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Dnevni red:
1. Uvodni nagovor
- Benedikt Jeranko, generalni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve

2. Splošna predstavitev priprave programa
- Dr. Simona Brešćanski iz Službe za evropska sredstva na MNZ

3. Predstavitev vsebine programa
- Področje skupnega evropskega azilnega sistema: Pina Stepan iz Direktorata za migracije na 
MNZ;
- Področje zakonitih migracij in vključevanja: Luka Vodopivec iz Urada za oskrbo in integracijo 
migrantov;
- Področje vračanja: Andrej Casar iz Centra za tujce.

4. Vprašanja in odgovori na morebitne predloge deležnikov-partnerjev



Potek posveta: 

1. Uvodni nagovor

Benedikt Jeranko je pozdravil prisotne ter pojasnil, da je bila izvedba tega posveta predlagana
na nadzornem odboru. Namen je izmenjava informacij med pripravljavcem nacionalnega 
programa (NP) za sklad AMIF in deležniki-partnerji, in sicer v delu, ki se nanaša na upravičene 
stroške iz sklada AMIF. Navedeno aktivnost določa tudi 8. člen Uredbe o določitvi skupnih 
določb o skladih (CPR uredba). Predstavljen bo program, deležniki-partnerji pa lahko podajo 
svoje predloge in ideje za izboljšanje programa. Po predstavitvi bodo podani odgovori na 
vprašanja oziroma, v kolikor to v tem trenutku ne bo mogoče, bodo ti podani naknadno.

2. Splošna predstavitev priprave programa

Dr. Simona Brešćanski je povedala, da sta podlagi za pripravo NP dve uredbi, in sicer Uredba 
vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Uredba o določitvi skupnih 
določb o skladih, t.i. CPR. Za Slovenijo je na voljo 44,5 mio EUR, pri čemer je v prvi fazi na 
voljo 50% sredstev, 10% se jih dodeli ob vmesnem vrednotenju, 40% pa so dodatna sredstva 
za posebne ukrepe, nujno pomoč, kar bo EK na podlagi pozivov in prejetih vlog dodelila 
državama članicam preko njihovih NP (v okviru deljenega upravljanja). 

AMIF prispeva k 4 specifičnim ciljem:
SO1: okrepiti in razvijati skupni evropski azilni sistem,
SO2: okrepiti in razvijati zakonite migracije in vključevanje državljanov tretjih držav,
SO3: boj proti nedovoljenim migracijam, vračanje in ponovni sprejem (reintegracija),
SO4: solidarnost in pravična delitev odgovornosti med državami članicami.

V okviru vsakega specifičnega cilja so bile določene ciljne skupine za izvajanje aktivnosti.

Na MNZ smo že pred sprejemom obeh ključnih uredb pričeli s pripravo NP ter ga usklajevali 
najprej s pristojnimi službami za izvajanje aktivnosti, nato neformalno tudi z EK, pri čemer smo 
upoštevali pripombe, s čimer smo postopoma izboljševali program. Zadnja verzija bo na EK 
poslana preko uradnega sistema, s ciljem, da bo NP čim prej potrjen, kar bo omogočilo čim 
prejšnje črpanje sredstev.

3. Predstavitev vsebine programa

Pina Stepan je predstavila področje skupnega evropskega azilnega sistema. Pojasnila je, da je 
maja 2021 del aktivnosti s sprejetjem spremembe Zakona o tujcih prešlo na Urad za integracijo 
in oskrbo migrantov. Nadaljevale se bodo glavne aktivnosti iz prejšnjega programa, pri čemer 
se bodo nekateri projekti še povečali. Cilj je vzpostaviti učinkovite postopke. Predstavila je 
novosti, ki jih je prinesla sprememba Zakona o mednarodni zaščiti ter glavne ukrepe, ki se bodo 
izvajali, predvsem vezano na dostop do informacij za prosilce, pravne storitve, prevajalske 
storitve, ukrepe za ranljive kategorije ter usposabljanje uslužbence, ki izvajajo naloge.

Luka Vodopivec je predstavil predvidene aktivnosti UOIM s področja azila in zakonitih migracij 
in vključevanja. Glavne aktivnosti, ki bodo na področju azila izvedene na podlagi javnih 
razpisov, so informiranje prosilcev, kar se je izvajalo že v prejšnjem programu ter se bo še 
nadaljevalo, opismenjevanje, učna pomoč, aktivnosti, vezane na mladoletnike brez spremstva, 
prostočasne aktivnosti, preprečevanje trgovine z ljudmi ter nasilja nad spolom. Vezano na 
vključevanje oseb je predvidenih veliko novih aktivnosti, kot npr. inovativne sheme vključevanja, 



usposabljanje posameznikov v okviru tima predstavnikov kompetentnih služb na lokalnem 
nivoju, vzpostavitev informacijskega medkulturnega središča in drugo. Nadaljevale se bodo 
aktivnosti, kjer je predvideno sodelovanje nevladnih organizacij, kot npr. ozaveščanje družbe o 
migrantski tematiki, informiranje državljanov tretjih držav, krepitev medkulturnega dialoga, 
opismenjevanje, učna pomoč, socializacija otrok in mladine, usposabljanje oseb z mednarodno 
zaščito za vstop na trg dela.

