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Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Letno poročilo o delu policije za leto 2020 - 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 2020 in ga 
posreduje Državnemu zboru.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

Priloga:
- Letno poročilo o delu policije za leto 2020 (pdf)

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:
- dr. Anton Olaj, generalni direktor policije
- mag. Danilo Jamer, višji policijski svetnik
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- Aleš Hojs, minister za notranje zadeve,
- Franc Kangler, državni sekretar,
- dr. Anton Olaj, generalni direktor policije,
- Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja policije.
5. Kratek povzetek gradiva:

V letu 2020 je bila policija v tretjem letu izvajanja Srednjeročnega načrta dela policije za obdobje 



2018-2022, pri čemer je bilo njeno delovanje usmerjeno v:

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

 zagotavljanje učinkovitega varovanja schengenske meje;

 vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja;

 zagotavljanje varnosti cestnega prometa;

 sodelovanje pri dejavnostih agencije Frontex in v krepitev sodelovanja s policijami sosednjih 
držav in držav jugovzhodne Evrope.

Policija pri izvajanju svojih nalog, ki so določene z zakoni, poskuša vselej uresničevati svoje 
poslanstvo, in sicer zagotoviti visoko stopnjo varnosti ob spoštovanju zakonov, človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, njegovega dostojanstva ter krepitev pravne države.

Epidemija covida-19 je bistveno vplivala na varnostne pojave in posledično tudi delo policije. Številni 
vladni ukrepi, npr. prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki 
Sloveniji, prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, zaprtje gostinskih 
lokalov, uvedba kontrolnih točk na notranjih mejah in ukrepi za zajezitev širjenja SARS-CoV-2 na 
mejnih prehodih na zunanji meji, so vplivali na število obravnavanih kršitev s področja javnega reda, 
varnosti cestnega prometa ter kršitev s področja nadzora državne meje in izvajanja predpisov o 
tujcih.

Policija številne izzive, kot so povečani tokovi nedovoljenih migracij, prometna preobremenjenost 
avtocest, nove oblike kriminala, obvladovanje razmer v času epidemije, obvladuje navkljub omejenim 
kadrovskim, prostorskim in materialno-tehničnim zmogljivostim. Ob koncu leta 2020 je Policija
pripravila predlog večjih organizacijskih sprememb z ustanovitvijo novih policijskih enot in postopnim 
kadrovskim popolnjevanjem sedanjih.

V študijskem letu 2020/21 je bilo, prvič v zgodovini Višje policijske šole, vpisanih 200 kandidatov, še 
enkrat več kot predhodna študijska leta s po 100 vpisanih.

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
 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

Aleš Hojs
minister
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