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

ZADEVA: : Poročilo o izvedbi ministrskega srečanja držav Salzburškega foruma, 27. in 28. 
maja 2019 v Portorožu – 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, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne …... sprejela naslednji sklep: 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom izvedbi ministrskega srečanja držav 
Salzburškega foruma, ki je potekalo 27. in 28. maja 2019 v Portorožu.

Stojan Tramte
generalni sekretar

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  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:
/

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



Poročilo o izvedbi ministrskega srečanja držav Salzburškega foruma, 27. in 28. maja 2019 v 
Portorožu 

V okviru predsedovanja Salzburškemu forumu je Slovenija 27. in 28. maja 2019 organizirala srečanje 
ministrov za notranje zadeve držav članic foruma (Republika Avstrija, Republika Bolgarija, Češka 
republika, Republika Hrvaška, Madžarska, Republika Poljska, Romunija, Slovaška republika in 
Republika Slovenija). Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Evropske komisije, Europola, 
Evropskega azilnega podpornega urada in Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike 
(ICMPD).

Cilj rednega ministrskega srečanja je bila izmenjava stališč držav članic glede bistvenih vprašanj, ki 
trenutno oblikujejo okolje notranje varnosti in migracij v regiji, EU in širše. Slovenija je z razpravo 
ministrov želela vzpodbuditi oblikovanje skupnih izhodišč do ključnih odprtih vprašanj, s ciljem 
oblikovanja morebitnega skupnega nastopa Salzburškega foruma glede temeljnih izzivov in prioritet na 
področjih notranje varnosti za prihodnje petletno obdobje. 

Razprava o vprašanjih, povezanih z migracijami, je potrdila, da spremenjene razmere zahtevajo nujne 
spremembe azilne in migracijske politike EU. Več držav je pozvalo k čimprejšnji vrnitvi k normalnemu 
delovanju schengenskega prostora brez nadzora na notranjih mejah. Države članice so poudarile, da 
je treba zagotoviti visoko raven varovanja zunanjih meja EU, zagotoviti učinkovitejše politike vračanja, 
da je nujen okrepljen odziv proti tihotapljenju migrantov in da mora biti skupni evropski azilni sistem 
bolje opremljen zlasti za obravnavanje sekundarnih gibanj in zlorab azilnega sistema. Udeleženci so 
potrdili potrebo po razvoju kriznega mehanizma. Ta bi moral temeljiti na začasnosti in prostovoljnosti 
in bi predstavljal dopolnilni akt reformi skupnega evropskega azilnega sistema. Države so se strinjale, 
da je potrebno nadaljevati z iskanjem skupnih točk držav Salzburškega foruma.

V drugem delu razprave so ministri govorili o prihodnjih izzivih na področju notranje varnosti, saj se 
varnostno okolje hitro spreminja, je vedno bolj kompleksno in zahteva vedno bolj napredne pristope za 
preiskovanje in preprečevanje kriminalitete. Ministri so se strinjali, da prioritete ostajajo področja boja
proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in računalniški kriminaliteti, ki se tudi vedno bolj prepletajo in 
prekrivajo. Za reševanje problematike je potrebno tesno sodelovanje in praktična implementacija 
ukrepov sprejetih na nivoju EU.

Srečanje je bilo tudi priložnost za številne bilateralne pogovore med udeleženci.
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