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Ljubljana, 31. 5. 2019
EVA 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja 
Strategije Vlade RS na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij –
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
v zvezi s V. točko sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 02401-21/2018/5 z dne 15. 11. 2018, je 
Vlada Republike Slovenije na ..... seji dne.........sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z drugim poročilom Medresorske delovne skupine za 
pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter 
koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

Številka:
V Ljubljani, dne 

                                                      
Stojan Tramte
generalni sekretar 

Priloge:
 predlog sklepa vlade.

Prejmejo:
-     Kabinet predsednika vlade
-     Urad vlade za komuniciranje,
-     Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Ministrstvo za okolje in prostor, 
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,



- Ministrstvo za infrastrukturo,
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, 
- Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
- Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov,
- Policija.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov: NE

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Sandi Čurin, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve;
- Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in 

naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve, višja sekretarka.
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:
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 15. 11. 2018, sprejela sklep o imenovanju Medresorske 
delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na 
področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij, s katerim je medresorski delovni 
skupini tudi naložila, da vsake tri mesece poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu.

Vlada Republike Slovenije se je na 22. redni seji dne 7. 3. 2019 seznanila s prvim Poročilom 
Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike 
Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

Drugo obdobje trimesečnega poročanja obsega obdobje od 15. 2. 2019 do 15. 5. 2019. V 
poročevalskem obdobju je bilo delo medresorske delovne skupine osredotočeno predvsem na 
pripravo strategije na področju migracij, medtem ko resorji niso poročali o posebnostih, na katere bi 
bilo treba Vlado Republike Slovenije posebej opozoriti.

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 ma la  i n  s rednja podjetja ter 

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: /

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3



Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: /
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna: /



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Narava gradiva, glede na vsebino, ne predvideva sodelovanja javnosti.  

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
Boštjan Poklukar

                                       minister



PREDLOG SKLEPA

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada RS na ..... seji dne.........sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z drugim poročilom Medresorske delovne skupine za 
pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter 
koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

Številka:
V Ljubljani, dne 

                                                      
                                                                          
Stojan Tramte
generalni sekretar 

Prejmejo:
-     Kabinet predsednika vlade
-     Urad vlade za komuniciranje,
-     Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Ministrstvo za okolje in prostor, 
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za infrastrukturo,
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, 
- Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
- Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov,
- Policija.



POROČILO MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE IZVAJANJA 
STRATEGIJE VLADE RS NA PODROČJU MIGRACIJ TER KOORDINACIJO AKTIVNOSTI S 
PODROČJA MIGRACIJ

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 15. 11. 2018 sprejela sklep o imenovanju Medresorske 
delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju 
migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij, s katerim je medresorski delovni skupini tudi 
naložila, da vsake tri mesece poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu.

Vlada Republike Slovenije se je na 22. redni seji dne 7. 3. 2019 seznanila s prvim Poročilom 
Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike 
Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

Drugo obdobje trimesečnega poročanja obsega obdobje od 15. 2. 2019 do 15. 5. 2019. V 
poročevalskem obdobju je bilo delo medresorske delovne skupine osredotočeno predvsem na 
pripravo strategije na področju migracij, medtem ko resorji niso poročali o posebnostih, na katere bi 
bilo treba Vlado Republike Slovenije posebej opozoriti. 

I. POROČANJE O DELU MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO IN 
SPREMLJANJE IZVAJANJA STRATEGIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA 
PODROČJU MIGRACIJ TER KOORDINACIJO AKTIVNOSTI S PODROČJA MIGRACIJ

Ministrstvo za notranje zadeve je v poročevalskem obdobju poročanja organiziralo dva sestanka 
medresorske delovne skupine v prostorih Ministrstva za notranje zadeve na Litostrojski 54 v Ljubljani.

3. sestanek medresorske delovne skupine
Na tretjem sestanku, ki je potekal 21. marca 2019, so bile na dnevnem redu tri točke, in sicer: 

1. Potrditev zapisnika 2. sestanka Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje 
izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti 
s področja migracij.

2. Priprava Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij/pregled prejetih 
prispevkov. 

3. Razno - Vodja medresorske delovne skupine je seznanil prisotne, da bodo prejeli revidiran
sklep o imenovanju medresorske delovne skupine in bodo imeli možnost podati predloge za 
spremembo članstva.

