vključenosti žensk, mladih in starejših in priprava individualnih načrtov za vključevanje;
• Pomoč pri vključevanju, vključno s celovito pomočjo vključevanja mlajših oseb;
• Analiza in vrednotenje integracijskih ukrepov, katerih cilj je izboljšanje dejavnosti in storitev, ki so na voljo za integracijo migrantov (npr. preko
zunanjih / neodvisnih študij);
• Informacijske kampanje za osveščanje širše javnosti o vprašanjih vključevanja, ki vključujejo vse ključne akterje in ciljne publike (širša javnost,
strokovna javnost in sami priseljenci);
• Vzpostavitev in kontinuirano izvajanje programov informiranja prek različnih komunikacijskih sredstev (brošure, letaki, spletna stran);
• Spodbujanje praktičnega in trajnostnega sodelovanja med pristojnimi organi in organizacijami, vključno s sodelovanjem med pristojnimi javnimi
organi, nevladnimi organizacijami, mednarodnimi organizacijami, pristojnimi organi v državah članicah ter drugimi akterji prek izmenjave
informacij, najboljših praks, razvojnih strategij in izvajanjem skupnih ukrepov (npr. forumi, posvetovanja, izmenjava dobrih praks, itd.);
• Usposabljanje zaposlenih v javnih in zasebnih organizacijah, ki delajo na področju vključevanja, ter tudi krepitev zmogljivosti in usposabljanje
za oblikovalce politik vključevanja;
• Izboljšanje storitev in pogojev za bivanje v integracijskih hišah;
• Nadgradnja in vzdrževanje obstoječih registrov, ki zagotavljajo učinkovito statistično spremljanje in ustrezno informacijsko podporo
integracijskim programom.
Projekt se bo izvajal od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2022.
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 887.028 EUR.

1711-15-0003 - Evropska migracijska mreža
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Evropska komisija je leta 2003 ustanovila Evropsko migracijsko mrežo (European Migration Network, v nadaljevanju: EMN), pilotski projekt,
namenjen zbiranju, izmenjavi in analizi podatkov o migracijah in azilu. V času pripravljalne faze (do sredine leta 2008) je sodelovanje držav članic
v EMN potekalo na prostovoljni bazi in v ta namen je bila ustanovljena Medresorska delovna skupina za sodelovanje v Evropski migracijski
mreži (sklep vlade št. 024-50/2005/1, z dne 2. 12. 2005). Vlada RS je tako s sklepom št. 21400-3/2008/3 z dne 26. 6. 2008 imenovala nacionalno
kontaktno točko za sodelovanje Republike Slovenije v Evropski migracijski mreži, ki v skladu z Odločbo Sveta o ustanovitvi Evropske
migracijske mreže (2008/381/ES) in sklepom o ustanovitvi izvaja naloge Evropske migracijske mreže na nacionalni ravni in zlasti: - pripravlja
nacionalna poročila o razmerah na področju migracij in azila, ki vključujejo razvoj politik in statistične podatke, - v okviru letnega programa
dejavnosti v skladu s skupnimi specifikacijami pripravlja raziskave o posebnih vprašanjih, povezanih z migracijami in azilom, - v sistem izmenjave
informacij, ki ga uporablja Evropska migracijska mreža, prispeva nacionalne informacije, - razvija sposobnost izdajanja ad-hoc zahtev in hitrega
odziva na takšne zahteve
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Evropska migracijska mreža (European Migration Network, v nadaljevanju: EMN) je večletni program in se izvaja v okviru AMIF-a za celotno
programsko obdobje 2014 – 2020. Z EK se sklepa posebna obdobna pogodba o izvajanju projekta v okviru zadevnega obdobja.
Evropska komisija je leta 2003 ustanovila EMN kot pilotni projekt, namenjen zbiranju, izmenjavi in analizi podatkov o migracijah in azilu. V času
pripravljalne faze (do sredine leta 2008) je sodelovanje držav članic v EMN potekalo na prostovoljni bazi in v ta namen je bila ustanovljena
Medresorska delovna skupina za sodelovanje v Evropski migracijski mreži (sklep vlade št. 024-50/2005/1, z dne 2. 12. 2005).
Vlada RS je tako s sklepom št. 21400-3/2008/3 z dne 26. 6. 2008 imenovala nacionalno kontaktno točko za sodelovanje Republike Slovenije v
Evropski migracijski mreži, ki v skladu z Odločbo Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) in sklepom o ustanovitvi izvaja
naloge Evropske migracijske mreže na nacionalni ravni in zlasti:
- pripravlja nacionalna poročila o razmerah na področju migracij in azila, ki vključujejo razvoj politik in statistične podatke,
- v okviru letnega programa dejavnosti v skladu s skupnimi specifikacijami pripravlja raziskave o posebnih vprašanjih, povezanih z migracijami in
azilom,
- v sistem izmenjave informacij, ki ga uporablja Evropska migracijska mreža, prispeva nacionalne informacije,
- razvija sposobnost izdajanja ad-hoc zahtev in hitrega odziva na takšne zahteve drugih nacionalnih kontaktnih točk,
- vzpostavi nacionalno migracijsko mrežo, sestavljeno iz organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju migracij in azila.
Projekt se bo izvajal od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2022.
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 26.209 EUR.
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V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 26.209 EUR.

1711-16-0001 - Sistem upravljanja skladov AMIF;ISF
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru novega finančnega okvira EU2014-2020 bo RS črpala sredstva iz Sklada azil, migracije in vključevanje - Asylum, Migration and
Integration Fund (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost - Internal Security Fund (ISF). 18. 3. 2015 je Komisija potrdila slovenski nacionalni
program AMIF v skupni višini 14.725.477,00 EUR. Program AMIF je osredotočen na integrirano upravljanje migracijskih tokov, ki zajema različne
vidike skupne azilne in migracijske politike EU. Program bo tako podpiral ukrepe povezane z azilom, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem
državljanov tretjih držav ter projekte vračanja. Iz sklada ISF bo Slovenija upravičena do 41,2 mio EUR evropskih sredstev. Sklad se bo izvajal
preko nacionalnega programa, ki ga je Evropska komisija potrdila 29. 7. 2015. S potrditvijo nacionalnih programov je Republika Slovenija
upravičena tudi do sredstev tehnične pomoči. Na zadevnem NRP-ju se evidentirajo upravičeni stroški iz naslova tehnične pomoči in posrednih
stroškov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru novega finančnega okvira EU2014-2020 bo RS črpala sredstva iz Sklada azil, migracije in vključevanje – Asylum, Migration and
Integration Fund (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost - Internal Security Fund (ISF).
S potrditvijo nacionalnih programov je Republika Slovenija upravičena tudi do sredstev tehnične pomoči in sredstev za kritje stroškov dela na
projektih, stroškov izobraževanj in ostalih stroškov povezanih z delovanjem sistema upravljanja. Na podlagi potrjenih nacionalnih programov je
MNZ pripravil tudi akcijski načrt za izvedbo le-teh, ki vključuje natančno razdelitev sredstev med projekti in dinamiko črpanja sredstev (št. 410255/2014/8 (15151-03) z 22.7.2015).
Skupna vrednost tehnične pomoči za oba potrjena nacionalna programa za obdobje 2014-2023 znaša 4.537.457,00 EUR.
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 371.555 EUR.

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 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).

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

100.000,00

38.593,58

38.593,58

38,59

Neposredni učinki
C7301 - Oskrba migrantov
Prispeva k rezultatu: C7155 - Zagotavljanje tečaja slovenskega jezika - ZIP - začetna integracija priseljencev
Opis neposrednega učinka
MNZ izvaja ukrepe na področju sprejema prosilcev za mednarodno zaščito in ukrepe, ki omogočajo lažje vključevanje državljanov tretjih držav v
slovensko družbo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Na področju sprejema prosilcev za mednarodno zaščito so bila zagotovljena vsa procesna jamstva (informiranje, prevajanje,…).
S preseženo vrednostjo števila rešenih prošenj za mednarodno zaščito se uspešno in učinkovito vpliva na oskrbo migrantov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Na področju sprejema prosilcev za mednarodno zaščito so bila zagotovljena vsa procesna jamstva (informiranje, prevajanje,… in zagotovljena
začetna integracija priseljencev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09553 Število rešenih prošenj za mednarodno zaščito

I09554 Število oskrbljenih prosilcev za mednarodno zaščito

VIR ME

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

Število 2015

Število 2015

45,00

277,00

2016 0,00
2017 400,00

1.278,00

2018 500,00

2.886,00

2019 900,00

3.838,00

2016 0,00
2017 1.000,00

1.476,00
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2018 0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09553 Število rešenih prošenj za mednarodno zaščito"
V letu 2019 je bilo rešenih 3 838 prošenj za mednarodno zaščito. Od tega je bilo kar 3 273 postopkov ustavljenih in 352 zavrženih. Vsebinsko se je
odločalo le v 213 zadevah, in sicer je bil status mednarodne zaščite priznan 85 osebam, 128 pa je bilo zavrnjenih.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09553 Kazalnik prikazuje število pravnomočno rešenih prošenj za mednarodno zaščito.
I09554 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)
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
Na kontih skupine 11 izkazujemo stanje dobroimetja na računih bank in drugih finančnih institucij v skupnem znesku 1.866.812 EUR in sicer:
- Denarna sredstva na računih v znesku 1.866.812 EUR.
Specifikacija stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2019 po posameznih računih v EUR:
01100-6370171132 1.866.812
Stanje sredstev na računih se ujema s stanjem na izpiskih Uprave za javna plačila na dan 31.12.2019 in s popisanim stanjem na dan 31.12.2019.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Dolgoročnih naložb in posojil proračunski uporabnik 1711 – Ministrstvo za notranje zadeve nima.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Pri vrednotenju neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev smo upoštevali Zakon o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), Pravilnik o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06,
120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18) in Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).
Sedanja vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 je 1.575.669 EUR.
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE RAZMEJITVE
Na kontih skupine 00 izkazujemo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v skupnem znesku 8.423.211 EUR in sicer:
- Računalniški programi v znesku 7.378.194 EUR.
- Patenti, licence, blagovne znamke v znesku 1.045.017 EUR.
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
Na kontih skupine 01 izkazujemo popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 8.158.362 EUR, ki predstavlja popravek
vrednosti računalniških programov, patentov, licenc in blagovnih znamk.
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Na kontih skupine 04 izkazujemo skupno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 6.561.827 EUR in sicer:
- Stroji v znesku 41.099 EUR.
- Naprave v znesku 127.631 EUR.
- Sredstva za transport v znesku 887.999 EUR.
- Sredstva za zveze v znesku 151.673 EUR.
- Sredstva za zveze leasing v znesku 10 EUR.
- Standardno in specialno orodje v znesku 57.352 EUR.
- Laboratorijska oprema v znesku 32.368 EUR.
- Instrumenti in naprave v znesku 340.044 EUR.
- Pisalni in računski stroji v znesku 14.967 EUR.
- Računalniki v znesku 2.991.390 EUR.
- Razmnoževalni stroji v znesku 74.434 EUR.
- Pohištvo v znesku 1.290.166 EUR.
- Druga oprema v znesku 268.284 EUR.
- Knjige v knjižnicah 36.471 EUR.
- Umetniška dela v znesku 247.939 EUR.
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Na kontih skupine 05 izkazujemo popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 5.251.007 EUR in
sicer:
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- Popravek vrednosti opreme v znesku 5.250.426 EUR.
- Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 581 EUR.
Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 39.373
EUR.
V letu 2019 je bilo aktiviranih 517 opredmetenih osnovnih sredstev in sicer:
- računalniški programi 2
- stroji 4
- naprave 3
- sredstva za transport 6
- sredstva za zveze 100
- sredstva za zveze – leasing 1
- standardno in specialno orodje 2
- laboratorijska oprema 1
- instrumenti in naprave14
- pisalni in računski stroji 10
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 125
- razmnoževalni stroji 1
- pohištvo 151
- druga oprema 13
- knjige v knjižnicah 84
V letu 2019 je bilo iz uporabe izločenih 556 osnovnih sredstev in sicer:
- stroji 5
- naprave 4
- sredstva za transport 5
- sredstva za zveze 37
- standardno in specialno orodje 2
- instrumenti in naprave 5
- pisalni in računski stroji 10
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 371
- razmnoževalni stroji 5
- pohištvo 102
- druga oprema 9
- drobni inventar 1
Na dan 31.12.2019 je bilo v redni uporabi 7.628 sredstev, ki so že v celoti odpisana in sicer:
- računalniški programi 28
- patenti, licence, blagovne znamke 3
- stroji 48
- naprave 54
- sredstva za transport 19
- sredstva za zveze 806
- standardno in specialno orodje 11
- laboratorijska oprema 5
- instrumenti in naprave 129
- pisalni in računski stroji 63
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 2.025
- razmnoževalni stroji 34
- pohištvo 4.250
- druga oprema 153
Na dan 31.12.2019 je bilo aktivnih 12.000 osnovnih sredstev:
- računalniški programi 34
- patenti, licence, blagovne znamke 7
- stroji 62
- naprave 96
- sredstva za transport 56
- sredstva za zveze 944
- sredstva za zveze – leasing 1
- standardno in specialno orodje 29
- laboratorijska oprema 7
- instrumenti in naprave 165
- pisalni in računski stroji 83
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 2.414
- razmnoževalni stroji 35
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- pohištvo 7.228
- druga oprema 234
- knjige v knjižnicah 519
- umetniška dela 86
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Sredstev v upravljanju proračunski uporabnik 1711 – Ministrstvo za notranje zadeve nima.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
Na kontih skupine 12 izkazujemo stanje kratkoročnih terjatev do kupcev iz naslova prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev v skupnem
znesku 1.745 EUR in sicer:
- Terjatve do kupcev v državi v znesku 1.745 EUR.
Odprte terjatve z zapadlostjo do 31.12.2018 znašajo 91 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašajo 964 EUR. Odprte
terjatve z zapadlostjo po 31.12.2019 znašajo 690 EUR.
V letu 2019 so bile do kupcev knjižene terjatve v znesku 84.899 EUR. Kupci so terjatve poravnavali tekoče, tako smo prejeli v letu 2019 plačila za
terjatve iz preteklega in tekočega leta skupaj v višini 92.902 EUR.
Razlogi za odprte terjatve so predvsem v izstavitvi računov v mesecu decembru 2019 za opravljene storitve v letu 2019, ki so imeli rok zapadlosti
v januarju 2020 in stečaji.
Kupcem, ki so zamujali s plačili, smo ažurno izstavljali opomine za plačila. Terjatve, ki niso bile plačane kljub našim opominom, smo odstopili v
izterjavo pravni službi.
Za terjatve, izkazane na kontih skupine 12, je bila opravljena uskladitev v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013).
KONTO 120010
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 78
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 964
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 690
KONTO 120030
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 13
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 0
SKUPAJ 12
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 91
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 964
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 690
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
Na kontih skupine 14 izkazujemo stanje vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja
premoženjska bilanca države oziroma občin, ne glede na podlago nastanka terjatev, v skupnem znesku 9.246 EUR in sicer:
- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države po računih v znesku 4.286 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo do
31.12.2018 znašajo 0 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašajo 247 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo po 31.12.2019
znašajo 4.039 EUR.
- Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 4.960 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo do 31.12.2018 znašajo 0
EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašajo 0 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo po 31.12.2019 znašajo 4.960 EUR.
V letu 2019 so bile do neposrednih uporabnikov proračuna države knjižene terjatve v znesku 53.986 EUR. Neposredni uporabniki proračuna
države so terjatve poravnavali tekoče. V letu 2019 smo prejeli plačila za terjatve v višini 54.031 EUR, od tega 4.330 EUR za terjatve iz leta 2018, za
terjatve iz leta 2019 pa 49.701 EUR.
Do posrednih uporabnikov proračuna države so bile v letu 2019 knjižene terjatve v znesku 72.793 EUR. Od posrednih uporabnikov proračuna
države smo v letu 2019 prejeli za 73.903 EUR plačil, od tega 6.070 EUR za terjatve iz leta 2018, za terjatve iz leta 2019 pa 67.833 EUR. Neporavnane
terjatve v višini 4.960 EUR imajo zapadlost v letu 2020.
Za terjatve izkazane na kontih skupine 14 je bila opravljena uskladitev v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013).
KONTO 140100
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 0
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- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 247
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 4.039
KONTO 142100
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 4.960
SKUPAJ 14
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 247
- Stanje neporavnanih o terjatev z zapadlostjo v letu 2020 8.999
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
Na kontih skupine 17 izkazujemo stanje kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve, v skupnem znesku
160.646 EUR in sicer:
- Terjatve za bolezni nad 30 dni v znesku 145.916 EUR.
- Terjatve do ZZZS iz naslova preveč izplačanih plač v znesku 5.557
- Terjatve za invalidnine v znesku 1.691 EUR.
- Terjatve do delavcev iz naslova preveč obračunanih in izplačanih plač v znesku 3.792 EUR.
- Druge terjatve do delavcev v znesku 3.690 EUR.
PREGLED O NEPLAČANIH TERJATEV IZ LETA 2018
KONTO 12
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 – skupaj 9.747
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 324
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 9.423
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2019 9.423
KONTO 14
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 – skupaj
49.151
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 3.816
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 45.335
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2019
0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2019 45.335
KONTO 17
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 – skupaj 309.554
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 272.217
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 37.337
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2018
0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2019 37.337
KONTO 12+14+17 SKUPAJ
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 – skupaj 368.452
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 276.357
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 92.095
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2019 92.095
PREGLED O NEPLAČANIH TERJATEV IZ LETA 2019
KONTO 12
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 – skupaj 1.745
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 1.055
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 690
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2020 690
KONTO 14
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 – skupaj 9.246
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 247
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 8.999
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- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2019
0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2020 8.999
KONTO 17
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 – skupaj 160.646
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 117.157
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 43.489
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2020 43.489
KONTO 12+14+17 SKUPAJ
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 – skupaj 171.637
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 118.459
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 53.178
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2020 53.178
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
Na kontih skupine 21 izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane
prispevke in davke, v skupnem znesku 1.383.331 EUR in sicer:
- Obveznosti za čiste plače za mesec december 2019, izplačane 03.01.2020 v znesku 815.065 EUR.
- Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač za mesec december 2019, izplačane 03.01.2020 v znesku 279.306 EUR.
- Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač za mesec december 2019, izplačane 03.01.2020 v znesku 165.159 EUR.
- Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova regresa za letni dopust, prevoza na delo in z dela, prehrane med delom, jubilejnih
nagrad, odpravnin in ločenega življenja za mesec december 2019, izplačane 03.01.2020 v znesku 122.282 EUR.
- Obveznosti iz naslova potnih nalogov v višini 1.519 EUR.
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Na kontih skupine 22 izkazujemo stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej in znašajo na dan
31.12.2019 skupaj 685.758 EUR in sicer:
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-analitika po dobaviteljih v znesku 680.703 EUR.
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini-DS v znesku 5.055 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev z zapadlostjo do vključno 31.12.2018, ki niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z
zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu 2019 znašajo 37.932 EUR. Obveznosti v znesku 647.826 EUR imajo
zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v letu 2019.
KONTO 220010
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 37.932
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 642.771
KONTO 221020
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 5.055
SKUPAJ 22
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 37.932
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 647.826
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
Na kontih skupine 23 izkazujemo kratkoročne obveznosti za obračunane davke in prispevke ter ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v
skupnem znesku 227.316 EUR in sicer:
- Kratkoročne obveznosti za dajatve, ki se nanašajo na obračunane prispevke in davke od plač za mesec december 2019, izplačane 03.01.2020 v
skupnem znesku 203.957 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za davek od podjemnih pogodb, izplačane v januarju 2020, v znesku 122 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za prispevke od drugih izplačil DSD, izplačane v januarju 2020, v znesku 67 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto zneska DSD, izplačane v januarju 2020, v znesku 157 EUR.
- Kratkoročne obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja izplačane 03.01.2020 v skupnem znesku 21.187
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EUR.
- DDV, obračunan v računih, izdanih davčnim zavezancem po stopnji 22% v znesku 1.205 EUR.
- DDV, obračunan v računih, izdanih davčnim zavezancem po stopnji 9,5% v znesku 25 EUR.
- DDV, obračunan v računih, izdanih drugim osebam po stopnji 22% v znesku 8 EUR.
- DDV, obračunan v računih, izdanih drugim osebam po stopnji 9,5% v znesku 3 EUR.
- Obveznosti za druge dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, izplačane v januarju 2020, v znesku 438 EUR.
- Druge kratkoročne obveznosti iz naslova RTV prispevka, ki ga Javni zavod RTV obračunava na podlagi Zakona o radioteleviziji Slovenije v
znesku 147 EUR.
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
Na kontih skupine 24 izkazujemo stanje vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja
premoženjska bilanca države oziroma občin, ne glede na podlago nastanka obveznosti, v skupnem znesku 1.769.634 EUR in sicer:
- Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov in proračuna v znesku 6.431 EUR predstavljajo obveznost za vplačilo v proračun.
Znesek kratkoročne obveznosti je bil vplačan v proračun dne 22.01.2020.
- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 5.122 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno 31.12.2018,
ki niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu
2019 znašajo 0 EUR. Obveznosti v znesku 5.122 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v letu
2019.
- Kratkoročne obveznosti do NPU države v znesku 2.804 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno 31.12.2018, ki niso bile poravnane do
datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu 2019 znašajo 0 EUR.
Obveznosti v znesku 2.804 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v letu 2019.
- Kratkoročne obveznosti do organov v sestavi Ministrstva za notranje zadeve za sredstva na računu v znesku 1.703.165 EUR do Policije.
- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 42 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno 31.12.2018, ki
niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu
2019 znašajo 0 EUR. Obveznosti v znesku 42 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v letu
2019.
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 6.372 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno 31.12.2018, ki
niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu
2019 znašajo 0 EUR. Obveznosti v znesku 6.372 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v
letu 2019.
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 45.698 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno 31.12.2018,
ki niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu
2019 znašajo 0 EUR. Obveznosti v znesku 45.698 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v
letu 2019.
Za obveznosti izkazane na kontih skupine 24 je bila opravljena uskladitev v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013).
KONTO 240100
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 6.431
KONTO 240500
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 5.122
KONTO 240510
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 2.804
KONTO 240900
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 1.703.165
KONTO 241200
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 42
KONTO 242100
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 6.372
KONTO 243100

Stran 24 od 96

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 45.698
SKUPAJ 24
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 1.769.634
PREGLED O NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2018
KONTO 21
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 1.194.234
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018
0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 1.194.234
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 1.194.234
KONTO 22
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 504.988
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 5.354
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 499.634
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 499.634
KONTO 23
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 203.575
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 203.575
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 203.575
KONTO 24
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 1.493.983
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 203
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 1.493.780
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 1.493.780
KONTO 21+22+23+24 SKUPAJ
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 3.396.780
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 5.557
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 3.391.223
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018
0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 3.391.223
PREGLED O NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2019
KONTO 21
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 1.383.331
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 1.383.331
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 1.383.331
KONTO 22
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 685.758
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 37.932
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 647.826
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 647.826
KONTO 23
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 227.316
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 0
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- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 227.316
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 227.316
KONTO 24
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 1.769.634
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 1.769.634
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 1.769.634
KONTO 21+22+23+24 SKUPAJ
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 4.066.039
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 37.932
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 4.028.107
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 4.028.107
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

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

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: Izredna notranja revizija postopkov v povezavi s skupno višino sredstev za že
izvedena izplačila povečanega obsega po projektu "Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanja problematike ilegalnih
migracij". Izredna notranja revizija postopkov nabav v povezavi s t. i. začasnimi tehničnimi ovirami, ki so jih izvajale službe
MNZ (z organoma v sestavi) od vključno 1.9.2015 do vključno 1.3.2019 v zvezi z dobavo in/ali postavitvijo in/ali popravilom
različnih vrst ograje (in njenih elementov, npr. vrat itd.) in žice.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - za področje ožjega ministrstva
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: Računsko sodišče: - revizija zaključnega računa proračuna za leto 2018 - revizija zbirne bilance stanja za leto 2018
Urad za nadzor proračuna: - 0615-68/2015, Sistemska revizija OO - 0623-6/2017, Sistemska revizija DAC

V/Na
Ministrstvo za notranje zadeve

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

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

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

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

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

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

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

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Nadgradnja registra tveganj in nadgradnja načrta integritete. Redno poročanje o obvladovanju tveganj. Podpisan je bil nov
Pravilnik o računovodstvu MNZ
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Preverjanje in nadgradnja načrta integritete mora biti stalna naloga za zmanjševanje tveganj. Reorganizacija in prehod na
elektronsko sprejemanje in potrjevanje računov ter elektronsko potrjevanje odredb je prineslo precej pozitivnih rezultatov,
vendar še vedno obstajajo težave, saj informacijski procesi in aplikacije še vedno niso optimalni, kar še vedno vpliva na
nedorečenost nekaterih razmejitev dela na posameznih organizacijskih enotah.
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Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
BOŠTJAN POKLUKAR

