
       Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana T: 01 428 40 00
F: 01 428 47 33 
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 500-542/2019/2
Ljubljana, 8. 1. 2020
EVA 
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ZADEVA: Informacija o obisku evropske komisarke Ylve Johansson v Sloveniji na
bilateralnem srečanju z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem, Ljubljana, 17. 
januar 2020 – 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 z informacijo o obisku evropske komisarke Ylve 
Johansson v Sloveniji na bilateralnem srečanju z ministrom za notranje zadeve Boštjanom 
Poklukarjem, Ljubljana, 17. januar 2020.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:

- Informacija o obisku evropske komisarke Ylve Johansson v Sloveniji na bilateralnem srečanju z 
ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem, Ljubljana, 17. januar 2020.

Vročiti:
- Ministrstvu za notranje zadeve
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Kabinet predsednika Vlade

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 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
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Potrebna finančna sredstva za stroške obiska 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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):



Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

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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Informacija o obisku evropske komisarke Ylve Johansson v Sloveniji na 
bilateralnem srečanju z ministrom Boštjanom Poklukarjem, Ljubljana, 17. januar 
2020

1. Namen obiska

Minister za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjan Poklukar se bo 17. januarja 
2020 v Ljubljani srečal z evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo Johannson.
Srečanje bo posvečeno razpravi o prenovi migracijske in azilne politike na ravni EU in 
bo del širšega procesa posvetovanj z državami članicami ob začetku delovanja nove 
Evropske komisije.

2. Program obiska

Obisk evropske komisarke Ylve Johansson bo potekal 17. januarja 2020 v Ljubljani.
Predvidena sta delovno srečanje in delovno kosilo. 

3. Obrazložitev

Evropska komisarka za notranje zadeve je decembra 2019 nastopila svoj mandat, v 
okviru katerega mora pripraviti nov migracijski pakt (New Pact on Migration and 
Asylum), ki ga je napovedala predsednica Komisije Ursula von der Leyen. Med šestimi 
prednostnimi nalogami Komisije v obdobju 2019–2024 spada področje notranjih zadev 
pod prioriteto z naslovom »Spodbujanje našega evropskega načina življenja«. Skupaj z 
novim začetkom reševanja migracijske problematike ima komisarka Johanssonova tudi 
druge naloge. Mednje spadajo cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj, Evropska 
varnostna unija, mednarodni terorizem in notranja varnost ter hibridne grožnje.

Komisarka želi z ministrom Poklukarjem opraviti poglobljeno razpravo o novem 
migracijskem paktu. Pakt bo postavil smernice razvoja migracijske in azilne politike, s 
čimer želi Evropska komisija nasloviti aktualne izzive na področju nezakonitih in 
zakonitih migracij, vračanja in mednarodne zaščite, in hkrati preseči razkol, ki je v 
dosedanjih pogajanjih nastal med državami članicami. 

Minister Poklukar bo komisarko seznanil s stališči Republike Slovenije, kot so bila 
oblikovana za zasedanja Sveta ministrov za razprave o prihodnjih usmeritvah teh 
politik. Dodatno bo komisarki predstavil varnostne izzive v povezavi z naraščanjem 
nezakonitih migracij po zahodno-balkanski migracijski poti in kl jučne prioritete 
slovenskega predsedstva Svetu EU na področju notranjih zadev. 

Stališča RS do komisarkinih predlogov bodo temeljila na tistih, ki so bila oblikovana po 
predpisanih postopkih priprave in potrjevanja stališč do zadev EU.

4. Delegacija Republike Slovenije

- Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, vodja delegacije;
- mag. Melita Šinkovec, državna sekretarka, članica delegacije;
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- Nataša Hvala Ivančič, p.p. vodja kabineta ministra, članica delegacije; 
- mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije, članica delegacije; 
- Urška Židan, v.d. generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve, 

migracije in naturalizacijo, članica delegacije;
- mag. Lado Bradač, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne 

naloge, član delegacije;
- Matej Torkar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

Ministrstvo za notranje zadeve, član delegacije. 
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