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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 4. zasedanju odbora 
Iniciative za integrativno upravljanje notranje varnosti, Skopje, 18. november 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 je sprejela izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije 
na 4. zasedanju odbora Iniciative za integrativno upravljanje notranje varnosti (IISG), ki bo 
potekalo v Skopju 18. novembra 2019.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:
- Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, vodja delegacije;
- Nataša Hvala Ivančič, p. p. vodja Kabineta ministra, članica delegacije;
- Matej Torkar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo 

za notranje zadeve, član delegacije;
- Staša Nunič Kadunc, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za notranje zadeve, članica delegacije.

Stojan Tramte
generalni sekretar

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, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo 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 m a l a  i n  s r e d n j a  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
 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:
Zasedanja se bo udeležil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar z delegacijo. Potrebna 
finančna sredstva so zagotovljena v okviru materialnih stroškov Ministrstva za notranje zadeve.
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
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
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Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 4. zasedanju odbora 
Iniciative za integrativno upravljanje notranje varnosti (IISG), Skopje, 18. november 2019

1. Namen srečanja:
V Skopju v Severni Makedoniji bo 18. novembra 2019 potekalo že četrto zasedanje odbora 
Iniciative za integrativno upravljanje notranje varnosti (IISG). Na srečanje so vabljeni ministri za 
notranje zadeve držav, sodelujočih v IISG: Republike Albanije, Republike Avstrije, Bosne in 
Hercegovine, Črne gore, Republike Finske, Republike Hrvaške, Republike Kosovo, Republike 
Severne Makedonije, Republike Srbije in Republike Slovenije. Vabljeni so tudi predstavniki 
inštitucij in agencij EU, mednarodnih in regionalnih organizacij ter drugih zainteresiranih 
partnerjev.

2. Program srečanja:
Srečanje bo potekalo ob robu prvega dne ministrskega foruma za pravosodje in notranje 
zadeve EU – Zahodni Balkan, in sicer 18. novembra 2019 v popoldanskem času. 

3. Obrazložitev:
Zasedanje odbora IISG bo namenjeno zaključku vmesnega ocenjevalnega obdobja o 
prihodnosti IISG, skladno z zaključki, sprejetimi na zadnjem zasedanju odbora IISG februarja 
letos. Na dnevnem redu zasedanja bo tako zgolj ena vsebinska točka, to je potrditev 
posodobljene verzije pogojev delovanja IISG.

Posvetovanja o posodobitvi pogojev delovanja IISG potekajo vse od junija letos pod vodstvom 
Evropske komisije. Vanje so bili vključeni partnerji z Zahodnega Balkana, države članice EU, 
Evropska služba za zunanje delovanje, Koordinator EU za boj proti terorizmu, vodilni partnerji 
IISG in podporna skupina IISG. 

Stališče Republike Slovenije:
Slovenija ocenjuje IISG kot dragoceno in učinkovito platformo za usklajevanje in določanje 
prednostnih dejavnosti na področju notranje varnosti v regiji Zahodnega Balkana, zato je 
zainteresirana za njeno nadaljevanje. Strinjamo se, da je potrebna posodobitev veljavnih 
pogojev delovanja, pri tem pa mora biti naša glavna skrb kontinuiteta. Največji prispevek IISG je 
dejstvo, da so upravičenke iz Zahodnega Balkana aktivno vključene v postopek določanja 
prednostnih nalog in potreb, kar preprečuje podvajanja in vrzeli ter hkrati krepi regionalno 
lastništvo nad aktivnostmi. 

Prvenstveno nas skrbijo tri ključne spremembe pogojev delovanja IISG, ki zmanjšujejo ali 
ukinjajo vlogo partnerjev iz Zahodnega Balkana in do sedaj zelo aktivnih partnerjev iz EU, tudi 
Slovenije:

 izrinjanje nekaterih deležnikov iz procesa upravljanja IISG skozi omejitev glasovalnih 
pravic na sestankih odbora IISG,

 možnost odločanja brez soglasja vseh članov odbora IISG, kar pomeni tudi brez 
soglasja vseh partnerjev iz Zahodnega Balkana; glede na to, da se za zasedanja 
odbora ne zahteva sklepčnost, bi lahko skladno s predlaganimi spremembami odločitve 
sprejemala Evropska komisija sama,

 izrinjanje Brdo procesa kot platforme za srečanja odbora IISG, kar pomeni, da bi se
regionalno voden proces enakovrednih partnerjev spremenil v proces, voden s strani 
Evropske komisije.

Slovenija si bo v pogajanjih o posodobitvi pogojev delovanja IISG prizadevala za uveljavitev 
zgoraj navedenih ključnih interesov Slovenije.  
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4. Delegacija Republike Slovenije

 Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, vodja delegacije;
 Nataša Hvala Ivančič, p. p. vodja Kabineta ministra, članica delegacije;
 Matej Torkar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za notranje zadeve, član delegacije;
 Staša Nunič Kadunc, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za notranje zadeve, članica delegacije.


	9309D114D65EBCEDC12584AA00228664_0.in.doc

		2019-11-06T07:24:15+0100
	Boštjan Poklukar




