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Uvod 
01 Delovanje Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Agencija ali Frontex) je 
urejeno z Uredbo (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. novembra 2019, s katero sta bili razveljavljeni uredbi (EU) št. 1052/2013 in 
(EU) 2016/16241. Nacionalni organi držav članic, odgovorni za upravljanje meja in 
operacije vračanja, ter Agencija sestavljajo evropsko mejno in obalno stražo. Mandat 
Agencije s sedežem v Varšavi je zagotavljati evropsko integrirano upravljanje meja, ki je 
skupna odgovornost Agencije in nacionalnih organov na zunanjih mejah z namenom 
učinkovitega upravljanja vstopov prek zunanjih meja. To vključuje obravnavanje 
migracijskih izzivov in potencialnih prihodnjih groženj na teh mejah, s čimer se prispeva 
k obravnavanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo, zagotavlja visoka 
stopnja notranje varnosti v Uniji, pri čemer se dosledno spoštujejo temeljne pravice in 
hkrati ohrani prosto gibanje oseb znotraj Unije. Agencija ima stalno enoto, ki jo 
sestavlja 10 000 operativnih uslužbencev. 

02 V diagramu 1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji2. 

Diagram 1: ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, ne 
agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2018 in začasni konsolidirani 
zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019, podatki o uslužbencih, ki jih je zagotovila 
Agencija 

                                                      
1 UL L 295, 14.11.2019, str. 1. 

2 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.frontex.europa.eu. 
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

03 Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov 
Agencije. To dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev ter analizo 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
04 Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi3 in poročila o 
izvrševanju proračuna4 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2019, ter 

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom, 

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

05 Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2019, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid, denarne tokove in 
gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in 
računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo 
na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                      
3 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

4 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

06 Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

07 Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Poudarjena zadeva glede zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim 
računom 

08 Agencija je leta 2019 upravljala sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev s 
sodelujočimi državami za operativne dejavnosti v višini 183 milijonov EUR 
(leta 2018: 171 milijonov EUR) ali 55 % proračuna Agencije. Sodišče je že poročalo, 
da dokazi o dejanskih stroških, za katere sodelujoče države vložijo zahtevke za 
povračilo, pogosto niso bili dovolj zanesljivi ali popolni, zaradi česar so bila takšna 
povračila dovzetna za napake. V tem kontekstu se zdi, da poenostavljena shema 
financiranja, ki velja od začetka leta 2018 in zajema napotitev človeških virov, 
prispeva k zmanjšani upravni obremenitvi, večji poenostavitvi in boljšemu 
spremljanju nepovratnih sredstev ter tako zmanjšuje tudi tveganje za napake. 
Vendar Sodišče opozarja na to, da povračila za odhodke, povezane z opremo 
(približno 35 % skupnih odhodkov za operativne dejavnosti ali 64 milijonov EUR), 
še vedno temeljijo na dejanskih stroških in so zaradi tega bolj dovzetna za napake. 
Načrtovan prehod na shemo povračil stroškov na enoto, ki bi se uporabljala za to 
vrsto stroškov, v sedanji obliki doslej ni bil uspešen. Glede na navedeno Sodišče 
priznava, da je Agencija sprejela ukrepe za izboljšanje predhodnih preverjanj, in 
ugotavlja, da v skladu s priporočili iz prejšnjih let od leta 2019 ponovno izvaja 
naknadna preverjanja povračil.  
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Osnova za mnenja 

09 Sodišče je revizijo izvedlo v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA) 
in etičnim kodeksom MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske 
institucije INTOSAI (ISSAI). Odgovornost Sodišča na podlagi teh standardov je 
natančneje opisana v delu tega poročila z naslovom Revizorjeva odgovornost. V 
skladu z etičnim kodeksom za poklicne računovodje, ki ga je izdal Odbor za 
mednarodne etične standarde za računovodje (kodeks IESBA), ter etičnimi 
zahtevami, relevantnimi za revizijo, ki jo izvaja Sodišče, je Sodišče neodvisno, poleg 
tega pa izpolnjuje tudi druge etične obveznosti v skladu s temi zahtevami in 
kodeksom IESBA. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in 
ustrezna podlaga za njegovo mnenje. 