Datum podpisa predstojnika:
26.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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1714 - Policija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
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.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bila sredstva porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim v višini 240.319.972 EUR, kar predstavlja 63,5 % vseh porabljenih
sredstev, in sicer 99,9 % delež predstavljajo integralna sredstva, ostalo pa namenska in EU sredstva ter slovenska udeležba. Poraba sredstev v
okviru podskupine 400 se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 14,4 %.
Integralna sredstva:
V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila poraba integralnih sredstev v višini 239.963.878 EUR, kar predstavlja 66,1 %
delež porabe integralnih sredstev. Delež se je glede na leto 2018 povečal za 1,5 odstotno točko.
Namenska sredstva:
V okviru namenskih sredstev so bila v podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim porabljena sredstva v višini 322 EUR, kar predstavlja
neznaten del vseh porabljenih namenskih sredstev. Delež se je glede na leto 2018 zmanjšal za 23,1 odstotnih točk. Struktura porabe odraža v
celoti sredstva iz naslova donacij.
EU sredstva:
V okviru EU sredstev so bila v podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim porabljena sredstva v višini 300.808 EUR, kar predstavlja 3,7 %
vseh porabljenih EU sredstev. Delež se je glede na leto 2018 zmanjšal za 2,3 odstotnih točk.
Slovenska udeležba:
V okviru slovenske udeležbe so bila v podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim porabljena sredstva v višini 54.965 EUR, kar predstavlja
2,5 % vseh porabljenih sredstev na slovenski udeležbi. Delež se je glede na leto 2018 zmanjšal za 0,6 odstotne točke.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost so bila sredstva porabljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter plačila premij dodatnega
kolektivnega pokojninskega v višini 52.930.800 EUR, kar predstavlja 14,0 % vseh porabljenih sredstev. In sicer 99,9 % delež predstavljajo
integralna sredstva, ostalo pa namenska in EU sredstva ter slovenska udeležba. Sredstva v okviru podskupine 401 so se s primerjavi s
predhodnim letom povečala za 16,3 %.
Integralna sredstva
V okviru podskupine 401 Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila poraba integralnih sredstev v višini 52.868.854 EUR, kar predstavlja 14,6 %
delež porabe integralnih sredstev. Delež se je glede na leto 2018 povečal za 0,6 odstotne točke.
Namenska sredstva:
V okviru namenskih sredstev so bila v podskupini 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost porabljena sredstva v višini 78 EUR, kar
predstavlja neznaten del vseh porabljenih namenskih sredstev. Delež se je glede na leto 2018 zmanjšal za 32,1 odstotno točko. Struktura porabe
odraža v celoti sredstva iz naslova donacij.
EU sredstva:
V okviru EU sredstev so bila v podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost porabljena sredstva v višini 52.665 EUR, kar
predstavlja 0,6 % vseh porabljenih EU sredstev. Delež se je glede na leto 2018 zmanjšal za 0,1 odstotne točke.
Slovenska udeležba:
V okviru slovenske udeležbe so bila v podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost porabljena sredstva v višini 9.204 EUR, kar
predstavlja 0,4 % vseh porabljenih sredstev na slovenski udeležbi. Delež glede na leto 2018 ostaja enak.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bilo porabljenih 57.346.435 EUR, kar predstavlja 15,2 % vseh porabljenih sredstev.
Sredstva v okviru podskupine 402 so se s primerjavi s predhodnim letom povečala za 2,6 %. V strukturi porabe znaša delež integralnih sredstev
90,1 % namenskih sredstev 4,6 %, EU sredstev 4,6 % in 0,8 % slovenske udeležbe.
Integralna sredstva:
V okviru integralnih sredstev so bila v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve porabljena sredstva v višini 51.644.658 EUR, kar predstavlja
14,2 % vseh porabljenih integralnih sredstev. Delež se je glede na leto 2018 zmanjšal za 1,4 odstotne točke.
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Struktura porabe je naslednja: 24,2 % za prevozne stroške in storitve, 17,6 % za posebni material in storitve, 14,6 % za druge operativne odhodke,
12,9 % za poslovne najemnine in zakupnine, 12,6 % za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, 11,0 % za tekoče vzdrževanje, 5,3 % za
pisarniški material in storitve, 1,8 % za izdatke za službena potovanja in 0,04 % za kazni in odškodnine.
Namenska sredstva:
V okviru namenskih sredstev so bila v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve porabljena sredstva v višini 2.644.215 EUR, kar predstavlja 53,7
% vseh porabljenih namenskih sredstev. Delež se je glede na leto 2018 povečal za 14,2 odstotnih točk.
Struktura porabe namenskih sredstev je naslednja:
- za lastno dejavnost je bilo porabljenih 1.024.437 EUR, kar predstavlja 38,7 % vseh porabljenih namenskih sredstev v okviru podskupine 402
Izdatki za blago in storitve,
- iz naslova prejetih najemnin je bilo porabljenih 558.286 EUR, kar predstavlja 21,1 % vseh porabljenih namenskih sredstev v okviru podskupine
402 Izdatki za blago in storitve,
- iz naslova prejetih donacij je bilo porabljenih 713.059 EUR, kar predstavlja 27 % vseh porabljenih namenskih sredstev v okviru podskupine 402
Izdatki za blago in storitve,
- iz naslova sredstev odškodnin iz zavarovanja premoženja je bilo porabljenih
301.192 EUR, kar predstavlja 11,4 % vseh porabljenih namenskih sredstev v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, ter
- iz naslova sredstev prodaje in zamenjave stvarnega premoženja je bilo porabljenih 47.242 EUR, kar predstavlja 1,8 % vseh porabljenih
namenskih sredstev v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve.
EU sredstva:
V okviru EU sredstev so bila v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve porabljena sredstva v višini 2.626.133 EUR, kar predstavlja 32,3 %
vseh porabljenih EU sredstev. Delež se je glede na leto 2018 zmanjšal za 19,3 odstotnih točk.
Slovenska udeležba:
V okviru slovenske udeležbe so bila v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve porabljena sredstva v višini 431.429 EUR, kar predstavlja 19,2
% sredstev na slovenski udeležbi. Delež se je glede na leto 2018 zmanjšal za 12,6 odstotnih točk.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bilo porabljenih 37.714 EUR. V celoti so bila porabljena na integralnih
sredstvih in so se v primerjavi s predhodnim letom povečala za 2,1 %.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo porabljenih 27.700.145 EUR, kar predstavlja 7,3 % vseh porabljenih
sredstev. Poraba v okviru podskupine 420 se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala za 24,7 %. V strukturi porabe znaša delež integralnih
sredstev 66,8 %, namenskih sredstev 8,2 %, EU sredstev 18,6 % in 6,3 % slovenske udeležbe.
Integralna sredstva:
V okviru integralnih sredstev so bila v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabljena sredstva v višini 18.510.189 EUR, kar
predstavlja 5,1 % vseh porabljenih integralnih sredstev. Delež se je glede na leto 2018 zmanjšal za 0,6 odstotne točke.
Struktura porabe je naslednja: 75,7 % za nakup prevoznih sredstev, 20,1 % za nakup opreme, 2,6 % za investicijsko vzdrževanje in obnove, 0,6 %
za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring, 0,5 % za nakup nematerialnega premoženja, 0,2 %
za nakup drugih osnovnih sredstev, 0,2 % za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in 0,1 % za nakup zgradb in prostorov.
Namenska sredstva:
V okviru namenskih sredstev so bila v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabljena sredstva v višini 2.283.976 EUR, kar
predstavlja 46,3 % vseh porabljenih namenskih sredstev. Delež se je glede na leto 2018 povečal za 153,4 odstotnih točk.
Struktura porabe namenskih sredstev je naslednja:
- iz naslova donacij je bilo porabljenih 137.341 EUR, kar predstavlja 6,0 % vseh porabljenih namenskih sredstev v okviru podskupine 420 Nakup
in gradnja osnovnih sredstev,
- iz naslova prejetih najemnin je bilo porabljenih 439.191 EUR, kar predstavlja 19,2 % vseh porabljenih namenskih sredstev v okviru podskupine
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev,
- iz naslova lastne dejavnosti je bilo porabljenih 121.686 EUR, kar predstavlja 5,3 % vseh porabljenih namenskih sredstev v okviru podskupine
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev,
- iz naslova sredstev odškodnin iz zavarovanja premoženja je bilo porabljenih 3.725 EUR, kar predstavlja 0,2 % vseh porabljenih namenskih
sredstev v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ter
- iz naslova sredstev prodaje in zamenjave stvarnega premoženja je bilo porabljenih 1.582.033 EUR, kar predstavlja 69,3 % vseh porabljenih
namenskih sredstev v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev.
EU sredstva:
V okviru EU sredstev so bila v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabljena sredstva v višini 5.158.605 EUR, kar predstavlja
63,4 % vseh porabljenih EU sredstev. Delež se je glede na leto 2018 povečal za 21,7 odstotnih točk.
Slovenska udeležba:
V okviru slovenske udeležbe so bila v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabljena sredstva v višini 1.747.375 EUR, kar
predstavlja 77,9 % porabe na slovenski udeležbi. Delež se je glede na leto 2018 povečal za 13,1 odstotnih točk.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
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431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Tip 1 - Odhodki proračuna:
Sprejeti proračun na tipu proračunskih postavk Odhodki proračuna (tip 1) je znašal 346.108.070 EUR, veljavni proračun 363.271.691 EUR,
realizacija pa 363.025.293 EUR, kar pomeni 99,9 % porabo veljavnega proračuna. Realizacija je manjša od veljavnega proračuna na odhodkih
proračuna (tip 1) za 246.397 EUR oziroma je 16.917.223 EUR večja od sprejetega proračuna. Veljavni proračun je zaradi izvršenih prerazporeditev
pravic porabe za 17.163.621 EUR višji od sprejetega proračuna.
1. Prerazporeditev pravic porabe proračuna, o katerih odloča vlada, so prispevale k skupnemu povečanju veljavnega proračuna na tipu 1 za
17.071.929 EUR, in sicer je bilo prerazporejeno:
- iz proračunske rezerve Ministrstva za finance na podlagi Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado RS, Policijskim sindikatom in
Sindikatom policistov Slovenije na plačne proračunske postavke policije v skupni višini 12.027.500 EUR,
- iz sredstev tekoče proračunske rezerve na plačne proračunske postavke policije v višini 3.800.000 EUR,
- iz plačnih postavk MNZ na plačne postavke policije v višini 64.000 EUR,
- iz slovenske udeležbe Sklada za notranjo varnost, Vračanje AMIF in Vključevanje in zakonito priseljevanje AMIF na plačne postavke policije v
skupni višini 550.000 EUR,
- iz slovenske udeležbe sredstev za celovito energetsko sanacijo na plačne postavke policije v skupni višini 368.627 EUR,
- iz slovenske udeležbe sklada AMIF na materialne stroške policije v skupni višini 80.000 EUR,
- iz slovenske udeležbe Sklada za notranjo varnost, Razvoja in nadgradnje DNK in AMIF-Policije na materialne stroške policije za namen izplačila
pomožnim policistom v skupni vrednosti 93.449 EUR,
- iz plačnih postavk MNZ in IRSNZ na materialne stroške policije za namen izplačila pomožnim policistom v skupni vrednosti 60.353 EUR,
- iz proračunskih postavk Urada predsednika Vlade na materialne stroške policije za namen varovanja varovanih oseb v skupni vrednosti 28.000
EUR.
2. Prerazporeditev pravic porabe proračuna, o katerih odloča vlada, so prispevale k skupnemu zmanjšanju veljavnega proračuna na tipu 1 za
88.419 EUR, in sicer je bilo prerazporejeno:
- iz investicij policije v proračunsko rezervo zaradi neupravičeno plačanih stroškov iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini
3.640 EUR,
- iz materialnih stroškov policije v proračunsko rezervo zaradi neupravičeno plačanih stroškov iz sredstev Sklada za notranjo varnost v višini
36.472 EUR,
- iz proračunske postavke 153161 Izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči na Ministrstvo za obrambo na proračunsko postavko 153183
Helikopterska nujna medicinska pomoč v višini 48.307 EUR.
3. Prerazporeditev pravic porabe proračuna, o katerih odloča predlagatelj skupine proračunskega uporabnika, so prispevale k skupnemu
povečanju veljavnega proračuna na tipu 1 za 274.287 EUR, in sicer je bilo prerazporejeno:
- prerazporeditev iz plačnih postavk MNZ na plačne postavke GPU v višini 270.000 EUR,
- iz sredstev migracij MNZ na materialne stroške policije v višini 4.287 EUR.
4. Prerazporeditev pravic porabe proračuna, o katerih odloča predlagatelj skupine proračunskega uporabnika, so prispevale k skupnemu
povečanju veljavnega proračuna na tipu 1 za 94.177 EUR, in sicer je bilo prerazporejeno:
- prerazporeditev iz materialnih stroškov policije na materialne stroške MNZ za namen nadgradnje in vzdrževanje registrov upravno notranjih
zadev v višini 94.177 EUR.
5. Razlike med realizacijo in veljavnim planom:
Nerealiziranih pravic porabe po posameznih proračunskih postavkah (tip 1) je ostalo 246.397 EUR.
EU sredstva in integralna sredstva – slovenska udeležba:
Tip 34 – EU 14-20 Preneseno izvrševanje nalog:
Sprejeti proračun v okviru EU sredstev 14-20 Preneseno izvrševanje nalog je znašal 613.620 EUR, realizacija pa 497.298 EUR, kar pomeni 81,0 %
sprejetega proračuna. Razlika v skupni višini 116.322 EUR je predvsem zaradi nerealizacije oziroma časovnega zamika nekaterih načrtovanih misij.
Tip 801 - Sredstva EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU:
Sprejeti proračun v okviru EU sredstev za zagotavljanje drugih programov EU je znašal 10.278.736 EUR, realizacija pa 7.640.913 EUR, kar pomeni
74,0 % sprejetega proračuna. Razlika v višini 2.637.823 EUR je predvsem posledica doseženih nižjih vrednosti z javnim naročanjem in izvajanju
večjih projektov:
1. V okviru črpanja sredstev iz SKLADA ZA AZIL, MIGRACIJE IN VKLJUČEVANJE je bila manjša poraba posledica manjšega števila
nastanjenih tujcev in posledično manjšega števila deportacij v izvorne države ter zamika pri izvedbi javnega naročila za obnovo v Centru za
tujce.
2. V okviru črpanja sredstev iz SKLADA ZA NOTRANJO VARNOST je bilo črpanje sredstev nižje predvsem zaradi doseženih nižjih cen pri JN
ter neizvedbe večjih projektov:
- prenova prostorov primarnega sistema (Novo mesto) – izvedeno je bilo javno naročilo, dela in plačilo bo izvedeno v 2020,
- zamenjava amortizirane ITK opreme na schengenski meji – projekt se je delno izvedel zaradi neuspelega javnega naročila,
- nakup termovizijskih naprav – projekt je izveden delno zaradi neuspelega javnega naročila,
- razvoj in delovanje nacionalnega sistema za obdelavo in uporabo podatkov o letalskih potnikih (PNR) – manjše potrebe kot predvideno;
projekt se izvaja na evropski ravni,
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- izmenjava informacij – interoperabilnost – zaradi usklajevanja z udeleženci zunaj MNZ je priprava javnega naročila zamaknjena,
- AFIS – sredstva za obnovo sistema AFIS so bila zagotovljena naknadno, postopek javnega naročila za nabavo strojne opreme je bilo
izvedeno, dobava in plačilo pa bodo zapadli v leto 2020.
3. V okviru izvedbe projekta Platforma ANPR in AIP je bila realizacija nižja kot predvideno zaradi neuspelega postopka javnega naročila.
Tip 811 - Sredstva EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU – slovenska udeležba:
Sprejeti proračun v okviru zagotavljanja slovenske udeležbe je znašal 3.284.337 EUR, realizacija pa 2.242.972 EUR, kar pomeni 68,0 % sprejetega
proračuna. Razlika v višini 1.041.365 EUR je predvsem posledica doseženih nižjih vrednosti z javnim naročanjem in izvajanju večjih projektov:
4. V okviru črpanja sredstev iz SKLADA ZA AZIL, MIGRACIJE IN VKLJUČEVANJE je bila manjša poraba posledica manjšega števila
nastanjenih tujcev in posledično manjšega števila deportacij v izvorne države ter zamika pri izvedbi javnega naročila za obnovo v Centru za
tujce.
5. V okviru črpanja sredstev iz SKLADA ZA NOTRANJO VARNOST je bilo črpanje sredstev nižje predvsem zaradi doseženih nižjih cen pri JN
ter neizvedbe večjih projektov:
- prenova prostorov primarnega sistema (Novo mesto) – izvedeno je bilo javno naročilo, dela in plačilo bo izvedeno v 2020,
- zamenjava amortizirane ITK opreme na schengenski meji – projekt se je delno izvedel zaradi neuspelega javnega naročila,
- nakup termovizijskih naprav – projekt je izveden delno zaradi neuspelega javnega naročila,
- razvoj in delovanje nacionalnega sistema za obdelavo in uporabo podatkov o letalskih potnikih (PNR) – manjše potrebe kot predvideno;
projekt se izvaja na evropski ravni,
- izmenjava informacij – interoperabilnost – zaradi usklajevanja z udeleženci zunaj MNZ je priprava javnega naročila zamaknjena,
- AFIS – sredstva za obnovo sistema AFIS so bila zagotovljena naknadno, postopek javnega naročila za nabavo strojne opreme je bil izveden,
dobava in plačilo pa bodo zapadli v leto 2020.
6. V okviru izvedbe projekta Platforma ANPR in AIP je bila realizacija nižja kot predvideno zaradi neuspelega postopka javnega naročila.
Namenska sredstva
Veljavni proračun je znašal 13.235.581 EUR, realizacija pa 4.928.591 EUR, kar pomeni
37,2 % veljavnega proračuna. Razlika izhaja iz prenosa preteklih let ter prilivov namenskih sredstev (donacije, lastna dejavnost, sredstva
odškodnin iz zavarovanja premoženja, sredstva najemnin). Z letom 2019 je bilo udejanjeno tudi preoblikovanje ene proračunske postavke tipa
proračunskih postavk 30 (donacije) v tip proračunskih postavk 34, tako da nadskupina namenskih sredstev prenosa teh sredstev ne vključuje
več.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah je bilo iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019 preneseno 9.702.911 EUR. Dejanski
prilivi v letu 2019 so znašali 3.532.670 EUR, tako, da je veljavni proračun znašal 13.235.581 EUR. Realiziranih je bilo 4.928.591 EUR, tako, da
ostanek znaša 8.306.991 EUR in se je v celoti prenesel v proračunsko leto 2020.
Iz proračunskega leta 2018 je bilo v proračunsko leto 2019 preneseno največ sredstev iz naslova sredstev od prodaje stvarnega premoženja (tip
5), in sicer v višini 5.607.971 EUR. Največji del ostanka namenskih sredstev se je prenesel v proračunsko leto 2020 tudi iz naslova sredstev od
prodaje in zamenjave stvarnega premoženja (tip 5), in sicer v višini 4.388.179 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V skladu s 46. členom Zakona o javnih financah neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v
proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Neporavnane obveznosti, ki so nastale v letu 2018 in njihovo plačilo zapade v letu 2019 so pri proračunskem uporabniku 1714 Policija znašale v
višini 27.796.906 EUR.
Neporavnane obveznosti, ki vsebujejo vse obveznosti, ki so nastale v letu 2019 in njihovo plačilo zapade v letu 2020 pa so znašale 32.873.075
EUR.
Največji delež neporavnanih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 predstavljajo Odhodki proračuna - tip 1 (98,8 %), in sicer predvsem
decembrske plače, ki se izplačajo januarja ter materialni stroški.
V okviru tipa 1 odhodkov proračuna največji delež neporavnanih obveznosti predstavljajo proračunske postavke 5569 Plače 62,0 %, 5471 Plače –
Schengenski kader 16,8 % ter 5572 Materialni stroški 13,6 %. Ostale neporavnane obveznosti so nastale na proračunskih postavkah 1056
Oskrba, prehrana in prevozi tujcev, 1226 Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti, 1228 Investicije in investicijsko vzdrževanje policije,
1236 Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti, 5578 Sredstva za varstvo pri delu, 5579 Osebna oprema, 5861 Mejni prehodi na
zunanji meji EU, 6093 Varovanje določenih oseb, objektov in okolišev objektov, 9610 Nacionalni preiskovalni urad - materialni stroški in
investicije, 9611 Nacionalni preiskovalni urad – plače, 9612 Oprema, objekti in investicijsko vzdrževanje policije.
Neporavnane obveznosti so nastale tudi na proračunskih postavkah tipa 5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja, tipa 6 – Lastna
dejavnost, tipa 7 - Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja, tipa 18 – Sredstva najemnin, tipa 34 – EU 14-20 Preneseno izvrševanje nalog,
tipa 801 EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU ter tipa 811 EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU- slovenska udeležba.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 po sprejemu proračuna ni bil sprejet noben nov zakon ali odlok, ki bi imel za posledico nove obveznosti za finančni načrt policije.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
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
12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
120202 - Učinkovita raba energije

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

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
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Neposredni učinki
C7342 - Varovanje določenih oseb in objektov
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Postavljene ciljne vrednosti po spremembi zakonodaje niso bile usklajene in k temu pripisujemo neuspeh doseganje teh vrednosti. Nastalo
razliko pripisujemo spremembi nove pravne podlage, to je novih pravil o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki
jih varuje policija, v skladu s katerimi se za domače varovane osebe v tujini varnostne informacije pripravljajo le v primeru, če potujejo v države z
visokim varnostnim tveganjem, ali kadar se na območju Republike Slovenije nameravajo udeležiti dogodka, kjer se pričakuje povečana ali visoka
ogroženost. Ciljna vrednost ni bila spremenjena glede na spremembo pravne podlaga.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
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, guvernerji) 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 s 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 LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2015

340,00

2016 0,00
2017 360,00

164,00

2018 370,00

142,00

2019 240,00

167,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09678 Število izdelanih ali dopolnjenih ocen ogroženosti"
Razlika v primerjavi s preteklimi leti (izhodiščna vrednost izračunana za 2015, ciljna vrednost za 2019) pripisujemo spremembi nove pravne
podlage, to je novih Pravil o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (po že postavljeni ciljni
vrednosti v preteklih letih), v skladu s katerimi se za domače varovane osebe v tujini varnostne informacije pripravljajo le v primeru, če potujejo
v države z visokim varnostnim tveganjem, ali kadar se na območju Republike Slovenije nameravajo udeležiti dogodka, kjer se pričakuje povečana
ali visoka ogroženost. V primerjavi z letom 2018 gre v skupnem številu za majhno odstopanje (+ 25). V strukturi ocen se je v letu 2019 glede na
lansko povečalo rahlo povečalo število ocen ogroženosti tako za domače kot tuje varovane osebe, kar je posledica političnega dogajanja.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09678

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

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

9.232.800,00

9.518.568,71

9.518.568,71

103,09

Neposredni učinki
C7340 - Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
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Opis neposrednega učinka
Zmanjšanje števila hujših kršitev javnega reda in miru na javnih krajih.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Število napadov na policiste se je v primerjavi z letom prej povečalo za 19 % (s 158 na 188), kar kaže na to, da so bili policisti v letu 2019 precej
bolj ogroženi pri opravljanju policijskih nalog kot leto poprej. Policisti se zavedajo nevarnosti ob opravljanju vseh tipov postopkih (običajen,
občutljiv, nevaren) in posebno pozornost namenjajo samozaščitnemu ravnanju, vendar na povečanje števila napadov nanje nimajo vpliva, saj je
to odvisno od številnih drugih dejavnikov in okoliščin. V zvezi z previdnostjo pri opravljanju policijskih nalog je GPU izdala več usmeritev in
opozoril policistom, kako ravnati v postopkih, s ciljem zmanjšati tveganje za napad nanje – aktivno varovanje postopkov, dosledna uporaba
zaščitnih sredstev in podobno. Prav tako tej tematiki namenjajo posebno pozornost tudi inštruktorji PPSA, ki v okviru vadbe PPSA usposabljajo
policiste. Zastavljena ciljna vrednost - 0,01 % zmanjšanje števila poškodb je bila dosežena.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C7146 Kvaliteten odziv Policije na klic 113 se kaže skozi dosežene vrednosti kazalnika I09679 - Št.
poškodb policistov pri uporabi prisilnih sredstev ter posledice napadov na policiste. Zmanjšanje poškodovanih policistov pri uporabi prisilnih
sredstev pod vrednost 0,02. Število napadov na policiste se je v primerjavi z letom prej povečalo za 19 % (s 158 na 188), kar kaže na to, da so bili
policisti v letu 2019 precej bolj ogroženi pri opravljanju policijskih nalog kot leto poprej. Policisti se zavedajo nevarnosti ob opravljanju vseh
tipov postopkih (običajen, občutljiv, nevaren) in posebno pozornost namenjajo samozaščitnemu ravnanju, vendar na povečanje števila napadov
nanje nimajo vpliva, saj je to odvisno od številnih drugih dejavnikov in okoliščin. V zvezi z previdnostjo pri opralvjanju policijskih nalog je GPU
izdala več usmeritev in opozoril policistom, kako ravnati v postopkih, s ciljem zmanjšati tveganje za napad nanje – aktivno varovanje postopkov,
dosledna uporaba zaščitnih sredstev in podobno. Prav tako tej tematiki namenjajo posebno pozornost tudi inštruktorji PPSA, ki v okviru vadbe
PPSA usposabljajo policiste. Zastavljena ciljna vrednost - 0,01 % zmanjšanje števila poškodb je bila dosežena.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

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

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

2015

0,02

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2016 0,00
2017 0,02

0,02

2018 0,01

0,01

2019 0,01

0,02

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09679 Št. poškodb policistov pri uporabi prisilnih
sredstev ter posledice napadov na policiste"
V letu 2019 se je pri uporabi prisilnih sredstev poškodovalo 107 policistov, pri čemer jih je 83 utrpelo lahke telesne poškodbe, 3 hude telesne
poškodbe, 21 pa je imelo vidne zunanje znake uporabe oz. napadov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09679

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)

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)
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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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.268.960,00

1.614.564,87

1.614.564,87

127,23

Neposredni učinki
C7343 - Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Prispeva k rezultatu: C2106 - Boljša prometna varnost, zmanjševanje število umrlih in hudo telesno poškodovanih
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka se kaže skozi dosežene vrednosti kazalca I09680 - Število odrejenih alkotestov in I09681 - Delež negativnih
rezultatov alkotestov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C2106 Boljša prometna varnost, zmanjševanje število umrlih in hudo telesno poškodovanih. Večje
spoštovanje cestno prometnih predpisov se kaže skozi dosežene vrednosti kazalnika I09680 - Število odrejenih alkotestov in I09681 - Delež
negativnih rezultatov alkotestov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09680 Število odrejenih alkotestov

I09681 Delež negativnih rezultatov alkotestov

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2015

št

2015

321.885,00

309.743,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

0,00

2017

321.000,00

394.856,00

2018

321.000,00

353.102,00

2019

321.000,00

415.746,00

2016

0,00

2017

309.000,00

378.915,00

2018

309.000,00

340.833,00

2019

309.500,00

402.767,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09680 Število odrejenih alkotestov"
Vožnja pod vplivom alkohola ostaja najpomembnejši posredni vzrok za nastanek prometnih nesreč, zato je policija na omenjenem področju
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okrepila aktivnosti, kar se je odrazilo tudi v znatnem povečanju številu preizkušenih voznikov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09681 Delež negativnih rezultatov alkotestov"
Vožnja pod vplivom alkohola ostaja najpomembnejši posredni vzrok za nastanek prometnih nesreč, zato je policija na omenjenem področju
okrepila aktivnosti, kar se je odrazilo tudi v znatnem povečanju številu preizkušenih voznikov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09680

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.

