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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija o srečanju Franca Kanglerja, državnega sekretarja na Ministrstvu za 
notranje zadeve Republike Slovenije s Terezijo Gras, državno sekretarko na Ministrstvu za 
notranje zadeve Republike Hrvaške, Ljubljana, 23. februar 2021 – 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 je sprejela informacijo o srečanju Franca Kanglerja, državnega sekretarja
na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije s Terezijo Gras, državno sekretarko na 
Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške, ki bo potekalo 23. februarja 2021 v Ljubljani.

Mag. Janja Garvas Hočevar 
V.D. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloga:

- Informacija o srečanju Franca Kanglerja, državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve 
Republike Slovenije s Terezijo Gras, državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve 
Republike Hrvaške, Ljubljana, 23. februar 2021

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:
Suzana Ivanović, sekretarka, Kabinet ministra, 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 srednja 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: /
(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.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

               Aleš Hojs

                 minister
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Informacija o srečanju Franca Kanglerja, državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje 
zadeve Republike Slovenije s Terezijo Gras, državno sekretarko na Ministrstvu za 
notranje zadeve Republike Hrvaške, Ljubljana, 23. februar 2021

1. Namen obiska

Na povabilo Franca Kanglerja, državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve 
Republike Slovenije, bo v torek, 23. februarja 2021 v Ljubljani potekalo srečanje s Terezijo 
Gras, državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške. 

2. Program obiska

Obisk Terezije Gras, državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške
bo potekal 23. februarja 2021 v Ljubljani v prostorih Ministrstva za notranje zadeve. 

3. Obrazložitev

Državna sekretarja se bosta pogovarjala o aktualnih temah policijskega sodelovanja med 
državama.

Pregledala bosta stanje na področju ilegalnih migracij na zahodno balkanski poti in na 
slovensko-hrvaški meji. Proučila bosta možnosti  z a nadaljnjo krepitev sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško pri preprečevanju nezakonitih prehodov slovensko-
hrvaške meje.

4. Delegacija Republike Slovenije

- Franc Kangler, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve,
- dr. Anton Olaj, generalni direktor Policije
- Danijela Šerbinek, Kabinet ministra
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