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ZADEVA: Poročilo o srečanju ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar z 
ministrom za notranje zadeve Republike Hrvaške Davorjem Božinovićem, Obrežje, 20. 12. 
2017 – 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 poročilo o srečanju ministrice za notranje zadeve mag. 
Vesne Györkös Žnidar z ministrom za notranje zadeve Republike Hrvaške Davorjem 
Božinovićem.

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka

Priloga:
– Poročilo

Vročiti:
– Ministrstvu za notranje zadeve
– Ministrstvu 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:
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:
/
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 prevoza delegacije 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 (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
Gradivo je bilo ustrezno usklajeno znotraj medresorske delovne skupine, v kateri so tudi predstavniki 
nevladnih organizacij delujočih na tem področju.

(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

                        mag. Vesna Györkös Žnidar

                    ministrica
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Poročilo o srečanju ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar z 
ministrom za notranje zadeve Republike Hrvaške Davorjem Božinovićem, Obrežje, 20. 12. 
2017 

Na povabilo hrvaške strani je 20. decembra 2017 na mejnem prehodu Obrežje/Bregana 
potekalo srečanje ministrice za notranje zadeve Republike Slovenije mag. Vesne Györkös 
Žnidar z ministrom za notranje zadeve Republike Hrvaške Davorjem Božinovićem.

Poleg ministrice so bili člani delegacije Republike Slovenije še državni sekretar Boštjan Šefic, 
Suzana Ivanović, vodja Kabineta ministrice in Matej Torkar, vodja Službe za evropske zadeve in 
mednarodno sodelovanje. Delegaciji Ministrstva za notranje zadeve se je na sestanku pridružila 
tudi dr. Smiljana Knez, veleposlanica Republike Slovenije v Republiki Hrvaški.

Hrvaško delegacijo so sestavljali minister Davor Božinović, državna sekretarka Terezija Gras, 
Jozo Šuker, pomočnik načelnika Uprave za mejo in Marijeta Letec, Služba za evropske in 
mednarodne zadeve ter prevajanje. 

To je bilo prvo srečanje obeh ministrov, glavni namen pa je bil podpis Dogovora o spremembi 
Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih 
službenih mest za opravljanje mejne kontrole. Srečanje je potekalo v pozitivnem vzdušju. 

Uvodoma je hrvaški minister izrazil zadovoljstvo ob podpisu dogovora, poudaril, da Hrvaška 
vlaga velike napore v izpolnitev pogojev za vstop v Schengen, da so velik izziv ilegalne 
migracije in da so v preteklih mesecih veliko investirali v nakup opreme za nadzor meje (med 
drugim so nabavili več helikopterjev). Uvedli so več sprememb v strukturah za boj proti 
terorizmu, med drugim so okrepili specialno enoto policije. 

Ministrica Györkös Žnidar je pozdravila prvo srečanje, izpostavila, da je sistematična kontrola 
predstavljala velik izziv, ki pa je uspešno obvladan. Podpis dogovora ni korak nazaj, ampak 
premišljena in razumna odločitev, ki je bila sprejeta v korist naših državljanov. Izrazila je 
pripravljenost Slovenije za podporo Hrvaški v pristopnem procesu za vstop v Schengen in za 
pomoč pri izpolnjevanju pogojev, opozorila na migracijsko situacijo na ozemlju Republike 
Slovenije in v regiji ter zaključila, da je varnost ključna prioriteta, hkrati pa vse večji izziv. 

Ministra sta se strinjala, da je sodelovanje med ministrstvoma in policijama dobro (hrvaški 
minister je izrecno pohvalil slovensko policijo), si izmenjala informacije o strukturi policij (zlasti o 
umeščenosti mejnih policij v sistem), koordinaciji področja kibernetske varnosti na nacionalni 
ravni (na Hrvaškem so uvedli koncept domovinske varnosti, koordinacija na ravni Vlade, 
pristojni resorji vključeni v delo) in ureditvi civilne zaščite (na Hrvaškem to samostojna agencija, 
trenutno pa potekajo procesi za integracijo gasilske službe v okvir MNZ). Državni sekretar Šefic 
je pohvalil sodelovanje z državnim sekretarjem Kopalom in pozval hrvaško stran k 
prizadevanjem za obvladovanje ilegalnih migracij.  

Ministra sta potem izrazila pripravljenost še poglobiti sodelovanje policij (vključno s podpisom 
sporazuma, če bo to potrebno), ministrica Györkös Žnidar pa je izrazila pričakovanje za redne 
stike in ažurno reševanje morebitnih težav. Na koncu sta ministra podpisala zgoraj omenjeni 
dogovor. 
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