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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve RS Aleša Hojsa na 
videokonferenčnem srečanju na visoki ravni o boju proti trgovini s strelnim orožjem v 
jugovzhodni Evropi, 7. september 2021 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. člena 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) je Vlada Republike Slovenije na … dne … pod točko ... 
sprejela naslednji 

S K LE P:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve RS 
Aleša Hojsa na videokonferenčnem srečanju na visoki ravni o boju proti trgovini s strelnim 
orožjem v jugovzhodni Evropi, ki ga 7. septembra 2021 organizira Evropska komisija.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi: 
- Aleš Hojs, minister, 
- Suzana Ivanović, sekretarka, Kabinet ministra, vodja Službe za evropske zadeve in 

mednarodno sodelovanje p.p., Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Jože Senica, pomočnik generalnega direktorja policije, Policija
- Staša Nunić Kadunc, podsekretarka, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Ministrstvo za notranje zadeve,
- Albin Slabe, svetovalec PNZ za boj proti terorizmu in organizirani kriminaliteti, stalno 

predstavništvo v Bruslju

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

Priloga:
- Izhodišča 

Vročiti:
- Ministrstvu za notranje zadeve
- Ministrstvo za zunanje zadeve

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:



Suzana Ivanović, Kabinet ministra, po pooblastilu vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno 
sodelovanje, Ministrstvo 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:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se bo v torek, 7. septembra 2021 na povabilo Evropske 
komisije udeležil videokonferenčnega srečanja na visoki ravni o boju proti trgovini s strelnim orožjem 
v jugovzhodni Evropi. Minister Hojs bo poleg visokih predstavnikov Evropske komisije govornik v
uvodnem delu srečanja. 

Namen dogodka je zagotoviti politične usmeritve za implementacijo akcijskega načrta EU glede 
trgovine s strelnim orožjem za obdobje 2020–2025 za jugovzhodno Evropo, vključno z izvajanjem
Regionalnega časovnega načrta za celovit nadzor nad lahkim orožjem na Zahodnem Balkanu.
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.)
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Potrebna finančna sredstva za stroške obiska so zagotovljena v okviru materialnih stroškov 
Ministrstva za notranje zadeve. 
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: 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: NE

(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

                 Aleš Hojs

               minister
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Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve RS Aleša Hojsa na 
videokonferenčnem srečanju na visoki ravni o boju proti trgovini s strelnim orožjem v 

jugovzhodni Evropi, 7. september 2021

1. Namen dogodka

Minister za notranje zadeve RS Aleš Hojs se bo v torek, 7. septembra 2021 na povabilo 
Evropske komisije udeležil videokonferenčnega srečanja na visoki ravni o boju proti trgovini s 
strelnim orožjem v jugovzhodni Evropi. Minister Hojs bo poleg visokih predstavnikov Evropske 
komisije govornik v uvodnem delu srečanja.

Namen srečanja je zagotoviti politične usmeritve za implementacijo posebnih ukrepov 
akcijskega načrta EU glede trgovine s strelnim orožjem za obdobje 2020–2025 za jugovzhodno 
Evropo, vključno z izvajanjem časovnega načrta za celovit nadzor nad lahkim orožjem na 
Zahodnem Balkanu.

2. Program dogodka

Srečanje na visoki ravni bo potekalo 7. septembra 2021 od 9.30 do 15.30 v obliki 
videokonference. Dogodek organizira Evropska komisija v tesnem sodelovanju s slovenskim 
predsedstvom Svetu EU in Evropsko službo za zunanje delovanje. Srečanje bo posvečeno 
zlasti izvajanju Regionalnega časovnega načrta za celovit nadzor nad lahkim orožjem na 
Zahodnem Balkanu.

3. Obrazložitev

Evropska komisija je 24. julija 2020 sprejela akcijski načrt EU glede trgovine s strelnim orožjem,
ki vključuje obsežen sklop konkretnih ukrepov za tesno sodelovanje z jugovzhodno Evropo na 
tem področju. V okviru »Berlinskega procesa« (ob podpori Francije in Nemčije) vključuje vsa 
dosedanja prizadevanja za iskanje trajne rešitve nezakonitega posedovanja, zlorabe in trgovine
s strelnim orožjem.

Cilj srečanja na visoki ravni bo dodatno okrepiti regionalno sodelovanje za  preprečevanje  
nadnacionalne razsežnosti nedovoljene trgovine s strelnim orožjem. Dogodek bo hkrati 
priložnost za pregled doseženega napredka in opredelitev izzivov, ki jih bo potrebno rešiti 
skupaj ter za izmenjavo mnenj o poti naprej za nadaljnje izvajanje Regionalnega časovnega
načrta.

Dogodka se bodo udeležili visoki predstavniki Evropske komisije, ministri za notranje in/ali 
zunanje zadeve držav članic EU in partnerji z Zahodnega Balkana. Sodelovale bodo tudi druge 
države jugovzhodne Evrope in države donatorke ter mednarodne organizacije, ki bodo izrazile 
podporo operativnemu izvajanju in financiranju Regionalnega časovnega načrta.

4. Delegacija

Dogodka se bo udeležila delegacija v naslednji sestavi:
- Aleš Hojs, minister, 
- Suzana Ivanović, sekretarka, Kabinet ministra, vodja Službe za evropske zadeve in 

mednarodno sodelovanje p.p., Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Jože Senica, pomočnik generalnega direktorja policije, Policija
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- Staša Nunić Kadunc, podsekretarka, Služba za evropske zadeve in mednarodno 
sodelovanje, Ministrstvo za notranje zadeve,

- Albin Slabe, svetovalec PNZ za boj proti terorizmu in organizirani kriminaliteti, 
stalno predstavništvo v Bruslju
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