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

ZADEVA: Informacija o srečanju ministrov za notranje zadeve Republike Avstrije in Republike 
Slovenije na območju bivšega mejnega prehoda Šentilj, ob robu izvedbe pilotnega projekta 
uporabe dronov za nadzor državne meje, 13. oktober 2020 – 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: 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o srečanju ministrov za notranje zadeve 
Republike Avstrije in Republike Slovenije na območju bivšega mejnega prehoda Šentilj, ob robu 
izvedbe pilotnega projekta uporabe dronov za nadzor državne meje, ki bo potekala 13. oktobra 2020.

dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Priloga:
- Informacija o srečanju ministrov za notranje zadeve Republike Avstrije in Republike 

Slovenije na območju bivšega mejnega prehoda Šentilj, ob robu izvedbe pilotnega projekta 
uporabe dronov za nadzor državne meje, 13. oktober 2020

Vročiti:
1. 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:
Suzana Ivanović, sekretarka, kabinet ministra
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 za notranje zadeve g. Aleša Hojsa se bo v 13. 
oktobra 2020 na območju bivšega mejnega prehoda Šentilj udeležila izvedbe pilotnega projekta 
uporabe dronov za nadzor državne meje. 

Ob robu izvedbe pilotnega projekta bo potekalo tudi bilateralno srečanje z ministrom za notranje 
zadeve Republike Avstrije, g. Karlom Nehammerjem.



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:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Delegacija Republike Slovenije še ni določena. Potrebna finančna sredstva za stroške prevoza in 
delovnega kosila 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

Aleš Hojs
minister



Informacija o srečanju ministrov za notranje zadeve Republike Avstrije in Republike Slovenije 
na območju bivšega mejnega prehoda Šentilj, ob robu izvedbe pilotnega projekta uporabe 

dronov za nadzor državne meje, 
13. oktober 2020

1. Namen obiska

Ob robu ministrske konference o učinkovitem boju proti trenutnim migracijskim izzivom na vzhodni 
Sredozemski poti, ki je potekala konec julija 2020 na Dunaju, sta se ministra za notranje zadeve 
Republike Avstrije in Republike Slovenije dogovorila za izvedbo pilotnega projekta uporabe dronov za 
nadzor slovensko-avstrijske državne meje. 

Namen projekta je hitrejše odkrivanje nezakonitih prehodov meje in posledično ukrepanje pristojnih 
organov.

Vaja bo potekala 13. oktobra 2020 na območju bivšega mejnega prehoda Šentilj. 

Ob robu izvedbe pilotnega projekta bo potekalo tudi bilateralno srečanje z ministrom za notranje 
zadeve Republike Avstrije, g. Karlom Nehammerjem. 

Srečanje bo namenjeno pogovorom o aktualnih vprašanjih, zlasti na področju migracij in nadzora mej, 
vključno v okviru EU. Sogovornika se bosta pogovarjala tudi o možnostih krepitve bilateralnega 
sodelovanja med državama.

2. Program obiska

Delegaciji se bosta sestali na območju bivšega mejnega prehoda Šentilj. V okviru srečanja bo najprej 
potekalo bilateralno srečanje z ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije in delovno kosilo, ki 
ga organizira minister za notranje zadeve Republike Slovenije in bo potekalo v bližini bivšega mejnega 
prehoda Šentilj, na slovenski strani.

Po bilateralnem srečanju se bosta obe delegaciji udeležili izvedbe pilotnega projekta uporabe dronov 
za nadzor slovensko-avstrijske državne meje.

V času priprave izhodišč natančnejše informacije glede programa obiska niso znane. 

3. Teme razgovorov in stališča Republike Slovenije:

Srečanje bo namenjeno krepitvi bilateralnega sodelovanja na področju notranjih zadev. Republika 
Slovenija in Republika Avstrija imata kot sosednji državi dobro razvito čezmejno sodelovanje tudi na 
področjih iz pristojnostih Ministrstva za notranje zadeve. Poleg tega se zaradi geografske lege 
srečujeta s podobnimi izzivi. Velik poudarek bosta sogovornika tako namenila migracijski problematiki, 
varnosti na mejah in v sosednjih regijah ter varnosti. 

Ministra bosta naslovila tudi ključne izzive, s katerimi se sooča EU na področjih migracij in notranje 
varnosti ter izmenjala poglede na možnosti za okrepitev sodelovanja med ministrstvoma in policijama 
obeh držav.

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

4. Seznam delegacije Republike Slovenije

Delegacija Republike Slovenije pod vodstvom ministra g. Aleša Hojsa bo določena naknadno.
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