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

ZADEVA: Predlog spremembe Načrta razvojnih programov 2018-2021 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018
in 2019 (Uradni list RS št. 71/2017, 13/2018) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela 
naslednji

SKLEP 

V veljavni Načrt razvojnih programov za leta 2018-2021 se uvrsti nov projekt št.:

- 1714-18-0136 – Twinning Srbija – Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi 
   

                                                                                                      Stojan Tramte
                                                                                                     generalni sekretar

Priloge:
 Obrazložitev 
 Obrazec 3 
 Sklep vlade
 Konzorcijska pogodba
 Notifikacija o začetku projekta
 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, pomočnik direktorja UKP GPU, višji kriminalistični svetnik
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 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 je bil prijavljen v okviru razpisov Evropske komisije (DG Home Affairs) iz programa »IPAII 2014« 
in bo trajal predvidoma 24 mesecev.

Sredstva za kritje vseh stroškov projekta bodo zagotovljena s strani projekta (proračuna EU).
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:
Skupna vrednost projekta je 1.000.000 EUR. Delež Slovenije za obdobje 24 mesecev znaša 
332.960,00 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 

18.593,25 158.586,75 143.980,00 11.800

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

18.593,25 158.586,75 143.980,00 11.800

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   Ministrstvo 
za notranje zadeve 

- Policija

1714-18-0136 -
Twinning Srbija–

Podpora krepitvi boja 
proti trgovini z ljudmi

180136–
Podpora 

krepitvi boja 
proti trgovini z 
ljudmi v Srbiji

18.593,25 158.586,75

SKUPAJ 18.593,25 158.586,75
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   Ministrstvo 
za notranje zadeve 

- Policija

1714-17-0215 
Twinning Srbija– Boj 
proti organiziranemu 

kriminalu

180023 –
Twinning Srbija 

- Boj proti 
organiziranemu 

kriminalu

17.241,29 0,00

1714   Ministrstvo 
za notranje zadeve 

- Policija

1714-16-0392
Twinning – Krepitev 

organov v BIH

180022 –
Twinning –

Krepitev 
organov v BIH

1.351,96 0,00

1714   Ministrstvo 
za notranje zadeve 

- Policija

1714-15-0004 
Vračanje - AMIF

153165 –
AMIF-Policija -

EU
0,00 158.586,75

SKUPAJ 18.593,25 158.586,75
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,
- 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 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

   mag. Sandi Čurin
   državni sekretar



OSNUTEK SKLEPA

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS št. 71/2017, 13/2018) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. 
sprejela naslednji

SKLEP 

V veljavni Načrt razvojnih programov za leta 2018-2021 se uvrsti nov projekt št.:

- 1714-18-0136 – Twinning Srbija – Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi
   

                                                                                                          Stojan Tramte
                                                                                                           generalni sekretar

Priloge:
 Obrazložitev 
 Obrazec 3 
 Sklep vlade
 Konzorcijska pogodba
 Notifikacija o začetku projekta
 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 uvrstitev novega projekta NRP v veljavni načrt 
razvojnih programov za leta 2018 – 2021 z nazivom Twinning Srbija - Podpora krepitvi boja proti 
trgovini z ljudmi. 

Trgovina z ljudmi je suženjstvo sodobnega časa, saj so žrtvam kršene temeljne človekove pravice. 
Predstavlja hudo kršitev posameznikove svobode in dostojanstva ter hudo obliko kaznivega dejanja.
Trgovina z ljudmi je vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin 
(znotraj ali izven države) z namenom izkoriščanja (izkoriščanje v obliki prostitucije ali drugih oblik 
spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva in prisilnega izvajanja kaznivih dejanj). Temelji 
na plačilu ali drugem nadomestilu ter na uporabi fizičnega ali drugega nasilja, prevari, goljufiji, čustveni 
zlorabi, zlorabi socialne ranljivosti, tako, da se doseže soglasje ali nadzor nad žrtvijo. Temeljni vzroki 
trgovine z ljudmi so revščina, socialna izključenost, slabe gospodarske razmere v državah iz katerih 
prihajajo žrtve trgovine z ljudmi, globalna neenakost, migracije. Vzroki za razmah trgovine z ljudmi so 
naraščanje brezposelnosti, razpad sistemov socialnega in zdravstvenega varstva, pomanjkanje 
dostopa do izobrazbe, različne oblike diskriminacije in marginalizacije, razlike med spoloma in nasilje 
nad ženskami, pomanjkanje socialne vključenosti, spopadi in razmere po njih, razmah kriminalitete, 
korupcije… ter vse večje povpraševanje po storitvah žrtev trgovanja.

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 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. Končno 
poročilo projekta s poročilom o preverjanju izdatkov je potrebno dokončati najpozneje 3 mesece po 
končanem projektu. 

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.

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 stokovnjakov bo krepitev zmogljivosti 
ustreznih ustanov za boj proti vsem oblikam trgovine z ljudmi in izboljšanje organizacijske zmogljivosti 
kriminalistične policije s specializacijo preiskovalcev na lokalnih in regionalnih ravneh na področju 
trgovine z ljudmi v skladu z najboljšimi praksami EU ter učinkovito usklajevanje z drugimi ustreznimi 
ustanovami (Center za zaščito žrtev trgovine z ljudmi, tožilstvo, itd.). V projektu bo sodelovalo približno 
15 kratkoročnih strokovnjakov in 1 rezidenčni svetovalec. Slovenija bo krila stroške, ki bodo nastali z 
delovanjem rezidenčnega svetovalca v Rebubliki Srbiji, avtorske honorarje, dnevnice in prevozne 
stroške kratkoročnih strokovnjakov. Če se bo pokazala potreba, se bo iz sredstev projekta nabavila 
računalniška oprema za zagotavljanje nemotenega dela strokovnjakov.

Skupna vrednost projekta je 1.000.000 EUR. Avstrija nastopa kot vodilni partner projekta. Delež 
Slovenije znaša 332.960 EUR. Sredstva za kritje vseh stroškov projekta bodo zagotovljena s strani 
projekta (proračuna EU).
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