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ZADEVA: Predlog izhodišč za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrski 
konferenci o učinkovitem boju proti trenutnim migracijskim izzivom na vzhodni Sredozemski 
poti, 22. in 23. julij 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: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije
na ministrskem konferenci o učinkovitem boju proti trenutnim migracijskim izzivom na 
vzhodni Sredozemski poti, ki bo potekala 22. in 23. julija 2020 na Dunaju.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

- Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, vodja delegacije;
- Ksenija Škrilec, veleposlanica Republike Slovenije v Republiki Avstriji, članica

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

za notranje zadeve, član delegacije;
- Danijel Lorbek, direktor Uprave uniformirane policije, Policija, član delegacije. 

dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Priloga:
3. izhodišča

Vročiti:
4. 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 za notranje zadeve g. Aleša Hojsa se bo 22. 
in 23. julija 2020 na Dunaju udeležila ministrske konference o učinkovitem boju proti trenutnim 
migracijskim izzivom na vzhodni Sredozemski poti. 

Na konferenci se bo razpravljalo o krepitvi operativnega sodelovanja v boju proti nezakonitim 
migracijam, s posebnim poudarkom na upravljanju meja, pa tudi o tihotapljenju ljudi, vračanju in 
azilu.

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:
Srečanja se bodo udeležili minister za notranje zadeve, dva uslužbenca Ministrstva za notranje 
zadeve in Policije ter veleposlanica Republike Slovenije v Republiki Avstriji. 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

Aleš Hojs
minister



Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na srečanju Ministrske 
konference o učinkovitem boju proti trenutnim migracijskim izzivom na vzhodni 

Sredozemski poti, 
Dunaj, 22. in 23. julij 2020

1. Namen obiska

Delegacija Republike Slovenije pod vodstvom ministra za notranje zadeve g. Aleša Hojsa se bo 22. in 
23. julija 2020 na Dunaju udeležila ministrske konference o učinkovitem boju proti trenutnim 
migracijskim izzivom na vzhodni Sredozemski poti. Konferenco organizira avstrijsko Zvezno 
ministrstvo za notranje zadeve. 

Namen srečanja je pridobiti pregled nad skupno situacijsko sliko o trenutnih migracijskih razmerah in 
narediti korak naprej pri doseganju celovitega praktičnega sodelovanja in podpore med državami za 
učinkovit boj proti nezakonitim migracijam.

Ob robu ministrske konference bo priložnost tudi za bilateralna srečanja.

Dopuščamo možnost, da bo ministrska konferenca prestavljena ali izvedena v obliki videokonference. 

Udeležba delegacije Republike Slovenije je odvisna od stanja epidemiološke situacije v času izvedbe 
ministrske konference.

2. Program obiska

Srečanje bo potekalo 22. in 23. 7. 2020 v prostorih Ministrstva za notranje zadeve Republike Avstrije 
na Dunaju. 

Konferenca se bo začela v sredo, 22. julija 2020 z dvema delovnima zasedanjema za schengenske in 
EU partnerje. Zvečer bo organiziran kulturni program in večerja, kjer se bodo pridružili tudi partnerji 
Zahodnega Balkana. V četrtek, 23. julija 2020 bosta potekali še dve delovni seji skupaj s partnerji 
Zahodnega Balkana. Konferenca se bo končala s kosilom okoli 13. ure.

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

3. Teme razgovorov in stališča Republike Slovenije:0

Na konferenci bodo udeleženci razpravljali o krepitvi operativnega sodelovanja v boju proti 
nezakonitim migracijam, s posebnim poudarkom na upravljanju meja, pa tudi o tihotapljenju ljudi, 
vračanju in azilu.

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

Republika Slovenija pozdravlja organizacijo ministrske konference. V zadnjih mesecih namreč 
opažamo ponovni porast nezakonitih prehodov južne meje, zaskrbljujoči pa so tudi podatki o številu 
migrantov, ujetih v Grčiji in državah Zahodnega Balkana. Zato je nujno, da ministri, odgovorni za 
varovanje meja in upravljanje migracij, naslovijo problematiko in se dogovorijo o konkretnih rešitvah. 

Republika Slovenija podpira celostne evropske rešitve glede migracij. Zagotoviti je treba ustrezno 
varovanje zunanje meje EU in s tem vplivati na zmanjšanje števila tistih, ki nezakonito vstopijo na 
ozemlje EU. To je mogoče doseči le z medsebojnim sodelovanjem vseh držav na migracijski poti in ob 
podpori Evropske mejne in obalne straže. Dvigniti je treba učinkovitost vračanja tujcev, za kar je 
ključno sodelovanje z državami izvora in tranzita. EU mora biti pripravljena, da za zagotovitev 
sodelovanja uporabi vzvode, ki so ji na voljo na različnih področjih, vključno z vizumsko politiko. 

Republika Slovenija od držav regije Zahodnega Balkana pričakuje odgovorno upravljanje migracij na 
svojem ozemlju ter učinkovito naslavljanje izzivov, kot so tihotapljenje migrantov in trgovina z ljudmi. 



4. Seznam delegacije Republike Slovenije

Ministrske konference se bodo udeležili:
- Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, vodja delegacije;
- Ksenija Škrilec, veleposlanica Republike Slovenije v Republiki Avstriji, članica delegacije;
- Matej Torkar, sekretar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za notranje zadeve, član delegacije;
- Danijel Lorbek, direktor Uprave uniformirane policije, Policija, član delegacije. 

Predviden format delegacije je minister in dva člana. Veleposlanica Republike Sloveniji v Republiki 
Avstriji ga. Ksenija Škrilec se ne šteje v kvoto, predvideno za delegacijo.
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