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ZADEVA: ZAHTEVA ZA SKLIC NUJNE SEJE ODBORA ZA NOTRANJE ZADEVE, 
JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO 
 
 
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva, da se na podlagi 
drugega odstavka 48. člena, v povezavi z 32. členom Poslovnika Državnega zbora, 
skliče nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z 
obravnavo naslednje točke: 
 
 
»Ustavitev ilegalnih (nezakonitih)  migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja 

Republike Slovenije« 
 
 
Obrazložitev: 
 
I. 
Nezakonito prehajanje meja je že pred letom 2015, predvsem pa po njem, 
predstavljalo največji varnostni izziv za Republiko Slovenijo, pa tudi za ostale države 
članice Evropske unije. S tega razloga bi morala oziroma mora imeti Vlada Republike 
Slovenije pripravljene ukrepe in rešitve, Državni zbor pa pravico in dolžnost, da se z 
njimi seznani. Spomnimo se preteklih med seboj povezanih, terorističnih napadov v 
Bruslju, Parizu, Nici, Berlinu... Večino teh dogodkov je spremljala novica, da so 
nekateri izmed storilcev tega zločina prišli po balkanski poti skupaj z migranti.  
 
Pritisk migrantov na Evropo ne pojenjuje. Mehanizmi, ki jih je v preteklosti sprejela 
Evropska unija in je k njim pristopila tudi Slovenija, so se izkazali za neučinkovite in 
jih vse bolj nadomeščajo drugi. Poteka odločilni čas za ohranitev identitete in s tem 
za bodočnost Evropske unije ter nacionalnih držav, ki jo sestavljajo. 
 
Vdor ilegalni migrantov v Evropsko unijo – skupaj s terorizmom in drugimi oblikami 
nasilja, ki je temu vdoru sledilo – je večini Evropejcev začel odpirati oči, kar se v 
državah članicah Evropske unije vse bolj odraža v sprejemanju bistveno drugačnih 
političnih in tudi volilnih odločitev. Sistem migrantskih (»begunskih«) kvot, ki ga je 
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sprejela Evropska unija kot solidarnostni mehanizem v času, ko naj bi z njim reševali 
problematiko »največ 150.000« migrantov, nikoli ni zares zaživel.  
 
II. 
Dejstvo je, da se je trend, da v Slovenijo mesečno prihaja toliko migrantov iz 
Pakistana, Alžirije in podobnih držav kot prej v več letih, nadaljeval tudi septembra. 
To izkazuje tudi pregled statističnih podatkov Ministrstva za notranje zadeve. Iz 
Pakistana je na primer septembra v Slovenijo prišlo skoraj toliko migrantov kot v 
zadnjih dveh letih prej skupaj. Pakistanci so tudi prvi med tistimi, ki jih država 
vrača. V državo je po podatkih policije mimo mejnih prehodov letos do konca avgusta 
vstopil 1.951 državljanov Pakistana, v sosednje države jih je bilo vrnjeno 1.050. 
 
Skupno je od januarja do konca septembra v Slovenijo nezakonito vstopilo 6.657 
tujcev (pri tem do 31. avgusta 5.657 tujcev oziroma do konca julija 4.621). Če 
pogledamo gibanje v zadnjih treh letih, se kaže dramatično povečanje tudi, če del 
letošnjega leta primerjavo s seštevkom celotnega lanskega in predlanskega leta. V 
dveh letih pred letošnjim je policija v seštevku ujela 3010 migrantov, ki so prečkali 
meje mimo prehodov. To se le uradni podatki, dejanske številke so praviloma višje. 
 

Pregled rasti do konca avgusta 2018 

 
Iz povzetka poročila policije izhaja, da se je število ilegalnih prehodov izrazito 
povečalo v letošnjem aprilu in maju, predvsem zaradi izboljšanja vremenskih razmer, 
uveljavitve nove poti nedovoljenih migracij čez Bosno in Hercegovino ter zaradi 
velikega potenciala ilegalnih migrantov, ki se so se znašli na območju Zahodnega 
Balkana. O tem priča tudi podatek, da so pred dobrima dvema tednom policisti PU 
Koper in PU Novo mesto prijeli 108 ilegalnih migrantov, ki so nezakonito prečkali 
slovensko-hrvaško mejo. O nezakonitih prestopih meje z Republiko Hrvaško se 
srečujemo dnevno, kot izhaja iz poročanja posameznih medijev. 

