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ZADEVA: Izhodišča za izvedbo 7. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo 
procesa in 18. sestanka Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v 
jugovzhodni Evropi, Brdo pri Kranju, 15. in 16. marec 2018 – 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 izvedbo 7. neformalnega srečanja 
ministrov za notranje zadeve Brdo procesa in 18. sestanka Odbora ministrov Konvencije o 
policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi, ki bosta potekala 15. in 16. marca 2018 na 
Brdu pri Kranju.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo, ki se bo udeležila 7. neformalnega srečanja 
ministrov za notranje zadeve Brdo procesa in 18. sestanka Odbora ministrov Konvencije o 
policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi, v naslednji sestavi:

- mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica, vodja delegacije;
- Suzana Ivanovič, vodja kabineta ministrice, Ministrstvo za notranje zadeve, članica 

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

notranje zadeve, član delegacije;
- mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, Ministrstvo za notranje 

zadeve, član delegacije;
- Gregor Janc, Služba generalnega direktorja policije, Ministrstvo za notranje zadeve, član 

delegacije;
- Slavko Koroš, namestnik direktorja Urada kriminalistične policije, Ministrstvo za notranje 

zadeve; član delegacije;
- Samo Drobež, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za 

notranje zadeve, član delegacije.

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka

Priloga:
– izhodišča

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:
/
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: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Vesna Györkös 
Žnidar

ministrica



Izhodišča za izvedbo 7. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo 
procesa in 18. sestanka Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v 

jugovzhodni Evropi, Brdo pri Kranju, 15. in 16. marec 2018 

I. IZVEDBA SEDMEGA NEFORMALNEGA SREČANJA MINISTROV ZA NOTRANJE 
ZADEVE BRDO PROCESA

1. Namen srečanja:

Neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve Brdo procesa bo potekalo 15. in 16. 
marca 2018. Na srečanje bodo vabljeni ministri za notranje zadeve članic Brdo procesa: 
Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Republike Hrvaške, Republike 
Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije. Vabljeni bodo tudi predstavniki inštitucij 
EU, mednarodnih in regionalnih organizacij ter drugih zainteresiranih partnerjev. Na 
konferenci pričakujemo do 100 udeležencev.

2. Program srečanja:

Srečanje se bo začelo z neformalno večerjo članov vseh delegacij. Delovni del srečanja bo 
potekal 16. marca in bo razdeljen na dva dela: 1) okrepitev sodelovanja v boju proti trgovini z 
ljudmi; 2) zasedanje odbora iniciative Integrativnega upravljanja notranje varnosti (IISG) –
pregled napredka in potrditev programskih dokumentov.

3. Obrazložitev

1) Okrepitev sodelovanja v boju proti trgovini z ljudmi: 
Ministri za notranje zadeve so o tej temi razpravljali leta 2010 in se dogovorili o vzpostavitvi 
mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi; aktivnosti sekretariata je 
prevzel Mednarodni center za razvoj migracijskih politik (ICMPD), ki je to vlogo opravil zelo 
dobro. Na tokratnem zasedanju pričakujemo pregled napredka v posameznih državah od 
zadnje razprave leta 2010, pregled trenutnega stanja in ključnih izzivov v regiji in dogovor o 
nadaljevanju dela mreže nacionalnih koordinatorjev. Ministri bodo predvidoma podprli vlogo 
ICMPD v tej mreži tako v vlogi sekretariata kot tudi nosilca aktivnosti za pridobitev EU 
sredstev za morebitne nove aktivnosti. Pri tej točki bodo poleg ministrov Brdo procesa k 
razpravi vabljeni tudi ministri Bolgarije, Romunije in Moldove. Na srečanje bo povabljena tudi 
EU koordinatorka za boj proti trgovini z ljudmi ter predstavniki nekaterih EU agencij.  