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 

10 V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je 
poslovodstvo Agencije odgovorno za pripravo in predstavitev njenega zaključnega 
računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor 
ter za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom. To 
vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za 
pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe 
zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje 
skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih z 
uradnimi zahtevami, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in 
pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije. 

11 Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno 
zmožnosti Agencije za časovno neomejenost delovanja. Razkriti mora zadeve, 
povezane s časovno neomejenostjo delovanja Agencije, kadar je to ustrezno, ter 
uporabljati računovodenje na podlagi predpostavke o časovni neomejenosti 
delovanja, razen če poslovodstvo namerava likvidirati subjekt ali nehati poslovati 
ali če nima druge možnosti, kot da to stori. 

12 Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega 
poročanja Agencije. 

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z 
njim povezanih transakcij 

13 Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun 
Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z 
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zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu 
parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o 
zanesljivosti zaključnega računa Agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim 
povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni 
nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali 
neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali 
napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo 
ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na 
podlagi tega zaključnega računa. 

14 Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencije, prejete od Komisije ali 
sodelujočih držav, ter oceni postopke Agencije za pobiranje morebitnih pristojbin 
in drugih prihodkov. 

15 Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in 
sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil (vključno z nakupom 
sredstev) razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko 
prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme 
utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje. 

16 Sodišče v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA) in mednarodnimi 
standardi za vrhovne revizijske institucije (ISSAI) med celotno revizijo uporablja 
strokovno presojo in ohranja strokovno skrbnost. Poleg tega:  

o ugotavlja in ocenjuje tveganja pomembno napačnih navedb v zaključnem 
računu in pomembnih neskladij z njim povezanih transakcij z zahtevami 
pravnega okvira Evropske unije zaradi goljufije ali napake, pripravlja in izvaja 
revizijske postopke glede na ta tveganja ter pridobiva revizijske dokaze, ki so 
zadostna in ustrezna podlaga za njegovo mnenje. Tveganje, da se ne odkrijejo 
pomembno napačne navedbe ali neskladja, ki so posledica goljufij, je večje, 
kot da se ne odkrijejo pomembno napačne navedbe ali neskladja, ki so 
posledica napake, saj goljufije lahko vključujejo dogovarjanje, ponarejanje, 
načrtne opustitve, zavajajoče razlage ali pa izogibanje notranjim kontrolam, 

o skuša razumeti notranje kontrole, relevantne za revizijo, da se pripravijo 
okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o 
uspešnosti notranjih kontrol, 

o vrednoti ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenost 
računovodskih ocen in z njimi povezanih razkritij poslovodstva, 

o sprejema zaključke o ustreznosti tega, da je poslovodstvo uporabilo 
računovodstvo na osnovi predpostavke o zmožnosti časovne neomejenosti 
delovanja, ter glede na pridobljene revizijske dokaze tudi o tem, ali obstaja 
pomembna negotovost v zvezi z dogodki ali razmerami, ki bi lahko pomenili 
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precejšen dvom o zmožnosti Agencije za časovno neomejenost delovanja. Če 
ugotovi, da pomembna negotovost obstaja, mora v svojih revizijskih poročilih 
opozoriti na s tem povezana razkritja v zaključnem računu ali pa, če so ta 
razkritja neustrezna, spremeniti svoje mnenje. Zaključki Sodišča temeljijo na 
revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma njegovega revizijskega poročila. 
Toda zaradi dogodkov ali razmer po tem datumu lahko subjekt preneha 
nadaljnje delovanje, 

o vrednoti celotno predstavitev, strukturo in vsebino zaključnega računa, 
vključno z razkritji, ter to, ali so v zaključnem računu pošteno predstavljene z 
njim povezane transakcije in dogodki, 

o pridobiva zadostne ustrezne revizijske dokaze o finančnih informacijah 
Agencije, da bi lahko dalo mnenje o zaključnem računu in z njim povezanih 
transakcijah. Odgovorno je za usmerjanje, nadzor in izvedbo revizije. 
Revizijska mnenja so izključno odgovornost Sodišča, 

o kadar je bilo to ustrezno, je Sodišče upoštevalo revizijsko delo v zvezi z 
zaključnim računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je 
določeno v členu 70(6) finančne uredbe EU. 

