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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog spremembe Načrta razvojnih programov 2020-2023 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021 (Uradni list RS št. 75/19) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela naslednji

SKLEP 

V Veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 se na podlagi priložene tabele uvrsti nov projekt:

- 1714-20-0005 – Twinning - Podpora pri ustanovitvi urada SIRENE    

                                                                                                      Dr. Božo Predalič
                                                                                                     generalni sekretar

Priloge:
- Obrazložitev 
 Obrazec 3 
 Sklep vlade
 Mnenje MF

Sklep prejmeta:
- Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, gp.mnz@gov.si, 
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru 
z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Matej Urek, direktor Urada za finančne zadeve in nabavo
- Slavko Koroš, Genaralna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije
- Kontaktni osebi za pripravo gradiva sta Damjana Okorn in mag. Anja Tavčar.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Cilj projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je prispevati k doseganju varnostnih standardov 
pri izmenjavi informacij med Srbijo in državami članicami EU. Podrobnejši cilj projekta je priprava vseh 
potrebnih tehničnih, zakonodajnih in človeških virov za ustanovitev SIRENE urada v Srbiji.



Skupna vrednost projekta za oba sodelujoča partnerja v konzorciju je 1.000.000 EUR. Predvideni delež 
Ministrstva za notranje zadeve je 218.818 EUR v celotnem obdobju izvajanja projekta. 

Projekt je začel izvajati z 2. 3. 2020 in bo trajal do 2. 3. 2022 (24 mesecev).

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  t e r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

51.168 EUR 90.725
EUR 76.925 EUR

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

51.168 EUR 90.725
EUR 76.925 EUR

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 
sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

1714 Policija

1714-20-0005
Podpora pri pripravi 
ustanovitve SIRENE 

urada v Srbiji

200068 
Twinning –

Sirene Srbija



EUR EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

1714 Policija

1714-19-0009 –
Twinning MK -
Sistemi za 
upravljanje meje

190009 
Twninnig –
Uskladitev 
nacionalnih 
sistemov za 
upravljanje 
meje z EU in 
schengenskimi 
zahtevami v 
Makedoniji

51.168 EUR 90.725 EUR

51.168 EUR 90.725 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1
SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,12
- financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 
54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) javnost ni bila 
povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                                    Aleš Hojs
                                                       minister



OSNUTEK SKLEPA

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS št. 75/19) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela 
naslednji

SKLEP 

V Veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 se na podlagi priložene tabele uvrsti nov projekt:

1714-20-0005 –  Twinning - Podpora pri ustanovitvi urada SIRENE

                                                                                                         

                                                                                                         Dr. Božo Predalič
                                                                                                          generalni sekretar

Priloge:
 Obrazložitev 
 Obrazec 3 
 Sklep vlade
 Mnenje MF

Prejmejo:
- Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, gp.mnz@gov.si, 
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije



Obrazložitev:

Ministrstvo za notranje zadeve prosi Vlado RS za izdajo soglasja k sprejetju predloga za spremembo 
Načrta razvojnih programov za leta 2020-2023.

V okviru IPA II 2016 je v Srbiji razpisan projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 2016
Podpora pri pripravi ustanovitve SIRENE biroja v Srbiji (SR 16 IPA JH 01 18 R).

Ministrstvo za notranje zadeve in policija že vseskozi močno podpirata prizadevanja Srbije pri izvedbi 
reform na področju notranjih zadev. Ministrstvo za notranje zadeve/Policija v partnerstvu z vodilno 
Avstrijo trenutno sodeluje v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPAII 2014 Podpora 
krepitvi boja proti trgovini z ljudmi (SR 14 JH 01 18). Slovenija je v omenjenem projektu imenovala 
rezidenčnega projektnega svetovalca in sodeluje v izvajanju aktivnosti s kratkoročnimi strokovnjaki. 
Sodelovanje v razpisanem projektu bi pomenilo dodatno poglobljeno sodelovanje in krepitev 
medsebojnega zaupanja pri izmenjavi informacij. 
Cilj projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je prispevati k doseganju varnostnih 
standardov pri izmenjavi informacij med Srbijo in državami članicami EU. Podrobnejši cilj projekta je 
priprava vseh potrebnih tehničnih, zakonodajnih in človeških virov za ustanovitev SIRENE biroja v 
Srbiji. 

