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

ZADEVA: Sklep o prenehanju delovanja medresorske delovne skupine za pripravo nove 
Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-
2022 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi četrtega in 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 6. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (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)  je Vlada Republike 
Slovenije na ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo nove 
Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-
2022.

2. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da je Medresorska delovna skupina za pripravo nove 
Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-
2022 prenehala z delovanjem.

3. Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo nove Resolucije o nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2022 številka 02401-
22/2016/3 z dne 29. 9. 2016, preneha veljati.

           dr. Božo Predalič
           GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
– vsa ministrstva,
– s sklepom imenovani člani,
– Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

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. Lado Bradač, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za policijo in druge varnostne 
naloge.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Pri pripravi dela ali celotnega gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:

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

naslednjih treh letih DA/NE

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

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

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

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:
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.

DA/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.

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

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Aleš Hojs
                                            minister                                    

Priloge:
– predlog sklepa vlade,
– poročilo delovne skupine,
– obrazložitev sklepa.



Na podlagi četrtega in 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 6. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (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) je Vlada Republike Slovenije 
na ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo nove 
Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-
2022.

2. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da je Medresorska delovna skupina za pripravo nove 
Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-
2022 prenehala z delovanjem.

3. Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo nove Resolucije o nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2022 številka 02401-
22/2016/3 z dne 29. 9. 2016, preneha veljati.

           dr. Božo Predalič
           GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
– vsa ministrstva,
– s sklepom imenovani člani,
– Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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Zadeva: Medresorska delovna skupina za pripravo nove Resolucije o nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2022 –
poročilo 

Zveza: Sklep Vlade Republike Slovenije številka 02401-22/2016/3, 29. 9. 2016

S sklepom Vlade Republike Slovenije je bila ustanovljena medresorska delovna skupina (v nadaljnjem 
besedilu: MDS) za pripravo nove Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete za obdobje 2018-2022, ki je bila zadolžena, da pripravi predlog nove resolucije, na način, 
da prouči in pripravi konkretne strategije z določenimi časovnimi roki, nosilci ter sodelujočimi pri 
posamezni strategiji ali nalogi. V MDS je sodeloval predstavnik Fakultete za varnostne vede dr. 
Gorazd Meško, naknadno pa so bili v delo vključeni predstavniki Slovenske obveščevalne-varnostne 
agencije, Urada Vlade RS za tajne podatke, Komisije za preprečevanje korupcije, Urada RS za 
preprečevanje pranja denarja in Vrhovnega državnega tožilstva. MDS je opredelila osnovna vsebinska 
področja in oblikovala devet vsebinskih področji s 45 posameznimi strategijami oziroma programi. 
Medresorsko usklajevanje je potekalo od 24. 7 do 17. 11. 2017. Predlog resolucije je bil neusklajen pri 
treh konkretnih strategijah oziroma programih, in sicer glede vprašanja katero ministrstvo bo nosilec 
strategije.

Predlog resolucije je obravnaval Odbor za državno ureditev in javne zadeve, ki je gradivo podprl, 
Vlada pa je s sklepom št. 00717-11/2017/5, 21. 12. 2017, prekinila obravnavo Predloga resolucije o 
nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018–2022. Po prekinitvi je 
potekalo usklajevanje z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport, Uradom za varovanje tajnih podatkov, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Ministrstvom za finance in Ministrstvom za pravosodje na nivoju strokovnih služb in državnih 
sekretarjev, ki je bilo neuspešno.

2. 3. 2018 je bilo predlagano, da se neusklajen predlog ponovno obravnava na Vladi, vendar je Vlada 
odstopila, obravnavo predloga resolucije pa ni mogoče šteti med tekoče posle vlade in gradivo ni bilo 
obravnavano. 

Glede na pomembnost dokumenta je bila na kolegiju ministra za notranje zadeve sprejeta odločitev, 
da se z aktivnostmi za sprejem resolucije nadaljuje, pri čemer je bilo treba spremeniti obdobje 



veljavnosti resolucije, in sicer na obdobje od 2019 – 2023 ter vsebino oziroma strategije in programe 
ustrezno popraviti ali dopolniti. Na predlog Vrhovnega državnega tožilstva je bila dodana nova 
strategija/program – Vzpostavitev učinkovitih mehanizmov začasnega zavarovanja in odvzema 
premoženja nezakonitega izvora ter njegovega upravljanja.

Temeljni cilj predloga resolucije je učinkovito oblikovanje in izvajanje politike preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete oziroma zagotavljanje takšnega družbenega okolja, ki bo dolgoročno vplivalo na 
zmanjšanje kriminalitete, zagotavljalo varnost, bivanje in delo v varnem okolju ter na podlagi 
predlaganih ukrepov doseči tako družbeno stanje, da bi se ljudje počutili varne. 

Podlago za pripravo resolucije predstavljajo področni resorni programi ter načrti in drugi akti, ki že 
določajo ukrepe in naloge, ki lahko vplivajo na preprečevanje kriminalitete. Upoštevani so bili različni 
resorni strateški dokumenti in programi dela povezani s področjem preprečevanja kriminalitete, kakor 
tudi mednarodni akti in dokumenti. Poseben pomen je bil dan preventivnim aktivnostim vseh 
deležnikov resolucije. 

V predlogu resolucije je opredeljenih devet vsebinskih področji s 45 posameznimi strategijami oziroma 
programi:

– Varnost v lokalnih skupnostih, 
– Nasilje,
– Javno spodbujanje sovraštva in nestrpnosti – sovražni govor,
– Gospodarska kriminaliteta pri varovanju finančnih interesov v Republiki Sloveniji in EU,
– Korupcija in zaščita javnih sredstev,
– Ogrožanje javnega zdravja,
– Informacijska (kibernetska) varnost,
– Ogroženost Republike Slovenije zaradi radikalizacije, ekstremnega nasilja in terorizma,
– Ogroženost Republike Slovenije zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete.

Za izvedbo resolucije in doseganje opredeljenih ciljev so potrebna finančna sredstva, ki so ocenjene 
na 8,3 milijona evrov. Poleg sredstev iz proračuna Republike Slovenije so v pravosodju in notranjih 
zadevah na voljo tudi evropska sredstva.

Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–
2023, ki so jo pripravili člani medresorske delovne skupine je Vlada Republike Slovenije obravnavala 
na 28. redni seji dne 18. 4. 2019 in jo poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Državni zbor je 20. 6. 2019 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete za obdobje 2019–2023 (ReNPPZK19–23), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 
43/19 z dne 28. 6. 2019. 

S sprejetjem resolucije so člani medresorske delovne skupine zaključili svoje delo, delovna skupina pa 
je prenehala delovati.

mag. Zdravko Mele
pomočnik generalnega direktorja
sekretar
vodja medresorske delovne skupine



III. OBRAZLOŽITEV

Medresorska delovne skupine za pripravo nove Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2022 je pripravila predlog Resolucije o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023, ki jo je Vlada Republike Slovenije 
obravnavala na 28. redni seji dne 18. 4. 2019 in jo poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Državni zbor je 20. 6. 2019 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete za obdobje 2019–2023 (ReNPPZK19–23), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 
43/19 z dne 28. 6. 2019.

Medresorska delovna skupina je pripravila poročilo in o zaključenem delu poroča Vladi Republike 
Slovenije.

S sprejetjem resolucije so člani medresorske delovne skupine imenovani s sklepom Vlade Republike 
Slovenije, številka 02401-22/2017/3 z dne 29. 9. 2016, zaključili svoje delo. Delovna skupina je 
prenehala z delovanjem, sklep o imenovanju pa preneha veljati.
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