Sodišče komunicira s poslovodstvom, med drugim glede načrtovanega obsega in 
časovnega razporeda revizij ter pomembnih revizijskih ugotovitev, vključno z 
morebitnimi pomembnimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki jih odkrije pri 
svoji reviziji. Od zadev, o katerih komunicira z Agencijo, določi tiste, ki so bile 
najpomembnejše pri reviziji zaključnega računa za tekoče obdobje in so zato 
ključne revizijske zadeve. Te zadeve opiše v revizijskem poročilu, razen če je z 
zakoni ali predpisi prepovedano javno razkritje zadeve ali, v izredno redkih 
okoliščinah, če ugotovi, da se o zadevi v njegovem poročilu ne bi smelo poročati, 
ker bi bilo smiselno pričakovati, da bodo neugodne posledice tega poročanja večje 
od koristi javnega interesa. 

17 Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 
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Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

18 Kot v prejšnjih letih je Sodišče ugotovilo, da sodelujoče države zahtevkom za 
povračilo stroškov niso vedno priložile računov ali drugih dokazil, s katerimi bi ustrezno 
utemeljile dejanske stroške, nastale pri operacijah. Na primer, Agencija je latvijski 
mejni agenciji povrnila 115 000 EUR za kritje stroškov za gorivo in maziva, ki so bila 
uporabljena v skupni operaciji. Kot dokaze o stroških, za katere je bil vložen zahtevek 
za povračilo, je sprejela predračune. Vendar so to predhodne kupoprodajne listine in 
ne dokazi o dejansko nastalih stroškov. V tem primeru je Sodišče prišlo do zaključka, da 
so bila predhodna preverjanja Agencije neuspešna in da to povračilo ni bilo v skladu z 
določbami sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

19  V nekem drugem primeru poljska mejna agencija ni predložila zahtevka za 
povračilo 413 000 EUR za napotitev človeških virov v skupnih operacijah v roku 75 dni, 
kot je določeno v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev. K dodatni zamudi pri 
obdelavi plačila so prispevale tudi napake v zahtevku za povračilo stroškov. 

20 Sodišče v zvezi s tem poudarja, da so za predložitev natančnih in pravočasnih 
dokazil ter zahtevkov za povračilo stroškov odgovorne sodelujoče države.  

Opažanja o notranjih kontrolah 

21 Agencija je leta 2019 v skladu s svojim razširjenim mandatom še naprej 
zaposlovala nove uslužbence, skupno 218. Ob koncu leta je glede na kadrovski načrt 
dosegla 82-odstotno stopnjo zasedenosti (brez upoštevanja delovnih mest, 
rezerviranih za stalno enoto). Sodišče je pri reviziji zaposlitev v tem letu ugotovilo, da 
so postopki v glavnem delovali, kot je bilo predvideno, vendar bi morala Agencija 
izboljšati smernice za člane izbirne komisije in natančneje preverjati finančne pravice 
kandidatov za plačila plač. 
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Opažanja o dobrem finančnem poslovodenju 

22 Sodišče je revidiralo plačilo 2 milijonov EUR za obnovitvena dela prostorov 
Agencije. Ugotovilo je, da je Agencija v zelo pozni fazi projekta spremenila pogodbene 
ureditve. Uvedla je možnost predhodnega financiranja še nedokončanih del (ki 
zagotavlja likvidnostna sredstva). V okviru prvotnih pogodbenih ureditev so se plačila 
izvršila šele ob sprejetju del. Namen te odločitve je bil preprečiti siceršnjo razveljavitev 
in preklic zadevnih prevzetih odobritev. Vendar je Agencija s to spremembo opustila 
ključni element nadzora. Poleg tega poraba sredstev ne odraža ekonomske realnosti 
operacije in dejanskega napredka del. Proračunski organ pa zaradi tega ne more 
ustrezno spremljati, kako Agencija izvršuje proračun in izvaja dejavnosti. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

