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

ZADEVA: Strategija Vlade RS na področju 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) je 
Vlada Republike Slovenije na ……… seji dne …………. sprejela naslednji sklep:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij. 

Številka:
V Ljubljani, dne 

                                                      

                                                                              Stojan Tramte
                                                                            generalni sekretar

                                                                          

Prejmejo:
- ministrstva in vladne službe

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:
 Urša Židan, v.d. generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in 

naturalizacijo
 Nataša Potočnik, direktorica Urada za migracije na Ministrstvu za notranje zadeve, 

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:
Vladna koalicija si je v Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za 



mandatno obdobje 2018–2022 na področju migracij med drugim zadala nalogo izdelati celovito 
migracijsko strategijo, ki bo temeljila na medresorskem povezovanju. Z namenom priprave in 
spremljanja izvajanje strategije je Vlada RS na seji 15. 11. 2018 ustanovila medresorsko delovno 
skupino. 

Predlog strategije definira cilje, usmeritve ter ukrepe za učinkovito upravljanje migracij v RS s 
celotnega področja migracij, t. j zakonitih migracij, mednarodne zaščite, nezakonitih migracij, 
vključevanja tujcev v slovensko družbo in mednarodnega vidika migracij. Predlog strategije temelji na 
že sprejetih ciljih, usmeritvah ter ukrepih za učinkovito in kakovostno upravljanje migracij, ki že 
obstajajo in ki bodo tako postali del Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij. 

Šest stebrov strategije je med seboj povezano in tvorijo celovit pristop k upravljanju migracij.

Za financiranje strategije bodo poleg sredstev iz proračuna Republike Slovenije na voljo za izvajanje 
strategije tudi evropska sredstva iz različnih finančnih instrumentov.

Z namenom vključitve zainteresirane javnosti v pripravo strategije je bila pred njeno obravnavo na 
Vladi RS na Fakulteti za varnostne vede organizirana javna razprava.

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: /

1. 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

2. II. Finančne posledice za državni proračun

3. 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

4. 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

5. 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: DA

Gradivo je bilo 
objavljeno na spletni 
strani MNZ, v rubriki 
Obveščamo.  Z 
namenom vključitve 
zainteresirane javnosti v 
pripravo strategije je bila 
19. junija 2019 na 
Fakulteti za varnostne 
vede organizirana javna 
predstavitev z razpravo.  
Na dogodek je bilo z 
namenom čim širše 
izmenjave mnenj 
povabljenih več kot 80 
raz l ičn ih organizaci j  



civilne družbe in 
institucij, ki na različne 
načine delujejo na 
področju migracij 
(nevladne organizacije, 
javni zavodi, 
izobraževalne institucije, 
društva, zavodi). 
Razprava je potekala 
zelo konstruktivno, 
predstavniki 
medresorske delovne 
skupine oziroma 
predstavniki posameznih 
stebrov strategije so 
pozorno prisluhnili 
predlogom 
predstavnikov civilne 
družbe ter jim na 
konkretne predloge 
odgovorili.

Narava gradiva, glede na vsebino, ne predvideva sodelovanja javnosti.  

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



                                                                                                                                 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 Republike Slovenije na ……… seji dne …………. sprejela naslednji sklep:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij.

Št.
V Ljubljani, dne 

                                                      

                                                                               Stojan Tramte
                                                                            generalni sekretar

PRILOGA: 1

Prejmejo:
- ministrstva in vladne službe
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