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VABILO

1. seja Odbora 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 okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

ki bo potekala v sredo, 1. marca 2023 ob 10. uri, v veliki sejni sobi Ministrstva za notranje 

zadeve (5. nadstropje), Litostrojska cesta 54, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Pozdravni nagovor

2. Predstavitev in potrditev dnevnega reda

3. Predstavitev in potrditev Poslovnika odbora 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 okviru sklada za 

integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)

4. Predstavitev načina izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki 

Sloveniji v programskem obdobju 2021-2027 ter informacija o ključnih programskih 

dokumentih v obdobju 2021-2027:

- Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju azila, migracij in 

vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v 

programskem obdobju 2021–2027 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/2023-01-0292/uredba-o-izvajanju-uredb-eu-in-euratom-na-podrocju-

azila-migracij-in-vkljucevanja-notranje-varnosti-ter-evropskega-integriranega-

upravljanja-meja-v-programskem-obdobju-2021-2027)

- Program Sklada za azil, migracije in vključevanje

(https://evropskasredstva.si/nacionalni-program-sklada-za-azil-migracije-in-

vkljucevanje/), 

- Program Sklada za notranjo varnost (https://evropskasredstva.si/nacionalni-

program-sklada-za-notranjo-varnost/),

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

v okviru sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027
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(https://evropskasredstva.si/nacionalni-program-instrumenta-za-financno-podporo-

za-upravljanje-meja-in-vizumsko-politiko/),

- Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 

(https://commission.europa.eu/publications/partnership-agreement-slovenia-2021-

2027_sl)

5. Predstavitev strategije komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v 

Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2021-2027 ter informacija o letnem načrtu 

izvajanja ukrepov prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (Različica 1.0)

6. Predstavitev in potrditev Metodologije in meril za izbiro operacij v okviru 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 

okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027

(Različica 1.0)

7. Predstavitev in potrditev Akcijskih načrtov za izvajanje evropske politike za področje 

notranjih zadev v Republiki Sloveniji za program Sklada za azil, migracije in 

vključevanje, program Sklada za notranjo varnost in program Instrumenta za finančno 

podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano 

upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)

8. Predstavitev in potrditev letnih poročil o smotrnosti za program Sklada za azil, migracije 

in vključevanje, program Sklada za notranjo varnost in program Instrumenta za finančno 

podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano 

upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)

9. Razno

Vljudno prosimo, da se zaradi omejenosti prostora seje odbora za spremljanje udeleži član 

odbora za spremljanje oziroma v primeru odsotnosti njegov namestnik.

Svojo udeležbo prosimo potrdite na elektronski naslov pesnvm.mnz@gov.si

Sestanek bo predvidoma trajal do 13. ure.

S spoštovanjem,

Tina Heferle

državna sekretarka

predsednica nadzornega odbora



Priloge: 

1. Poslovnik odbora 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 okviru sklada za integrirano upravljanje meja v 

programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0),

2. Akcijski načrti za izvajanje evropske politike za področje notranjih zadev v Republiki 

Sloveniji za program Sklada za azil, migracije in vključevanje, program Sklada za 

notranjo varnost in program Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in 

vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem 

obdobju 2021-2027 (Različica 1.0),

3. Metodologija in merila za izbor operacij za izvajanje 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 okviru Sklada za 

integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0),

4. Letna poročila o smotrnosti za program Sklada za azil, migracije in vključevanje, 

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

upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v

programskem obdobju 2021-2027



POSLANO ČLANOM IN NAMESTNIKOM:
- Erik.Kern@gov.si
- Simona.Brescanski@gov.si
- Uros.Rojsek@gov.si

- Olga.Cedilnik@gov.si

- Simona.Gerjevic@gov.si

- Natasa.Potocnik@gov.si

- Pina.Stepan@gov.si

- Tjasa.Skreblin@gov.si

- Damijan.Janezic@gov.si

- Tomaz.Pecjak@policija.si

- Klavdija.Zajc@policija.si

- Viktor.Mlakar@gov.si

- Mitja.Bensa@gov.si

- Bostjan.Pavlin@gov.si

- Tea.Kranjc@gov.si

- Mateja.Fabina@gov.si

- Luka.Vodopivec@gov.si

- Evelyn.Filip@gov.si

- Mirjana.Matic@gov.si

- Tina.Divjak@cnvos.si

- Marko.Jare@gzs.si

- Tjasa.Skedelj@pss-slo.org
- Marko.Tanasic@sindikat-zsss.si
- Roman.Fortuna @ljubljana.si
- info@rra-giz.si  za Nataša Šterban Bezjak in Liljana Drevenšek
- Ales.Jeraj@yandex.com
- dgn.maribor@gmail.com  za Milan Kotnik

- Ales.Bucar@um.si

- Simona.Kustec@fm-kp.si

- Mateja.Sedmak @zrs-kp.si

VABLJENIM:

- Michal.Tengeri1@ec.europa.eu

- Stefano.Di-Giusto@ec.europa.eu

- Mirjam.Novakovic@gov.si

- Bozidar.Hlebec@gov.si

- Mateja.Vetrih@gov.si
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