Ob tem ne moremo zaobiti tega, da v Bosni in Hercegovini, kjer migrantska kriza 
dobiva nove razsežnosti, prevladuje bojazen, da bodo postali največji žep za 
migrante. Po zapisu na spletnem portalu mesta Bihać prebivalce namreč skrbi, da bo 
migrantska kriza doživela nove razsežnosti. To pripisujejo temu, da migranti z lahkoto 
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prečkajo srbsko-bosansko mejo, medtem ko Evropska unija napoveduje, da bo v 
sklopu nove varnostne strategije pričela pošiljati več policistov na zunanjo 
schengensko mejo, kot tudi hkrati povečala število deportacij.   

Povečanje števila ilegalnih prehodov meje z Republiko Hrvaško in tudi Republiko 
Italijo se je zgodilo v času tik pred volitvami. Največji mediji so dogajanje takrat prikrili 
in težave zaradi povečanih migracij niso bile na naslovnicah časopisov in tudi ne res 
pomembna tema predvolilnih soočenj.  
 
Prav tako ne moremo zaobiti opozoril policije, da se število sprejetih oseb od 
sosednjih varnostnih organov povečuje predvsem na meji z Italijo. 
 
Nekdanja notranja ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar je tudi nedavno opozorila 
na težave, ki so jih imeli z večino v vladi in v medijih tudi še po volitvah, ko so MNZ in 
policijo celo začeli obtoževati preostrega ravnanja z migranti.  Slednje je zavrnila in 
opozorila, da migranti množično zlorabljajo pravico do azila in da jim pri tem 
pomagajo tudi nevladne organizacije, ki jih financira vlada in ki politično v glavnem 
sodijo na levo. V veliki večini migranti zaprosijo za zaščito, čeprav je jasno, da ne 
izpolnjujejo pogojev zanjo, da bi lahko pobegnili proti zahodu. Nevladne organizacije 
jim pri tem pomagajo. Njihov cilj je sicer pomagati pomoči potrebnim. Stroški pravnih, 
prevajalskih in drugih  postopkov, ki so posledica serijskih goljufij, bremenijo državni 
proračun. Policija opozarja: “Število sprejetih oseb od sosednjih varnostnih organov 
se povečuje predvsem na meji z Italijo. Znaten del sprejetih tujcev predstavljajo tisti, 
ki zapustijo nastanitvene kapacitete prosilcev za mednarodno zaščito in potujejo proti 
ciljnim državam.” Konflikti v vladi so bili že večkrat prej, ko so iz MNZ opozarjali, da 
bodo množične migracije resna težava, če Avstrija in Italija zapreta meje in so 
zahtevali ukrepe. Eden od primerov konfliktov je bilo lansko zaostrovanje 
zakonodaje, da bi v izjemnem primeru lahko na Hrvaško hitro vračali večino (z nekaj 
izjemami) tistih, ki nezakonito prečkajo mejo. 
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Pregled do konca avgusta 2018 
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III. 
Pred kratkim je slovensko javnost vznemirila fotografija bančnega izpiska ilegalnega 
migranta, iz katere je razvidno, da je ta aprila lani od države le v enem mesecu prejel 
zneske, ki presegajo višino povprečne neto plače. Skupni znesek na bančnem 
izpisku je znašal 1.248 eur (denarna socialna pomoč MDDSZ 292,56 eur, MDDSZ 
znesek, naveden kot socialna podpora, v višini 80 eur, od MNZ 876 eur). Za nič dela 
in prispevkov Sloveniji, medtem, ko ima večina državljanov in upokojencev s polno 
delovno dobo nižjo pokojnino.  
 