I09681

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.

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

34.052.646,27

34.081.953,55

34.081.953,55

100,08

Neposredni učinki
C7338 - Zagotavljanje osnovnih pogojev delovanja
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Opis neposrednega učinka
Skrb za nemoteno delovanje informacijskega sistema in s tem zagotavljanje osnovnih pogojev delovanja informacijskega sistema.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka se kaže skozi dosežene vrednosti kazalcev I09675 - Količina nenačrtovanih izpadov centralnega
informacijskega sistema (v minutah), I09676 - Količina načrtovanih izpadov centralnega informacijskega sistema (v minutah) in I09677 - Število
opravljenih storitev v laboratoriju za kontrolo merilnikov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C7146 Kvaliteten odziv Policije na klic 113 se kaže tudi skozi dosežene vrednosti kazalcev I09675 Količina nenačrtovanih izpadov centralnega informacijskega sistema (v minutah), I09676 - Količina načrtovanih izpadov centralnega
informacijskega sistema (v minutah) in I09677 - Število opravljenih storitev v laboratoriju za kontrolo merilnikov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09675 Količina nenačrtovanih izpadov centralnega informacijskega
sistema (v minutah)

VIR ME

IZH.
LETO

minuta 2015

IZH.
VREDNOST
403,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2016 0,00
2017 120,00

545,00

2018 120,00

545,00
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2019 120,00
I09676 Količina načrtovanih izpadov centralnega informacijskega sistema
(v minutah)

I09677 Število opravljenih storitev v laboratoriju za kontrolo merilnikov

minuta 2015

število 2015

2.074,00

270,00

343,00

2016 0,00
2017 1.500,00

1.156,00

2018 1.500,00

1.156,00

2019 1.500,00

1.180,00

2016 0,00
2017 250,00

0,00

2018 250,00

0,00

2019 250,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09675 Količina nenačrtovanih izpadov centralnega
informacijskega sistema (v minutah)"
Vzrok za preseženo vrednost neplaniranih izpadov je v nepričakovanih težavah ob menjavi centralnega računalnika in menjavi konfiguracije
komunikacijske komponente centralnega računalnika.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09676 Količina načrtovanih izpadov centralnega
informacijskega sistema (v minutah)"
Dosežena vrednost je pod planirano, ker je bilo potrebno manj vzdrževalnih del, kot v povprečju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09677 Število opravljenih storitev v laboratoriju za
kontrolo merilnikov"
Postopki akreditiranih storitev so se prenehali izvajati zaradi ukinitve akreditacije laboratorija.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09675

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.)

I09676

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 posegov na merilnikih hitrosti, alkoskpih in drugih merilnikih, za katerega je laboratorij policije akreditiran. Po odločitvi vodstva
I09677 policije ne izvajamo več akreditiranih kontrol. Za kontrolo kakovosti storitev Urada RS za meroslovje izvajamo od marca 2016 samo še
neakreditirane kontrole.

Pravne podlage
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.

Viri
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VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

275.084.011,00

292.832.731,61

292.832.731,61

106,45

Neposredni učinki
C7339 - Izvajanje kadrovskega načrta policije
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Za kvaliteten odziv policije na klic 113 je bistvenega pomena zadostno število policistov v operativno-komunikacijskih centrih. Sistemizacija
delovnih mest v teh organizacijskih enotah je bila na dan 31. 12. 2019 88,4 % popolnjena (31. 12. 2018 je bila popolnjenost 85,2 %). Izvajanje
kadrovskega načrta poteka v okviru obsega sredstev za stroške dela, ki so predvideni v finančnem načrtu. Realizacija kadrovskega načrta se je v
primerjavi s preteklim letom nekoliko povečala. Prosta delovna mesta se postopoma zapolnjuje z notranjimi prerazporeditvami in novimi
kandidati, s katerimi je po končanem usposabljanju sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. V letu 2019 sta bili sprejeti dve generaciji
policistov - NDM in ena generacija policistov - VPŠ.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C7146 Kvaliteten odziv Policije na klic 113 se kaže tudi skozi dosežene vrednosti kazalca I09682 - Delež
zasedenih sistemiziranih delovnih mest. Za kvaliteten odziv policije na klic 113 je bistvenega pomena zadostno število policistov v operativnokomunikacijskih centrih. Sistemizacija delovnih mest v teh organizacijskih enotah je bila na dan 31. 12. 2019 88,4 % popolnjena (31. 12. 2018 je
bila popolnjenost 85,2 %).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

I09682 Delež zasedenih sistemiziranih delovnih mest

delež 2015

100,00

2016

0,00

2017

100,00

100,03

2018

100,00

97,85

2019

100,00

98,51

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09682 Delež zasedenih sistemiziranih delovnih mest"
Kadrovski načrt za Policijo je na 31. 12. 2019 dovoljeval 8.294 zaposlitev (31. 12. 2018 je dovoljeval 8.293 zaposlitev). Skupno je bilo na 31. 12.
2019 zaposlenih 8.170 javnih uslužbencev (31. 12. 2018 jih je bilo 8.115), ki so se v skladu z metodologijo vštevali v realizacijo kadrovskega
načrta. V primerjavi s preteklim letom se je dosežena vrednost kazalnika zvišala, kar je posledica sprejema novih generacij kandidatov za
policiste.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09682

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

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)

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
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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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.820.000,00

2.804.160,55

2.804.160,55

154,07

Neposredni učinki
C7341 - Zagotovitev zadostne podpore za izvajanje nalog policije s pomožnimi policisti
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka se kaže skozi dosežene vrednosti kazalca I09683 - Število pomožnih policistov. Dolgoročen cilj popolnjevanja je
1.500 pripadnikov, le-ta pa se zasleduje skozi stalno oz 2 x letno odprt razpis za kandidate za pomožne policiste, čemur sledita dve usposabljanji
letno
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C7146 Kvaliteten odziv Policije na klic 113 se kaže tudi skozi dosežene vrednosti kazalnika I09683 Število pomožnih policistov. Ustrezno in konstantno popolnjevanje sestava pomožne policije zagotavlja ustrezen "back up" oziroma pokrivanje
večjih odsostnosti rednega sestava policistov, ko pride do gostitve varnostnih pojavov (migracije, obsežnejša javna zbiranja - športne idr.
prireditve, protesti, varnostno obremenjena območja idr.).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09683 Število pomožnih policistov

IZH. LETO

število 2015

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

259,00

2016

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2017

1.500,00

430,00

2018

1.500,00

460,00

2019

1.500,00

480,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09683 Število pomožnih policistov"
Popolnjevanje je odvisno od prijav kandidatov na objavljene razpise, cilj 1.500 pa je dolgoročen.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09683

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

OV

Ostali viri

8.150.000,00

0,00

0,00

IND RE/REB
0,00

PV

Proračunski viri

25.814.288,73

20.623.745,00

20.623.745,00

79,89
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Neposredni učinki
C7351 - Zagotavljanje prostorskih in delovnih pogojev policije (objekti, oprema, prevozna sredstva)
Prispeva k rezultatu: C7146 - Kvaliteten odziv Policije na klic 113
Opis neposrednega učinka
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).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka se kaže skozi dosežene vrednosti kazalcev:
- 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 in
- I09706 - Število novih e-storitev.
V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi se načrtuje nadaljnjo dopolnitev in nadomestilo dotrajanih sredstev v skladu z veljavnim
Pravilnikom o tehnični opremi Ministrstva za notranje zadeve in organov v sestavi ter veljavno sistemizacijo in tipizacijo za posamezna področja
dela in specialnosti v policiji. Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so se potrebe zadovoljile uspešno, učinkovito in gospodarno (javni razpisi).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C7146 Kvaliteten odziv Policije na klic 113 se kaže tudi skozi dosežene vrednosti kazalnikov 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 in I09706 Število novih e-storitev. Izboljšani delovni pogoji zaposlenih in urejeno delovno okolje omogočajo boljše in bolj učinkovito delo. Delodajalec
mora zaposlenim omogočiti ustrezne in urejene delovne prostore ter opremo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

VIR ME
let

delež

IZH.
IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2015

2015

število 2015

delež

delež

2015

2015

število 2015

7,80

0,70

7.000,00

0,03

0,00

0,00

2016 0,00
2017 7,10

6,30

2018 6,90

7,00

2019 6,70

7,20

2016 0,00
2017 0,70

0,70

2018 0,87

0,70

2019 0,75

0,70

2016 0,00
2017 7.000,00

7.876,00

2018 8.000,00

7.876,00

2019 8.000,00

9.031,00

2016 0,00
2017 0,70

0,70

2018 0,80

0,70

2019 0,85

0,85

2016 0,00
2017 0,70

0,70

2018 0,80

0,70

2019 0,85

0,85

2016 0,00
2017 3,00

6,00

2018 3,00

6,00

2019 3,00

10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09701 Povprečna starost prevoznih sredstev v letih"
Dobavljena nova vozila in ostala oprema so bila dodeljena enotam v skladu s potrebami in sistemizacijo. Količina nabave je bila odvisna od
finančnih virov. Obseg finančnih virov ni bil zadosten, zato ciljna vrednost za leto 2019 ni bila dosežena. Vrednost kazalnika je slabša tudi glede
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na lansko leto.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09702 Delež pokritosti ozemlja države z digitalnim
sistemom TETRA"
Vrednost 0,7 predstavlja 70% pokrivanja terena države za avtomobilske radijske postaje TETRA. Radijsko pokrivanja terena je ostalo na istem
nivoju kot v predhodnih letih, ker ni prišlo do podpisa pogodbe za izgradnjo nacionalnega sistema. Radijsko pokrivanja terena je ostalo na istem
nivoju kot v letu 2015.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09703 Število državnih uporabnikov nacionalne in javne
varnosti"
Doseganje cilja je delno v povezavi s izgradnjo infrastrukture novega omrežja. Izgradnja novega omrežja ni bila realizirana, ker ni prišlo do
podpisa pogodbe. Število radijskih terminalov se je povečalo, ker se uvajajo v delo novi modeli naprav.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09704 Delež posodobljenih video nadzornih sistemov za
nadzor policijskih objektov v celotnem številu sistemov "
Izboljšana varnost objektov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09705 Delež posodobljenih sistemov tehničnega varovanja
na policijskih objekti v celotnem številu sistemov "
Izboljšana varnost objektov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09706 Število novih e-storitev"
Uvedene so bile naslednje nove e-storitve: V okviru beležke policista so bili dodani 4 obrazci s področja mejne problematike in 6 obrazcev s
področja obravnave kriminalitete. Narejene so bile storitve s področja SIS2 sistema (linki, podrobnosti predmetov…) potrebne za Schengensko
evalvacijo. Izdelane so bile aplikacija za SIS AFIS preverjanje, zbirnik Jora. V okviru EES projekta je bila pripravljena osnovna app za mejno
kontrolo, izvedena sta bila 2 pilotna projekta (kiosk in mobilno delo). Izdelana je bila aplikacija za mednarodna sodelovanja. Pripravljena je bila
nova rešitev za Konferenčni klic SE. V PRUM sistem so bile vključene 3 nove države. Posodobljena je bila storitev Zvon. Posodobljeni sta bili
platforma GIS Policije in Internet policije.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09701

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 z digitalnim radijskim signalom TETRA (vrednost kazalnika 1 = pokritost ozemlja v celoti)
I09703 Število uporabnikov radijskih postaj DRS TETRA iz organizacij nacionalne in javne varnosti
Izhodiščna vrednost v letu 2015 je bila dosežena v okviru razpoložljivih pravic porabe. Ciljna vrednost kazalnika za naslednji leti je prilagojena
I09704 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).
Izhodiščna vrednost v letu 2015 je bila dosežena v okviru razpoložljivih pravic porabe. Ciljna vrednost kazalnika za naslednji leti je prilagojena
I09705 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 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.

Obrazložitev projektov
1714-16-0002 - Izgradnja čistilne naprave - Gotenica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je investitor
dolžan zagotoviti ustrezno investicijsko dokumentacijo. Predmet investicije je: - Novogradnja kanalizacije, - Sanacija obstoječe kanalizacije, Izvedba vodovodnega priključka, - Izgradnja čistilne naprave Gotenica 350 PE, - Izvedba potrebnih električnih inštalacij. Cilji projekta: 1. Z
izgradnjo nove čistilne naprave s kanalizacijskim omrežjem se zadosti veljavni zakonodaji. 2. Omogoči se obratovanje in obstoj obstoječega
vadbenega centra. 3. Omogoči se razvoj novega vadbenega centra.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bil izvajalcu GOI del nakazan preostanek zadržanih sredstev v višini 30.458 EUR, izdelana je bila dodatna dokumentacija za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za ČN ter na podlagi zahtev ARSO dodatno zgrajen ponikovalni objekt za ponikanje prečiščene vode iz
ČN.
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljenih 45.525 EUR integralnih sredstev.
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1714-16-0003 - CAPEX - Infrastruktura DRO po standardu TETRA
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Izgradnja digitalnega radijskega omrežja TETRA se je v zadnjih letih izvajala skladno s sklepi Vlade RS in finančnimi zmožnostmi, pri čemer so se
v večji meri koristila namenska evropska finančna sredstva (Phare, Schengen Facility, Sklad za mejo). Do danes je na nacionalnem nivoju
izgrajeno približno 60% omrežja TETRA in v omrežje je vključenih približno 7.400 radijskih terminalov. Ključni cilj vzpostavitev infrastrukture
digitalnega radijskega omrežja TETRA na celotnem področju RS. Le tako vzpostavljena infrastruktura lahko ustrezno nadomesti različna
obstoječa radijska omrežja nekaterih državnih organov in prinese nove kvalitete v uporabi radijskih zvez. Cilj investicije je tudi izgradnja celotne
infrastrukture digitalnega radijskega omrežja državnih organov po standardu TETRA z novo IP tehnologijo, ki omogoča nižje stroške delovanja
(OPEX stroški) glede na obstoječo TDM tehnologijo ter možnost tehnološkega povezovanja z novimi prihajajočimi tehnologijami (LTE).
Predvidena je namestitev opremo TETRA na 140 lokacijah (136 baznih postaj, 2 centralni vozlišči ter 2 lokaciji za opremo prenosnega omrežja).
Predvidena je 85 % pokritost terena z digitalnim signalom. Vrednost investicije znaša 8,9 mio EUR od tega v letu 2016 2,4 mio Eur, v letu 2017 4,6
mio EUR ter v letu 2018 1,9 mio EUR.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vzdrževali smo sistem in terminale TETRA in s tem zagotavljali nemoteno delovanje operativnih enot. Nabava nove infrastrukturne opreme ni
bila realizirana, ker so bili v postopku javnega razpisa s konkurenčnim dialogom za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega
sistema TETRA vloženi revizijski zahtevki. Posledično je bila nabava v letu 2019 zaključena neuspešno.
V okviru projekta je bilo porabljenih 90.168 EUR vseh sredstev, od tega 1.380 EUR integralnih sredstev za računalniško opremo in 88.788 EUR
namenskih sredstev in sicer za izvedbo popravila sistema video nadzora, nakup prenosnika in dobavo terminalov za redni delovni čas.

1714-17-0010 - Oprema poslovnih prostorov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilj projekta je obnova in dopolnitev birotehnične opreme, opreme specializiranih delavnic in laboratorijev in pisarniške opreme in s
tem zmanjšanja stroškov tekočega vzdrževanja opreme, posodobitev izobraževalnih centrov in popolnitev obstoječega stanja z novo opremo v
skladu s Pravilnikom o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme, zamenjava tehnološko zastarele opreme, zagotovitev
opreme za dežurne sobe in sobe za zaslišanje, zagotovitev delovnih pogojev za novo zaposlene delavce in klimatizacijo prostorov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljenih 342.048 EUR vseh sredstev obeh proračunskih porabnikov.
Sredstva so bila na integralnih postavkah proračunskega uporabnika 1714 – Policija porabljena v višini 248.370 EUR.
Sredstva so bila porabljena za:
- dobavo pisarniške opreme za potrebe policijskih uprav in GPU (dobava in vgradnja mini kuhinj, stoli za dežurne policiste, nakladalni stoli,
ergonomski stoli, delovne mize, omare, predalniki, pohištveni trezorji, kovinski regali, kondenzacijska sušilna naprava za PPP Ljubljana in UPS
CVZ, laboratorijske omare za NFL, pohištvena oprema za PA Tacen, govorniški pult, kuhinjska oprema, ipd.);
- za menjavo UPS naprav po različnih lokacijah (PP Dolenjske Toplice, PP Metlika, PP Dravograd, PP Šentjur, PP Grosuplje, PP Domžale, PP Ptuj,
PP Rače, PPIU Nova Gorica, Vodovodna 93A, ipd.);
- za dobavo opreme delavnic (pralni stroji, peč za savno, oprema za avtomehanično delavnico, elektro oprema in stroji, oprema za čiščenje,
oprema za vzdrževanje okolice, električni radiatorji, visokotlačni čistilci, zabojniki za smeti, lestve, razvlaževalniki prostorov, ipd.);
- za menjavo klim po objektih policije in GPU (PPVSP Gmajnice, GO Beli križ, PP Bled, PP Brežice, PP Ruše, PP Slovenj Gradec, PA Tacen, Jožeta
Jame 8, ipd.);
- dobavo biro tehnične opreme za potrebe policijskih uprav in GPU (LCD projektorji, televizorji, rezalniki papirja, računski stroji, magnetne table
piši/briši, tehtnica, naprave za spiralno vezavo, stenske table, projekcijska platna, plastifikatorji, sistem za upravljanje in varovanje ključev, ipd.);
- ograditev dela območja PA Tacen (panelna ograja, drsna vrata, zapornice);
- dograditev in preureditev pohlajevanja prostorov ERC na Štefanovi 2 v Ljubljani;
- nakup strokovne literature ter nakup športne opreme.
Iz naslova namenskih sredstev in v okviru proračunske postavke 1235 - Prevozne in druge storitve je bilo porabljenih 60.215 EUR za nakup
pohištvene opreme, projektorjev in govorniškega pulta za potrebe Policijske akademije ter nakup televizijskih sprejemnikov, klimatskih naprav in
kondenzacijskih sušilnih naprav za potrebe Uprave za policijske specialnosti.
Za proračunskega uporabnika 1711 MNZ je poraba na projektu znašala 33.463 EUR integralnih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dobavo
pisarniške opreme za potrebe MNZ (pisarniško pohištvo in pisarniški stoli, govorniški pult, pohištvena oprema za sejno sobo SJNN ipd.); za
dobavo opreme delavnic (pleskarske lestve, ročni zložljivi voziček, ipd.); za menjavo klim po objektih MNZ-ja; dobavo biro tehnične opreme
(računski stroji, mikrofon, sistem za upravljanje in varovanje ključev, večnamenski projektor in projekcijska platna, ipd.) in nakup knjig.

1714-17-0011 - Investicijska vzdrževalna dela - objekti in oprema
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in nujnih (nepredvidenih) del na objektih Ministrstva za notranje zadeve. Cilj projekta
je preprečiti nastajanje gospodarske škode in zagotoviti nemoteno delovanje naprav in materialno tehničnih pogojev za delo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljenih 1.789.954 EUR vseh sredstev obeh proračunskih uporabnikov.
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Sredstva so bila na integralnih postavkah proračunskega uporabnika 1714 – Policija porabljena v višini 576.630 EUR za investicijsko vzdrževalna
dela na objektih GPU in PU in sicer za: periodično spremljanje stanja fasadnih površin objekta Štefanova 2 v Ljubljani ter izdelavo poročila o
ugotovitvah; ureditev dveh vhodov na PP Postojna; zamenjavo strešne kritine na upravnem objektu Vodovodna 93A; zamenjava dvokrilnih vrat
v objektu Jožeta Jame 8; zamenjava oken v mansardi objekta PU Maribor; izvedba rekonstrukcije kotlovnice PP Vič; zamenjava oken na PP
Slovenska Bistrica; zamenjava azbestnih streh na štirih objektih PA Tacen; izvedba preboja nosilne stene pa PP Kočevje; rekonstrukcija
kotlovnice na PPP Nova Gorica; nujna sanacijska dela na fasadi PU Maribor; GOI dela na fasadi Podutiška 88; ureditev meteorne kanalizacije
objekta PU, PP in PPP Novo mesto; izgradnja internega vodovoda COG; izgradnja kanalizacijskega priključka CT Postojna; sanacije el. omare
objekta PU Celje; zamenjava garažnih vrat na Podutiški 88; sanacija strehe na PP Ptuj; ipd.
Za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) ter koordinatorje in nadzore je bilo porabljenih 87.924 EUR integralnih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo (PGD in PZI) ter koordinatorje in nadzore, in sicer: varnostni načrt pri sanaciji kopalnic
PU Nova Gorica, strokovni nadzor nad izvedbo gradnje vodovoda v COG, statična presoja za izvedbo preboja na PP Kočevje, koordinator ZVD
pri sanaciji strehe PP Ptuj ter sanaciji kopalnic PU Nova Gorica, gradbeni nadzor pri ureditvi kanalizacije PU Novo mesto, PZI dokumentacija za
sanacijo kotlovnice PPP Nova Gorica, DGD za preureditev dvoriščnega objekta PU Novo mesto, PZI dokumentacija za sanacijo kotlovnic PP
Tržič in PPP Maribor, investicijska dokumentacija za sanacijo strelišča PA Tacen, strokovni nadzor pri sanaciji kopalnic na PU Murska Sobota,
PZI za sanacijo ravne strehe samskega doma PU Maribor, projektna dokumentacija za sanacijo strehe PP Ptuj, sprememba PZI dokumentacije za
sanacijo strelišča PA Tacen, projektna dokumentacija za postavitev regalnega skladišča na PU Novo mesto, strokovni nadzor pri menjavi oken
na PU Maribor, ipd.
Iz naslova namenskih sredstev je bilo porabljenih 1.017.277 EUR v okviru proračunske postavke 150001 - Stvarno premoženje - sredstva od
prodaje državnega premoženja za izvedbo sanacije strehe, fasadnega ovoja ter gradbenega nadzora na objektu Podutiška 88, za zamenjavo
strešne kritine na objektih PA Tacen, za ureditev meteorne kanalizacije na objektu PU, PPP in PP Novo mesto, za izgradnjo vodovoda v Centru za
oskrbo Gotenica, za izvedbo sanacije strehe na objektu PP Ptuj in rekonstrukcije kotlovnice Policijske postaje Vič.
Za proračunskega uporabnika 1711 MNZ je poraba na projektu znašala 66.252 EUR integralnih sredstev. Za proračunskega uporabnika 1711
MNZ je poraba na projektu znašala 66.252 EUR integralnih sredstev. Sredstva so bila porabljena za postavitev nadstrešnice na Vodovodni 93
Ljubljana, za nakup pohištvene opreme, izdelavo projektne dokumentacije za obnovo oken in rolet na objektu Štefanova 2, Ljubljana in za
izvajanje nadzora pri sanaciji prezračevanja na Štefanovi 2.
Iz naslova namenskih sredstev je poraba na projektu znašala 129.795 EUR, kar predstavlja 66,2 % vseh porabljenih sredstev projekta. Sredstva
so bila porabljena za sanacijo prezračevanja v pritličju in medetaži na Štefanovi 2, dobavo in montažo zapornice ter izdelavo projektne
dokumentacije za požarno črpališče Centra za oskrbo Gotenica (COG).

1714-17-0012 - Posebna tehnična sredstva in pripomočki
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilj projekta je posodobitev in dopolnitev posebnih tehničnih sredstev in pripomočkov specializiranih policijskih enot, kot so prisilna
sredstva, alpinistična in jamarska oprema, potapljaška oprema, oprema za protibombno zaščito in ostala posebna tehnična sredstva in
pripomočki.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljenih 924.765 EUR vseh sredstev obeh proračunskih uporabnikov.
Sredstva so bila na integralnih postavkah proračunskega uporabnika 1714 – Policija porabljena v višini 895.330 EUR za nakup robota za
dezaktiviranje minsko eksplozivnih sredstev in naprav, različnih kamer, službenih živali, opreme za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev,
transportne mreže, glasbila, svetilke in druga posebna tehnična sredstva in pripomočki.
Sredstva so bila na integralnih postavkah proračunskega uporabnika 1711 – MNZ porabljena v višini 1.451 EUR za žige za označitev
onesposobljenega orožja in različne knjige.
Iz naslova namenskih sredstev je bilo porabljenih 27.984 EUR, od tega je bilo 10.347 EUR porabljenih za nakup službenih živali (psov) in plačila
skočnine, preostali del je bil porabljen v okviru proračunske postavke 1235 - Prevozne in druge storitve v višini 17.637 EUR za dobavo fitnes
opreme Specialne enote Policije, nakup traktorskega platoja za potrebe centra za oskrbo Gotenica ter nakup video kamere za potrebe Centra za
oskrbo Gotenica.
Sredstva so bila na integralnih postavkah proračunskega uporabnika 1711 – MNZ porabljena v višini 1.451 EUR za žige za označitev
onesposobljenega orožja in knjige.

