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Zadeva: Poziv za imenovanje članov in namestnikov v Odbor za spremljanje programa 

Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost

in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko 

politiko v obdobju 2021–2027

Spoštovani,

Slovenija mora, skladno s prvim odstavkom 38 člena Uredbe (EU) 2021/10601 in upoštevajoč 

Delegirano uredbo (EU) št. 240/20142, najkasneje v treh mesecih od datuma uradnega 

obvestila EK o odobritvi programa, ustanoviti in imenovati svoje člane v Odbor za spremljanje

programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in 

programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v obdobju 

2021–2027 (v nadaljevanju Odbor). Slovenija bo za vse tri programe ustanovila en sam Odbor, 

ustanovna seja Odbora je predvidena konec februarja 2023.

Naloge Odbora so opredeljene v 40. členu Uredbe (EU) 2021/1060. Odbor bo na ustanovni seji 

sprejel poslovnik delovanja. Vsak član Odbora ima en glas. Seznam članov Odbora bo skladno 

z 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 javno objavljen.

Na osnovi 8. člena Uredbe (EU) 2021/1060 vsaka država članica za programe organizira in 
izvaja celovito partnerstvo v skladu s svojim institucionalnim in pravnim okvirom ter ob 
upoštevanju posebnosti skladov. To partnerstvo vključuje vsaj naslednje partnerje:

(a)   regionalne, lokalne, mestne in druge javne organe;
(b)   ekonomske in socialne partnerje;

                                                  
1 Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični 

prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije 
n vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko.

2 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za 
partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

POSLANO PO SEZNAMU



(c) ustrezna telesa, ki predstavljajo civilno družbo, kot so okoljski partnerji, nevladne 
organizacije in telesa, odgovorna za spodbujanje socialne vključenosti, temeljnih pravic, 
pravic invalidov, enakosti spolov in nediskriminacije;

(č) raziskovalne organizacije in univerze, kjer je to primerno.

Na osnovi 8. člena Uredbe (EU) 2021/1060 ob upoštevanju posebnosti skladov smo pripravili 

poziv za imenovanje v Odbor za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, 

programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za 

upravljanje meja in vizumsko politiko v obdobju 2021–2027, in sicer predlagamo vključitev 

predstavnikov:

1. ministrstev, služb in uradov:
- član, predsedujoči iz ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, državni sekretar,
- namestnik predsedujočega iz ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, 
- sekretar Odbora iz ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, 
- član in namestnik iz ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, organ upravljanja,
- član in namestnik iz ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, področje migracij,
- član in namestnik iz ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, področje zaščite žrtev 

trgovine z ljudmi,
- član in namestnik iz ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, Policije,
- član in namestnik iz ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, vizumsko področje,
- član in namestnik iz ministrstva, pristojnega za obrambo, področje za zaščito in 

odpornost kritične infrastrukture ter obvladovanje kriz,
- član in namestnik iz urada, pristojnega za oskrbo in integracijo migrantov, področje 

sprejema, oskrbe in integracije ter preprečevanja radikalizacije, 
- član in namestnik iz ministrstva, pristojnega za finance, posredniško telo za izvajanje 

finančnih transakcij med EU in nacionalnim proračunom, 
- član in namestnik iz ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, posredniško telo za 

operacije, ki se izvajajo na podlagi javnih razpisov,
2. nevladnih organizacij in institucij s področja enakosti in človekovih pravic:
- član in namestnik Varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
- član in namestnik Zagovornika načela enakosti,
- član in namestnik Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 

organizacij – CNVOS,
4. ekonomskih in socialnih partnerjev:
- član in namestnik delodajalskih organizacij imenovanih v Ekonomsko-socialni svet,
- član in namestnik sindikalnih organizacij imenovanih v Ekonomsko-socialni svet,
5. regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih javnih organov:
- en skupni član in namestnik kot predstavnika Skupnosti občin Slovenije, Združenja 

občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije,
- član in namestnik Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije,
6. invalidske organizacije:
- en skupni član in namestnik kot predstavnika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij 

Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije,

7. raziskovalnih organizacij in univerz:

- član in namestnik Rektorske konference Republike Slovenije.

Z namenom zagotovitve učinkovitega dela Odbora je pri imenovanju predstavnikov potrebno 

upoštevati naslednje usmeritve (obrazložitve za imenovanje):

 strokovnost – član naj bi v okviru Odbora prispeval svoje strokovno znanje s področja, 

zaradi katerega je imenovan v Odbor (glede na specifične cilje programov AMIF, SVN 

in IUMV v obdobju 2021–2027, ki so v prilogi k temu dopisu),

 krovno poznavanje skladov EU – zaželeno je, da član Odbora predstavlja krovno 

organizacijo in ima specifična znanja s področja skladov EU (zaželena je kontinuiteta 

sodelovanja predstavnikov iz dosedanjega nadzornega odbora 2014–2020),

 načelo nepristranskosti oz. izločitev konflikta interesov imenovanih članov in njihovih 

namestnikov, vključno z načelom, da član Odbora ne sme biti plačan iz projekta, 

sofinanciranega v okviru Programov AMIF, SVN ali IUMV v obdobju 2021–2027,

 zagotavljanje enakosti spolov skladno z 9. členom Uredbe (EU) 2021/1060.



Prosimo vas, da nam ob upoštevanju zgoraj navedenih usmeritev posredujete predlog člana in 

njegovega namestnika do 16. 1. 2023. Predlog naj vsebuje ime institucije, ime in priimek 

člana/članice Odbora, e-mail, telefon ter obrazložitev imenovanja (kot prilogo k predlogu).

V primeru dodatnih vprašanj ali pojasnil se prosimo obrnite na mag. Miroslavo Senčar, 

dosegljivo na telefon: 01 428 44 54 ali e-mail: miroslava.sencar@gov.si. 

S spoštovanjem,

           Tina Heferle

     državna sekretarka

Priloge:

- Program Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021-2027

- Program Sklada notranjo varnost za obdobje 2021-2027

- Program Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za 

obdobje 2021-2027

Poslati:

- Ministrstvo za notranje zadeve (gp.mnz@gov.si, ses.mnz@gov.si, spbtl.mnz@gov.si),

- Ministrstvo za notranje zadeve - Policija (gp.policija@policija.si),

- Ministrstvo za obrambo (glavna.pisarna@mors.si),

- Ministrstvo za zunanje zadeve (gp.mzz@gov.si),

- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si, suseu.mf@gov.si),

- Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (gp.uoim@gov.si),

- Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (info@varuh-rs.si),

- Zagovornik načela enakosti (gp@zagovornik-rs.si),

- CNVOS (info@cnvos.si),

- Ekonomsko-socialni svet (ess@gov.si),

- Združenje občin Slovenije (info@zdruzenjeobcin.si),

- Skupnost občin Slovenije (info@skupnostobcin.si),

- Združenje mestnih občin Slovenije (zmos@koper.si),

- Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (info@nsios.si),

- Zavod invalidskih podjetij Slovenije (info@zavod-ips.si),

- Združenje regionalnih razvojnih agencij Slovenije (info@rra-giz.si),

- Rektorska konferenca Republike Slovenije (bernarda.GolobHribar@uni-lj.si).
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