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ZADEVA: Poročilo o izvedbi šestega neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve 
Brdo procesa in udeležbi ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar na 17. 
Odboru ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi, Brdo pri 
Kranju, 7. in 8. september 2017 – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU - 1G in 65/14) in  70. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 118/07 – odl. US: U-I-275/05-12, 76/08, 108/09, 80/10 –
ZUTD in 31/15) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne …... sprejela naslednji sklep: 

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o izvedbi šestega neformalnega 
srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa in udeležbi ministrice za notranje zadeve 
mag. Vesne Györkös Žnidar na 17. Odboru ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v 
jugovzhodni Evropi, Brdo pri Kranju, 7. in 8. september 2017.

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka

Priloga:
– poročilo

Vročiti:
– Ministrstvu za notranje zadeve,
– Ministrstvu za zunanje zadeve.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Matej Torkar, sekretar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Ministrstva za 
notranje zadeve



3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

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

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te 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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



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

SKUPAJ
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 

SKUPAJ
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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 



oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic.
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.



Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti pri pripravi gradiva ni potrebno.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Vesna Györkös Žnidar
          ministrica



Poročilo o izvedbi šestega neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo 
procesa in udeležbi ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar na 17. 
Odboru ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi, Brdo 

pri Kranju, 7. in 8. september 2017 

I. Izvedba šestega neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je 7. in 8. septembra 2017 organiziralo šesto 
neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve Brdo procesa. Srečanje je bilo v celoti posvečeno 
uradnemu začetku izvajanja Integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu 
(IISG). Udeležili so se ga ministri za notranje zadeve in drugi visoki predstavniki Republike Albanije, 
Bosne in Hercegovine, Črne gore, Republike Hrvaške, Republike Kosova, Republike Makedonije in 
Republike Srbije. Ker je srečanje namenjeno formalnemu pričetku procesa implementacije te 
pomembne iniciative so se srečanja udeležili tudi predstavniki Evropske komisije in inštitucij EU ter 
drugi visoki predstavniki vseh deležnikov procesa – EU in mednarodnih akterjev, regionalnih 
organizacij ter drugih partnerjev.

Srečanje je predstavljalo uraden začetek izvajanja iniciative IISG, katere koncept so ministri podprli na 
srečanju na Brdu aprila lani, ko so izrazili jasno potrebo po razvoju celovitega in integrativnega 
pristopa na področju notranje varnosti v regiji Zahodnega Balkana ter razširitvi modela sodelovanja z 
boja proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu v regiji Zahodnega Balkana  tudi na področji hude in 
organizirane kriminalitete ter upravljanja meja. Z implementacijo IISG bo vzpostavljen proces 
upravljanja notranje varnosti v regiji jugovzhodne Evrope, ki do sedaj ni obstajal. Projekt daje EU in 
tudi drugim mednarodnim partnerjem možnost vplivanja na oblikovanje modela notranje varnosti v 
regiji, financiranje izbranih prioritet, spremljanje izvajanja ukrepov in posledično krepitev notranje 
varnosti EU.

Ministri so podprli nadaljnji razvoj in strukturo IISG, ki se deli na tri stebre: 1) boj proti terorizmu in 
nasilnemu ekstremizmu (WBCTi), 2) boj proti organiziranemu in hudemu kriminalu (WBCSCi) in 3) 
mejna varnost (WBBSi).

Potrdili so pravila in cilje delovanja IISG ter podporne skupine IISG. Razdeljene so bile vodilne vloge 
po posameznih stebrih; za boj proti terorizmu Slovenija, Avstrija in DCAF Ljubljana, za boj proti 
organiziranemu in hudemu kriminalu Sekretariat Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni 
Evropi ter za mejno varnost DCAF Ljubljana in Avstrija. Vsak izmed stebrov bo imel vzpostavljeno 
svojo operativno koordinacijo aktivnosti, ki jo bodo prevzeli že obstoječi regionalni forumi, vse skupaj 
pa bo povezoval in podpiral sekretariat IISG, ki bo vzpostavljen na DCAF Ljubljana. 

Platforma Brdo procesa je prepoznana kot najprimernejša za nadaljnja srečanja odbora ministrov
IISG, izbran pa je bil tudi predsedujoči podporne skupine IISG.

Srečanje je bilo tudi priložnost za številne bilateralne pogovore med udeleženci.

II. Udeležba ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar na 17. sestanku 
Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi

Delegacija Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije pod vodstvom ministrice za notranje 
zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar se je udeležila 17. sestanka Odbora ministrov držav članic 
Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi (v nadaljevanju Konvencija). Srečanje je 
vodil srbski podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Nebojša Stefanović, kot predsedujoči 
Odboru ministrov. 



Na srečanju so ministri pregledali izvedene aktivnosti preteklega obdobja ter obravnavali finančno 
poročilo. Glavna diskusija je bila namenjena implementaciji avtomatske izmenjave podatkov med 
pogodbenicami Konvencije, to je izmenjavi podatkov o prstnih odtisih, DNK in podatkov o motornih 
vozilih skladno s standardi, kot veljajo med državami članicami EU v sistemu izmenjave teh podatkov 
po pruemskem sklepu. Ministri so se seznanili tudi z napredkom priprave posebnega izvedbenega 
sporazuma za varovanje osebnih podatkov pri policijskem sodelovanju na podlagi Konvencije. in s
projektom IISG v delu, ki se naša na boj proti terorizmu.

Imenovan je bil novi vodja Sekretariata Konvencije Thomas Herko, avstrijski strokovnjak z dolgoletnimi 
izkušnjami na področju mednarodnega policijskega sodelovanja.
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