1714-17-0013 - Poslovni prostori za potrebe PU LJ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Predmet investicije je zagotovitev poslovnih prostorov za potrebe Policijske uprave Ljubljana. Cilj reševanja prostorske problematike PU
Ljubljana je zagotoviti trajno prostorsko rešitev s kakovostnimi delovnimi pogoji za potrebe Policije v PU Ljubljana.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Porabe proračunskih sredstev na predmetnem NRP-ju v letu 2019 ni bilo.

1714-17-0014 - Nakup prevoznih sredstev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilj projekta je v naslednjih letih z nakupi oz. najemi posodobiti in popolniti vozni park Ministrstva za notranje zadeve.
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Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljenih 958.645 EUR vseh sredstev obeh proračunskih uporabnikov.
Sredstva na integralnih postavkah proračunskega uporabnika 1714 – Policija so bila porabljena v višini 474.689 EUR. Na integralnih postavkah
proračunskega uporabnika 1711 – MNZ v višini 104.622 EUR. Nabavljenih je bilo 157 prevoznih sredstev za policijo in 4 prevozna sredstva za
MNZ (od tega 1 viličar).
Projekt se financira v okviru proračunske postavke 1226 Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti, proračunske postavke 1236
Posebna sredstva za izvajanje temeljne kriminalistične dejavnosti, proračunske postavke 6093 Varovanje določenih oseb, objektov in okolišev,
proračunske postavke 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov in 170032 Investicije in investicijsko vzdrževanje.
Iz namenskega dela proračuna je bilo po projektu porabljenih 379.334 EUR sredstev proračunske postavke 150001 - Stvarno premoženje sredstva od prodaje državnega premoženja za nakup vozil in izvenkrmnih pogonskih motorjev za plovila, njihovo nadgradnjo in dodatno
opremo.

1714-17-0015 - Oprema za zaščito podatkov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilj projekta je zagotavljanje sredstev za nakup opreme za samostojno izvajanje meritev škodljivih sevanj informacijskih naprav, s
katerimi se obdeluje tajne in občutljive osebne podatke v varnostnih območjih policije: za dograditev zaščitne opreme v informacijskem in
telekomunikacijskem sistemu policije ter zaščita in kontrola dostopa do lokalnih omrežij in delovnih postaj policije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljenih 51.194 EUR integralnih sredstev za varnostne pregrade ITSP.

1714-17-0016 - Računalniška in programska oprema
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zagotavljanje obnove računalniške in programske opreme, s katero policija zagotavlja vzdrževanje obstoječe ravni
informacijske opreme in storitev, nakup dodatne opreme in programske podpore novim informacijskim storitvam policije. Cilj je zagotavljanje
informacijske in telekomunikacijske podpore policijskemu delu in prilagajanje novim zakonskim zahtevam.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljeno 1.387.030 EUR integralnih sredstev. Sredstva so bila porabljena za primarni in sekundarni centralni
računalnik ITSP, opremo za razširitev strežniških sistemov GPU in MNZ, tiskalnike in multifunkcijske naprave, krili investicijske obveznosti po
pogodbi IBM ESSO in različno programsko opremo.

1714-17-0017 - Telekomunikacijska oprema
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zagotavljanje telekomunikacijskih napeljav, ki so namenjene podpori policijskemu delu, delovanju ITK opreme, opreme
tehničnega varovanja z videonadzori, ter povezav policijskih objektov za nemoten delovanje ITK sistemov policije. Cilji so vzdrževanje in
posodabljanje radijskih sistemov, celotnega komunikacijskega omrežja in opreme za prenos govornih in podatkovnih komunikacij do vseh enot
policije, tehničnega varovanja objektov policije in zagotavljanje strokovne podpore in pomoči pri opravljanju osnovne operativne dejavnosti
policije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljeno 392.864 EUR vseh sredstev. Integralna sredstva v višini 384.843 so bila porabljena za videonadzorno
opremo, opremo za pristopno kontrolo, oprema za protivlomno varovanje, mobilne telefonske aparate, opremo za zagotavljanje fiksnih govornih
komunikacij, zamenjavo sistema aktivnega požarnega javljanja na 2 policijskih enotah.
Iz naslova namenskih sredstev je bilo porabljenih 8.021 EUR v okviru proračunske postavke 1235 - Prevozne in druge storitve za nakup opreme
video nadzornega sistema.

1714-17-0020 - Nakup opreme za nadzor prometa
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilj projekta je obnova opreme in naprav, ki jih Policija potrebuje za izvajanje učinkovitih prometno-varnostnih ukrepov in preventivnih
akcij. Z opremo za nadzor prometa Policija uresničuje osnovni splošni cilj zagotavljanja večje stopnje prometne varnosti v cestnem prometu.
Podlaga: veljavni pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme. V okviru zakonskega projekta so sredstva
namenjena za nakup opreme za nadzor hitrosti (laserske merilnike hitrosti, doplerske merilnike hitrosti v ohišjih ali predvidena za vgradnjo v
vozila, sistemi za sekcijsko merjenje hitrosti in civilna vozila z vgrajenimi sistemi PROVIDA), sisteme za video nadzor prometa in za prepoznave
registrskih tablic, opremo za nadzor vožnje pod vplivom alkohola (alkoskopi, etilometri), opremo za oglede krajev prometnih nesreč ter speiclano
oprema za nadzor tovornih vozil (oprema za nadzor digitalnih tahografov, tehtanje).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 520.982 EUR integralnih sredstev. Nabavljeni so bili štirje terestični 3d laserski skenerji,
video nadzorni sistem za merjenje hitrosti, kovčki za ogled krajev prometnih nesreč, balonska svetila z agregati, alkoskopi in programska oprema.

1714-17-0021 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj MNZ 2017-2019
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je zagotovitev primernega obsega in kvalitete investicijskega vzdrževanja stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in v
upravljanju Ministrstva za notranje zadeve za obdobje od leta 2017 do vključno 2019. Ministrstvo za notranje zadeve je upravljavec 628
službenih in najemnih stanovanj v Republiki Sloveniji. Kot upravljavec službenih stanovanj je Ministrstvo za notranje zadeve dolžno izvajati
vzdrževanje stanovanj v upravljanju. Investicija zasleduje osnovni strateški cilj, to je doseči optimalno upravljanje stanovanjskega fonda, kar
pomeni, da se racionalno upravlja s takim številom primernih stanovanj, na takih lokacijah in po taki ceni, s katerimi bi lahko zadovoljili potrebe
po stanovanjih (rešili stanovanjski problem) čim večjemu številu zaposlenih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu in v okviru proračunske postavke 7805 - Stroški službenih stanovanj in samskih sob - sredstva
najemnine porabljenih 424.191 EUR za gradbeno obrtniška in investicijska dela v službenih stanovanjih in izvajanje gradbenega nadzora nad
investicijami ter za investicijsko vzdrževanje stanovanj in zamenjavo zapornice na Jeranovi.

1714-18-0001 - Nakup večnamenskega transportnega helikopterja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Policijski helikopterji se uporabljajo za izvajanje policijskih nalog, nalog za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
opravljanje nujnih medicinskih prevozov v zdravstvu, prevoze za potrebe državnih organov in organizacij, za humanitarne prevoze in v okviru
lastne dejavnosti policije. Cilj je zamenjava flote helikopterjev. Namen projekta je nakup transportnega helikopterja, v kar je všteta tudi vsa
oprema helikopterja, ki je sestavni del helikopterja po osnovnih tipskih certifikatih in dodatkih k osnovnim tipskim certifikatom.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 13.541.649,83 EUR integralnih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup
večnamenskega transportnega helikopterja AW169.

1714-19-0002 - Sanacija strelišča v Policijski akademiji Tacen
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Investicija predstavlja celovito prenovo strelišča v Policijski akademiji Tacen. Namen investicije je zagotoviti ustrezne delovne pogoje in bo z
namestitvijo najsodobnejše tehnologije omogočila varno delo na strelišču.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljenih 13.905 EUR integralnih sredstev za izdelavo spremembe projektne dokumentacije.

1714-19-0003 - Nakup novih patruljnih plovil
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Policijska plovila se pretežno uporabljajo za izvajanje policijskih nalog na morju, poleg tega se plovila po potrebi uporabljajo tudi za izvajanje
reševalnih akcij, nalog za zaščite in varovanja, nudenju pomoči ter za izvajanje raznih usposabljanj, tako lastnih kot za podporo drugim enotam.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 na projektu ni bilo porabljenih sredstev.

1714-19-0004 - Nakup službenih stanovanj MNZ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Predviden je nakup 15 službenih stanovanj na območjih Ljubljane, Kopra ter Kranja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu in v okviru proračunske postavke 7805 - Stroški službenih stanovanj in samskih sob - sredstva
najemnine porabljenih 15.000 EUR za plačilo varščine za nakup treh stanovanj v objektu Koprska vrata, Ferrarska ulica 15, Koper.

1714-19-0006 - Opremljanje obratov prehrane
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Prvotni namen obratov prehrane je zagotavljanje prehrane v okviru Ministrstva za notranje zadeve in sicer oskrba policijskih enot, ki opravljajo
svoje naloge na terenu in oskrba policistov, ki se izobražujejo oziroma usposabljajo na različnih lokacijah po državi. Cilj investicijskih vlaganj v
opremo iz lastnih virov je, da ohranjamo ali povečujemo vrednost opreme. Namen vlaganja je izboljšati nivo prehrane, obnoviti kuhinje s
pomožnimi prostori, zamenjati dotrajano stavbno pohištvo, vse z namenom omogočiti prehrano in zagotavljati možnosti izvajanja tudi drugih
oskrb v okviru Policijske akademije (izobraževanja, usposabljanja) in protokolarnih dejavnosti, ki jih izvaja ministrstvo (bilateralna srečanja
ministrstva ...). Glede na starost in funkcionalno zastarelost opreme obratov prehrane je le ta nujno potrebna.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo v okviru projekta porabljenih 28.452 EUR. Sredstva so bila porabljena v okviru proračunske postavke 139 –
Prehrana – gostinske storitve za nakup opreme za obrate prehrane in sicer za nakup električnih fritez, hladilnika za solate in pomivalnih strojev.

1714-19-0007 - Počitniška dejavnost
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Prvotni namen ohranjanja objektov je v tem da so nenehno pripravljeni za morebitne potrebe Policije pri izvajanju operativnih nalog na terenu
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(začasna namestitev policistov, ki opravljajo izredne naloge na terenu). Da se objekti ohranjajo v ustreznem stanju in se njihova vrednost ne
zmanjšuje se v času, ko jih Policija ne potrebuje v njih izvaja počitniška dejavnost, ki je namenjena vzdrževanju psihofizičnih sposobnostih
javnih uslužbencev ministrstva in IRSNZ. Izvajajo se programi rehabilitacije po doživetih stresnih situacijah ter zagotavlja cenovno ugodne in
kvalitetne pogoje za oddih in rekreacijo. Cilj investicijskih vlaganj v objekte iz lastnih virov (prilivi iz opravljanja počitniške dejavnosti) je, da
ohranjamo ali povečujemo njihovo vrednost ter dosežemo optimalnejši izkoristek prostorov za bivanje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo v okviru projekta porabljenih 97.373 EUR. Sredstva so bila porabljena v okviru proračunskih postavk 137 –
Počitniška dejavnost in 150001 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja za izvedbo energetske sanacije - obnove
fasade na počitniškem objektu Rateče ter izdelavo projektne dokumentacije, načrta notranje opreme in izvajanje projektantskega nadzora v času
adaptacije na tem objektu, za nakup pohištvene in kuhinjske opreme PA Vinica, PE Čatež in PD Barbariga ter izdelavo projektne dokumentacije za
postavitev zapornice PD Bohinj.

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

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

600.000,00

1.171.503,16

1.171.503,16

195,25

Neposredni učinki
C7335 - Zavarovanje, dokumentiranje in analiziranje dokazov
Prispeva k rezultatu: C7333 - Verodostojno dokazno gradivo
Opis neposrednega učinka
Višja stopnja raziskanih kaznivih dejanj
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka se kaže skozi dosežene vrednosti kazalcev:
- I09664 - Št. zadetkov iz baze MNK, AFIS in Prum,
- I09665 - Število analiziranih vzorcev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C7333 Verodostojno dokazno gradivo se kaže tudi skozi dosežene vrednosti kazalnikov I09664 - Št.
zadetkov iz baze MNK, AFIS in Prum in I09665 - Število analiziranih vzorcev

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09664 Št. zadetkov iz baze DNK, AFIS in Prum

I09665 Število analiziranih vzorcev

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

število 2015

število 2015

500,00

23.000,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

0,00

2017

520,00

529,00

2018

550,00

470,00

2019

550,00

441,00

2016

0,00

2017

22.000,00

2018

22.500,00

41.459,00

2019

23.000,00

37.119,00

29.130,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09664 Št. zadetkov iz baze DNK, AFIS in Prum"
Število zadetkov iz baz je neposredno povezano s povečanjem stopnje raziskanosti kaznivih dejanj. Upadanje števila zadetkov je posledica
prilagajanja evidenc zakonskim zahtevam in posledično manjšemu številu oseb v evidencah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09665 Število analiziranih vzorcev"
Večje število analiziranih vzorcev pomeni več operativnih informacij in večjo preiskanost kaznivih dejanj. Zmanjšanje števila vzorcev je posledica
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manjše količine zaseženih ponarejenih bankovcev.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09664

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.

I09665

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
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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.992.520,00

2.913.030,20

2.913.030,20

146,19

Neposredni učinki
C7334 - Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete
Prispeva k rezultatu: C2110 - Manjše število kaznivih dejanj
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V 2019 je policija državnemu tožilstvu poslala kazenske ovadbe ali poročila v dopolnitev kazenskih ovadb po devetem odstavku 148. člena
Zakona o kazenskem postopku za 54.867 kaznivih dejanj, storjenih v tem in prejšnjih letih. S kaznivimi dejanji je bilo po oceni policije povzročene
za 432,3 milijona evrov škode. Policija je z lastno dejavnostjo odkrila 7.851 kaznivih dejanj oz. 14,3% glede na vsa kazniva dejanj.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Okrepljeno mednarodno policijsko sodelovanje preko posameznih projektov, regionalnih in dvostranskih pobud, je prispevalo k povečanem
številu obravnavanih kaznivih dejanj organizirane kriminalitete. Sodelovanje v projektih Evropske multidisciplinarne platforme za boj proti
kriminalu (EMPACT), je pripomoglo k uspešnemu odkrivanju in omejevanju hudih in organiziranih oblik mednarodnega kriminala. Na področju
odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete so bile aktivnosti usmerjene v intenzivnejše preiskovanje predvsem težjih oblik
gospodarske kriminalitete, s poudarkom na obstoječih prioritetah odkrivanja in preiskovanja kriminalitete bančnega sektorja, kriminalitete v
zdravstvu, kriminalitete, ki posledično ogroža finančne interese RS in EU, organizirane oblike korupcijske kriminalitete s poudarkom na področjih,
kjer so zaznana največja korupcijska tveganja in kaznivih dejanj ki generirajo veliko protipravno premoženjsko korist ali škodo. Posebna
pozornost je bila usmerjena na izvajanje finančnih preiskav v smeri identifikacije, sledenja in zavarovanja odvzema, s kaznivimi dejanji
pridobljene protipravne premoženjske koristi ter ugotavljanju pogojev in predlaganju in sodelovanju v postopkih za odvzem premoženja
nezakonitega izvora (ZOPNI). Na področju preiskovanja splošne kriminalitete je v zadnji letih zaznavamo trend upada kaznivih dejanj, kar se je
nadaljevalo tudi v 2019. Največji delež kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete predstavlja premoženjska kriminaliteta, upad katere najbolj
vpliva na upad celotne splošne kriminalitete. V sodelovanju z mediji je policija podala več preventivnih nasvetov za varovanje premoženja,
predvsem glede tatvin, vlomov, ropov in tatvin motornih vozil. Izvedeni so bili tudi drugi preventivni ukrepi za preprečevanje spolnih zlorab

Stran 51 od 96

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

otrok in mladostnikov na spletu in nasilja v družini. V sklopu Nacionalne platforme za preprečevanje nasilne radikalizacije (RAN), v sodelovanju
z domačimi pristojnimi organi, vključno z nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem je bilo izvedenih več usposabljanj, posvetov in
delovnih srečanj za odkrivanje in preprečevanje vseh oblik nasilne radikalizacije. Poleg okrepljenega povezovanja na lokalni ravni, je bil glavni
namen dvig ozaveščenosti, prepoznavanje lastne vloge različnih deležnikov na nacionalni ravni ter pravilnejše razumevanje tveganja
radikalizacije. Nadaljevale so se aktivnosti za vzpostavitev sistema za obdelavo podatkov o letalskih potnikih ( PNR), ki je namenjen
preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju in pregonu storilcev terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Izdelan je bil osnutek tehničnih protokolov
za izmenjavo podatkov med policijo in letalskimi prevozniki v skladu z izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/759. Operativna kriminalistična
analitika je bila angažirana v kompleksnejših preiskavah s področja gospodarske, premoženjske, organizirane in drugih hudih oblik kriminalitete.
S svojimi izdelki je prispevala k bolj učinkovitemu usmerjanju najbolj zahtevnih kriminalističnih preiskav.

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

VIR ME

IZH.
LETO

število 2015

število 2015

število 2015

število 2015

število 2015

število 2015

IZH.
VREDNOST
1.278,00

43.500,00

205,00

171,00

301,00

89,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

2016 0,00
2017 1.355,00

633,00

2018 1.626,00

613,00

2019 820,00

815,00

2016 0,00
2017 46.000,00

37.429,00

2018 50.000,00

36.512,00

2019 45.000,00

34.974,00

2016 0,00
2017 215,00

73,00

2018 215,00

143,00

2019 70,00

153,00

2016 0,00
2017 182,00

210,00

2018 194,00

378,00

2019 200,00

247,00

2016 0,00
2017 330,00

320,00

2018 360,00

373,00

2019 340,00

443,00

2016 0,00
2017 93,00

I09663 Število kaznivih dejanj nasilja v družini

število 2015

1.267,00

DOSEŽENA VRED.
ZR

80,00

2018 99,00

107,00

2019 104,00

188,00

2016 0,00
2017 1.393,00

1.259,00

2018 1.463,00

1.370,00

2019 1.350,00

1.334,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09657 Število izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov"
V letu 2019 je bilo število prikritih preiskovalnih ukrepov najvišje v zadnjih petih letih. Ciljna vrednost ni bila dosežena, ker je bilo manjše število
kaznivih dejanj in obravnavnih oseb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09658 Število kaznivih dejanj premoženjske
kriminalitete"
Tudi v letu 2019 se je nadaljeval večletni trend upadanja kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in je bil najnižji v zadnjih pet letih
(34.974). Nizka je tudi preiskanost tovrstnih kaznivih dejanj, preiskanih je približno tretjina. Upad števila kaznivih dejanj je zaznati predvsem pri
kaznivem dejanju tatvine. Padec števila tatvin je naj izrazitejši od vseh premoženjskih kaznivih dejanj. Zaznati je povišanje števila klasičnih
goljufij kar je moč zaznati tudi na terenu s povečano problematiko spletnih goljufij. Prav tako je zaznati povečanje števila ponarejanj listin Ciljna
vrednost ni bila dosežena, ker se zmanjšalo število tatvin, predvsem vlomov in drugih tatvin, zmanjšalo se je tudi število kaznivih dejanj,
povezanih z motornimi vozili.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09659 Število kaznivih dejanj mladoletnikov z elementi
nasilja"
Ciljna vrednost je bila dosežena. Obravnavanih je bilo 153 tovrstnih kaznivih dejanj, med njimi največ ropov in spolnih napadov na osebo mlajšo
od 15 let.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09660 Število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete"
Preiskovanje računalniške kriminalitete je bilo tudi v letu 2019 dinamično, saj smo se ponovno srečavali z novimi pojavnimi oblikami predvsem na
področju škodljive računalniške kode, kjer so se nenehno pojavljale njihove nove različice. Tako smo beležili vrsto primerov izsiljevalskih
virusov, kjer so bile napadena predvsem manjša in srednje velika podjetja. Pri tovrstnih napadih računalniški virus zakriptira oziroma zašifrira
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podatke v napadenem informacijskem sistemu z močnimi šifrirnimi algoritmi, storilci pa nato za njihovo odšifriranje zahtevajo plačilo odkupnine,
ponavadi v eni od kriptovalut (npr. bitcoin). Z napadi je večinoma povzročena večja premoženjska škoda, tako neposredna (npr. plačilo
odkupnine), kot tudi posredna (poslovna škoda zaradi izpada poslovanja, stroški sanacije napada ipd.). Na področju digitalne forenzike tj.
zavarovanj in preiskav zaseženih elektronskih naprav je policija preiskala preko 5.000 različnih e-naprav, skoraj polovica le-teh so bili prenosni
telefoni. Tu se nadaljuje letni pripad zaprosil različnih enot policije in e-naprav, ki se zasegajo v vse večjem številu zadev, ki jih v predkazenskem
postopku obravnava policija. V letu 2019 je bilo obravnavanih 247 kaznivih dejanj računalniške kriminalitete. Med kaznivimi dejanji so
prevladovala napad na informacijski sistem in zloraba informacijske sistema. Preiskanih je bilo tetina kaznivih dejanj (30,0%). Ciljna vrednost je
bila dosežena

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09661 Število opravljenih finančnih preiskav"
Aktivnosti izvajanja finančnih preiskav in predlaganih začasnih ukrepov zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi zoper pravne in
fizične osebe v zadnjem pet letnem obdobju kažejo na primerljivo raven. Zgolj v zadnjih dveh letih je opazna rast števila izvedenih finančnih
preiskav. Večja nihanja so po posameznih letih zaznana pri višini ugotovljene škode in višini premoženjske koristi, kar pa je predvsem posledica
obravnave posameznih primerov z izjemno visokimi škodami oziroma pridobljenimi koristmi, ki so bili zaključeni v posameznih letih. Leta 2019 je
bilo izvednih 443 finančnh preiskav, 298 zoper pravne in 559 zoper fizične osebe. Ciljna vrednost je bila dosežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09662 Število korupcijskih kaznivih dejanj"
Število obravnavanih korupcijskih kaznivih dejanj v letu 2019 odstopa od desetletnega povprečja, saj je policija vložila kazenske ovadbe ali
poročila v njihovo dopolnitev za 188 tipičnih korupcijskih kaznivih dejanj. Do občasnega povečanja števila obravnavanih korupcijskih kaznivih
dejanj v posameznem letu prihaja zaradi zaključevanja obsežnejših in posledično dalj časa trajajočih predkazenskih postopkov, v okviru katerih
se obravnava kazniva dejanja, storjena v določenem obdobju pri vsakdanji interakciji med uradnimi osebami in strankami v uradnih postopkih ali
pri ponavljajočih postopkih v okviru opravljanja gospodarske dejavnosti. V letu 2019 je bilo obravnavanih 188 korupcijskih kaznivih dejanj. Med
kaznivimi dejanj izstopata kaznivi dejanji jemanja in dajanja podkupnin. Ciljna vrednost je dosežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09663 Število kaznivih dejanj nasilja v družini"
Kazniva dejanja nasilja v družini so glede na leto 2018 v rahlem upadu pa vendar primerljiva s predhodnimi leti. Čeprav se se povečale
preventivne aktivnosti, ki jih izvajajo vladne in nevladne organizacije, ki vzpodbujajo žrtve, da nasilje prijavljajo pa se je število kaznivh dejanj v
primerjavi z leto 2018 zmanjšalo (1.368 na 1.334). Kljub intenzivnemu delo policije na tem področju (izobraževanja in osveščanja) ciljna vrednost
ni bila dosežena, saj je bilo obravnavanih manj kaznivih dejanj (1.334) kot leta 2018 (1.368).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09657 Izvajanje operativnih nalog kjer se uporablja specialna tehnika, tajno delovanje, tajno opazovanje in drugi prekriti preiskovalni ukrepi.
I09658

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.