23 Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Alex Brenninkmeijer, član Evropskega 
računskega sodišča, v Luxembourgu 22. septembra 2020. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Predsednik 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2014 Dokumentacija sodelujočih držav, ki je priložena v podkrepitev prijavljenih odhodkov, 
ni vedno zadostna. Poleg tega niso bila zahtevana revizijska potrdila. zaključen 

2015 Obstaja neobravnavano tveganje dvojnega financiranja iz Sklada za notranjo varnost, ki 
ga upravlja Komisija, in iz Frontexa. se izvaja 

2015 

Države, ki sodelujejo v operacijah na mejah, prijavijo nastale stroške na podlagi 
obrazcev za povračilo stroškov. Sodišče je v Posebnem poročilu št. 12/2016 priporočilo, 
naj agencije zaradi preprečevanja takih neučinkovitosti, kadar koli je to upravičeno, 
uporabljajo poenostavljeno obračunavanje stroškov. 

zaključen za razporeditev 
človeških virov 

se izvaja za tehnično 
opremo 

2016 
Stopnja prenosov je bila visoka. Sodelujoče države morajo zagotavljati natančnejše 
ocene stroškov in pravočasneje poročati o stroških. Agencija bi lahko razmislila o 
uvedbi diferenciranih proračunskih odobritev. 

se izvaja 

2016 Zasedenih je bilo samo 71 % delovnih mest, odobrenih v načrtu delovnih mest Agencije. ni relevantno 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 
Leta 2017 je Agencija v celoti povrnila odhodke, za katere je obalna straža Islandije 
vložila zahtevke za povračilo stroškov, čeprav računi za utemeljitev ene vrste 
prijavljenih odhodkov niso bili nikoli predloženi. 

ni relevantno 

2017 Agencija je sofinancirala tudi odhodke, za katere je španska civilna zaščita vložila 
zahtevke za povračilo stroškov, čeprav vsi odhodki niso bili podprti z dokazi. ni relevantno 

2017 Čeprav se je Agencija v svoje sedanje prostore preselila že leta 2014, še nima celovitega 
načrta neprekinjenega poslovanja, ki bi ga odobril upravni odbor. se izvaja 

2017 

Agencija je znova razveljavila visoko stopnjo odobritev, za katere so bile prevzete 
obveznosti, ki so bile prenesene iz prejšnjega leta in namenjene za povračila odhodkov 
državam, ki sodelujejo v skupnih operacijah, kar prav tako kaže na to, da so sodelujoče 
države previsoko ocenile odhodke, ki naj bi jih povrnila Agencija. 

zaključen 

2017 

Leta 2017 so odobrena proračunska sredstva, ki so bila na voljo za operacije vračanja, 
znašala 66,5 milijona EUR. Vendar pa operacije niso dohajale razpoložljivih odobritev, 
zato je Agencija vrnila 13,5 milijona EUR Komisiji. Poleg tega je Agencija vrnila 
4 milijone EUR iz proračunskega naslova I, saj v letu 2017 ni bilo mogoče zaposliti 
načrtovanega števila novih delavcev. 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 Uvrstitev neobveznih rezerv v proračun in njihova uporaba nista v skladu z načelom 
specifikacije proračuna in zmanjšujeta proračunsko preglednost. ni relevantno 

2017 Agencija objavlja razpise prostih delovnih mest na svojem spletišču in prek drugih 
kanalov, ne pa tudi na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO). zaključen 

2017 
Elektronsko javno naročanje: do konca leta 2017 je Agencija za nekatere postopke 
uvedla izdajo elektronskih računov in elektronsko objavo dokumentacije, ne pa tudi 
elektronske oddaje ponudb. 