V sklopu sestanka so bili sprejeti naslednji sklepi:

- Resorji ter predstavnika nevladnih organizacij do 1. aprila 2019 sporočijo kontaktne osebe iz 
svojega področja, ki bodo v naslednji fazi sodelovale v nadaljnjem usklajevanju vsebine po stebrih 
ter posredujejo pripombe na Uvod v strategijo. 

- Ministrstvo za notranje zadeve do 4. aprila 2019 pripravi revidirano besedilo dokumenta s 
poenoteno strukturo posameznih stebrov ter ga posreduje kontaktnim osebam za posamezno 
področje. V revidiranem besedilu se identificirajo potrebni popravki oziroma dopolnitve besedila.

- Usklajeno končno besedilo se pripravi do 10. maja 2019 in se ga posreduje v javno razpravo in 
politično usklajevanje.

4. sestanek medresorske delovne skupine
Na četrtem sestanku, ki je potekal 9. maja 2019, so bile na dnevnem redu naslednje tri točke:



1. Potrditev zapisnika 3. sestanka Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje 
izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti 
s področja migracij.

2. Obravnava Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij.
3. Razno – Vodja Medresorske delovne skupine je seznanil prisotne, da bo v začetku junija 

organiziran dogodek, na katerem bo predstavljena strategija in bo na dogodku potrebno 
zagotoviti prisotnost nosilcev stebrov za morebitna pojasnila oziroma informacije.

Glede na razpravo je bilo sklenjeno, da Ministrstvo za notranje zadeve do 17. maja 2019 posreduje 
končno besedilo strategije članom Medresorske delovne skupine, ki ga do 21. maja 2019 dopisno 
potrdijo ali posredujejo pripombe. Usklajeno končno besedilo se po 21. maju 2019 posreduje v 
politično usklajevanje in javno razpravo.

II. POROČANJE RESORJEV

1) Izvajane aktivnosti v poročevalskem obdobju, ki so povezane s področjem migracij

- Ministrstvo za notranje zadeve
V poročevalskem obdobju je Ministrstvo za notranje zadeve sklicalo dva sestanka medresorske 
delovne skupine, poleg tega pa je pripravljalo vsebino za strategijo in tudi vodilo vso koordinacijo 
priprave strategije na področju migracij. 
Policija je v poročevalskem obdobju svoje aktivnosti ciljno usmerjala na področje preprečevanja 
nezakonitega prestopanja meje z Republiko Hrvaško. Ukrepe, taktiko in načine varovanja je sproti 
prilagajala ugotovitvam analiz tveganja in sprotnim zgostitvam nezakonitega prestopanja na 
posameznih odsekih meje. Razviden je naraščajoči trend nezakonitih prestopov meje, predvsem na 
območju policijski uprav Koper, Ljubljana in Novo mesto. V varovanje meje na najbolj obremenjenih 
odsekih meje se vključujejo tudi policisti iz drugih policijskih enot na posameznih policijskih upravah, 
kakor tudi vojaki Slovenske vojske in policisti enot iz državnega nivoja.
Policija je 27. aprila 2019 v Jelšanah zagotavljala varnost shoda, ki ga je organizirala civilna iniciativa 
pod naslovom »Za varno mejo«. 

- Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje je v poročevalskem obdobju izvajalo naslednje aktivnosti, ki so povezane s 
področjem migracij:
- Zagotavljanje plačil zdravstvenim ustanovam za nujno zdravstveno obravnavo prosilcev z 
mednarodno zaščito, kot tudi tujcev, ki nelegalno vstopijo v državo. Zneski plačanih zdravstvenih 
storitev, zdravil in drugih s tem povezanih stroškov so marca znašali 30.798,88 €, aprila pa 18.241,06 
€. 
- Aktivno sodelovanje s prispevkom o zdravstvenem varstvu migrantov, na 5. Mednarodnem simpoziju 
o tuberkulozi in respiratornih okužbah (Klinika Golnik, 28. in 29. marec 2019).
- Sofinanciranje projekta Slovenske filantropije z naslovom: Pomoč in svetovanje pri zdravstveni oskrbi 
prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito, katerega namen je informiranje, 
svetovanje in nudenje pomoči pri dostopanju do zdravstvenih storitev prosilcem za mednarodno 
zaščito in osebam z mednarodno zaščito ter posledično olajšati njihov dostop do zdravstvenega 
varstva v Republiki Sloveniji.
Cilji projekta so: 

- opolnomočenje prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito 
skozi informiranje o obsegu pravic do zdravstvenih storitev in osveščanju o zdravstveni 
preventivi; 