I09659 Gre za vsa kazniva dejanja zoper življenje in telo, pri katerih je storilec mladoletna oseba.
I09660 Gre za tipično računalniško kriminaliteto (vdori, hekerski napadi, okužbo s škodljivo kodo.
I09661 Merimo število izvedenih finančnih preiskav (FP) po ZKP na vseh področjih dela t.j. na področju gospodarske, splošne in organizirane kriminalitete.
I09662 S kazalniki merimo število korupcijskih KD, tako na področju zoper volitve, gospodarstvo in uradno dolžnost.
I09663 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
Opis skupine projektov
Skupina projektov vsebuje projekte za potrebe policijskega sodelovanja ter preprečevanja in boja proti kriminalu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

4.236.267,80

364.711,86

364.711,86

8,60

PV

Proračunski viri

3.257.334,12

2.892.256,55

2.892.256,55

88,79

Neposredni učinki
C7361 - Zagotavljanja visoke stopnje varnosti na območju EU
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Prispeva k rezultatu: C2110 - Manjše število kaznivih dejanj
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka se kaže skozi dosežene vrednosti kazalca I09750 - Št. izvedenih projektov s področja kriminalitete.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C2110 - Manjše število kaznivih dejanj se kaže skozi dosežene vrednosti kazalca I09750 - Št. izvedenih
projektov s področja kriminalitete.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09750 Št.izvedenih projektov s področja kriminalitete

VIR ME

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

Število 2015

18,00

2016

0,00

2017

40,00

40,00

2018

34,00

38,00

2019

33,00

32,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09750 Št.izvedenih projektov s področja kriminalitete"
Na podlagi sklepa Evropske komisije z dne 29.7.2015 o odobritvi nacionalnega programa Republike Slovenije za podporo iz Sklada za notranjo
varnost za obdobje 2014–2020 in v skladu z Akcijskim načrtom za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo
varnost št. 410-149/2017/1 z dne 31.3.2017 (Različica 1.3), je policija v 2017 aktivno sodelovala pri načrtovanju, upravljanju in izvajanju 40
projektov za črpanje sredstev EU iz Sklada za notranjo varnost [ISF -P].

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09750

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

Obrazložitev projektov
1714-15-0006 - Policjsko sodelovanje in boj proti kriminalu - ISF
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Večletni slovenski nacionalni program bo podpiral nacionalni okvir politike za zagotavljanje visoke ravni notranje varnosti v EU območju z ukrepi
v zvezi z ukrepi namenjenimi preprečevanju kriminala in boju proti njemu ter z ukrepi za sodelovanje med organi pregona in drugimi nacionalnimi
organi držav članic in organi v tretjih državah in mednarodnimi organizacijami. V okviru črpanja sredstev iz ISF s strani Policije je predvidena
aktivnost na naslednjih področjih boja proti kriminalu in preprečevanju le-tega: - nezakonita trgovina z mamili, orožjem, ljudmi - kibernetska
kriminaliteta - nezakonite migracije - ekonomska kriminaliteta in korupcija - terorizem - čezmejna kriminaliteta - izboljšanje policijskega
sodelovanja in koordinacije med pristojnimi organi, zbiranje informacij in njihova izmenjava, povečanje delovanja na področju preprečevanja in
boja proti čezmejni kriminaliteti in preprečevanju terorizma, usposabljanja na novih področjih notranje varnosti (npr. LETS) - podpora in
reintegracija žrtev trgovine z ljudmi in aktivnosti za povečanje zavedanja o tem problemu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 se je nadaljevalo izvajanje projektov, ki so se sofinancirali iz sredstev Sklada za notranjo varnost (posebni cilj »Preprečevanje
kriminala in boj proti njemu«) v okviru večletnega finančnega okvira EU2014-2020 in v skladu z akcijskim načrtom.
V letu 2019 so se izvajali projekti:
- elektronski dostop do podatkovnih baz,
- materialno tehnična podpora enotam kriminalistične policije,
- posebna in specialna oprema za delovanje mobilnih kriminalističnih oddelkov,
- rešitev za analitično vrednotenje digitalnih podatkov,
- nakup vozila za specialno enoto,
- nakup vozil za čezmejno tajno opazovanje,
- nakup opreme za izvajanje ukrepov tajnega opazovanja,
- financiranje delovanja enote za tajno opazovanje,
- finančno nagrajevanje virov in informatorjev,
- razvoj specializiranih področij digitalne forenzike,
- krepitev boja proti terorizmu,
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- nabava in redna nadgradnja spektralnih knjižnic "designer drugs" in sestavin,
- ustanovitev enot za ciljno iskanje,
- izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov za čezmejno kriminaliteto,
- operativno sodelovanje z državami Zahodnega Balkana na področju organizirane
kriminalitete,
- sodelovanje z državami Z Balkana na področju kriminalistično obveščevalne
dejavnosti,
- napotitev uradnika za zvezo v Europol,
- izvajanje iniciative na področju policijskega sodelovanja v boju zoper terorizem-CTI,
- sodelovanje z ENFSI za izmenjavo informacij in forenzično obveščevalno dejavnost,
- razvoj in delovanje nacionalnega sistema za obdelavo in uporabo podatkov o letalskih potnikih (PNR),
- pridobivanje specifičnih znanj in veščin za čezmejno tajno policijsko delovanje,
- sodelovanje na konferencah in skupnih usposabljanjih za mobilne kriminalistične
oddelke v EU in Zahodnem Balkanu,
- šola varne vožnje za kriminaliste, ki izvajajo tajno opazovanje,
- usposabljanja izvajalcev čezmejnega tajnega opazovanja,
- sodelovanje z državami Zah. Balkana pri usposabljanju na področju tajnega delovanja,
- usposabljanja za uporabo sodobnih telekomunikacijskih sistemov,
- usposabljanja za odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete in korupcije,
- kriminalistični tečaj,
- usposabljanja na področju kriminalistično obveščevalne dejavnosti,
- specialistična usposabljanja za tajno delovanje - kibernetska kriminaliteta,
- specialistična usposabljanja na področju digitalne forenzike,
- usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje na področju napredne obdelave podatkov in ocenjevanja tveganj (PNR),
- reintegracija žrtev trgovine z ljudmi,
- Atlas.
Porabljenih je bilo 2.217.745 EUR. Sredstva so se koristila tudi za posredne stroške.

1714-16-0392 - Twinning - Krepitev organov v BIH
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
NAMEN:MNZ je kot partner sodeloval žev projektu v okviru IPA 2010.Sodelovanje v novem projektu zato pomeni smiselno nadaljevanje
dosedanjega dela in sodelovanja.SLO bo projekt izvajala kot sodelujoči partner v konzorciju z vodilno partnerico Avstrijo in sodelujočo
Hrvaško.CILJI projekta so skladni s ključnimi interesi RS. Po vstopu Hrvaške v EU, je približevanje BIH v EU velikega pomena za celotno regijo
Z Balkana.S sodelovanjem slo. ekspertov lahko prispevamo h krepitvi dela policijskih agencij BIH za učinkovit boj proti organiziranem kriminalu,
terorizmu in korupciji.Predvideva se dosežek 8 rezultatov:1.izboljšanje profesionalnih standardov v policijskih agencijah v skladu z EU standardi;
2.ustanovitev modernega sistema upravljanja s človeškimi viri in njegovo izvajanje; 3.izboljšanje usposabljanja za policijske kadete in študente
ter zagotavljanje trajnega strokovnega usposabljanja;4.krepitev preiskovalnih in tožilskih vrst in nadaljnja izgradnja mehanizmov
sodelovanja;5.izboljšanje mednarodnega policijskega sodelovanja v skladu z EU zakonodajo in dobrimi praksami;6.ustanovitev sistema za
sistematično za harmonizacijo Acquis-a in drugih mednarodnih obveznosti;7.krepitev virov v policijskih agencijah za strateško
načrtovanje;8.učinkovita in kvalitetna uporaba posebnih preiskovalnih metod
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt z naslovom: »Krepitev organov za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v BIH« je bil prijavljen v okviru razpisov Evropske komisije
(DG Home Affairs) iz programa »IPA 2012«. Slovenija izvaja projekt kot sodelujoči partner v konzorciju z vodilno partnerico Avstrijo in
sodelujočo Hrvaško.
Po vstopu Republike Hrvaške v EU, je približevanje Bosne in Hercegovine v EU velikega pomena za celotno regijo Zahodnega Balkana. S
sodelovanjem slovenskih ekspertov lahko prispevamo h krepitvi dela policijskih agencij Bosne in Hercegovine za učinkovit boj proti
organiziranem kriminalu, terorizmu in korupciji, kar bo imelo neposreden vpliv na varnost tudi v Sloveniji.
Projekt v skupni višini 4,5 mio EUR se je začel 24. junija 2016 in je trajal 24 mesecev. Strmel je k dosežku osmih rezultatov:
1. izboljšanje profesionalnih standardov v policijskih agencijah v skladu z EU standardi,
2. ustanovitev modernega sistema upravljanja s človeškimi viri in njegovo izvajanje,
3. izboljšanje usposabljanja za policijske kadete in študente ter zagotavljanje trajnega strokovnega usposabljanja,
4. krepitev preiskovalnih in tožilskih vrst in nadaljnja izgradnja mehanizmov sodelovanja,
5. izboljšanje mednarodnega policijskega sodelovanja v skladu z EU zakonodajo in dobrimi praksami,
6. ustanovitev sistema za sistematično za harmonizacijo Acquis-a in drugih mednarodnih obveznosti na vseh nivojih,
7. krepitev virov v policijskih agencijah za strateško načrtovanje,
8. učinkovita in kvalitetna uporaba posebnih preiskovalnih metod.
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljeno 18.150 EUR. Sredstva so bila porabljena za promocijski material iz sredstev pavšalnega nadomestila,
ki jih lahko koristimo še po zaključku projekta.

1714-17-0239 - Twinning BiH - Podpora v boju proti pranju denarja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja "Podpora v boju proti pranju denarja" je prispevati prizadevanjem BIH za
harmonizacijo nacionalnih politik na področju boja proti pranju denarja, financiranju terorizma in finančni kriminaliteti v skladu s pravnim redom
in standardi EU. Projekt bo trajal 24 mesecev, s pričetkom 3.4.2017. Slovenija bo projekt izvajala kot sodelujoči partner v partnerstvu z republiko
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Avstrijo. V dogovoru s partnerjem je Slovenija prevzela vodenje komponent 1, 6, 9 in 10 ter imenovala srednjeročnega strokovnjaka (MTE).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Namen projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja "Podpora v boju proti pranju denarja" je prispevati prizadevanjem BIH za
harmonizacijo nacionalnih politik na področju boja proti pranju denarja, financiranju terorizma in finančni kriminaliteti v skladu s pravnim redom
in standardi EU. Projekt je bil prijavljen v okviru razpisov Evropske komisije (DG Home Affairs) iz programa »IPA 2013« in je trajal 36 mesecev, s
pričetkom 3.4.2017 (Twinning contract No: 2016/380-833, 16.3.2017).
Slovenija je projekt izvajala na podlagi podpisane pogodbe o sodelovanju (Cooperation Agreement, št. pogodbe C1714-17-400102, 6.4.2017) kot
sodelujoči partner (v vrednosti cca. 720.000,00 EUR) v partnerstvu z republiko Avstrijo. V dogovoru s partnerjem je Slovenija prevzela vodenje
komponent 1, 6, 9 in 10 ter imenovala srednjeročnega strokovnjaka (MTE).
V projekt so poleg kratkoročnih strokovnjakov Ministrstva za notranje zadeve-Policije, vključeni tudi strokovnjaki iz Urada za preprečevanje
pranja denarja (UPPD), AJPES-a, Banke Slovenije, s katerimi je sklenjen poseben sporazum o sodelovanju v projektu. Srednjeročni strokovnjak,
ki ga je imenoval UPPD je svoje naloge opravljal na območju BIH.
Projekt je dosegel naslednje rezultate in sicer:
• zagotovil delovanje FID (Federal Intelligence Unit), enote za gospodarski kriminal, finančne preiskave in pranje denarja v skladu z FATF
priporočili, Egmont Group principi in EU standardi, vključno z varstvom osebnih podatkov,
• zagotovil skladnost pravnih podlag povezanih z bojem proti pranju denarja na vseh ravneh v BIH z zahtevami EU,
• zagotovil učinkovite strukture za odvzem in zaseg premoženja nezakonitega izvora;
• zagotovil sodelovanje FID z drugimi policijskimi agencijami in institucijami na vseh zakonodajnih nivojih v BIH in mednarodno,
• krepitev posebnih enot za finančno preiskavo, pranje denarja in finančnih kaznivih dejanj na vseh administrativnih nivojih v skladu z
relevantnimi mednarodnimi standardi,
• izboljšava standardov za prepoznavo tarč hudih kaznivih dejanj in za med agencijske preiskovalne enote,
• nadaljnja specializacija tožilcev in sodnikov za izvajanje postopkov, povezanih z financiranjem terorističnih aktivnosti, pranja denarja in ostalih
finančnih kaznivih dejanj na vseh 4 zakonodajnih ravneh v BIH,
• razvoj in implementacija učinkovitih preventivnih ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorističnih aktivnosti,
• ustanovitev in delovanje sistema spremljanja in mehanizem nadzora nad finančnimi institucijami, za določene nefinančna podjetja in poklice, in
za neprofitni sektor in
• priprava strategije za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorističnih aktivnosti.
V proračunskem letu 2019 je bilo v okviru projekta porabljenih 232.243 EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačilo avtorskih honorarjev,
izdatkov za službena potovanja, nadomestila za delež plače za čas dela na projektu in izplačilo povečanega obsega dela za člane projektne
skupine.

1714-18-0009 - Orodja za večjo preiskovalno zmogljivost ANPR, AIP
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Splošni cilj projekta je povečanje operativne in preiskovalne zmogljivosti z uvedbo novih orodij in informacijskih rešitev za zbiranje in obdelavo
podatkov za izboljšanje učinkovitosti in učinkovitosti slovenske policije v boju proti kriminalu. MNZ-Policija in Evropski urad za boj proti
goljufijam (European Anti-Fraud office (OLAF)) sta 18.12.2017 podpisali pogodbo o sofinanciraju št. 786256 - ANPR in AIP. Pogodba je vezana
na razpis HERCULE-TA-AG-2017. Projekt bo trajal 18 mesecev. Pričetek projekta je bil 18. decembra 2017. Višina celotnega projekta znaša 575.850
eur + DDV (121.000) EUR, od tega EU financira maksimalni znesek 460.680,00 eur oz. 80% vrednosti projekta brez DDV. EK je v skladu s pogodbo
18.12.2017 že nakazala predplačilo v višini 230.340 eur na podračun centraliziranih programov MNZ.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Splošni cilj projekta, ki se je začel izvajati v letu 2018, je povečanje operativne in preiskovalne zmogljivosti z uvedbo novih orodij in
informacijskih rešitev za zbiranje in obdelavo podatkov za izboljšanje učinkovitosti in učinkovitosti slovenske policije v boju proti kriminalu.
MNZ-Policija in Evropski urad za boj proti goljufijam (European Anti-Fraud office (OLAF)) sta 18.12.2017 podpisali pogodbo o sofinanciraju št.
786256 - ANPR in AIP. Projekt bo trajal 18 mesecev. Ukrep pokriva dve različni orodji, ki podpirata operativno delo policije: Mobilno avtomatsko
prepoznavanje registrskih tablic/Automated Number Plates Recognition (ANPR), in sicer rešitev za montažo v in izven vozila (MOBILE) ter
ročno napravo (MOBILE) in Napredno preiskovalno platformo/Advanced Investigation Platform (AIP) za kompleksnejšo analizo elektronskih
podatkov. Izvajajo se pilotne dejavnosti za vzpostavitev slovenske mobilne prepoznave registrskih tablic (ANPR) in vzpostavila se bo platforma
za preiskave in analize elektronskih podatkov (AIP). Projekt se je zaključil v letu 2019. Na EK je bilo oddano končno finančno in vsebinsko
poročilo, ki ga je EK v celoti potrdila. V letu 2019 je bilo porabljenih 241.161,30 EUR.

1714-18-0136 - Twin.Srbija-Boj proti trgovini z ljudmi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
NAMEN: Slovenija bo projekt izvajala kot sodelujoči partner v konzorciju z vodilno partnerico Avstrijo. Podrobneje se želi s projektom izboljšati
odkrivanje trgovine z ljudmi, preventiva in varovanje žrtev trgovine z ljudmi s krepitvijo kapacitet kriminalistične policije za učinkovito
koordinacijo z ostalimi relevantnimi institucijami ter razvoj učinkovitega nacionalnega preprečevalnega mehanizma. CILJ: Cilj projekta tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja je krepitev organov v boju proti vsem oblikam trgovine z ljudmi v skladu z dobrimi praksami EU. Projekt
predvideva dosego treh ključnih rezultatov (tri komponente): 1. Analiza institucionalnega okvirja in organizacijskih kapacitet v boju proti
trgovini z ljudmi. 2. Gradnja kapacitet relevantnih institucij vključenih v boj proti trgovini z ljudmi. 3. Preventiva in zaščita žrtev trgovine z ljudmi
in razvoj sistema zgodnjega obveščanja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Projekt z naslovom »Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi v Srbiji« je bil prijavljen v okviru razpisov Evropske komisije (DG Home Affairs)
iz programa »IPAII 2014« in bo trajal 24 mesecev z možnostjo podaljšanja 6 mesecev, s pričetkom 24. 9. 2018. Slovenija bo projekt izvajala kot
sodelujoči partner v konzorciju z vodilno partnerico Avstrijo. V dogovoru s partnerji bo Slovenija prevzela vodenje prve komponente,
sodelovala bo s projektnim rezidenčnim svetovalcem ter kratkoročnimi strokovnjaki.
Cilj projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je krepitev organov v boju proti vsem oblikam trgovine z ljudmi v skladu z dobrimi
praksami EU. Podrobneje se želi s projektom izboljšati odkrivanje trgovine z ljudmi, preventiva in varovanje žrtev trgovine z ljudmi s krepitvijo
kapacitet kriminalistične policije za učinkovito koordinacijo z ostalimi relevantnimi institucijami ter razvoj učinkovitega nacionalnega
preprečevalnega mehanizma.
Projekt predvideva dosego treh ključnih rezultatov (tri komponente):
1. Analiza institucionalnega okvirja in organizacijskih kapacitet v boju proti trgovini z ljudmi.
2. Gradnja kapacitet relevantnih institucij vključenih v boj proti trgovini z ljudmi.
3. Preventiva in zaščita žrtev trgovine z ljudmi in razvoj sistema zgodnjega obveščanja.
V proračunskem letu 2019 je bilo porabljeno 167.287 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdatkov za službena potovanja in drugih
izdatkov za službena potovanja, nadomestila za delež plače za čas dela na projektu ipd.

1714-19-0001 - Izboljšanje odzivanja na težje oblike nasilja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Splošni cilj projekta je izboljšati odzivanje prvih posredovalcev na hujše oblike nasilja v družini na ravni EU. Resnih raziskav, ki bi se
osredotočile na vpliv človeškega faktorja na odzivanje, je relativno malo. Tudi iz ugotovitve WHO - svetovne zdravstvene organizacije izvira, da
manj kot 10 % žrtev nasilje prijavi oziroma poišče pomoč pri policiji. Tovrstno odzivanje v okviru ekosistema prvih posredovalcev (policija,
zdravstvo, CSD, nevladne organizacije ipd.) ni usklajeno in integrirano v učinkovit sistem. Zato je namen projekta analizirati sedanje
institucionalno odzivanje na hujše oblike nasilja v družini, na podlagi teh spoznanj, pa razviti učinkovite rešitve za izboljšanje tovrstnega
odzivanja, vključno z ustreznimi usposabljanji in izboljšanimi politikami. Projekt IMPRODOVA je raziskovalni projekt in je v celoti (100%)
financiran iz programa HORIZON 2020. Projekt bo trajal 36 mesecev. Projekt se je po pogodbi že začel izvajati 1.5.2018. Višina celotnega projekta
znaša 2.929.073,75 EUR, od tega je za MNZ-Policija namenjeno 57.216,25 EUR. EK je v skladu s pogodbo že nakazala predplačilo koordinatorju
projekta (Deutsche Hochschule der Polizei), le-ta pa je dne 18.6.2018 znesek predplačila v višini 42.912,19 EUR (75%) nakazal tudi na podračun
centraliziranih programov MNZ.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Splošni cilj projekta je izboljšati odzivanje prvih posredovalcev na hujše oblike nasilja v družini na ravni EU. Resnih raziskav, ki bi se
osredotočile na vpliv človeškega faktorja na odzivanje, je relativno malo. Tudi iz ugotovitve WHO - svetovne zdravstvene organizacije izvira, da
manj kot 10 % žrtev nasilje prijavi oziroma poišče pomoč pri policiji. Tovrstno odzivanje v okviru ekosistema prvih posredovalcev (policija,
zdravstvo, CSD, nevladne organizacije ipd.) ni usklajeno in integrirano v učinkovit sistem. Zato je namen projekta analizirati sedanje
institucionalno odzivanje na hujše oblike nasilja v družini, na podlagi teh spoznanj, pa razviti učinkovite rešitve za izboljšanje tovrstnega
odzivanja, vključno z ustreznimi usposabljanji in izboljšanimi politikami. Projekt IMPRODOVA je raziskovalni projekt in je v celoti (100%)
financiran iz programa HORIZON 2020. Projekt bo trajal 36 mesecev in se je po pogodbi začel izvajati 1.5.2018 ter bo predvidoma zaključil 30. 4.
2021. V letu 2019 je bilo porabljenih 2.689,87 EUR.

1714-19-0005 - Razvoj ekspertnega sistema DNK
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta: Vgradnja naprednega verjetnostnega statističnega modela EuroForMix v osnovni ekspertni sistem DNAxs. Nadgrajeni program
DNAxs2.0 bo, poleg določanja profilov in primerjave profilov osumljencev s sledmi, omogočal tudi statistično ovrednotenje dokaza DNK.
Biostatistična verjetnost dokaza DNK bo temeljila na zveznem modelu (program EuroForMix), ki poleg vrednosti alela (kvantitativen podatek)
upošteva tudi njegovo intenziteto (kvalitativen podatek). Program EuroForMix bo v ekspertnem sistemu DNAxs preoblikovan tako, da bo postal
bolj prijazen do uporabnika in učinkovitejši za delo. Nadgradnji programa DNAxs2.0 bo sledila obsežna validacija v partnerskih laboratorijih po
Evropi. Financiranje projekta pod okriljem EU bo omogočilo, da bo program prosto dostopen za vse uporabnike. Pripravljene bodo tudi verzije v
različnih evropskih jezikih. V okviru projekta bosta organizirani tudi dve praktični delavnici. Namen obeh delavnic je širitev naprednega
verjetnostnega modela profiliranja DNK z novim ekspertnim sistemom DNAxs2.0 znotraj in tudi zunaj Evropske unije. Splošni cilj projekta
DNAxs2.0 je izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in povečanje produktivnosti forenzičnih preiskav. To bomo dosegli z razvojem in validiranjem
enega samega programa oziroma ekspertnega sistema z v
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Namen projekta je vgradnja naprednega verjetnostnega statističnega modela EuroForMix v osnovni ekspertni sistem DNAxs. Nadgrajeni
program DNAxs2.0 bo, poleg določanja profilov in primerjave profilov osumljencev s sledmi, omogočal tudi statistično ovrednotenje dokaza
DNK. Biostatistična verjetnost dokaza DNK bo temeljila na zveznem modelu (program EuroForMix), ki poleg vrednosti alela (kvantitativen
podatek) upošteva tudi njegovo intenziteto (kvalitativen podatek). Program EuroForMix bo v ekspertnem sistemu DNAxs preoblikovan tako, da
bo postal bolj prijazen do uporabnika in učinkovitejši za delo. Nadgradnji programa DNAxs2.0 bo sledila obsežna validacija v partnerskih
laboratorijih po Evropi. Financiranje projekta pod okriljem EU bo omogočilo, da bo program prosto dostopen za vse uporabnike. Pripravljene
bodo tudi verzije v različnih evropskih jezikih. V okviru projekta bosta organizirani tudi dve praktični delavnici. Namen obeh delavnic je širitev
naprednega verjetnostnega modela profiliranja DNK z novim ekspertnim sistemom DNAxs2.0 znotraj in tudi zunaj Evropske unije. Splošni cilj
projekta DNAxs2.0 je izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in povečanje produktivnosti forenzičnih preiskav. V letu 2020 je predviden zaključek
projekta ter priprava finančnega in vsebinskega poročila o izvajanju. V letu 2019 je bilo porabljenih 12.980,65 EUR.

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
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izločitvijo in nadomestitvijo iztrošene opreme, kar bo posledično pomenilo zmanjšanje stroškov vzdrževanja opreme ter zagotoviti učinkovito
opravljanje nalog policije.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

620.694,00

372.114,67

372.114,67

59,95

Neposredni učinki
C7360 - Primerna tehnična sredstva in pripomočki kriminalistične dejavnosti
Prispeva k rezultatu: C2110 - Manjše število kaznivih dejanj
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka se kaže skozi dosežene vrednosti kazalca I09666 - Število inštrumentalnih analiz.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C2110 - Manjše število kaznivih dejanj se kaže skozi dosežene vrednosti kazalca I09666 - Število
inštrumentalnih analiz. Uvedba novih metod in instrumentov je povečala število inštrumentalnih analiz. Povečanje tega števila pomembno vpliva
na kvaliteto in interpretacijsko vrednost opravljenih poročil o preiskavi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09666 Število inštrumentalnih analiz

VIR ME

IZH. LETO

število 2015

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

47.000,00

2016

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2017

49.500,00

52.117,00

2018

50.000,00

52.238,00

2019

50.500,00

63.450,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09666 Število inštrumentalnih analiz"
Uvedba novih metod in instrumentov je povečala to število. Rast je posledica večjega števila vzorcev za biološke in kemijske preiskave, zaradi
česar je bilo opravljenih več inštrumentalnih analiz.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09666

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

Obrazložitev projektov
1714-17-0018 - Nadgradnja in posodobitev opreme NFL
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilj projekta je posodobitev in dopolnitev kriminalistično-tehnične opreme v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 151.848 EUR integralnih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za nakup forenzičnega skenerja, instrumenta HPLC, forenzičnega svetlobnega vira, nadgradnjo programske opreme
Amped FIVE in druge laboratorijske inštrumente.

