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Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog izhodišč za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrskem 
srečanju držav Salzburškega foruma, 28. in 29. novembra 2018 v Bratislavi – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 Odl.US: U-I-294/07-16, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne …... sprejela naslednji sklep: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije
na ministrskem srečanju držav Salzburškega foruma, ki bo potekalo 28. in 29. novembra 
2018 v Bratislavi na Slovaškem.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

- Boštjan Poklukar, minister, Ministrstvo za notranje zadeve, vodja delegacije;
- Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in 

naturalizacijo, članica delegacije;
- Matej Torkar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo 

za notranje zadeve, član delegacije;
- Gregor Janc, Policija, član delegacije.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:
- izhodišča

Vročiti:
- Ministrstvu za notranje 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:
Matej Torkar, sekretar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Ministrstva 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:



Delegacija Republike Slovenije pod vodstvom ministra Boštjana Poklukarja se bo 28. in 29. 
novembra 2018 v Bratislavi udeležila ministrskega srečanja Salzburškega foruma. Na konferenci 
bodo ministri in drugi vodje delegacij razpravljali o aktualnih zakonodajnih dosjejih, ki se obravnavajo 
v okviru EU, ter trenutni migracijski situaciji v regiji Zahodnega Balkana.
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:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Srečanja se bodo udeležili minister Boštjan Poklukar in trije uslužbenci Ministrstva za notranje 
zadeve. Potrebna finančna sredstva za stroške prevoza in nastanitve so zagotovljena na Ministrstvu 
za notranje zadeve v okviru materialnih stroškov.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo ne vpliva na pristojnosti, delovanje ali financiranje občin, zato usklajevanje z občinami ni 
potrebno. 
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti pri pripravi gradiva ni potrebno.
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



Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrskem srečanju držav 
Salzburškega foruma, 28. in 29. novembra 2018 v Bratislavi

1. Namen obiska

Delegacija Republike Slovenije pod vodstvom ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja se bo 
28. in 29. novembra 2018 v Bratislavi udeležila srečanja ministrov za notranje zadeve držav 
Salzburškega foruma. Dogodek organizira Slovaška kot trenutno predsedujoča Salzburškemu forumu. 
Srečanje bo posvečeno razpravi o aktualnih zakonodajnih dosjejih, ki se trenutno obravnavajo v okviru 
EU, ter trenutni migracijski situaciji v regiji Zahodnega Balkana.

Na srečanje so vabljeni tudi evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris 
Avramopoulos, izvršni direktorji agencij Frontex, Europol in Evropskega azilnega podpornega urada 
(European Asylum Support Office – EASO) ter generalni direktor Mednarodnega centra za razvoj 
migracijske politike (International Centre for Migration Policy Development – ICMPD).

Države članice Salzburškega foruma, ki je prostor večstranskega dialoga in sodelovanja  na področju 
notranje varnosti, so Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in 
Slovenija. Odkar je bil leta 2000 ustanovljen, se je Salzburški forum razvil v eno največjih in 
najpomembnejših regionalnih varnostnih partnerstev v Evropski uniji. Sodelovanje znotraj 
Salzburškega foruma je osredotočeno na okrepitev operativnega sodelovanja v srednji Evropi, skupno 
lobiranje pri pripravi politik EU in implementacijo skupne zunanje strategije Salzburškega foruma s 
posebnim poudarkom na sosednjih državah. Salzburški forum se posveča tudi dobremu sodelovanju 
na schengenskih mejah in skupnemu nastopanju pri lobiranju za mesta v institucijah EU.

2. Program obiska

Na prvem dnevu srečanja bo potekala razprava o aktualnih zakonodajnih dosjejih, ki se trenutno 
obravnavajo v okviru EU. Drugi dan se bodo srečanja udeležili tudi ministri iz Skupine prijateljev 
Salzburškega foruma, to so države Zahodnega Balkana in Republika Moldova. Razprava bo 
posvečena potrebam regije v upravljanju migracijskih tokov.

3. Teme razgovorov in stališča Republike Slovenije:

Ministrsko srečanje bo posvečeno razpravi o aktualnih zakonodajnih dosjejih, ki se trenutno 
obravnavajo v okviru EU, in sicer predlogu uredbe o Evropski mejni in obalni straži, predlogu direktive 
o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav (prenovitev) in predlog novega mandata EASO/Agencije EU za azil. 

V delu srečanja, ki bo potekal skupaj z notranjimi ministri Zahodnega Balkana in Republike Moldove, 
bo razprava posvečena vprašanjem migracij in nadzora meja z vidika potreb regije v upravljanju 
migracijskih tokov ter trenutni situaciji na Zahodnem Balkanu na področju organizirane kriminalitete, 
zlasti tihotapljenja orožja, drog in ljudi.

V času priprave izhodišč natančnejše informacije o poudarkih razprave še niso znane. 

Stališča do zakonodajnih in drugih predlogov, ki se pogajajo na ravni EU, bodo temeljila na tistih, ki so 
bila oblikovana po predpisanih postopkih priprave in potrjevanja stališč do zadev EU. 



4. Seznam delegacije Republike Slovenije

Ministrskega srečanja Salzburškega foruma se bodo udeležili:

- Boštjan Poklukar, minister, Ministrstvo za notranje zadeve, vodja delegacije;
- Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in 

naturalizacijo, članica delegacije;
- Matej Torkar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo 

za notranje zadeve, član delegacije;
- Gregor Janc, Policija, član delegacije.
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