Projekt, ki ga je razpisala Evropska komisija v okviru instrumenta za predpristopno pomoč – IPA II 
2016 v vrednosti 1.000.000€, bo trajal 24 mesecev.

Projekt predvideva dosego petih ključnih rezultatov (pet komponent): 
1. Komponenta 1: Izboljšanje zakonodajnega okvira za ustanovitev SIRENE biroja v skladu s 

priročnikom Sirene. 
2. Komponenta 2: Priprava načrta za ustanovitev Sirene biroja v skladu s priročnikom Sirene 
3. Komponenta 3: Priprava organizacijske strukture Sirene biroja in analiza kadrovskih virov v

skladu s priročnikom Sirene. 
4. Komponenta 4: Krepitev človeških virov v Sirene biroju. 
5. Komponenta 5 Identificiranje tehničnih pogojev za ustanovitev Sirene biroja ter krepitev 

človeških virov za uporabo potrebnih sistemov.

Slovenija bo projekt izvajala kot sodelujoči partner v konzorciju z vodilno partnerico Agencijo za 
evropsko integracijo in ekonomski razvoj (AEI), ki sta jo ustanovila avstrijsko Ministrstvo za notranje 
zadeve in Ministrstvo za finance Avstrije. V projektu bo Slovenija zagotovila so-vodjo projekta (Junior 
Project Leader – JPL) ter kratkoročne strokovnjake. Obremenitev slovenskih javnih uslužbencev v 
projektu bo predvidoma med 90 do 135 delovnimi dnevi. 

Skupna vrednost projekta za oba sodelujoča partnerja v konzorciju je 1.000.000 EUR. Predvideni 
delež za Ministrstvo za notranje zadeve je 218.818 EUR v celotnem obdobju izvajanja projekta, 
oziroma 51.168 EUR v letu 2020, 90.725 EUR v letu 2021 ter 76.925 EUR v letu 2022.

Sredstva za kritje vseh stroškov projekta bodo zagotovljena s strani projekta, ki ga financira EU v 
okviru sredstev IPA II 2016, zato sodelovanje ne bo pomenilo finančnega bremena za državni 
proračun. Ministrstvo za notranje zadeve bo ob pripravi proračuna za obdobje izvajanja projekta 
načrtovalo pravico porabe v okviru svojega finančnega načrta.

Projekt se izvaja v skladu z Uredbo o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in 
programov bilateralne tehnične pomoči (v nadaljnjem besedilu: uredba) ter EU Skupnim priročnikom 
za projekte TMIS (v nadaljnjem besedilu: priročnik).

Sredstva, ki jih bo ministrstvo prejelo za izvajanje projekta bodo v skladu z uredbo in namenjena za 
plačila strokovnjakom iz prvega odstavka 19. člena uredbe, nadomestila za izplačilo plače 
strokovnjakom iz petega odstavka 19. člena uredbe, za povračila stroškov v zvezi s službenim 
potovanjem ter za delovanje organa (za plačilo dodatnih delovnih obremenitev in povečanega obsega 



dela strokovnjakov, ki so vključeni v pripravo in izvajanje projekta in za  kritje dodatnih stroškov, ki 
bodo nastali zaradi izvajanja projekta (stroški komunikacijskih storitev, nabava komunikacijske in 
informacijske opreme, drugi materialni stroški in drugi stroški)). Morebiten ostanek sredstev bo ostal v 
proračunu Republike Slovenije. 
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