- vzpostavitev in vzdrževanje sodelovanja z lokalnimi zdravstvenimi domovi, bolnišnicami in 
drugimi institucijami in organizacijami na lokacijah, kjer bivajo prosilci za mednarodno zaščito 
in osebe s priznano mednarodno zaščito; 



- razvijanje interdisciplinarnega in timskega pristopa pri reševanju problemov uporabnikov 
(prepletanje in povezovanje strokovnega dela različnih strokovnjakov: socialnih delavcev, 
zdravnikov, pravnikov in drugih strokovnjakov) zaradi učinkovitejšega in hitrejšega reševanja 
njihovih stisk in težav; 

- omogočanje kulturne mediacije pri zdravstveni obravnavi prosilcev za mednarodno zaščito in 
oseb s pridobljeno mednarodno zaščito. 

- Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (v nadaljevanju SOVA)
SOVA je v poročevalskem obdobju nadaljevala redne naloge, povezane z nezakonitimi migracijami. 
Spremljala je razmere v izvornih in tranzitnih državah ter dogajanje na zahodno-balkanski poti, pa tudi 
dejavnosti tihotapskih skupin in preverjala, ali so med migranti pripadniki terorističnih organizacij.

- Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za zunanje zadeve je v poročevalskem obdobju izvajalo naslednje aktivnosti, povezane s 
področjem migracij: 
- Sodelovanje s partnerskimi državami v okviru Budimpeštanskega procesa in sprejem deklaracije 

(Istanbulske zaveze ter akcijskega načrta) na SOM in ministerialu v Istanbulu februarja 2019; 
- aktivnosti vezane na follow-up in implementacijo GDM prek MNY v OZN NY, priprava na 

oblikovanje Mednarodnega preglednega foruma o migracijah (IMRF);
- sodelovanje pri pripravi predloga Sklada za azil, migracije in integracijo (AMIF) v okviru Ad hoc

delovne skupine za finančne instrumente PNZ;
- pregled aktivnosti in delovanje v okviru Globalnega pristopa k migracijam in mobilnosti EU, 

koordinacija prek HLWG (Bruselj); 
- posvetovalno srečanje na ICMPD glede prihodnosti zunanje dimenzije EU migracijske politike 

(Bruselj); 
- aktivnosti v okviru MDS za pripravo VI. stebra strategije na področju migracij.

- Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju 
UOIM)

Na UOIM deluje v okviru Medresorske delovne skupine za pripravo Strategije Vlade Republike 
Slovenije na področju migracij podskupina za pripravo stebra V. navedene strategije. Člani omenjene 
podskupine so predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za kulturo in 
UOIM. V poročevalskem obdobju se je skupina sestala enkrat, in sicer 13. februarja 2019, ko so bili vsi 
prisotni pozvani k oddaji svojih prispevkov. UOIM je prispevke prejel s strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in 
Ministrstva za notranje zadeve. Skladno z dogovorom je bil pripravljen in glavnemu koordinatorju 
posredovan osnutek stebra V. Na Ministrstvo za notranje zadeve so posredovali tudi kontaktne osebe 
za sodelovanje v ekspertni skupini.

Na UOIM delujeta dve medresorski delovni skupini:

 Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave 
mladoletnikov brez spremstva

Člani omenjene skupine so predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za 
zdravje, UOIM ter Slovenske filantropije. V poročevalskem obdobju se je skupina sestala enkrat (20. 
marca 2019). Na srečanju so predstavniki pregledali osnutek sistemske rešitve in nanj podali še nekaj 
pripomb. Sprejeti so bili naslednji sklepi:
- predstavnik Ministrstva za zdravje preveri, ali obstaja možnost, da bi zdravnik preglede opravljal v 
sprejemno-triažnem centru;
- na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je potrebno nasloviti pobudo 
glede nastanjevanja mlajših mladoletnikov brez spremstva;



- predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo preveril možnosti 
vključevanja v programe črpanja EU sredstev.