1714-17-0019 - Oprema za kriminalistično policijo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilj projekta je posodobitev in nadgradnja posebnih tehničnih sredstev in pripomočkov - specialne tehnike za izvajanje posebnih
metod dela.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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V proračunskem letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 220.267 EUR vseh sredstev. Iz integralnih sredstev je bilo porabljeno 216.815 EUR
sredstev za fotografsko in specialno video in avdio opremo, šifrirno opremo, laboratorijsko, termalni monokular in delavniško opremo. Sredstva
so bila porabljena v okviru integralne proračunske postavke 1236- Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti.
Iz naslova namenskih sredstev je bilo porabljenih 3.452 EUR v okviru proračunske postavke 7456 - Posebni operativni nameni - tuja donacija za
nakup šifrirne opreme.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

11.760.075,87

8.273.236,80

8.273.236,80

70,35

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
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka se kaže skozi dosežene vrednosti kazalcev I09729 - Število izvedenih projektov notranje varnosti in I09730 Število izvedenih projektov vračanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C2107 - Preprečitev nedovoljenih ravnanj ter odkrivanje, vračanje in odstranjevanje tujcev se kaže skozi
dosežene vrednosti kazalcev I09729 - Število izvedenih projektov notranje varnosti in I09730 - Število izvedenih projektov vračanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09729 Število izvedenih projektov notranje varnosti

I09730 Število izvedenih projektov vračanja

VIR ME

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

število 2015

število 2015

36,00

9,00

2016

0,00

2017

66,00

67,00

2018

90,00

74,00

2019

90,00

62,00

2016

0,00

2017

12,00

8,00

2018

12,00

11,00

2019

10,00

5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09729 Število izvedenih projektov notranje varnosti"
Vrednost ni bila dosežena zaradi manjšega števila napotitev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09730 Število izvedenih projektov vračanja"
Vrednost je skladna s predvidevanji, vendar se spreminja, kar narekujejo migracijski trendi in kategorija migrantov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09729 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
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I09730

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.

Obrazložitev projektov
1714-14-0004 - Sklad za notranjo varnost - ISF
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt 1714-14-0004 Sklad za notranjo varnost - ISF je evidenčni projekt, ki se je odpiral v letu 2014, in sicer za potrebe zagotavljanja pravic
porabe za črpanje sredstev iz Sklada za notranjo varnost. Poraba sredstev se na njem ne beleži.

1714-15-0004 - Vračanje - AMIF
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Pristojni organ za dejavnosti na področju vračanja v Sloveniji je Uprave uniformirane policije, medtem ko njegove naloge opravlja Center za
tujce. Osnova za delovanje je določeno v Zakonu o tujcih, ki določa pogoje in načine za vstop, odhod in bivanje tujcev, kot tudi resolucija o
migracijski politiki, ki zajema dejavnosti pristojnih organov na področju zatiranja nedovoljenih migracij. V programskem obdobju bo poudarek na
pravični in učinkoviti politiki vračanja v tretje države, ki zajemata tako prostovoljno kot prisilno komponento vračanja, krepitev sodelovanja z
državami izvora, zagotavljanje sodnega nadzora pripora, kot tudi analizo in oceno vračanja z vsemi zainteresiranimi stranmi (povratniki, državni
organi, nevladne organizacije). Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju z drugimi državami članicami in agencijo Frontex. Izboljšane
infrastrukture, storitev in življenjske razmere v Centru za tujce bodo prav tako ena izmed prednostnih nalog. V Sloveniji obstaja en center za
pridržanje, ki gosti štiri ločene oddelke, od katerih je eden, namenjenih ranljivim skupinam in mladoletnikov brez spremstva.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pristojni organ, za dejavnosti na področju vračanja državljanov tretjih držav, v Sloveniji je Uprava uniformirane policije, naloge opravlja Center
za tujce. Osnova za delovanje je določena v Zakonu o tujcih, ki določa pogoje in načine za vstop, odhod in bivanje tujcev, kot tudi resolucija o
migracijski politiki, ki zajema dejavnosti pristojnih organov na področju zatiranja nedovoljenih migracij. V programskem obdobju je poudarek na
pravični in učinkoviti politiki vračanja v tretje države, ki zajema tako prostovoljno kot prisilno komponento vračanja, krepitev sodelovanja z
državami izvora, zagotavljanje sodnega nadzora pripora, kot tudi analizo in oceno vračanja z vsemi zainteresiranimi stranmi (povratniki, državni
organi, nevladne organizacije). Posebna pozornost je namenjena sodelovanju z drugimi državami članicami in agencijo Frontex. Izboljšanje
infrastrukture, storitev in življenjskih razmer v Centru za tujce je prav tako ena izmed prednostnih nalog. V Sloveniji obstaja en center za
pridržanje, ki gosti štiri ločene oddelke, od katerih je eden, namenjenih ranljivim skupinam in mladoletnikom brez spremstva.
Ministrstvo za notranje zadeve je pričelo z izvajanjem aktivnosti v skladu s programom in cilji Sklada za azil, migracije in vključevanje v letu 2015.
V letu 2019 so se zvajali naslednji projekti: spremljanje prisilnega vračanja, tekoči stroški v Centru za tujce, izboljšanje pogojev bivanja v Centru
za tujce in nadgradnja administrativnih postopkov, mednarodni prostor za zavrnjene tujce, psihosocialna in zdravstvena oskrba tujcev, razširitev
mreže prevajalcev in tolmačev, izvajanje projektov prostovoljnega vračanja in ponovnega vključevanja, vračanje tujcev in sodelovanje s
partnerji na področju vračanja.
V okviru AMIF-a je bilo v letu 2019 porabljenih 540.266 EUR.

1714-15-0005 - Zunanje meje - ISF
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Večletni slovenski nacionalni program bo podpiral nacionalni okvir politike za zagotavljanje visoke ravni notranje varnosti v EU območju z ukrepi
v zvezi s prehajanjem notranjih in nadzorom zunanjih meja. V okviru črpanja sredstev iz ISF s strani Policije so predvidene naslednje aktivnosti
na področju varovanja zunanje meje: - opremljanje mejnih prehodov in drugih enot, ki izvajajo nadzor in varovanje zunanje meje - po vstopu
Republike Hrvaške v Schengensko območje se bo Policija RS usmerila v izvajanje izravnalnih ukrepov - uvedba najnovejše tehnologije na
zunanji meji, ki bo interoperabilna s sistemi držav članic - vzpostavitve EUROSUR sistema - zagotavljanje delovanja SIS II sistema - tehnične
rešitve za vzpostavitev "Pametnih mej".
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 se je nadaljevalo izvajanje projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (posebni cilj »Meje«) v okviru
večletnega finančnega okvira EU2014-2020 in v skladu z akcijskim načrtom. V letu 2019 so se izvedli naslednji projekti:
- dostop do komercialnih baz podatkov za potrebe mejne kontrole,
- zamenjava amortiziranega centralnega policijskega strežnika- NS.SIS,
- nadaljnji razvoj centrov za policijsko sodelovanje,
- organizacija in izvedba osnovnega usposabljanja za nadzornike državne meje,
- jezikovni tečaji,
- nabava opreme za temeljito preiskavo vozil,
- nakup termovizij,
- videonadzor mejnih točk z migrantsko problematiko
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- nabava patruljnih vozil policije za izvajanje izravnalnih ukrepov,
- napotitev uradnika za zvezo za priseljevanje v Srbijo (Beograd),
- nabava opreme, potrebne za ohranitev schengenskih standardov,
- zamenjava amortizirane IKT opreme na schengenski meji,
- priprava na vzpostavitev vstopno-izstopnega sistema (Entry-Exit).
Porabljenih je bilo 5.886.595 EUR. Sredstva so se koristila tudi za posredne stroške.

1714-15-0007 - Operativna podpora - ISF
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Večletni slovenski nacionalni program bo podpiral nacionalni okvir politike za zagotavljanje visoke ravni notranje varnosti v EU območju z ukrepi
v zvezi s prehajanjem notranjih in nadzorom zunanjih meja. V okviru črpanja sredstev iz ISF s strani Policije so predvidene naslednje aktivnosti
na področju operativne podpore: - vzdrževanje opreme, vozil, IT sistemov za potrebe varovanja zunanje meje, - stroški dela.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 se je nadaljevalo z izvajanjem projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (posebni cilj »Operativna
podpora«) v okviru večletnega finančnega okvira EU2014-2020 in v skladu z akcijskim načrtom. V letu 2019 so se izvedli projekti:
- vzdrževanje SIS II komunikacijskega vmesnika (SIB),
- stroški vzdrževanja opreme in sistemov za nadzor državne meje,
- stroški vzdrževanja videonadzornih sistemov na državni meji,
- vzdrževanje in nadgradnja operativnih zmogljivosti na morju,
- vzdrževanje in uporaba nacionalne SIS II infrastrukture.
Porabljenih je bilo 982.447 EUR. Sredstva so se koristila tudi za posredne stroške.

1714-18-0002 - FRONTEX- Upravljanje in sodelov. na zun.mejah EU
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj politike Evropske unije (v nadaljevanju EU) je integrirano upravljanje meja, ki zagotavlja enotno in visoko raven mejne kontrole in nadzora,
kar je nujni predpogoj za uveljavitev prostega gibanja oseb znotraj EU in temeljni sestavni del območja svobode, varnosti in pravice. Za
učinkovito kontrolo in nadzor zunanjih meja (kopenske, morske in zračne) so odgovorne države članice EU ne glede na njihovo zemljepisno lego.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je Slovenija napotila skupaj 62 predstavnikov policije (50 članov tima in 12 sekundiranih članov tima) in 25 kosov opreme ter s tem
sodelovala pri 39 napotitvah v okviru skupnih operacij na kopenskih, morskih in zračnih mejah. Večina napotitev se izvede na zunanjo mejo EU, a
se vsako leto povečuje tudi število napotitev v tretje države, s katerimi ima Frontex podpisan sporazum o sodelovanju.
Kupljena so bila 4 osebna vozila Renault Kadjar 4WD, ki so bila nato predelana za uporabo kot specialna civilna vozila policije. Vozila so bila
nabavljena za potrebe slovenskih policistov, ki so napoteni v misije preko agencije Frontex in pri svojem delu potrebujejo specialna civilna vozila
policije. Opravljen je bil nakup 7 prenosnih računalnikov za potrebe policistov, ki so napoteni na misije agencije Frontex in pri svojem delu na
misiji za službene potrebe potrebujejo prenosni računalnik z ustreznimi dostopi. Dobavljena je bila tudi oprema (kavni aparat in mikrovalovna
pečica) za potrebe gostujočih policistov, ki v okviru misije Frontex svoje delo opravljajo na PLP Brnik na letališču Jožeta Pučnika.
V letu 2019 je bilo za izvedbo vseh aktivnosti in nakup opreme porabljeno 749.315 EUR.

1714-18-0003 - CEPOL -Evropska policijska
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
CEPOL oblikuje skupne programe za področja policijskega dela, kjer je koristno in potrebno poenotiti določena znanja in veščine, in pomaga pri
uvajanju teh programov v nacionalne izobraževalne sisteme. Prioritete pri odločanju za skupne programe se določajo na osnovi pričakovanj in
odločitev drugih teles EU, kot so Evropska komisija, Svet, Europol in delovna skupina policijskih šefov. Nacionalne kontaktne točke so uradna
povezava med državami članicami in CEPOL-om. Kontaktna točka za Slovenijo je Policijska akademija na Generalni policijski upravi. CEPOL
deluje kot mreža nacionalnih policijskih akademij med katerimi je tudi slovenska Policijska akademija. Tako ni več vprašanje ali s CEPOL želimo
sodelovati ampak smo v njem dolžni delovati.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
CEPOL oblikuje skupne programe za področja policijskega dela, kjer je koristno in potrebno poenotiti določena znanja in veščine, in pomaga pri
uvajanju teh programov v nacionalne izobraževalne sisteme. Prioritete pri odločanju za skupne programe se določajo na osnovi pričakovanj in
odločitev drugih teles EU, kot so Evropska komisija, Svet, Europol in delovna skupina policijskih šefov. Nacionalne kontaktne točke so uradna
povezava med državami članicami in CEPOL-om. Kontaktna točka za Slovenijo je Policijska akademija na Generalni policijski upravi. CEPOL
deluje kot mreža nacionalnih policijskih akademij med katerimi je tudi slovenska Policijska akademija.
V proračunskem letu 2019 je bilo v okviru projekta na proračunski postavki 9574 CEPOL – tuja donacija porabljenih 35.006 EUR. Sredstva so bila
namenjena za izvedbo usposabljanj (stroški hotelskih in gostinskih storitev, najem sejnih sob,..).

1714-19-0009 - Twinning MK- Sistemi za upravljanje meje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja Uskladitev nacionalnih sistemov za upravljanje meje z EU in schengenskimi zahtevami;
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IPA II 2016 (MK 16 IPA JH 01 18) je določitev ukrepov, ki jih mora Severna Makedonija sprejeti za zagotavljanje skladnosti s Schengenskim
pravnim redom na področju integriranega upravljanja mej. Ukrepi vključujejo nadgradnjo zakonodaje, izvedbo usposabljanj za institucije s
pristojnostmi na področju integriranega upravljanja mej s posebnim poudarkom na delu obmejne policije kot tudi ocena ter morebitne izboljšave
oz. nadgradnje informacijskega sistema za nadzor meje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Cilj projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja Uskladitev nacionalnih sistemov za upravljanje meje z EU in schengenskimi zahtevami;
IPA II 2016 (MK 16 IPA JH 01 18) je določitev ukrepov, ki jih mora Republika Severna Makedonija sprejeti za zagotavljanje skladnosti s
Schengenskim pravnim redom na področju integriranega upravljanja mej. Ukrepi vključujejo nadgradnjo zakonodaje, izvedbo usposabljanj za
institucije s pristojnostmi na področju integriranega upravljanja mej s posebnim poudarkom na delu obmejne policije kot tudi ocena ter
morebitne izboljšave oz. nadgradnje informacijskega sistema za nadzor meje.
Projekt je bil prijavljen v okviru razpisov Evropske komisije iz programa »IPA II 2016/039-618/02.02MK Migracije in azil, upravljanje meja ter boj
proti terorizmu in organiziranemu kriminalu«. Slovenija bo projekt izvajala kot sodelujoči partner skupaj z vodilno partnerico Slovaško. Projekt se
je začel izvajati 1. 2. 2019 in bo trajal 24 mesecev. Skupna vrednost projekta je 1.000.000 EUR. Delež Slovenije za obdobje 24 mesecev znaša
300.000 EUR.
V proračunskem letu 2019 je bilo v okviru projekta porabljenih 79.607 EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačilo avtorskih honorarjev,
izdatkov za službena potovanja, nadomestila za delež plače za čas dela na projektu in izplačilo povečanega obsega dela za člane projektne
skupine.

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.100.000,00

1.121.335,10

1.121.335,10

101,93

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
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka se kaže skozi dosežene vrednosti kazalcev I09667 - Število nastanjenih v Centru za tujce in I09668 - Število
prehodov potnikov preko državne meje.
Tujci so lahko v Center za tujce nastanjeni na podlagi:
- odločbe izdane na podlagi zakona o tujcih, ki jo izda Policija (zaradi begosumnosti in zagotovitve predaje sosednjih varnostnim organom ali
vračanja v domovino) ali
- sklepa Sektorja za postopke mednarodne zaščite (DMI) zaradi omejitve gibanja prosilcem mednarodne zaščite na podlagi zakona o mednarodni
zaščiti.
Število nastanjenih tujcev se spreminja in je odvisno od migracijskih trendov v smislu intenzitete in rute.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju/rezultatu C2107 - Preprečitev nedovoljenih ravnanj ter odkrivanje, vračanje in odstranjevanje tujcev se kaže skozi
dosežene vrednosti kazalcev I09667 - Število nastanjenih v Centru za tujce in I09668 - Število prehodov potnikov preko državne meje. Tujce se
lahko nastani v Center za tujce le v skladu z veljavno zakonodajo s področja obravnave tujcev in mednarodne zaščite. Glavni namen nastanitve
je preprečevanje pobega, ugotovitve identitete in izvršitve vračanja /predaje tujcev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
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I09667 Število nastanjenih v Centru za tujce

I09668 Število prehodov potnikov preko državne meje

število 2015

število 2015

2.338,00

60.907.134,00

2016

0,00

2017

600,00

284,00

2018

600,00

1.303,00

2019

1.300,00

1.423,00

2016

0,00

2017

61.000.000,00

61.888.348,00

2018

61.500.000,00

62.564.838,00

2019

70.000.000,00

63.027.754,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09667 Število nastanjenih v Centru za tujce"
Vrednost se vsako leto spreminja in je odvisna od dinamike in trenda migracijskih tokov. Vrednost je zelo nepredvidljiva.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09668 Število prehodov potnikov preko državne meje"
Gre za neodvisen indikator. Število nima vpliva na doseganje cilja. Ciljno število ni bilo doseženo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09667

Število nastanjenih tujcev v Center za tujce je odvisna od migracijskih tokov, ki se pa nenehno spreminjajo tako po obsegu, kot tokovih, izvornihciljnih državah, kategoriji, itd.

I09668 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)

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)

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 sredstev kohezijskega sklada v okviru OP EKP 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

15.092.700,91

14.505.138,01

14.479.832,36

95,93

PV

Proračunski viri

35.276.101,19

13.624.869,52

13.624.869,52

38,62

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
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

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

kW

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2014

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 1.509.426,00
2019 59.580.360,00 17.231.416,80

I08560 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega
sektorja**

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

I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove
različnih tipov stavb

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

m2

m2

2014

2014

0,00

0,00

2015 0,00
2016 180.000,00

0,00

2017 60.000,00

21.516,97

2018 400.000,00

33.615,48

2019 662.004,00

0,00

2015 0,00
2016 30,00

število
projekotv

t ekv CO2

2014

2014

0,00

0,00

0,00

2017 20.000,00

9.912,00

2018 57.870,00

11.985,00

2019 92.592,00

0,00

2015 0,00
2016 1,00

0,00

2017 2,00

2,00

2018 3,00

2,00

2019 4,00

0,00

2015 0,00
2016 3.200,00

0,00

2017 1.458,00

0,00

2018 9.720,00

1.480,00

2019 16.087,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe
primarne energije v javnih stavbah "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020. Evidentirana dosežena vrednost (v letu
2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08560 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb
celotnega javnega sektorja** "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08562 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v
lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade*** "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov
energetske obnove različnih tipov stavb "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno
letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov**** "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08559

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08560

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08562

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08564

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08565

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
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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
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

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

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

Število 2014

0,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

2015 0,00
2016 250,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 250,00

1.480,00

2019 500,00

444,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08806 Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z
boljšim razredom energijske porabe* "
Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019, vrednost izključno za leto 2019 je 189.

C7443 - Energetska prenova stavb javnega sektorja v lasti in uporabi neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov
Prispeva k rezultatu: C7215 - Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnem sektorju
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Do konca 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 405.094 m2 tlorisne
površine stavb celotnega javnega sektorja, kar je 63 % postavljenega cilja za to obdobje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prenova stavb javnega sektorja, ki so bile sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike, je ob predpostavki uspešnega poročanja vseh
zaključenih operacij, v letu 2019 ocenjena prispevala k zmanjšanju rabe končne energije v javnem sektorju v višini 8,6 GWh (11,8 GWh primarne
energije).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09890 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega
sektorja

VIR ME

IZH.
LETO

m2 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2017 60.000,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2018 400.000,00

330.550,00

2019 662.004,00

405.094,00

2020 982.516,00
I09891 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega
javnega sektorja

m2 2016

11.300,00

2017 20.000,00
2018 57.870,00

30.440,00

2019 92.592,00

33.241,02

2020 127.314,00
I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske prenove različnih tipov
stavb

št. 2016

0,00

2017 2,00
2018 3,00

2,00

2019 4,00

3,00
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2020 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09890 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb
celotnega javnega sektorja"
Do konca leta 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 405.094 m2
tlorisne površine stavb celotnega javnega sektorja (od tega ožji in širši javni sektor s piloti 77.760 m2; stavbe v lasti in rabi občin pa 327.334 m2).
Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS javnega sektorja so predvsem omejen nabor ponudnikov pri
energetskem pogodbeništvu (JZP) in posledično slabša konkurenčnost ter dolgotrajni postopki izbire zasebnega partnerja/izvajalca ter s strani
upravičencev pomanjkljivo pripravljena investicijska ter tudi druga dokumentacija, kar privede do dolgotrajnega usklajevanje in podaljševanja
časa izbora in potrditve projektov ter izbora izvajalcev/zasebnega partnerja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09891 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v
lasti in uporabi ožjega javnega sektorja"
Do konca leta 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 34.059 m2
tlorisne površine stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja. Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS
javnega sektorja so dolgi postopki od vlog prijaviteljev do izbora projektov in nato realizacije oz. izvedbe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske
prenove različnih tipov stavb"
Operacija za tretji pilotni projekt objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah je bila uspešno zaključena v letu 2019, za četrti pilotni
projekt energetske prenove sklopa stavb s karakteristiko kulturne dediščine (pet stavb v upravljanju Ministrstva za kulturo) je v letu 2019
potekala faza postopka izbire zasebnega partnerja. Za prva dva pilotna projekta (projekt CŠOD Bohinj in projekt sklop treh sodišč v CE, MS in
SG) so bile uspešno zaključene operacije energetske prenove stavb v letih 2017 in 2018. Do konca leta 2019 je bilo skupaj prenovljenih 19.801 m2.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09890

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.

Skupna tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja (3 % letno po AN-URE) znaša 772.158 m2 (stanje
I09891 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.
I09892

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 - Prihranki končne energije v sektorju gospodinjstev
Opis neposrednega učinka
Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale tudi v okviru
celostnih teritorialnih naložb (CTN).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin oz. občinskih stanovanjskih skladov je bilo na podlagi
Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti z
mehanizmom celostnih teritorialnih naložb iz marca 2017 do konca leta 2019 izdanih 8 odločitev o podpori, za katere bo 552 gospodinjstvom v
občinah Velenje, Ljubljana, Koper, Novo Mesto, Celje, Maribor izboljšalo energijsko porabo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedba celovite energetske prenova večstanovanjskih stavb v okviru CTN je v letu 2019 pomenila ocenjen prispevek prihranka rabe končne
energije v gospodinjstvih v višini cca. 100 MWh.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
št. 2016

0,00

2017 200,00
2018 800,00

450,00

2019 1.600,00

450,00

2020 2.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske
porabe"
Do konca leta 2019 je bila izvedenih prenov CTN prenov večstanovanjskih stavb za 450 gospodinjstev. Manjša realizacija od plana je razlog
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znižanja kumulativnega cilja zaradi nezmožnosti zagotovitve lastnih sredstev in/ali neprimernosti stavb se je končni cilj za vse operacije v
celotnem obdobju znižan na 552 gospodinjstev.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09893

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

Obrazložitev projektov
1714-18-0004 - Celovita energ. sanacija Centra za oskrbo Gotenica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na podlagi odločitve o podpori št. 4-1/12/MZI/0 za operacijo "Celovita energetska sanacija objektov MNZ in MZI se bo izvedla celovita
energetska sanacija Centra za oskrbo Gotenica. Razlog za investicijo je predvsem povečati učinkovito rabo energije v bravnavanih objektih ter s
tem zmanjšati energetsko potratnost objektov, s čimer bi se bistveno zmanjšali tudi stroški povezani z energetsko oskrbo in vzdrževanjem
objektov. Ukrepi celovite energetske sanacije Centra za oskrbo Gotenica: - toplotna izolacija ovoja stavbe, - toplotna izolacija podstrešja in
mansardnih strešin, - menjava oken, - vgradnja termostatskih ventilov in glav, - rekonstrukcija toplotnih podpostaj, - menjava energenta
ogrevanja (sekanci) in sanacija obstoječega razvoda ogrevalne vode, - zamenjava svetilk in sijalk s svetilkami z LED tehnologijo, - menjava
enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi, - centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka (velja za stavbo 71 (savna), stavbo 45
(bifeklub) in stavbo 58 (kuhinja)).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 na tem projektu poraba sredstev ni beležena saj konkurenčni dialog še ni zaključen.

1714-18-0005 - Celovita energ. sanacija Policijske akadem. Tacen
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na podlagi odločitve o podpori št. 4-1/12/MZI/0 za operacijo "Celovita energetska sanacija objektov MNZ in MZI se bo izvedla celovita
energetska sanacija Policijske akademija Tacen. Razlog za investicijo je predvsem povečati učinkovito rabo energije v bravnavanih objektih ter s
tem zmanjšati energetsko potratnost objektov, s čimer bi se bistveno zmanjšali tudi stroški povezani z energetsko oskrbo in vzdrževanjem
objektov. Ukrepi celovite energetske sanacije Policijske akademije Tacen: - toplotna izolacija ovoja stavbe, - izolacija plošče proti hladnem
podstrešju (samo SLUŽBA VAROVANJA, DOM 1, DOM 2, DOM 3 in ŠOLA), - izolacija tal proti kletnim prostorom (samo UPRAVNA STAVBA),
- izolacija tal proti zraku (samo DOM 1), - hidroizolacija zidu v zemlji - do temeljev (samo JEDILNICA, DOM 2, DOM 3, ŠOLA in STANOVANJSKI
OBJEKT), - menjava oken in vhodnih vrat, - dodatna izolacija poševne in ravne strehe (samo UPRAVNA STAVBA, JEDILNICA,
STANOVANJSKI OBJEKT), - centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka, - rekonstrukcija toplotne podpostaje (samo UPRAVNA STAVBA,
TELOVADNICA, JEDILNICA, DOM 2 in DOM 3), - servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije (samo SLUŽBA VAROVANJA in
STANOVANJSKI OBJEKT), - vgradnja termostatskih ventilov in glav, - zamen
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 na tem projektu poraba sredstev ni beležena saj konkurenčni dialog še ni zaključen.

