
 

                                                                

Strokovna razprava je organizirana v okviru projektov podprtih skozi program Active Citizenship Slovenija; program je 
namenjen nevladnim organizacijam. Slovenija je ena izmed petnajstih držav članic EU, ki jim države donatorice – Norveška, 
Islandija in Lihtenštajn – namenjajo sredstva preko tega programa. Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna 
družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine.Za vse informacije o programu, razpisih ter dejavnostih v 
podporo prijaviteljem in izvajalcem projektov obiščite spletno stran programa Active Citizens Fund v Sloveniji: 
https://acfslovenia.si/. 
 

 

Delavska svetovalnica, Slovenska filantropija in Pravno-informacijski center nevladnih org. – PIC 

vabimo na javno razpravo o predlogih sprememb Zakona o tujcih in Zakona o mednarodni 

zaščiti 

Kaj napovedujejo predlogi sprememb Zakona o tujcih in Zakona o mednarodni zaščiti in ali Slovenija še 

ščiti temeljne pravice prosilcev za azil, beguncev in migrantov? V nadaljevanju pa bo potekala razprava 

o predvidenih spremembah integracijskih ukrepov za osebe z mednarodno zaščito. 

10. september 2020, 9:30-13:00, Dom sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana (šesto 

nadstropje) 

Slovenska zakonodaja s področja mednarodne zaščite in zaščite migrantov je že nekaj let visoko na 

politični agendi; zakonodaja se spreminja hitro in vse bolj v smeri restriktivnih ukrepov. Z namenom 

jasnejše osvetlitve predlaganih sprememb, predvsem pa posledic takšne zakonodaje, organiziramo 

razpravo v dveh delih: 

1. ZAKON O TUJCIH  

9:30 – 10:00   predstavitev ključnih napovedanih sprememb  

10:00 - 11:00  moderirana strokovna razprava (vabljeni: Boštjan Šefic, MNZ,  Miha Horvat, namestnik 

Varuha človekovih pravic, dr. Milan Brglez, evropski poslanec, doc. dr. Samo Bardutzky, Pravna 

fakulteta v Ljubljani, Goran Lukič, Delavska svetovalnica, Urša Regvar, PIC) 

2. ZAKON O MEDNARODNI ZAŠČITI 

11:15 – 11:45 predstavitev ključnih napovedanih sprememb 

11:45 – 12:45 moderirana strokovna razprava (vabljeni: Nataša Potočnik, MNZ,  mag. Katarina Štrukelj, 

UIOM, dr. Franci Jazbec, Odnos, Franci Zlatar, SF, Urša Regvar, PIC)  

12:45 – 13:30 pogostitev 

13.30 – 15.00 usmerjena razprava o predvidenih spremembah integracijskih ukrepov za osebe z 

mednarodno zaščito (v okviru projekta STIRE Slovenske filantropije), vabljeni: Sonja Gole Ašanin, Alida 

Šuligoj, Franci Jazbec, Primož Jamšek ter Sekcija organizacij na področju integracije migrantov pri 

Socialni zbornici Slovenije. 

Prijave sprejemamo na pic@pic.si do zapolnitve mest (30). Dogodek bo izveden ob upoštevanju 

priporočil NIJZ.  

Dodatne informacije: Goran Lukič, Delavska svetovalnica (goran.lukic@delavskasvetovalnica.si, Franci 

Zlatar (franci.zlatar@filantropija.org), in  Katarina Bervar Sternad, (katarina.bervar-sternad@pic.si).  

Vljudno vabljeni! 
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