 Medresorska delovna skupina za vzpostavitev in delovanje sprejemno-registracijskih centrov 
(SRC)

Člani omenjene skupine so predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in 
UOIM. V poročevalskem obdobju se je skupina sestala enkrat (7. marca 2019). Na sestanku je 
potekala razprava o pridobivanju dokumentacije za postavitev SRC. S strani UOIM je bilo pojasnjeno, 
da so aneksi z izvajalci gradbenih del podpisani, pridobljene so lokacijske informacije, prav tako so 
delno izdelani betonski podstavki za ograjo in izbran izvajalec za postavitev ograje. Iz pridobljenih 
lokacijskih informacij izhaja, da na predvidenih lokacijah za postavitev SRC ni možno postavljati 
praktično nobenih objektov. UOIM je iz razloga, ker nima ustreznega kadra, sklenil pogodbo z 
zunanjim izvajalcem za pridobitev ustreznih dovoljenj. Pri pridobivanju ustrezne dokumentacije se k 
sodelovanju povabi predstavnike Policije v smislu obrazložitve ''zadrževanja oseb'' v prostoru. UOIM je 
pozval tudi Policijo, da naj ponovno prouči standarde za postavitev objektov za potrebe SRC in skuša 
vsebino minimizirati.
V zvezi s pridobivanjem dovoljenj je bil na Ministrstvu za okolje in prostor izveden sestanek glede 
dilem v povezavi s pridobivanjem oz. vrsto dovoljenj za postavitev SRC-ev. Izvajalci, s katerimi so 
podpisane pogodbe za gradbeno-obrtniška dela, so UOIM namreč obvestili, da soglasij za priključitev 
elektro, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture ne morejo pridobiti brez predhodno izdanega 
gradbenega dovoljenja. S strani izbranega izvajalca poteka preveritev veljavnih prostorskih aktov za 
obravnavana območja.  

- Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za obrambo je v poročevalskem obdobju redno in podrobno spremljalo razmere na 
področju migracij. Na podlagi teh so izdelovali interne ocene in napovedi, ki se uporabljajo pri 
načrtovanju lastnih aktivnosti in izdelovanju internih operativnih načrtov v primeru izkazanih potreb pri 
dodatni podpori drugim državnim organom oziroma Policiji in UOIM. V zvezi s tem so izvedli več 
delovnih sestankov na nivoju ministrstva, kjer ima usklajevalno vlogo pristojni svetovalec ministra.
Slovenska vojska redno sodeluje s Policijo pri izvajanju nadzora državne meje. Podpora se izvaja s 
pripadniki Slovenske vojske in izvajanjem drugih ukrepov, ki so usklajeni z vodstvom Policije. 
Obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo v okviru svojih pristojnosti redno izmenjuje 
informacije s Policijo in Sovo. 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ima pripravljene načrte za morebitno podporo 
UOIM, in sicer v primeru ocene, da je podpora nujna. Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje bo podporo izvajala na podlagi predhodnih usklajenih dogovorov in na zahtevo UOIM 
oziroma Vlade Republike Slovenije.
Ministrstvo se aktivno vključuje v delo medresorske delovne skupine in podskupine.

- Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kulturo je v letu 2018 izvedlo Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost 
pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v 
letih 2018 – 2019, ki je namenjen zaposlovanju, oziroma zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti 
na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti, ter krepitvi 
samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov manjšinskih etničnih 
skupnosti in invalidov. V okviru javnega razpisa je bilo za sofinanciranje izbranih 12 operacij. Operacije 
sofinancira Evropska unija, in sicer Evropski socialni sklad. Operacije so se začele izvajati oktobra 
2018 in se bodo izvajale do 31. 12. 2019. 
V šestih operacijah je opredeljeno, da bodo aktivnosti namenjene tudi migrantom in da bodo v 
operacije vključevali tudi migrante. Delež sredstev, namenjen za migrante v posamezni operaciji, ni 
mogoče oceniti, saj so operacije namenjene različnim ciljnim skupinam in ne samo migrantom.

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti



Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v poročevalskem obdobju 
izvajalo naslednje aktivnosti, povezane s področjem migracij:
- 1. 2. 2019 je Veleposlaništvo Ruske Federacije z diplomatsko noto povabilo k začetku 

pogajanj o Sporazumu med Rusko Federacijo in Republiko Slovenijo o pokojninah. V 
usklajevanju je osnutek sporazuma za pogajanja, pogajanja so potekala od 6. do 8. maja 2019 
v Moskvi.

- Dne 18. 4. 2019 je bil s strani državne sekretarke Ministrstva za zunanje zadeve ga. Leskovar 
podpisan Upravni dogovor za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko 
Slovenijo in Republiko Korejo, ki je osnova za ratifikacijo in veljavnost sporazuma.