Andrej Casar je predstavil področje vračanja. Nadaljevale se bodo aktivnosti iz obstoječe 
sheme. Izvedene bodo aktivnosti za izboljšanje bivalnih pogojev v Centru za tujce, kriti bodo 
tekoči stroški v CT. Izvajala se bo krepitev sodelovanja z državami, kamor se tujci vračajo, 
psihološka in socialna oskrba, prevajalske storitve. Operacije vračanja se bodo izvajale v okviru 
agencije Frontex, kjer so uvedene novosti, s 1. 4. 2022 se bo pričel projekt reintegracije, ki bo s
27 držav, ki jih projekt pokriva, kasneje razširjen na 50 držav. Spremljanje prisilnega vračanja 
se trenutno izvaja v okviru Slovenske Karitas. Izvajalo se bo usposabljanje ter sodelovanje z 
državami članicami EU ter druge aktivnosti.

4. Vprašanja in odgovori - razprava

Iza Thaler, Mirovni Inštitut: Ali nameravate v okviru tega programa financirati  pravno pomoč za 
prosilce tudi na prvi stopnji, kot je bilo to v preteklosti?

Odgovor:
Tovrstne aktivnosti brezplačne pravne pomoči se sedaj izvajajo preko drugega projekta. Za 
prosilce na prvi stopnji se izvaja pilotni projekt, to sedaj pokrivajo individualni svetovalci po 
pogodbah z MNZ ter so bili sprejeti na podlagi svojih izkušenj, vključno z informiranjem in 
pravno pomočjo na prvi stopnji.

Mateja Krvina, ZOS: V kakšne aktivnosti pričakujete, da bi se še lahko vključile občine? Ali so 
za to na voljo kakšna sredstva? Podan je predlog, da se pri pripravi razpisov vključijo tudi 
predstavniki združenja občin.

Odgovor:
Neposredna dodelitev sredstev ni možna, je pa možno v okviru javnih razpisov financirati 
aktivnosti, npr. v okviru aktivnosti UOIM. V NP so že vključeni določeni projekti, ki jih izvajajo 
lokalne skupnosti, npr. projekt pomoči osebam z mednarodno zaščito za vstop na trg dela. 
Projekti se nanašajo tudi na usposabljanje predstavnikov kompetentnih služb, kjer lahko 
potencialno sodelujejo občine. Seveda pa je na splošno interes, da bi se v proces vključevanja 
državljanov tretjih držav vključile tudi občine oz. lokalne skupnosti. Predlog vključitve ZOS pri 
načrtovanju javnih razpisov bo tudi upoštevan.

Iva Perhavec, IOM:
- Vezano na aktivnosti za ženske migrantke je vprašanje, ali je tu mišljeno področje prosilcev 

za MZ ali tudi širše v skupnosti. Ugotavljajo, da so potrebe po aktivnostih za ženske tudi v 
lokalnih skupnostih, na področju jezika in tudi širše, npr. na področju preprečevanja nasilja 
na podlagi spola.

- Ali so predvidene aktivnosti ozaveščanja javnosti o migracijah?
- Komentar glede vračanja: do sedaj je to izvajal IOM, pri čemer so se zavzemali, da bi se 

izvajanje razširilo na prosilce, ki odstopijo od prošnje za MZ, ali pa jim je prošnja zavrnjena.

Odgovor:
Načrtujejo se programi oz. projekti tako, da se na nivoju prosilcev za MZ predvideva širitev že 
obstoječega projekta na preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu. To 



se nanaša na podporo ženskam in tudi na ženske, ki že imajo status MZ, sedaj verjetno tudi 
začasne zaščite. Aktivnosti bodo nudile dodatno podporo vključevanju oseb. 
Tudi na področju ozaveščanja javnosti je predvidena vsebina. Načrtujejo se programi 
ozaveščanja družbe in okrepitev obstoječega portala INFOTUJCI. Vsebine bodo povezane tudi 
z obeležitvijo svetovnega dneva beguncev.

Ibrahim Nouhoum, Zavod Mednarodni afriški forum: Ibrahim Nouhoum se je zahvalil za vabilo 
na posvet ter za predstavitev. Pobude so dobrodošle. Povedal je, da bo še naprej spremljal 
dogajanje na tem področju.

Iza Thaler, Mirovni Inštitut: Vezano na omenjene prenove in ustvarjana nova mesta v sprejemni 
infrastrukturi in kazalnik v metodologiji o novih mestih v sprejemni infrastrukturi (45 novih mest 
za mladoletnike brez spremstva ter 0 prenovljenih mest) jo zanima, koliko je dejansko 
načrtovano število novoustvarjenih mest za prosilce in koliko se jih načrtuje za prenovo.

Odgovor:
Trenutno je predvidenih 45 novih mest za mladoletnike brez spremstva, in sicer, ko bo
vzpostavljena ustrezna sistemska rešitev. V tej fazi zaenkrat več ni možno pojasniti.

Mateja Krvina, ZOS: Podan je predlog za UOIM vezano na ozaveščanje javnosti o migracijah. 
Na ZOS imajo dober kanal ozaveščanja, zato predlaga, da se tudi na tem področju vključijo, ko 
bodo razpisi v pripravi.

Odgovor:
Upoštevana bo ta možnost po potrebi.

Zaključek:

Benedikt Jeranko se je zahvalil prisotnim za udeležbo, predstavitve in konstruktivno razpravo. 
MNZ bo čim prej pripravil končno verzijo programa ter ga poslal na EK v potrditev. MNZ si želi 
čim prejšnje potrditve nacionalnega programa in s tem čim prejšnji pričetek črpanja sredstev. 
Glede na dogodke v zadnjem času, bo verjetno potrebno tekom izvajanja programa prilagajati 
aktivnosti, tudi takrat bomo deležnike-partnerje prosili za pomoč oziroma njihove morebitne 
pobude. V kolikor bo izkazana potreba po ponovnem srečanju v tej obliki, bo le-to izvedeno, o 
čemer bodo pristojni obveščeni.

Zapisala:

Nataša Grgasovič
sekretarka

Benedikt Jeranko
generalni sekretar
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