1714-18-0006 - Celovita energ. sanacija PU Nova Gorica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na podlagi odločitve o podpori št. 4-1/12/MZI/0 za operacijo "Celovita energetska sanacija objektov MNZ in MZI se bo izvedla celovita
energetska sanacija Policijske uprave Nova Gorica. Razlog za investicijo je predvsem povečati učinkovito rabo energije v bravnavanih objektih
ter s tem zmanjšati energetsko potratnost objektov, s čimer bi se bistveno zmanjšali tudi stroški povezani z energetsko oskrbo in vzdrževanjem
objektov. Ukrepi celovite energetske sanacije Policijske uprave Nova Gorica: - dodatna toplotna izolacija zunanjega vertikalnega fasadnega
ovoja, - dodatna toplotna izolacija strehe oziroma površine proti podstrešju, - zamenjava stavbnega pohištva na ovoju stavbe, - hidravlično
uravnoteženje sistema, vgradnja elektronsko vodenih obtočnih črpalk, vgradnja termostatskih glav in naprav za spremljanje porabe ogrevanja, vgradnja prezračevalnih sistemov z rekuperacijo, - vgradnja toplotnih črpalk za pripravo tople sanitarne vode, - vgradnja varčne LED
razsvetljave.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 na tem projektu poraba sredstev ni beležena saj konkurenčni dialog še ni zaključen.

1714-18-0007 - Celovita energ. sanacija Policijske postaje Idrija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na podlagi odločitve o podpori št. 4-1/12/MZI/0 za operacijo "Celovita energetska sanacija objektov MNZ in MZI se bo izvedla celovita
energetska sanacija Policijske postaje Idrija. Razlog za investicijo je predvsem povečati učinkovito rabo energije v bravnavanih objektih ter s tem
zmanjšati energetsko potratnost objektov, s čimer bi se bistveno zmanjšali tudi stroški povezani z energetsko oskrbo in vzdrževanjem objektov.
Ukrepi celovite energetske sanacije Policijske postaje Idrija: - dodatna toplotna izolacija zunanjega vertikalnega fasadnega ovoj, vključno s talno
konstrukcijo proti neogrevanim prostorom in proti zunanjosti, - dodatna toplotna izolacija strehe oziroma površine proti podstrešju, - zamenjava
stavbnega pohištva na ovoju, Celovita energetska sanacija objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo- IP 16 hidravlično uravnoteženje sistema, vgradnja elektronsko vodenih obtočnih črpalk, vgradnja termostatskih glav in naprav za spremljanje porabe
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ogrevanja, - vgradnja ogrevalne naprave in naprave za priprave tople sanitarne vode, katera kot energent koristi lesno biomaso, - vgradnja
prezračevalnih sistemov z rekuperacijo, - vgradnja varčne LED razsvetljave.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 na tem projektu poraba sredstev ni beležena saj konkurenčni dialog še ni zaključen.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
Na kontih skupine 11 izkazujemo stanje dobroimetja na računih bank in drugih finančnih ustanov v skupnem znesku 2.421.138 EUR in sicer:
- Denarna sredstva na računih v znesku 90.443 EUR.
Specifikacija stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2019 po posameznih računih:
01100-6393913337 43.190
01100-6397009771 9.441
01100-6393911203 4.335
01100-6392019509 1.756
01100-6392819080 16.447
01100-6393609824 4.732
01100-6390809822 7.805
01100-6390920984 2.737
SKUPAJ 90.443
- Denarna sredstva za zaseženo gotovino v znesku 2.273.063 EUR.
Specifikacija na dan 31.12.2019 po posameznih računih:
01100-6000043382 – EUR 2.273.063
- Denarna sredstva na računu najdene gotovine v znesku 57.632 EUR.
Specifikacija na dan 31.12.2019 po posameznih računih:
01100-6000007589 – EUR 57.632
Stanje sredstev na računih se ujema s stanjem na izpiskih Uprave za javna plačila na dan 31.12.2019 in s popisanim stanjem na dan 31.12.2019.
PREGLED PODRAČUNOV EZR S STANJI V VALUTI NA DAN 31.12.2019:
01100-6393913337 – EUR 43.190
01100-6393913337 – USD 0
01100-6393913337 – CHF 0
01100-6393913337 – GBP 0
01100-6397009771 – EUR 9.441
01100-6397009771 – USD 0
01100-6397009771 – CHF 0
01100-6397009771 – GBP 0
04321-0003113432 – EUR 0
01100-6393911203 – EUR 4.335
01100-6393911203 – USD 0
01100-6393911203 – CHF 0
01100-6393911203 – GBP 0
01100-6392019509 – EUR 1.756
01100-6392019509 – USD 0
01100-6392019509 – CHF 0
01100-6392019509 – GBP 0
01100-6392819080 – EUR 16.447
01100-6392819080 – USD 0
01100-6392819080 – CHF 0
01100-6392819080 – GBP 0
01100-8450026508 – EUR 0
01100-6952423526 – EUR 458
01100-6952423526 – USD 0
01100-6952423526 – CHF 0
01100-6952423526 – GBP 0
01100-8450024277 – EUR 0
01100-6393609824 – EUR 4.732
01100-6393609824 – USD 0
01100-6393609824 – CHF 0
01100-6393609824 – GBP 0
01100-6390809822 – EUR 7.805
01100-6390809822 – USD 0
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01100-6390809822 – CHF 0
01100-6390809822 – GBP 0
04750-0003113363 – EUR 0
01100-6390920984 – EUR 2.737
01100-6390920984 – USD 0
01100-6390920984 – CHF 0
01100-6390920984 – GBP 0
01100-8450002161 – EUR 0
01100-8450081992 – EUR 0
01100-8450047460 – EUR 0
01100-8450047266 – EUR 0
01100-8450090334 – EUR 0
01100-8450169680 – EUR 0
01100-6000043382 – EUR 2.269.311
01100-6000043382 – USD 3.863
01100-6000043382 – CHF 340
01100-6000043382 – GBP 0
01100-6000007589 – EUR 57.632
01100-6000007589 – USD 0
01100-6000007589 – CHF 0
01100-6000007589 – GBP 0
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Dolgoročnih naložb in posojil proračunski uporabnik 1714 – Policija nima.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Pri vrednotenju neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev smo upoštevali Zakon o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), Pravilnik o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06,
120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18) in Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).
Sedanja vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 je 315.372.801 EUR.
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Na kontih skupine 00 izkazujemo vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v skupnem znesku 26.420.774
EUR in sicer:
- Računalniški programi v znesku 16.017.204 EUR.
- Patenti, licence, blagovne znamke v znesku 10.403.570 EUR.
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
Na kontih skupine 01 izkazujemo popravek vrednosti neopredmetenih sredstev v znesku 21.851.035 EUR, ki predstavlja popravek vrednosti
računalniških programov, patentov, licenc in blagovnih znamk.
02 NEPREMIČNINE
Na kontih skupine 02 izkazujemo vrednost nepremičnin v skupnem znesku 371.440.221 EUR in sicer:
- Kmetijska zemljišča v znesku 482.481 EUR.
- Stavbna zemljišča v znesku 3.870.753 EUR.
- Druga zemljišča v znesku 6.525.831 EUR.
- Negospodarske stavbe v znesku 290.305.880 EUR.
- Stavbe – leasing v znesku 14.133.950 EUR.
- Stanovanja v znesku 50.871.060 EUR.
- Infrastrukturni objekti v znesku 3.432.106 EUR.
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi v znesku 1.818.160 EUR.
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
Na kontih skupine 03 izkazujemo popravek vrednosti nepremičnin v skupnem znesku 126.178.513 EUR in sicer:
- Popravek vrednosti negospodarskih stavb v znesku 108.839.376 EUR.
- Popravek vrednosti stanovanj funkcionarjev v znesku 15.751.752 EUR.
- Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov v znesku 1.587.385 EUR.
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04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Na kontih skupine 04 izkazujemo skupno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 287.494.868 EUR in sicer:
- Stroji v znesku 717.750 EUR.
- Naprave v znesku 7.340.364 EUR.
- Naprave – leasing v znesku 6.498 EUR.
- Sredstva za transport v znesku 114.668.404 EUR.
- Sredstva za transport – leasing 4.750.935 EUR.
- Sredstva za zveze v znesku 28.143.543 EUR.
- Sredstva za zveze – leasing v znesku 19.351 EUR.
- Standardno in specialno orodje v znesku 1.492.814 EUR.
- Laboratorijska oprema v znesku 8.306.371 EUR.
- Instrumenti in naprave v znesku 33.751.509 EUR.
- Instrumenti in naprave – leasing v znesku 81.827 EUR.
- Orožje v znesku 6.977.977 EUR.
- Pisalni in računski stroji v znesku 112.766 EUR.
- Računalniki v znesku 48.154.604 EUR.
- Računalniki – leasing v znesku 273.982 EUR.
- Razmnoževalni stroji v znesku 162.793 EUR.
- Pohištvo v znesku 14.869.834 EUR.
- Pohištvo – leasing v znesku 36.994 EUR.
- Druga oprema v znesku 16.762.709 EUR.
- Osnovna čreda v znesku 422.008 EUR.
- Knjige v knjižnicah v znesku 1.596 EUR.
- Umetniška dela v znesku 376.164 EUR.
- Druga opredmetena osnovna sredstva v znesku 2.891 EUR.
- Opredmetena in druga osnovna sredstva, ki se pridobivajo v znesku 61.184 EUR.
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Na kontih skupine 05 izkazujemo popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 221.953.514 EUR in
sicer:
- Popravek vrednosti opreme v znesku 221.640.877 EUR.
- Popravek vrednosti bioloških sredstev v znesku 296.539 EUR.
- Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 16.098 EUR.
Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za
1.059.044 EUR.
V letu 2019 je bilo aktiviranih 6.791 opredmetenih osnovnih sredstev in sicer:
- računalniški programi 7
- patenti, licence, blagovne znamke 2
- stavbna zemljišča 5
- druga zemljišča 1
- negospodarske stavbe 23
- stroji 42
- naprave 110
- sredstva za transport 163
- sredstva za zveze 290
- standardno in specialno orodje 3
- laboratorijska oprema 4
- instrumenti in naprave 631
- orožje 131
- pisalni in računski stroji 11
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 1.737
- pohištvo 3.036
- druga oprema 566
- osnovna čreda 25
- knjige v knjižnicah 4
V letu 2019 je bilo iz uporabe izločenih 8.335 osnovnih sredstev in sicer:
- stavbna zemljišča 1
- druga zemljišča 2
- negospodarske stavbe 23
- stanovanja 2
- stroji 25
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- naprave 115
- sredstva za transport 102
- sredstva za transport – leasing 11
- sredstva za zveze 928
- sredstva za zveze – leasing 24
- standardno in specialno orodje 41
- laboratorijska oprema 6
- instrumenti in naprave 793
- orožje 570
- pisalni in računski stroji 24
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 1.728
- računalniki – leasing 6
- razmnoževalni stroji 23
- pohištvo 3.443
- pohištvo – leasing 7
- druga oprema 431
- osnovna čreda 29
- knjige v knjižnicah 1
Na dan 31.12.2019 je v redni uporabi 143.521 sredstev, ki so že v celoti odpisana in sicer:
- računalniški programi 29
- patenti, licence, blagovne znamke 1
- negospodarske stavbe 148
- stanovanja 10
- infrastrukturni objekti 11
- stroji 732
- naprave 2.226
- naprave – leasing 1
- sredstva za transport 1.501
- sredstva za transport – leasing 214
- sredstva za zveze 18.700
- sredstva za zveze – leasing 37
- standardno in specialno orodje 1.630
- laboratorijska oprema 580
- instrumenti in naprave 8.772
- instrumenti in naprave – leasing 7
- orožje 11
- pisalni in računski stroji 287
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 18.201
- računalniki – leasing 173
- razmnoževalni stroji 165
- pohištvo 78.341
- pohištvo – leasing 223
- druga oprema 11.421
- osnovna čreda 90
- umetniška dela 7
- druga opredmetena osnovna sredstva 3
Na dan 31.12.2019 je bilo aktivnih 214.538 osnovnih sredstev:
- računalniški programi 76
- patenti, licence, blagovne znamke 29
- kmetijska zemljišča 310
- stavbna zemljišča 172
- druga zemljišča 303
- negospodarske stavbe 588
- stavbe – leasing 2
- stanovanja 641
- infrastrukturni objekti 39
- stroji 911
- naprave 3.439
- naprave – leasing 1
- sredstva za transport 2.492
- sredstva za transport – leasing 214
- sredstva za zveze 27.054
- sredstva za zveze – leasing 138
- standardno in specialno orodje 1.987
- laboratorijska oprema 786
- instrumenti in naprave 13.845
- instrumenti in naprave – leasing 7
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- orožje 21.831
- pisalni in računski stroji 336
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 27.040
- računalniki – leasing 324
- razmnoževalni stroji 165
- pohištvo 95.525
- pohištvo – leasing 223
- druga oprema 15.411
- osnovna čreda 196
- knjige v knjižnicah 12
- umetniška dela 438
- druga opredmetena osnovna sredstva 3
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Sredstev v upravljanju proračunski uporabnik 1714 – Policija nima.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
Na kontih skupine 12 izkazujemo stanje kratkoročnih terjatev do kupcev iz naslova prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev v skupnem
znesku 322.392 EUR in sicer:
- Terjatve do kupcev v državi v znesku 321.674 EUR.
- Terjatve do kupcev v tujini v znesku 718 EUR.
Odprte terjatve z zapadlostjo do 31.12.2018 znašajo 194.322 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašajo 49.943 EUR.
Odprte terjatve z zapadlostjo po 31.12.2019 znašajo 78.127 EUR.
V letu 2019 so bile do kupcev knjižene terjatve v znesku 2.498.462 EUR. Kupci so terjatve poravnavali tekoče, tako smo prejeli v letu 2019 za
2.509.224 EUR plačil.
Kupcem, ki so zamujali s plačili, smo izstavljali opomine. Terjatve, ki niso bile plačane kljub našim opominom, smo odstopali v izterjavo pravni
službi. Neizterljive terjatve smo predlagali Centralni inventurni komisiji za popis terjatev, obveznosti, gotovine in vrednotnic Ministrstva za
notranje zadeve v odpis.
Za terjatve izkazane na kontih skupine 12 je bila opravljena uskladitev v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013).
KONTO 120000
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 33.750
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 0
KONTO 120010
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 151.270
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 49.225
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 78.127
KONTO 120030
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 9.302
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 0
KONTO 121010
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 718
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 0
SKUPAJ 12
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 194.322
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 49.943
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 78.127
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
Na kontih skupine 14 izkazujemo stanje vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja
premoženjska bilanca države oziroma občin, ne glede na podlago nastanka terjatev, v skupnem znesku 1.734.913 EUR in sicer:
- Ostale kratkoročne terjatve do neposrednih PU predstavlja stanje terjatev v znesku 1.703.165 EUR do Ministrstva za notranje zadeve za
sredstva na računu 01100-6370171132, ki je skupen račun za Ministrstvo za notranje zadeve, Policijo in Inšpektorat RS za notranje zadeve.
- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države po računih v znesku 22.491 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo do
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31.12.2018 znašajo 19 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašajo 17.259 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo po
31.12.2019 znašajo 5.213 EUR.
- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 5.418 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo do 31.12.2018 znašajo 0
EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašajo 1.616 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo po 31.12.2019 znašajo 3.802 EUR.
- Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države po računih v znesku 50 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo do 31.12.2018
znašajo 0 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašajo 0 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo po 31.12.2019 znašajo 50
EUR.
- Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine po računih v znesku 3.789 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo do 31.12.2018
znašajo 0 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašajo 183 EUR. Odprte terjatve z zapadlostjo po 31.12.2019 znašajo
3.606 EUR.
Za terjatve izkazane na kontih skupine 14 je bila opravljena uskladitev v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013).
KONTO 140040
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 1.703.165
KONTO 140100
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 19
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 17.259
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 5.213
KONTO 141100
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 1.616
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 3.802
KONTO 142100
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 50
KONTO 143100
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 183
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 3.606
SKUPAJ 14
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo do 31.12.2018 19
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2019 19.058
- Stanje neporavnanih terjatev z zapadlostjo v letu 2020 1.715.836
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
Na kontih skupine 17 izkazujemo stanje kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve, v skupnem znesku
2.182.923 EUR in sicer:
- Terjatve do ZZZS za boleznine, nego v znesku 1.765.610 EUR.
- Terjatve do ZZZS za boleznine, nego iz naslova preveč izplačanih plač v znesku 883 EUR.
- Terjatve do ZPIZ za invalidnine v znesku 9.883 EUR.
- Druge kratkoročne terjatve - terjatve do agencije Frontex za povračila stroškov službenih potovanj oz. skupnih operacij 8.929 EUR.
- Akontacije za službena potovanja - tuja valuta v znesku 33.877 EUR.
- Terjatve do delavcev iz naslova preveč obračunanih in izplačanih plač v znesku 20.107 EUR.
- Druge terjatve do delavcev na podlagi izstavljenega zahtevka za plačilo za vračilo stroškov šolanja v znesku 213.123 EUR.
- Druge kratkoročne terjatve iz naslova akontacij za odstranjevanje tujcev, akontacij za posebne operativne namene, menjalnin na mejnih
prehodih in menjalnin v obratih prehrane, v skupnem znesku 26.129 EUR.
- Terjatve iz naslova najemnin v znesku 27.837 EUR.
- Dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve v znesku 5.041 EUR.
- Dvomljive in sporne terjatve iz naslova najemnin v znesku 71.504 EUR.
PREGLED O NEPLAČANIH TERJATEV IZ LETA 2018
KONTO 12
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 – skupaj 333.155
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 300.699
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 32.456
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2019 32.456
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KONTO 14
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 – skupaj 1.524.886
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 70.725
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 1.454.161
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2019 1.454.161
KONTO 17
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 – skupaj 1.619.376
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 1.105.789
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 513.587
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2019 513.587
KONTO 12+14+17 SKUPAJ
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 – skupaj 3.477.417
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 1.477.213
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 2.000.204
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2019 2.000.204
PREGLED O NEPLAČANIH TERJATEV IZ LETA 2019
KONTO 12
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 – skupaj 322.392
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 244.265
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 78.127
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2019
0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2020 78.127
KONTO 14
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 – skupaj 1.734.913
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 19.077
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 1.715.836
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2020 1.715.836
KONTO 17
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 – skupaj 2.182.923
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 1.660.217
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 522.706
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2020 522.706
KONTO 12+14+17 SKUPAJ
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 – skupaj 4.240.228
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 1.923.559
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 2.316.669
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2019
0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2020 2.316.669
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
Na kontih skupine 21 izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane
prispevke in davke, ki imajo zapadlost v letu 2020, v skupnem znesku 21.536.656 EUR in sicer:
- Obveznosti za čiste plače za mesec december 2019, izplačane 3.1.2020 v znesku 12.840.250 EUR.
- Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač za mesec december 2019, izplačane 3.1.2020 v znesku 4.354.605 EUR.
- Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač za mesec december 2019, izplačane 3.1.2020 v znesku 2.719.185 EUR.
- Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova regresa za letni dopust, prevoza na delo in z dela, prehrane med delom, jubilejnih
nagrad, odpravnin, ločenega življenja in terenskega dodatka za mesec december 2019, izplačane 3.1.2020 v znesku 1.587.405 EUR.
- Obveznosti iz naslova potnih nalogov v znesku 35.211 EUR.
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22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Na kontih skupine 22 izkazujemo stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej in znašajo na dan
31.12.2019 v skupnem znesku 5.972.785 EUR in sicer:
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v znesku 5.868.342 EUR.
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini v znesku 96.203 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za ne zaračunano blago in storitve v znesku 8.240 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev z zapadlostjo do vključno 31.12.2018, ki niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z
zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu 2019 znašajo 105.001 EUR. Obveznosti v znesku 5.867.784 EUR imajo
zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v letu 2019.
KONTO 220010
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 53.765
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 5.805.798
KONTO 220100
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 8.779
KONTO 221020
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 51.236
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 44.967
KONTO 222000
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 8.240
SKUPAJ 22
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 105.001
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 5.867.784
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
Na kontih skupine 23 izkazujemo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve ter ostale
kratkoročne terjatve, ki imajo zapadlost v letu 2019, v skupnem znesku 5.151.512 EUR in sicer:
- Kratkoročne obveznosti za dajatve, ki se nanašajo na obračunane prispevke in davke od plač za mesec december 2019, izplačane 3.1.2020 v
skupnem znesku 4.478.758 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za davek od podjemnih pogodb, izplačane v januarju 2020 v znesku 39.187 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za posebni davek od podjemnih pogodb, izplačane v januarju 2020 v znesku 47.773 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za prispevke od podjemnih pogodb, izplačane v januarju 2020 v znesku 17.871 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za davek od avtorskih pravic, izplačane v januarju 2020 v znesku 9.037 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za davek od najemnin po pogodbah v višini 282 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za prispevke iz avtorskih pogodb, izplačane v januarju 2020 v znesku 3.884 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za prispevke od drugih izplačil DSD, izplačane v januarju 2020 v znesku 103 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto zneska DSD, izplačane v januarju 2020 v znesku 17.499 EUR.
- Kratkoročne obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačane v januarju 2020 v znesku 277.608 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za davek od drugih dohodkov in drugih prejemkov, izplačane v januarju 2020 v znesku 152 EUR.
- DDV, obračunan v računih, izdanih davčnim zavezancem po stopnji 22% v znesku 23.785 EUR.
- DDV, obračunan v računih, izdanih davčnim zavezancem po stopnji 9,5% v znesku 818 EUR.
- DDV, obračunan v računih, izdanih drugim osebam po stopnji 22% v znesku 1.473 EUR.
- DDV, obračunan v računih, izdanih drugim osebam po stopnji 9,5% v znesku 3.964 EUR.
- Obveznosti iz sodnih depozitov v znesku 458 EUR.
- Obveznosti za najdeno gotovino v znesku 57.632 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za avtorske honorarje, izplačane v januarju 2020, v znesku 28.837 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah, izplačane v januarju 2020 v znesku 136.860 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za druge dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, izplačane v januarju 2020 v znesku 298 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za neto izplačila po najemnih pogodbah, izplačane v januarju 2020 v znesku 923 EUR.
- Druge kratkoročne obveznosti iz naslova RTV prispevka, ki ga Javni zavod RTV obračunava na podlagi Zakona o radioteleviziji Slovenije v
znesku 4.310 EUR.
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
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Na kontih skupine 24 izkazujemo stanje vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja
premoženjska bilanca države oziroma občin, ne glede na podlago nastanka obveznosti, v skupnem znesku 1.370.414 EUR in sicer:
- Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov in proračuna v znesku 1.061.685 EUR.
- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 106.438 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno
31.12.2018, ki niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile
poravnane v letu 2019 znašajo 11.323 EUR. Obveznosti v znesku 95.115 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in
opravljene storitve v letu 2019.
- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 73.334 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno
31.12.2018, ki niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile
poravnane v letu 2019 znašajo 538 EUR. Obveznosti v znesku 72.796 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in
opravljene storitve v letu 2019.
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 108.886 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno 31.12.2018,
ki niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu
2019 znašajo -30 EUR. Obveznosti v znesku 108.916 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v
letu 2019.
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 18.326 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno 31.12.2018,
ki niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu
2019 znašajo 0 EUR. Obveznosti v znesku 18.326 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v
letu 2019.
- Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ v znesku 1.745 EUR. Obveznosti z zapadlostjo do vključno 31.12.2018, ki niso bile poravnane do
datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu 2019 znašajo 0 EUR.
Obveznosti v znesku 1.745 EUR imajo zapadlost v letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v letu 2019.
Za obveznosti izkazane na kontih skupine 24 je bila opravljena uskladitev v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013).
KONTO 240100
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 1.061.685
KONTO 240500
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 11.323
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 95.115
KONTO 241200
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 538
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 72.796
KONTO 242100
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 -30
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 108.916
KONTO 243100
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 18.326
KONTO 244100
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 1.745
SKUPAJ 24
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 11.831
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 1.358.583
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Na kontih skupine 97 izkazujemo stanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja in poslovanja v znesku 2.273.063 EUR in sicer:
- Druge dolgoročne obveznosti v znesku 2.273.063 EUR iz naslova zasežene gotovine.
PREGLED O NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2018
KONTO 21
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- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 17.639.203
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 12.197
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 17.627.006
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019
0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 17.627.006
KONTO 22
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 5.728.850
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 174.147
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 5.554.703
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 5.554.703
KONTO 23
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 4.214.584
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 4.214.584
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 4.214.584
KONTO 24
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 1.227.409
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 6.574
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 1.220.835
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 1.220.835
KONTO 97
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 489.512
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 0
KONTO 21+22+23+24+97 SKUPAJ
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 28.810.046
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 192.918
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 28.617.128
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 489.512
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 28.617.128
PREGLED O NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2019
KONTO 21
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 21.536.656
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 2.692
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 21.533.964
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 21.533.964
KONTO 22
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 5.972.785
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 105.001
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 5.867.784
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 5.867.784
KONTO 23
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 5.151.512
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 5.151.512
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019
0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 5.151.512
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KONTO 24
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 1.370.414
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 11.831
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 1.358.583
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 1.358.583
KONTO 97
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 2.273.063
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 0
KONTO 21+22+23+24+97 SKUPAJ
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 34.031.367
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 119.524
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 33.911.843
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 2.273.063
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 33.911.843
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