2) Zasedanje odbora iniciative Integrativnega upravljanja notranje varnosti (IISG) –
pregled napredka in potrditev programskih dokumentov:
Brdo proces je bil na ministrskem zasedanju septembra lani prepoznan kot najprimernejša 
platforma za srečanja najvišjih predstavnikov partnerjev v iniciativi IISG. Med naloge odbora 
sodi tudi potrjevanje ključnih dokumentov, med drugimi poročil in različnih programskih 
dokumentov. Zato se bodo ministri in ostali partnerji v drugem delu srečanja seznanili z 
napredkom pri razvoju iniciative, potrdili končno poročilo o izvajanju akcijskega načrta 2015 –
2017 za WBCTi ter obravnavali in potrdili integrativne akcijske načrte za obdobje 2018 do 
2020 za vsa tri področja iniciative - boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu (WBCTi), hudo
in organizirano kriminaliteto (WBCSCi) ter upravljanje meja (WBBSi). Na srečanje bodo 
poleg ministrov Brdo procesa vabljeni tudi komisarja Julian King (notranja varnost) in 
Johannes Hahn (širitev in sosedska politika) ter predstavniki več kot 50 organizacij, ki 
sodelujejo v aktivnostih IISG. 

Srečanje bo tudi priložnost za številne bilateralne pogovore med udeleženci.



IZVEDBA 18. SESTANKA ODBORA MINISTROV KONVENCIJE O POLICIJSKEM 
SODELOVANJU V JUGOVZHODNI EVROPI

1. Namen srečanja:

Republike Slovenija v prvi polovici 2018 predseduje državam članicam Konvencije o 
policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi (v nadaljevanju Konvencija). Kot predsedujoča 
država zato gosti sestanek Odbora ministrov kot najvišjega organa, opredeljenega v 
Konvenciji.

2. Program:

Sestanek odbora ministrov Konvencije bo potekal 15. marca 2018 popoldne. Ministri bodo 1)  
sprejeli časovnico pogajanj o sporazumu in dogovoru o avtomatski izmenjavi podatkov med 
državami članicami1 (po zgledu t.i. Prümskega sklepa) in se ponovno zavezali k čim 
prejšnjemu zaključku pogajanj, ter 2) opravili razpravo o izzivih prikritega preiskovanja in 
izrazili potrebo po vzpostavitvi regijskega sodelovanja na podlagi Konvencije. Ministri se 
bodo seznanili tudi s programom prihodnjega tria predsedstev (Albanija, Avstrija, BIH).

3. Obrazložitev

Republika Slovenija v prvi polovici 2018 predseduje odboru ministrov držav podpisnic 
Konvencije. Med naloge vsake predsedujoče sodi organizacija sestanka Odbora ministrov 
kot najvišjega organa, ki je določen v sami Konvenciji. Slovenija je kot ključne prioritete 
predsedovanja opredelila: 1) sklenitev zgoraj omenjenega sporazuma in dogovora, ki sta v 
velikem interesu slovenske policije, saj pomembno prispevata k raziskanosti kaznivih dejanj 
z mednarodnim elementom; 2) problematiko prikritega preiskovanja in morebitni dogovor o 
vzpostavitvi okrepljenega regijskega sodelovanja; 3) druge zadeve s področja 
mednarodnega policijskega sodelovanja.

Gre torej za redno srečanje ministrov držav podpisnic Konvencije. Vabljeni bodo tudi 
predstavniki Kosova, EU institucij, mednarodnih in regionalnih organizacij ter drugi 
zainteresirani partnerji. Na konferenci pričakujemo 50 udeležencev.

II. DELEGACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ministrskega srečanja Brdo procesa in 18. sestanka Odbora ministrov Konvencije, ki bosta 
potekala 15. in 16. marca 2018 na Brdu pri Kranju, se bodo udeležili:

- mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica, vodja delegacije;

- Suzana Ivanovič, vodja kabineta ministrice, Ministrstvo za notranje zadeve, članica 
delegacije;

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

- mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, Ministrstvo za 
notranje zadeve, član delegacije; 

                                               
1 Poln naziv: Sporazum med Republiko Albanijo, Republiko Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Madžarsko, 
Republiko Makedonijo, Republiko Moldovo, Črno goro, Romunijo, Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o avtomatizirani 
izmenjavi podatkov o DNA, daktiloskopskih podatkov in podatkov iz registrov vozil; in Dogovor o izvajanju navedenega 
sporazuma.



- Gregor Janc, Služba generalnega direktorja policije, Ministrstvo za notranje zadeve, 
član delegacije; 

- Slavko Koroš, namestnik direktorja Urada kriminalistične policije, Ministrstvo za 
notranje zadeve; član delegacije;

- Samo Drobež, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo 
za notranje zadeve, član delegacije.

-
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