zaključen 

2018 Agencija je sodelujočim državam izplačala povračila brez potrebnih dokazil. se izvaja 

2018 Agencija je financirala uporabo letala in plovila brez potrebnih dokazov za eno 
kategorijo prijavljenih odhodkov. ni relevantno 

2018 Predhodna preverjanja so bila neuspešna. Agencija bi morala razvijati poenostavljene 
in transparentne sheme financiranja, ki zajemajo tudi stroške, povezane z opremo.  se izvaja 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 

Agencija je podpisala okvirno pogodbo v vrednosti prvotno ocenjenega zneska, čeprav 
je bil za skoraj 30 % višji od finančne ponudbe, ki jo je predložil ponudnik. Agencija bi 
morala pripravljati bolj realistične ocene vrednosti pogodb in za pogodbe IT uporabljati 
strožje finančno poslovodenje. 

zaključen 

2018 Agencija bi morala sprejeti in začeti izvajati politiko o občutljivih delovnih mestih. se izvaja 

2018 
Proračunski prenosi v leto 2019 in razveljavljeni prenosi v leto 2018 so bili visoki. 
Agencija bi si morala prizadevati za natančnejše ocene stroškov in proračunske 
napovedi. 

se izvaja 

2018 Agencija je uresničila le 83 % svojega kadrovskega načrta. se izvaja 



 

 

Odgovor Evropske agencije za mejno in 

obalno stražo 

Poudarjena zadeva glede zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim 
računom 

08. Agencija pozdravlja dejstvo, da Sodišče priznava, da je sprejela ukrepe za izboljšanje 
predhodnih preverjanj, in da Sodišče ugotavlja, da Agencija v skladu s priporočili iz 
prejšnjih let od leta 2019 znova izvaja naknadna preverjanja povračil. 

Agencija je sprejela resne ukrepe za vključitev in izvajanje poenostavljenega sistema 
financiranja (stroški na enoto), vključno s financiranjem uporabe težke opreme. Žal se je 
izkazalo, da ima povezani projekt, v katerem je pripravljeno sodelovati razmeroma 
omejeno število držav članic, znatne pomanjkljivosti, ki z vidika držav članic povzročajo 
neuravnoteženost in so neugodne. 

Ustanovljena stalna enota in nabor opreme v lasti Agencije se bosta uporabila za 
ponovno izvedbo nadaljnjih ukrepov za preoblikovanje in poenostavitev načinov 
povračil državam članicam in pridruženim schengenskim državam. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

18. Latvijska državna mejna straža je sporočila, da je dokument, predložen v podporo 
njenemu zahtevku, skladen z regulativnim okvirom Latvije. Latvijski organi so bili 
izprašani o zadevi, ki jo je izpostavilo Sodišče, pri čemer so povedali, da je bil zahtevek 
vložen kot skladen z zgornjimi pogoji.  Glede na zgoraj navedeno je po mnenju agencije 
Frontex v postopku pridobljeno zadostno zagotovilo o dejanskem stanju povrnjenih 
stroškov na podlagi latvijskega zagotovila o kontrolnem okolju. Med naknadno kontrolo 
je Agencija sporne izdatke preverila na podlagi bančnih izpiskov. Kljub temu je bil 
upravičenec po ugotovitvi Sodišča obveščen, da se predračuni ne bodo več sprejemali 
kot dokazila. 

