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ZADEVA: Poročilo o izvedbi 8. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo 
procesa in uradnem obisku ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v Republiki 
Severni Makedoniji, Skopje, 25. in 26. februar 2019 – 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: 

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o izvedbi 8. neformalnega srečanja 
ministrov za notranje zadeve Brdo procesa in uradnem obisku ministra za notranje zadeve 
Boštjana Poklukarja v Republiki Severni Makedoniji, ki sta potekala 25. in 26. februarja 2019 
v Skopju.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:
- poročilo

Vročiti:
- 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:
/
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:
/
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 8. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa in 
uradnem obisku ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v Republiki Severni 

Makedoniji, Skopje, 25. in 26. februar 2019 

I. 8. neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve Brdo procesa

Neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve Brdo procesa je potekalo 25. in 26. februarja 2019
v Skopju. Udeležili so se ga ministri za notranje zadeve in drugi visoki predstavniki članic Brdo 
procesa (Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Republike Hrvaške, Republike 
Kosovo, Republike Severne Makedonije in Republike Srbije), predstavniki inštitucij EU, mednarodnih 
in regionalnih organizacij ter drugih zainteresiranih partnerjev. 

Srečanje je bilo namenjeno zasedanju odbora iniciative integrativnega upravljanja notranje varnosti -
IISG. Pri njegovi izvedbi je ministrstvo tesno sodelovalo z Ministrstvom za notranje zadeve Republike 
Severne Makedonije in s podporno skupino IISG. Minister Poklukar je v svojem nagovoru predstavil
tudi aktivnosti Brdo procesa, ki so uspešno potekale v preteklem letu.

Ministri so pregledali napredek v posameznih stebrih iniciative in izrazili nadaljnjo podporo vodilnim 
partnerjem v zahodno balkanski protiteroristični iniciativi, zahodno balkanski iniciativi v boju zoper 
resno kriminaliteto ter v zahodno balkanski iniciativi za mejno varnost. Slovenija bo še naprej, skupaj z 
Avstrijo in DCAF, vodilna partnerica v protiteroristični iniciativi. 

Ministri so se seznanili z ugotovitvami in priporočili neodvisne vmesne evalvacije IISG ter podprli  
implementacijo priporočil. Strinjali so se, da so ugotovitve in priporočila lahko dobra osnova za odprto 
razpravo držav prejemnic in partnerjev IISG glede potrebnih nadaljnjih sprememb za učinkovitejše 
delovanje in za zagotovitev trajnostnega procesa v skladu z načeli regionalnega lastništva v stabilnem 
mednarodnem partnerstvu.

V želji za povečanje učinkovitosti in usmerjenosti h rezultatom so podprli revizijo IISG postopkovnika, 
in sicer delitev vloge predsedujočega IISG na vodjo podporne skupine IISG in predsedujočega odboru 
IISG. Za vodjo podporne skupne so imenovali Ramisa Huremagića, za predsedujočega odboru pa 
Macieja Popowskega.

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

II. Uradni obisk ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v Republiki Severni
Makedoniji

Uradni obisk ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v Republiki Severni Makedoniji je 
potekal 25. februarja 2019. V okviru obiska se je minister Poklukar srečal z ministrom za notranje 
zadeve Oliverjem Spasovskim in predsednikom vlade Zoranom Zaevim, kratko neformalno srečanje 
pa je imel tudi s predsednikom Sobranja Talatom Džaferijem. Minister Poklukar je v bilateralnih 
srečanjih z visokimi predstavniki potrdil nadaljnjo podporo Slovenije na poti Severne Makedonije v 
evroatlantske integracije. 

Minister Poklukar in minister Spasovski sta potrdila, da sodelovanje med ministrstvoma in policijama 
poteka dobro in da ga želita še okrepiti. Dober primer uspešnega sodelovanje je skupna organizacija 
neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve v Skopju, ki tudi poudarja regionalno lastništvo 
Brdo procesa. Minister Poklukar je zagotovil, da bosta Ministrstvo za notranje zadeve in Policija 
Severno Makedonijo tudi v prihodnje podpirala pri reformah nujnih za izpolnjevanje zahtev v okviru 24. 
poglavja, tako s projekti s področja migracij in azila, kot tudi prenosom znanj in izkušenj na področju 
dela policije. Minister Spasovski se je Sloveniji zahvalil za pomoč pri reševanju problematike 
povečanega migracijskega toka. Slovenija je od januarja 2016 na makedonsko-grško mejo od januarja 



2016 napotila že 33 skupin, skupaj 215 policistov. Minister Poklukar je zagotovil slovensko pomoč pri
reševanju te problematike tudi v naprej. Člana delegacij sta bila tudi generalna direktorica slovenske 
policije mag. Tatjana Bobnar in direktor biroja za javno varnost Sašo Tasevki, ki sta se naslednji dan 
srečala še ločeno in se pogovarjala o krepitvi policijskega sodelovanja.

Pogovor ministra Poklukarja in predsednika vlade Zaeva je potekal v prijateljskem vzdušju. 
Sogovornika sta se strinjala, da so odnosi med Slovenijo in Severno Makedonijo odlični, prijateljski in 
se razvijajo na vseh področjih. K temu bistveno prispevajo vzpostavljeno zaupanje ter nenehni aktivni 
stiki med državama in med ljudmi, tako v politiki, kulturi, kot v gospodarstvu. Predsednik vlade Zaev se 
je zahvalil Sloveniji za nesebično podporo in pomoč pri vključevanju v evroatlantske integracije in pri 
reševanju problematike povečanega migracijskega toka. Izpostavil je nedavno hitro slovensko 
ratifikacijo pristopnega protokola Republike Severne Makedonije k Natu. Sogovornika sta se strinjala, 
da je potrebno sodelovanje še okrepiti, s ciljem povečanja varnosti in gospodarskega sodelovanja. 
Predsednik vlade Zaev je izrazil željo, da bi se čim prej srečal s predsednikom vlade Šarcem. 

Minister Poklukar se je v Skopju skupaj z generalno direktorico policije srečal tudi s slovenskimi 
policisti napotenimi na makedonsko-grško mejo.
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