Ob tem velja spomniti tudi na razpis prejšnje slovenske vlade za stanovanja s skoraj 
razkošno opremo za potrebe migrantov. Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni 
razpis z naslovom »Dobava in montaža pohištvene opreme v 18 službenih 
stanovanjih za potrebe beguncev«. Iz tega razpisa je razvidno, da namerava vlada 
nastaniti migrante, ki so dobili mednarodno zaščito oziroma azil v službenih 
stanovanjih v desetih slovenskih občinah: Brežice, Dravograd, Celje, Gornja 
Radgona, Ilirska Bistrica, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna in Trbovlje. 
Predvidena je nova oprema, in sicer: večina bo za kuhanje dobila steklokeramične 
plošče, pralni stroji morajo biti za pranje do 5 kilogramov, robovi omar in postelj 
morajo biti »oplemeniteni«, vzmetnice morajo biti medicinske, kakšen naj bo 
televizor, je zahteva denimo naslednja: barvni TV sprejemnik z diagonalo minimalno 
81 centimetrov ter stenski nosilec z roko za LED/LCD TV do 99 centimetrov), ki je 
dvojno vrtljiv (do 180 stopinj in nagiben do 15 stopinj). Ob nedavnem povečanem 
toku migrantov je Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov objavil javno 
naročilo za nakup kovinskih ležišč, javno naročilo so oddajali za 600 pogradov 
oziroma 1200 ležišč. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je šlo za postelje v 
dimenzijah 90 x 200 cm, ki jo mora dobavitelj dostaviti in montirati na izbranih 
lokacijah. Ponudnik mora garancijo na ležišča zagotavljati vsaj 24 mesecev, 
nadomestne dele pa vsaj 5 let po dobavi ležišč. Ležišča bodo privijačena v tla. 
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IV. 
V zvezi s problematiko nastanitve migrantov, ki že dlje časa odmeva v javnosti, so se 
v posameznih občinah (Črnomelj, Velenje, Ankaran…) oblikovale številne civilne 
iniciative, ki pri tem opozarjajo na vidike varnosti, na socialne vidike ter na dejstvo, da 
jih predstavniki v lokalnih skupnostih ne seznanjajo o vprašanjih nastanitve 
migrantov. 
 
V.  
Da predstavlja financiranje migracij resen problem, izkazuje dokument Računskega 
sodišča. Iz Revizijskega poročila: Učinkovitost in uspešnost ukrepov za integracijo 
humanitarnih migrantov (na poročilu je datum 2. december 2016) izhaja, da znašajo 
mesečni stroški z obravnavo enega ilegalnega migranta, ki prosi za pridobitev 
mednarodne zaščite oziroma azil v Republiki Sloveniji, najmanj 1.963 evrov (str. 40 v 
poročilu), kar pomeni, da so lahko stroški še precej večji. Gre za uradne podatke 
Računskega sodišča Republike Slovenije. 
 
Ne moremo se znebiti občutka, da s takšnim pristopom, ko, kot ugotavlja Računsko 
sodišče Republike Slovenije, stane mesečno vsak ilegalni migrant davkoplačevalke 
in davkoplačevalce Republike Slovenije 1.963 evrov, Vlada Republike Slovenije 
državljanke in državljane Republike Slovenije postavlja v drugorazredni položaj. Tisti 
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delavec, ki dela za minimalno plačo, plačuje takšnega migranta, kar pomeni, da so 
trije delavci potrebni za to, da plačujejo takšen luksuz, ki ga Vlada Republike 
Slovenije namenja ilegalnim migrantom. Nekdo, ki je delal 40 let sedaj povprečno 
prejema 500 evrov pokojnine, nekateri še manj. Ustava Republike Slovenije v 2. 
členu določa, da je Republika Slovenija pravna in socialna država. Gre dejansko za 
kršitev omenjenega ustavnega določila. Takšen pristop z načelom pravne in socialne 
države nima nič skupnega. Vlada Republike Slovenije namesto, da bi ustvarjala 
pogoje za blaginjo države, državljank in državljanov, ustvarja pogoje, v katerih 
najsposobnejši mladi odhajajo v tujino, uvaža pa se ilegalne migranti. Lani pomladi 
so nevladne organizacije opozorile, da kar 30.000 slovenskih otrok ne bo moglo iti na 
morje, pa si to želijo. Vlada Republike Slovenije pa je z zgrešeno politiko uvozila 
migrante, jih peljala na morje in se celo fotografirala z njimi. Na takšen način je 
slovenske otroke postavila v depriviligiran položaj. Takšna politika je v nasprotju z 2. 
členom Ustave Republike Slovenije. 
 
