
       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: 500-44/2018/14 (102-05)
Ljubljana, 11. 1. 2021

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

ZADEVA: Izhodišča za sodelovanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na zaključni 
videokonferenci projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPAII 2014 Podpora 
krepitvi boja proti trgovini z ljudmi, 20. 1. 2021 – predlog za dokončno 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 in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne …... sprejela naslednji sklep: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za sodelovanje ministra za notranje zadeve 
Aleša Hojsa na zaključni videokonferenci projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
IPAII 2014 Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi, ki bo potekala 20. 1. 2021.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:
- Aleš Hojs, minister, vodja delegacije,
- Suzana Ivanović, Kabinet ministra, članica delegacije,
- Gregor Janc, vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije, Policija, član 

delegacije.

dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Priloga:
- Izhodišča

Vročiti:
1. Ministrstvu za notranje zadeve
2. 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:
Suzana Ivanović, sekretarka, kabinet ministra
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 NE



naslednjih treh letih
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

Aleš Hojs
minister



Izhodišča za sodelovanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na zaključni videokonferenci 
projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPAII 2014 Podpora krepitvi boja proti 

trgovini z ljudmi, 20. 1. 2021 

Ministrstvo za notranje zadeve je kot sodelujoči partner sodelovalo pri projektu tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi (SR 14 JH 01 18, 
(»Support to strengthening fight against trafficking in Human Beings«). Cilj projekta je bila krepitev 
srbskih organov v boju proti vsem oblikam trgovine z ljudmi v skladu z dobrimi praksami EU. Projekt v 
vrednosti 1.000.000€ je financirala Evropska komisija v okviru instrumenta za predpristopno pomoč –
IPAII 2014 in je trajal dve leti.

Zaključna konferenca projekta bo potekla 20. 1. 2021 prek videokonference. Na njej bodo sodelovali 
predstavniki sodelujočih držav Srbije, Avstrije in Slovenije, uvodne nagovore pa bodo podali ministri za 
notranje zadeve.

Minister Hojs bo v nagovoru udeležencem konference poudaril podporo Ministrstva za notranje 
zadeve in Policije prizadevanjem Srbije pri izvedbi reform na področju notranjih zadev. Kot zelo dober 
način sodelovanja ocenjujemo projekte tesnega institucionalnega sodelovanja, kjer Slovenija v Srbiji 
trenutno sodeluje še pri dveh tovrstnih projektih (projekt Podpora upravljanju migracij in azilnemu 
sistemu v Republiki Srbiji in Podpora pri pripravi ustanovitve SIRENE biroja v Srbiji).

Slovenija ocenjuje, da so bili v celoti doseženi vsi zastavljeni cilji projekta. S kratkoročnimi strokovnjaki 
je Slovenija sodelovala pri vseh treh komponentah projekta, v celoti pa je izvedla aktivnosti
komponente Analiza institucionalnega okvirja in organizacijskih kapacitet v boju proti trgovini z ljudmi. 
Poleg tega je predstavnik policije kot rezidenčni svetovalec (RTA) delo opravljal v Srbiji v tesnem 
sodelovanju s partnerji v državi prejemnici. Minister Hojs se bo partnerjem pri projektu zahvalil za 
dobro  sodelovanje, ki so ga strokovnjaki v času projekta še nadgradili. 

Dogodek bo potekal virtualno, udeležila pa se ga bo delegacija Republike Slovenije v sestavi: 
- Aleš Hojs, minister, vodja delegacije,
- Suzana Ivanović, Kabinet ministra, članica delegacije,
- Gregor Janc, vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije, Policija, član delegacije.
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