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

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: Izredna notranja revizija postopkov v povezavi s skupno višino sredstev za že
izvedena izplačila povečanega obsega po projektu "Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanja problematike ilegalnih
migracij". Izredna notranja revizija postopkov nabav v povezavi s t. i. začasnimi tehničnimi ovirami, ki so jih izvajale službe
MNZ (z organoma v sestavi) od vključno 1.9.2015 do vključno 1.3.2019 v zvezi z dobavo in/ali postavitvijo in/ali popravilom
različnih vrst ograje (in njenih elementov, npr. vrat itd.) in žice. Redna notranja revizija pravilnosti in smotrnosti dela
finančnega poslovanja NFL v letu 2018. Redna notranja revizija pravilnosti in smotrnosti dela finančnega poslovanja
Policijske uprave Novo mesto v letu 2018.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: za področje policije
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: Računsko sodišče: - revizija zaključnega računa proračuna za leto 2018 - revizija zbirne bilance stanja za leto 2018
Urad za nadzor proračuna: - finančna revizija AMIF - 0623-13/2018, Izboljšanje pogojev bivanja v Centru za tujce in
nadgradnja administrativnih postopkov, št. A.SO3.1.3.-02A, - 0623-25/2019, Avtomatski balistični sistem (Evofinder) št..
IP.S05.2.9-01A, - 0623-27/2019, Nakup opreme za izvajanje ukrepov tajnega opazovanja, št. IP.S05.2.1-02A, - 062328/2019, Izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov, št. IP.S05.2.1-01c,

V/Na
Policija

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

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

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

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

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

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Nadgradnja registra tveganj in nadgradnja načrta integritete ter redno poročanje o obvladovanju tveganj. Podpisan je bil nov
Pravilnik o računovodstvu MNZ
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
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- Preverjanje in nadgradnja načrta integritete mora biti stalna naloga za zmanjševanje tveganj. Reorganizacija in prehod na
elektronsko sprejemanje in potrjevanje računov ter elektronsko potrjevanje odredb je prineslo precej pozitivnih rezultatov,
vendar še vedno obstajajo težave, saj informacijski procesi in aplikacije še vedno niso optimalni, kar še vedno vpliva na
nedorečenost nekaterih razmejitev dela na posameznih organizacijskih enotah.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
BOŠTJAN POKLUKAR

Datum podpisa predstojnika:
26.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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1715 - Inšpektorat RS za notranje zadeve

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, opravlja inšpekcijski nadzor nad
izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi podlagi na naslednjih področjih: zasebno varovanje, orožje, eksplozivi in
pirotehnični izdelki, detektivska dejavnost, varnost in red na smučiščih, fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi,
tajni podatki. Inšpektorat vodi tudi prekrškovni postopek 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. Inšpektorji pri inšpekcijskih nadzorih preverjajo izvajanje materialnih predpisov. Kadar pri svojem delu ugotovijo sistemska odstopanja,
neskladja, nepravilnosti in druge pomanjkljivosti, organ poda 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. Inšpektorji lahko svoja pooblastila izvršujejo na območju celotne države.
Inšpektorji so dolžni obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v okoliščinah, za katere so pristojni in vlagatelje na njihovo zahtevo
obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. Inšpektor pa mora
obravnavati tudi anonimne prijave. Če inšpektor v postopku ugotovi, da je prijava lažna, postopek ustavi. Šteje se, da je prijava lažna, če jo
vlagatelj vloži, čeprav ve, da zavezanec ni kršil zakona ali drugega predpisa. V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku zavezanec.
Vlagateljica oziroma vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke. Inšpektorji lahko izpeljejo redni nadzor, izredni
nadzor, ki je lahko sprožen na podlagi pobude ali ponovni nadzor, ki se opravi po preteku roka, določenega za odpravo kršitev.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Inšpekcijski nadzori so bili zaradi teže zaznane problematike usmerjeni predvsem v prej opisana področja. S tem so inšpektorji pripomogli, da se
je v večji meri zagotavljalo spoštovanje predpisov in zakonitost poslovanja zavezancev, kar je to vplivalo na splošno višjo stopnjo varnosti.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bila sredstva porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim v višini 595.726 EUR, kar je 3,6 odstotkov več kot v letu 2018
(573.670 EUR). Delež v celotni porabi sredstev pa je 71,7 %, kar je 0,2 odstotnih točk več kot v lanskem letu. Plače in drugi izdatki zaposlenim so
v letu 2019 višji tudi nominalno in sicer za 22.055 EUR predvsem iz naslova dodatne zaposlitve inšpektorja.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost so bila sredstva porabljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter plačila premij dodatnega
kolektivnega pokojninskega zavarovanja v višini 94.768 EUR, kar je 5,1 odstotkov več kot v lanskem letu (90.195 EUR). Delež v celotni porabi pa
znaša 11,4 %, kar je za 0,2 odstotnih točk več kot v lanskem letu. Delež porabe je višji iz istega vzroka kot plače in drugi izdatki zaposlenim.
Znesek izplačil v letu 2019 je višji od leta preje za 4.573 EUR. Razlog je enak kot za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bilo v okviru integralnih sredstev porabljenih 124.918 EUR, kar predstavlja 15 % porabe
vseh integralnih sredstev in je za 0,5 odstotnih točk višji kot v letu preje (116.332 EUR). Poraba v letu 2019 je višja tudi nominalno od porabe v
letu 2018 za 8.586 EUR, predvsem iz naslova višje porabe za operativne odhodke, pisarniškega in splošnega materiala in storitev, najemnin,
prevoznih stroškov.
Struktura porabe je sledeča:
12,2 % sredstev je bilo porabljenih za pisarniški in splošni material in storitve, kar je za 0,4 odstotnih točk več glede na delež kot je v bil v letu
2018. Za posebni material in storitve je bilo porabljenih 1,1 % sredstev, kar predstavlja 0,3 odstotnih točk višji delež kot lani. 5 % je bilo
porabljeno za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije. Delež porabe je za 0,6 odstotnih točk nižji kot v letu preje, predvsem zaradi
nižje porabe izdatkov za elektriko in telefon. Za prevozne stroške in storitve je porabljeno 6,5 % izdatkov za blago in storitve, kar je za 0,4
odstotnih točk večji delež kot v letu preje, predvsem zaradi višjih stroškov vzdrževanja vozil in porabe goriva, ki so posledica nakupa novih vozil
v letu 2018. 0,6 % se nanaša na izdatke za službena potovanja. Za tekoče vzdrževanje je bilo porabljenih 2,4 % izdatkov za blago in storitve.
Največji delež porabe, 67 %, se nanaša na poslovne najemnine in zakupnine. Stroški najemnine so od leta preje višji za 1,3 %, predvsem zaradi
valorizacije višine najemnine, ki se je uskladila med letom. Za druge operativne odhodke je bilo porabljeno 5,2 % porabljenih izdatkov za blago in
storitve. Nominalno so operativni odhodki v letu 2019 glede na leto 2018 višji za 254,5 odstotnih točk ali dva in pol krat oziroma 3,9 tisoč EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo porabljenih 15.506 EUR in sicer za nakup računalnikov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Sprejeti finančni načrt je znašal 900.165 EUR, realizacija pa 830.918 EUR. Nižja realizacija od sprejetega finančnega načrta v višini 69.247 EUR je
bila usklajena na naslednji način:
1. Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča Vlada RS:
• 12.659 EUR je bilo prerazporejenih na PU Policijo
2. Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča predlagatelj za SPU
• 49.400 EUR je bilo prerazporejenih na PU Ministrstvo za notranje zadeve
3. Razlike med realizacijo in veljavnim planom:
• nerealiziranih je ostalo 7.188 EUR in sicer od tega 86 % na postavki materialnih stroškov, 0,2 % na plačni postavki in 13,8 % na investicijah.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Inšpektorat v svojem finančnem načrtu ne razpolaga z namenskimi sredstvi.
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Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V skladu s 46. členom Zakona o javnih financah neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v
proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Neporavnane obveznosti, ki so nastale v letu 2018 in je njihovo plačilo zapadlo v letu 2019 so pri proračunskem uporabniku 1715 Inšpektorat RS
za notranje zadeve znašale v višini 70.011 EUR.
Neporavnane obveznosti, ki vsebujejo vse obveznosti, ki so nastale v letu 2019 in njihovo plačilo zapade v letu 2020 pa znašajo 80.021 EUR.
Celoten delež (100,0 %) neporavnanih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 predstavljajo Odhodki proračuna, in sicer največji delež
decembrskih plač, ki se izplačajo januarja.
V okviru odhodkov proračuna največji delež neporavnanih obveznosti predstavlja proračunska postavka 1676 Plače 74,7 %. Ostale neporavnane
obveznosti 25,3 % so nastale na proračunski postavki 1657 Materialni stroški.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 po sprejemu rebalansa proračuna v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0801 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju notranjih zadev
080103 - Nadzor na področju notranjih zadev

Poročilo o doseženih ciljih
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, opravlja inšpekcijski nadzor nad
izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi podlagi na naslednjih področjih:
• zasebno varovanje,
• orožje, eksplozivi in pirotehnični izdelki,
• detektivska dejavnost,
• varnost in red na smučiščih,
• fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi,
• tajni podatki.
Inšpektorat vodi tudi prekrškovni postopek 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.
Inšpektorji pri inšpekcijskih nadzorih preverjajo izvajanje materialnih predpisov. Kadar pri svojem delu ugotovijo sistemska odstopanja,
neskladja, nepravilnosti in druge pomanjkljivosti, organ poda 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. Inšpektorji lahko svoja pooblastila izvršujejo na območju celotne države.
Inšpektorji so dolžni obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v okoliščinah, za katere so pristojni in vlagatelje na njihovo zahtevo
obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. Inšpektor pa mora
obravnavati tudi anonimne prijave.
Če inšpektor v postopku ugotovi, da je prijava lažna, postopek ustavi. Šteje se, da je prijava lažna, če jo vlagatelj vloži, čeprav ve, da zavezanec
ni kršil zakona ali drugega predpisa. V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku zavezanec. Vlagateljica oziroma vlagatelj pobude,
prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.
Inšpektorji lahko izpeljejo redni nadzor, izredni nadzor, ki je lahko sprožen na podlagi pobude ali ponovni nadzor, ki se opravi po preteku roka,
določenega za odpravo kršitev.
Inšpekcijski nadzori so se tudi v letu 2019 izvajali na podlagi Ocene tveganja na področjih. Nadzori so bili usmerjeni od najbolj do najmanj
prednostnih področij za izvedbo nadzora in sicer si po tem kriteriju sledijo področje zasebnega varovanja, orožja, eksploziva in pirotehnike,
varnosti na smučiščih, detektivske dejavnosti in tajnih podatkov.
Minister za notranje zadeve je namreč Inšpektoratu za notranje zadeve za leto 2019 odredil prioritetno izvedbo izrednih inšpekcijskih nadzorov
vseh trgovin z orožjem v Republiki Sloveniji.
Glede na organizacijske, kadrovske in finančne zmožnosti se je predvidevalo, da bo v letu 2019 predvidoma izvedenih za skupno med 680 in 700
inšpekcijskih nadzorov. Število inšpekcijskih nadzorov se je ustrezno prilagajalo še glede na prioritete in aktualno problematiko. Ocenjevalo se
je, da bo na podlagi prejetih pobud in prijav v letu 2019 izvedeno okvirno med 40 in 50 inšpekcijskih nadzorov. Prioritetne inšpekcijske nadzore,
kjer se bo ocenilo, da obstaja nevarnost za življenje, zdravje in premoženje ljudi oziroma to zahteva javni interes, se bo izvedlo nemudoma.
Ker so nadzirana področja v pristojnosti inšpektorata zelo široka, so inšpekcijski nadzori na posameznih področij dela ciljno usmerjeni predvsem
na ključno problematiko določenega področja.
Zasebno varovanje
Inšpektorji za notranje zadeve lahko nadzorujejo izvajanje varovanja za državo pomembnih objektov (kot kritične infrastrukture), v nočnih lokalih
in diskotekah, kjer se prirejajo javne prireditve, prav tako pa na večjih športnih in zabavnih javnih prireditvah po celotni državi, kjer so prisotne
večje množice obiskovalcev in je stopnja tveganja višja. Prav tako lahko inšpektorji, ob pojavu sumov kršitev in nepravilnosti oziroma ob
prejemu prijave, opravijo nadzor na sedežu posamezne varnostne službe, pri tem pa med drugim preverjajo okoliščine načrtovanja in izvajanja
sistemov tehničnega varovanja, preverjajo spoštovanje standardov na področju zasebnega varovanja, izvajanje varovanje prevoza denarja in
drugih vrednostnih pošiljk ter varovanja denarnih ustanov, trgovskih centrov in drugih pomembnih objektov, denimo državnih organov.
Orožje, eksploziva in pirotehnika
Inšpektorji za notranje zadeve izvajajo nadzor izvajanja trgovine z orožje, zagotavljanja varnosti na streliščih, proizvodnje in prometa z orožjem.
Prav tako so zadolženi za nadzor nad subjekti, ki posedujejo orožne posestne listine in imajo v posesti več kosov orožja, denimo strelska in
različna druga društva, nadzor nad pripravo in izvedbo ognjemetov ter nad distribucijo, skladiščenjem in prodajo pirotehničnih izdelkov.
Varnost na smučiščih
Inšpektorji za notranje zadeve so dolžni nadzirati delo nadzornikov na smučiščih, preko tega pa zagotavljati varnost in red na smučiščih,
posebno v času šolskih počitnic, ko je obiskanost smučišč največja.
Detektivska dejavnost
Inšpektorat za notranje zadeve je zadolžen za nadzor izvajanja detektivske dejavnosti in za preverjanje, ali nosilci te dejavnosti izpolnjujejo
zahtevane pogoje za to delo. Pri tem morajo inšpektorji med drugim preverjati tudi delovanje subjektov, ki oglašujejo opravljanje te dejavnost,
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vendar brez ustrezne licence.
Tajni podatki
Inšpektorji za notranje zadeve morajo nadzirati varovanje in poslovanje s tajnimi podatki v zasebnem in javnem sektorju.
Skupni nadzori
Inšpektorji za notranje pa načrtujejo in izvajajo tudi skupne nadzore s pristojnimi inšpektorji za delo na področju delovanja zasebnega varovanja,
kjer inšpektorat za notranje zadeve prejema največ prijav domnevnih kršitev pravic iz delovnega razmerja. Skupne nadzore pa inšpektorat izvaja
tudi s Policijo, Tržnim inšpektoratom ter Inšpektoratom za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Prekrškovni postopki
Pooblaščene uradne osebe inšpektorata za notranje zadeve so pristojne za vodenje postopka o prekršku na prvi stopnji odločanja, kadar so pri
inšpekcijskih nadzorih s področja notranjih zadev ugotovljeni prekrški. Kršitve predpisov s področja upravnih notranjih zadev lahko sicer med
drugim prijavijo tako inšpektorat kot tudi ostali državni organi ali pravne in fizične osebe. Prekrškovni postopek pa se lahko sproži na
inšpektoratu tudi v okoliščinah, ko je za izvedbo postopka pooblaščeno ministrstvo za notranje zadeve kot prekrškovni organ in hkrati za
izvedbo konkretnega postopka ni pristojna policija.
Posamezniki oziroma organizacije, ki jim je inšpektorat za notranje zadeve po zaključenem prekrškovnem postopku izdal odločbo o prekršku in
izrekel globo s plačilnim nalogom, lahko na pristojno sodišče vložijo zahtevo za sodno varstvo.
Inšpektorji pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov opravljajo tudi naloge pooblaščenih oseb prekrškovnega organa. Kadar v okviru inšpekcijskega
nadzora ugotovijo kršitve, ki so s predpisi določene kot prekršek, po uradni dolžnosti izrekajo opozorila ter izdajajo plačilne naloge in odločbe.
Inšpektorji vodijo in odločajo o prekrških tudi na pisni predlog oškodovancev, državnih organov, nosilcev javnih pooblastil ali samoupravnih
lokalnih skupnosti.

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.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

870.165,00

815.411,76

815.411,76

93,70

Neposredni učinki
C7299 - Nadzor na področju notranih zadev
Prispeva k rezultatu: C7283 - Učinkovito izvajanje inšpekcijskih nadzorov na področju notranjih zadev
Opis neposrednega učinka
Inšpekcijski nadzori se morajo sistematično izvajati na vseh področjih, ki jih nadzira organ, s čimer se bo zagotavljal konstantni nadzor nad
spoštovanjem predpisov in ugotavljanjem skladnosti poslovanja zavezancev
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S konstantnimi in sistemskimi nadzori na področju 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 se je zagotavlja visoka
stopnja spoštovanja predpisov in poslovanja zavezancev skladno s predpisi. Sproti so bile tudi preverjene vse prijave, ki jih je organ prejel s
čimer, se je povečala tudi neposredna odzivnost organa.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
IRSNZ je vse naloge iz svoje pristojnosti izvedel uspešno in učinkovito ter da je s tem dosegle cilje v skladu s programskimi prioritetami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09542 Število inšpekcijskih nadzorov

I09543 Število prekrškovnih odločitev na področju notranjih
zadev

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2015

Število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

658,00

2016 0,00

635,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2017 700,00

638,00

2018 730,00

716,00

2019 730,00

792,00

2016 0,00
2017 650,00

784,00

2018 670,00

745,00

2019 500,00

737,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09542 Število inšpekcijskih nadzorov"
Določitev predvidenega števila inšpekcijskih nadzorov je le informativno. Načrtovano je bilo, da bo v letu 2019 izvedenih od 680 do 700
inšpekcijskih nadzorov, odvisno od števila prijav in problematike. Dosežena vrednost kazalnika je optimalna, IRSNZ je v skupno 792
inšpekcijskih nadzorih izvedel kar 4.121 inšpekcijskih pregledov. Število inšpekcijskih nadzorov glede na leto 2018 se je povečalo za 76, ker so
bili dodatno izvedeni posamezni izredni nadzori, predvsem na področju orožja ter zaradi velike odzivnosti za prejete prijave in zaznano
problematiko na posameznem področju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09543 Število prekrškovnih odločitev na področju
notranjih zadev"
Število prekrškovnih odločitev se je v letu 2019 (737) malenkost zmanjšalo v primerjavi s preteklim letom 2018 (744). Po vsebini se je zmanjšalo
število odločb o prekrških v katerih je bil izrečen opomin, povečalo se je predvsem število izrečenih opozoril, vzrok povečanja pa je večje število
ugotovljenih prekrškov neznatnega pomena v inšpekcijskih nadzorih, v katerih so bili ugotovljeni prekrški. Navedeno je posledica povečanja
dejavnosti na področju preventivnega delovanja inšpektorata.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09542 Število inšpekcijskih nadzorov se določa na podlagi kadrovskih, organizacijskih in finančnih zmožnosti ter na podlagi vsakoletne ocene tveganja.
I09543

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.

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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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Na kontih skupine 11 izkazujemo stanje dobroimetja na računih bank in drugih finančnih ustanovah v skupnem znesku 0 EUR.
Stanje sredstev na računih se ujema s stanjem na izpiskih Uprave za javna plačila na dan 31.12.2019 in s popisanim stanjem na dan 31.12.2019.
PREGLED PODRAČUNOV EZR S STANJI NA DAN 31.12.2018
- 01100-8450047169 IRSNZ – STROŠKI POSTOPKA 0 EUR
- 01100-8450103138 IRSNZ - STROŠKI POSTOPKA VIŠJIH SODIŠČ 0 EUR
- 01100-8450047363 IRSNZ – GLOBE ZA PREKRŠKE 0 EUR
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Dolgoročnih naložb in posojil proračunski uporabnik 1715 – Inšpektorat RS za notranje zadeve nima.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Pri vrednotenju neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev smo upoštevali Zakon o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), Pravilnik o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06,
120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18) in Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).
Sedanja vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12. 2019 je 52.642 EUR.
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Na kontih skupine 00 izkazujemo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v skupnem znesku 3.339 EUR in sicer:
- Računalniški programi v znesku 3.339 EUR.
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
Na kontih skupine 01 izkazujemo popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 3.339 EUR, ki predstavlja popravek
vrednosti računalniških programov.
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Na kontih skupine 04 izkazujemo skupno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 161.975 EUR in sicer:
- Stroji v znesku 1.186 EUR.
- Naprave v znesku 912 EUR.
- Sredstva za transport 54.320 EUR
- Sredstva za zveze v znesku 2.453 EUR.
- Instrumenti in naprave v znesku 2.914 EUR.
- Računalniki v znesku 54.304 EUR.
- Pohištvo v znesku 45.350 EUR.
- Druga oprema v znesku 536 EUR.
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Na kontih skupine 05 izkazujemo popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 109.333 EUR in
sicer:
- Popravek vrednosti opreme v znesku 109.333 EUR.
Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 3.460
EUR.
V letu 2019 je bilo aktiviranih 15 opredmetenih osnovnih sredstev in sicer:
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 15
V letu 2019 je bilo iz uporabe izločenih 27 osnovnih sredstev in sicer:
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 27
Na dan 31.12.2019 je v redni uporabi 94 sredstev, ki so že v celoti odpisana in sicer:
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- računalniški programi 1
- stroji 2
- sredstva za zveze 24
- instrumenti in naprave 4
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 58
- pohištvo 4
- druga oprema 1
Na dan 31.12.2019 je bilo aktivnih 337 osnovnih sredstev:
- računalniški programi 1
- stroji 2
- naprave 3
- sredstva za transport 3
- sredstva za zveze 25
- instrumenti in naprave 5
- računalniki, monitorji, multifunkcijske naprave in pametni telefoni 96
- pohištvo 200
- druga oprema 2
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Sredstev v upravljanju proračunski uporabnik 1715 – Inšpektorat RS za notranje zadeve nima.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
Na kontih skupine 17 izkazujemo stanje kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve, v skupnem znesku
2.163 EUR in sicer:
- Terjatve za bolezni nad 30 dni v znesku 2.069 EUR.
- Terjatve do delavcev iz naslova preveč obračunanih in izplačanih plač v znesku 94 EUR.
PREGLED O NEPLAČANIH TERJATEV IZ LETA 2018
KONTO 17
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 – skupaj 5.575
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 5.313
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 262
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2019 262
PREGLED O NEPLAČANIH TERJATEV IZ LETA 2019
KONTO 17
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 – skupaj 2.163
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 2.069
- Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 94
- Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne terjatve z rokom zapadlosti v letu 2020 94
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
Na kontih skupine 21 izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane
prispevke in davke, v skupnem znesku 51.410 EUR in sicer:
- Obveznosti za čiste plače za mesec december 2019, izplačane 03.01.2020 v znesku 30.313 EUR.
- Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač za mesec december 2019, izplačane 03.01.2020 v znesku 10.645 EUR.
- Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač za mesec december 2019, izplačane 03.01.2020 v znesku 7.210 EUR.
- Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova prevoza na delo in z dela in prehrane med delom za mesec december 2019, izplačane
03.01.2020 v znesku 3.197 EUR.
- Obveznosti iz naslova potnih nalogov v višini 45 EUR.
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Na kontih skupine 22 izkazujemo stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej in znašajo na dan
31.12.2019 skupaj 20.212 EUR in sicer:
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- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-analitika po dobaviteljih v znesku 20.212 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev z zapadlostjo do vključno 31.12.2018, ki niso bile poravnane do datuma zapadlosti znašajo 0 EUR. Obveznosti z
zapadlostjo od 01.01.2019 do 31.12.2019, ki niso bile poravnane v letu 2019 znašajo 0 EUR. Obveznosti v znesku 20.212 EUR imajo zapadlost v
letu 2020 in se nanašajo na realizirane dobave in opravljene storitve v letu 2019.
KONTO 220010
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 20.212
SKUPAJ 22
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo do 31.12.2018 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2019 0
- Stanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo v letu 2020 20.212
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
Na kontih skupine 23 izkazujemo druge kratkoročne obveznosti za dajatve ter ostale kratkoročne terjatve, v skupnem znesku 8.399 EUR in sicer:
- Kratkoročne obveznosti za dajatve, ki se nanašajo na obračunane prispevke in davke od plač za mesec december 2019, izplačane 03.01.2020 v
skupnem znesku 7.758 EUR.
- Kratkoročne obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačane v januarju 2020 v znesku 641 EUR.
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
Na kontih skupine 24 izkazujemo stanje vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja
premoženjska bilanca države oziroma občin, ne glede na podlago nastanka obveznosti, v višini 0 EUR.
PREGLED O NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2018
KONTO 21
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 45.212
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 45.212
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 45.212
KONTO 22
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 17.249
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 17.249
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 17.249
KONTO 23
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 7.549
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 7.549
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 7.549
KONTO 21+22+23 SKUPAJ
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 – skupaj 70.010
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle do 31.12.2018 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 zapadle po 31.12.2018 70.010
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2019 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2019 70.010
PREGLED O NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2019
KONTO 21
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 51.410
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 51.410
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- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 51.410
KONTO 22
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 20.212
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 20.212
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 20.212
KONTO 23
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 8.399
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 8.399
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 8.399
KONTO 21+22+23 SKUPAJ
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 – skupaj 80.021
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle do 31.12.2019 0
- Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 zapadle po 31.12.2019 80.021
- Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 0
- Dolgoročne obveznosti zapadle v letu 2020 0
- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2020 80.021
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

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

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: za področje inšpektorata
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: Računsko sodišče: - revizija zaključnega računa proračuna za leto 2018 - revizija zbirne bilance stanja za leto 2018

V/Na
Inšpektorat RS za notranje zadeve

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

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

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

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

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

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

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Podpisan nov Pravilnik o računovodstvu MNZ.
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Vzpostavitev sistemov za učinkovito spremljanje dela izvajanja pooblastil posameznega inšpektorja.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
BOŠTJAN POKLUKAR

Datum podpisa predstojnika:
26.2.2020
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Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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