19. Poljski organ je vložil zahtevek za plačilo preostalega zneska dan po uradnem roku. 
Agencija želi opomniti, da je bila leta 2018 uvedena poenostavljena shema nepovratnih 
sredstev za razporeditev uradnikov. Po novi shemi financiranja so bila najprej izvedena 
plačila preostalih zneskov nepovratnih sredstev za leto 2018, zato se je postopek plačila 
preostalih zneskov zelo podaljšal, da bi se zagotovilo dobro finančno poslovodenje.  
Agencija Frontex je v skladu s členom 20 sporazuma o nepovratnih sredstvih začela 
preverjanje predložene dokumentacije. Nato je bil skladno z veljavno politiko predhodne 



 

 

kontrole izbran drug vzorec, ki je bil preverjen, končno poročilo o spremljanju pa je bilo 
zaključeno 17. junija 2019. Poljska je 18. junija 2019 predložila popravljen zahtevek za 
plačilo preostalega zneska na podlagi končnega poročila o spremljanju. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

21. Ocena stopenj izpolnitve posameznih meril (razen vrste da/ne), ki jo izvedejo 
posamezni člani izbirnih komisij, je posamezna presoja, ki delno temelji na posebnem 
strokovnem znanju in izkušnjah posameznega člana glede na skupno lestvico, ki jo je 
vzpostavila komisija. Posamezne presoje se dopolnjujejo in na njihovi skupni podlagi se 
oblikujejo uravnoteženi zaključki ter niso pokazatelj pomanjkanja kolegialnosti in 
usklajenosti sprejetih zaključkov. Agencija Frontex organizira usposabljanje za člane 
izbirnih komisij, s čimer zagotovi, da imajo ustrezno znanje za izpolnjevanje svoje vloge 
ob spoštovanju diskrecijske pravice in neodvisnosti vsake izbirne komisije. Samo 
„skupinsko“ točkovanje, o katerem se dogovorijo in ga odobrijo vsi člani izbirne komisije, 
je edini uradni izid kolektivne razprave izbirnih komisij. 

Agencija Frontex je bila o pravicah in upravičenjih, ki jih je Urad za vodenje in plačevanje 
posameznih pravic določil za člana osebja, obveščena 6. februarja 2020 po objavi in 
izvršitvi obračuna plač. Plače novih članov se preverijo glede na sklepe o pravicah in 
upravičenjih in če se ugotovijo odstopanja, je treba Urad za vodenje in plačevanje 
posameznih pravic o tem obvestiti do 12. dne v mesecu. Te informacije so bile Uradu za 
vodenje in plačevanje posameznih pravic poslane v določenem roku, medtem ko so bili 
popravki z učinkom za nazaj izvedeni z izplačilom plač v marcu. 

Opažanja o dobrem finančnem poslovodenju 

22. Obnovitvenih del ni bilo mogoče dokončati po načrtu zaradi resnih težav na poljskem 
gradbenem trgu, na katere nista mogla vplivati ne agencija Frontex ne najemodajalec. Ti 
neugodni dogodki so že prej vplivali na projekt, vendar je bilo šele proti koncu leta 
mogoče dovolj gotovo predvideti, katera dela bodo zaključena leta 2019 in katera bo 
treba končati leta 2020. 
Predfinanciranje je omogočilo, da se je obnova stavbe nadaljevala in zaključila. Agencija 
se ni odrekla ključni kontroli, nasprotno, ohranila je popolno kontrolo: predfinanciranje 
je bilo izplačano najemodajalcu in ne izvajalcu; najemodajalec ni izvršil nobenega plačila 
izvajalcu, dokler nista dela zaključenih del prevzela tako agencija Frontex kot 
najemodajalec. Najemodajalec bo vrnil agenciji Frontex vsa neporabljena sredstva, kar 
je zagotovljeno s pogodbenimi varovali. 
Z vidika sorazmernosti predfinanciranje ustreza približno 3,5-kratniku mesečne 
najemnine, ki jo agencija Frontex plačuje po pogodbi o najemu, zato bi se morebitna 
zloraba sredstev, ki jo zagreši najemodajalec, lahko pobotala s tekočimi računi za 



 

 

najemnino. Ob upoštevanju navedenega je Agencija še naprej ustrezno spremljala svoj 
proračun in dejavnosti, tudi v odnosu do proračunskih organov. 



 

AVTORSKE PRAVICE 
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Sodišča, ki so v lasti EU, pod licenco Creative Commons Attribution 4.0 International 
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