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

ZADEVA: Letno poročilo o delu policije za leto 2018 - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
in 15. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 
77/17) je Vlada Republike Slovenije  na ……. seji, dne ……………. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom o delu policije za leto 2018 in ga 
posreduje Državnemu zboru.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:
- Letno poročilo o delu policije za leto 2018 (pdf.datoteka)

Sklep prejmeta:
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

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:
- mag. Tatjana Bobnar, generalnega direktorica policije,
- mag. Robert Ferenc, vodja Službe generalnega direktorja policije
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve,
- mag. Sandi Čurin, državni sekretar,
- mag. Tatjana Bobnar, generalnega direktorica policije,
- Tomaž Pečjak, namestnik generalne direktorice policije.
5. Kratek povzetek gradiva:

Z letom 2018 se je začelo novo petletno [srednjeročno] obdobje razvoja in dela policije. Jedro



delovanja se je usmerilo v: 

− vse oblike kriminalitete, zlasti hude, organizirane in gospodarske kriminalitete z veliko 
premoženjsko škodo ter v računalniško kriminaliteto in forenziko – tudi prek projektov 
Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala [EMPACT] in mednarodnega 
policijskega sodelovanja;

− pojave, ki vodijo v radikalizem in terorizem;

− migracije, ki so postale realnost Slovenije in Evrope, saj je migracijski potencial v tretjih 
državah velik. Ljudje si bodo vedno prizadevali za boljše in perspektivnejše, zaradi 
nestabilnih razmer na bližnjem in srednjem vzhodu pa tudi za varnejše življenje; 

− sodelovanje pri dejavnostih agencije Frontex, v krepitev sodelovanja s policijami sosednjih 
držav in držav jugovzhodne Evrope ter v sprotno načrtovanje in prilagajanje aktivnosti 
varovanju državne meje; 

− zagotavljanje varnosti v cestnem prometu z izvajanjem nalog iz obdobnega načrta za 
zagotavljanje varnosti cestnega prometa ter s posodabljanjem nadzora in avtomatizirane 
obdelave podatkov.

Policija pri tem ni zanemarila svojih drugih nalog, čeprav so se nekatere zaradi policijske stavke 
izvedle v manjšem obsegu [preventivne dejavnosti, nadzorna dejavnost ipd.]. 

Statistični kazalniki za leto 2018 so relativno ugodni – padajoč trend števila večine varnostnih 
dogodkov [kaznivih dejanj dejanja, kršitev predpisov o javnem redu, prometnih nesreč …] razen na 
področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov tujcev. Policija se je namreč od 
spomladanskih mesecev do poslabšanja razmer pozimi soočila s povečanim številom nezakonitih 
prestopov meje s Hrvaško.

Ker se interes za delo v policiji zmanjšuje, povprečna starost zaposlenih v policiji se je v desetih letih 
močno povečala, se je ta odločila za aktivnejši pristop v promociji zaposlovanja.

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 srednja podjet ja ter  

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 
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:

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

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Boštjan Poklukar
minister



Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in
15. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 
77/17) je Vlada Republike Slovenije  na ……. seji, dne ……………. sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom o delu policije za leto 2018 in ga 
posreduje Državnemu zboru.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:
- Letno poročilo o delu policije za leto 2018

Sklep prejmeta:
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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