VI.  
V zadnjem obdobju so boljšo zaščito meja vzpostavile vse naše sosednje države, z 
izjemo Republike Hrvaške: Republika Madžarska, Republika Avstrija in Republika 
Italija. Posledično je Republika Slovenija pred velikim varnostnim izzivom, predvsem 
pa pred nevarnostjo, da bo postala končna točka za številne nezakonite migrante, ki 
bi v drugačnih okoliščinah svoje končno domovanje iskali v kateri od drugih držav 
Evropske unije. Republika Madžarska je bila prva, ki je učinkovito zaščitila meje in se 
ubranila pritiska, kateremu niso več vzrok negotove razmere ali vojne na kriznih 
območjih. Sirski zunanji minister in premierjev namestnik Walid Moualem se je v 
svojem govoru v Združenih narodih v začetku oktobra letos zahvalil državam, ki so 
sprejele begunce, ki so bežali pred državljansko vojno, ki je divjala v državi. Po 
poročanju Voice of Europe je tudi oznanil, da je vojne konec in da se vsi begunci, ki 
so državo zapustili, lahko vrnejo nazaj domov. Ob tem velja poudariti, da številne 
države Evropske unije finančno podpirajo migrante in begunce v svojih državah in jim 
na tak način ne dajejo razloga, zakaj bi šli nazaj, saj jim, če bi se vrnili domovino, 
ukinejo socialne ugodnosti. Tako zahodne države dejansko spodbujajo arabizacijo 
Evropske unije na račun lastnih državljanov. Sirija je po drugi strani pripravljena 
sprejeti pomoč drugih držav, da bi bilo obdobje obnovitve lažje.  
 
Republika Italija je pod novo vlado oz. ministrom Salvinijem učinkovito zaščitila svoje 
meje. V kolikor tega v najkrajšem času ne stori Republika Slovenija, bomo v 
naslednjih mesecih priča priseljevanju, ki ga ne bo mogoče zaustaviti. Ob tem velja 
izpostaviti podatek, da je od začetka leta v Republiko Italijo pred Sredozemskega 
morja prišlo 6.161. migrantov, kar je 75 odstotkov manj, kot v enakem časovnem 
obdobju lani (kot navaja italijansko notranje ministrstvo). Najbolj se je zmanjšal prihod 
migrantov iz Libije, za 81 odstotkov. V okviru prerazporeditve ne sheme beguncev 
znotraj Evropske unije so iz Italije v druge države premestili 12.345 beguncev. 
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Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlagamo, 
da po končani razpravi sprejme naslednja sklepa: 
 
 
1. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva 

Vlado Republike Slovenije, da uporabi vse razpoložljive pravne, tehnične, 
kadrovske in mednarodne možnosti ter ukrepe za fizično zaporo meje med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na način, kot je to storila 
Republika Madžarska v 60 dneh od sprejema sklepa in s tem poskrbi za 
zavarovanje meje, varnosti ljudi in njihovega premoženja ter s tem vzpostavi 
dejanski nadzor pri vstopih migrantov v državo in izstopih migrantov iz 
države. 
 

2. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva 
Vlado Republike Slovenije, da preneha izvajati in trajno ukine vse nadaljnje 
aktivnosti povezane z uresničevanjem sistema migrantskih (»begunskih«) 
kvot ter v roku 30 dni pristojni organ izda odločbe o vrnitvi vseh ilegalnih 
migrantov, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji v Republiko Hrvaško. 

 
 

Predlagatelji nujne seje Odbora notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo predlagamo, da na sejo odbora povabite: 
 

- predsednika Vlade Republike Slovenije, g. Marjana Šarca;  

- ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja; 

- ministra za zunanje zadeve, dr. Mira Cerarja;  

- ministra za obrambo, g. Karla Viktorja Erjavca, 

- civilne iniciative Bela Krajina, Velenje, Ankaran. 
 
 
 

Prilogi: 
 

- Poročilo policije, Ilegalne migracije na območju Republike Slovenije 
(https://www.policija.si/images/stories/Statistika/MejnaProblematika/IlegalneMi
gracije/2018/Januar-september_2018.pdf); 

- http://nova24tv.si/svet/drzavljanske-vojne-je-konec-sirski-zunanji-minister-
pozval-begunce-da-se-vrnejo-domov/ 

 
 
 
 
 
 

Danijel Krivec 
 vodja poslanske skupine SDS 
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