- V zaključni fazi je postopek sprejetja Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo 
in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju. Predvidoma bo sprejet maja 2019.

- Februarja 2019 je Republika Kosovo v noti Ministrstvu za zunanje zadeve predlagala sklenitev 
več dvostranskih sporazumov z Republiko Slovenijo, med njimi je bil (ponovno) tudi predlog 
dvostranskega sporazuma o socialnem zavarovanju. Možnost pogajanj je v preverjanju.

- V pripravi je sprememba Odredbe o spremembi odredbe o določitvi poklicev, v katerih 
zaposlitev tujca ni vezana na trg dela.

- V postopku sprejema je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev. 

- V postopku internega usklajevanja je Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki je ključen za 
napotene delavce.

 Dne 24. 4. 2019 je Evropska komisija ugodila prošnji in podaljšala rok za odgovor na 
obrazloženo mnenje glede prenosa Direktive 2013/55/EU, ki spreminja Direktivo 2005/36/ES o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij.

- V postopku usklajevanja so pogajalska izhodišča za sredstva Evropskega socialnega sklada v 
naslednji finančni perspektivi. V okviru implementacije socialnih stebrov Evropske unije bo 
Republika Slovenija predlagala vključitev pred-integracijskih ukrepov za tujce.

2) Spremembe, ki bi lahko vplivale na stanje na področju migracij

- Ministrstvo za notranje zadeve
Na področju prošenj za mednarodno zaščito velja primerjalno predstaviti podatke zadnjih dveh let, da 
bi lahko nakazali pričakovane trende in upravičenost aktivacije tretje faze kontingentnega načrta za 
izvajanje postopkov pri obdelavi vlog za mednarodno zaščito. V letu 2018 je bilo vloženih 2.875 
prošenj za mednarodno zaščito. Glede na leto 2017 je bilo vloženih 1399 prošenj več oziroma skoraj 
95 odstotkov več, v primerjavi z letom 2016 pa to pomeni skoraj 220-odstotno povečanje števila 
vloženih prošenj za mednarodno zaščito. Podoben trend kot v letu 2018 se nakazuje tudi v letu 2019.

Št. prošenj v letu 2019
Januar Februar Marec April Skupaj 2019

205 216 356 334 1111

Št. prošenj v prvih štirih mesecih 2018
Januar Februar Marec April Skupaj v 2018

172 223 129 274 2875

Št. prošenj v prvih štirih mesecih 2017
Januar Februar Marec April Skupaj v 2017

33 28 131 62 1476

- Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje proučuje možnosti, kako organizirati zdravstveno obravnavo, ki poteka na 
različnih lokacijah in jo tako narediti še bolj pregledno in dostopno za prosilce za mednarodno zaščito.



- SOVA
Število migrantov na Zahodnem Balkanu se je s prihodom pomladi povečalo. Napovedane množične 
odhode (t. i. karavane) iz Turčije in Grčije so tamkajšnji varnostni organi preprečili.  

- Ministrstvo za zunanje zadeve
K boljši urejenosti migracijskih tokov in naslavljanju vzrokov migracij na srednji in daljši rok po mnenju 
Ministrstva za zunanje zadeve prispevajo implementacija in spremljanje napredka Globalnega 
dogovora o migracijah, nadaljevanje aktivnosti zunanje dimenzije migracij v okviru EU GAMM in 
regionalnih procesov (Kartum, Budimpešta, Praga, Rabat), aktivnosti na področju razvojno-tehnične in 
humanitarne pomoči ter druge zunanje-politične aktivnosti ter nadaljevanje dela medresorske delovne 
skupine za pripravo strategije na področju migracij (zunanja dimenzija migracij).

- Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM)
Vlada Republike Slovenije je dne 20.12.2018 sprejela sklep št. 21400-1/11/2018/5, s katerim je projekt 
nastanitve mladoletnikov brez spremstva v Dijaškem domu Postojna podaljšala do konca leta 2019 
oziroma do vzpostavitve sistemske oblike nastanitve. Poleg tega potekajo predpriprave za morebitno 
vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov.

- Drugi resorji
Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za javno upravo, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in 
prostor so sporočili, da v poročevalskem obdobju niso izvajali aktivnosti, ki bi vplivale na področje 
migracij oziroma nimajo vsebin za poročanje. 

Ministrstvo za finance, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do 
postavljenega roka niso prispevali k poročanju oziroma do postavljenega roka niso poslali vsebine za 
poročanje. 
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