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Informacija 0 pripravah na morebiten prihod vecjega stevila migrantov
na obmocje RS; poziv za posredovanje dodatnih kapacitet

Vlada RS je na 52. redni seji, dne 10. 9. 2015, sprejela porocilo 0 dosedanjem delu in
aktivnostih Ministrstva za notranje zadeve in drugih drzavnih organov v zvezi s pripravami na
morebiten prihod vecjega stevila migrantov na obmocje Republike. One 14.9.2015 je na MNZ
potekal tudi sestanek sirse operativne sku pine, ki se aktivno vkljucuje v priprave in v kateri
sodelujejo med drugim tudi nekateri predstavniki obcin, ki so predvidene za postavitev
sprejemnih ali namestitvenih centrov. Eden izmed sklepov tega sestanka je bil, da se vse
obcine seznani z aktualnimi informacijami in pozove k nadaljnjemu sodelovanju. Pray tako je bil
podoben dogovor sprejet na sestanku s predsedstvom Skupnosti obcin Siovenije.

Trenutne razmere v regiji in nedavni ukrepi sosednjih drzav lahko zelo v kratkem povzrocijo
mnozicni prihod migrantov tudi na ozemlje RS. V prilogi yam posredujemo povzetek vseh
dosedanjih aktivnosti, vkljucno z dolocitvijo obmocij, ki so trenutno predvidena kot lokacije za
sprejemne centre in lokacije za namestitvene centre. Seznam teh kapacitet se dnevno
dopolnjuje. Ta informacija je zelo pomembna za vse obcine, saj so do sedaj zbrane moznosti
namestitvenih kapacitet umescene na obmocja razlicnih obcin v RS, kar pomeni, da bode v
primeru vecjega prihoda migrantov, stevilne obcine soocene z migrantsko problematiko, zato je
nujno, da so obcine azumo obvescene 0 aktivnostih na tem podrocju.

Vse obcine so bile ze v mesecu avgustu pozvane, da preverijo moznosti namestitvenih
kapacitet (za 50 oseb in vec) za potrebe prosilcev za mednarodno zascito v skladu s
kontingentnim nacrtom. V zadnjem casu se je migrantska situacija precej spremenila in
predvideva se, da bi lahko v RS poleg prosilcev za mednarodno zascito prislo vecje stevilo
migrantov, katerim RS ni ciljna drzava, temvec Ie tranzitna drzava do zelenega koncnega cilja.
Kljub temu je potrebno te osebe zacasno namestiti in jim nuditi osnovno oskrbo.

Kapacitet za namestitev in oskrbo, ki so bile zbrane s strani razlicnih ponudnikov (tudi nekaterih
obcin), ni dovolj za predviden masovni prihod. V zvezi z navedenim ponovno pozivamo vse
obcine v RS, Zdruzenje obcin Siovenije, Skupnost obcin Siovenije, Zdruzenje mestnih
obcin Siovenije, da v sodelovanju z MJU - Sluzbo za lokalno samoupravo in v skladu s
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svojimi zmoznostmi posredujejo mozne proste namestitvene kapacitete, moznosti
organiziranja prehrane, prevozov oziroma drugih potrebnih logisticnih kapacitet za
namestitev vecjega stevila oseb.

V zvezi z zgoraj navedenim vas vljudno prosimo, da v najkrajsem moznem casu oziroma
najkasneje do srede 16. 9. 2015 do 12.00 ure na nase ministrstvo posredujete seznam vseh
razpolozljivih nastanitvenih kapacitet ter vse razpolozljive moznosti glede aktiviranja sredstev za
potrebe logistike na elektronska naslova: bojan.bucinel@gov.si in irena.utrosa@gov.si.

Prosimo, da upostevate zgoraj navedeni rok in nas a vseh kapacitetah tekoce obvescajte, da
bomo lahko zagotovili kar se da ucinkovito in tekoce nacrtovanje vseh aktivnosti.

Za vse nadaljnje informacije se obrnite na kontaktno tocko Ministrstva za notranje zadeve, in
sicer na gospo Irena Utrosa, e-naslov: irena.utrosa@gov.si, sluzbeni telefon: 01/4285153
GSM: 051/628307.

Poslano:
Vsem zupanom in zupanjam slovenskih obcin
SKUPNOST OSGIN SLOVENIJE, Partizanska cesta 1, Maribor, info@skupnostobcin.si
ZDRUZENJE OSGIN SLOVENIJE, Dunajska cesta 156, Ljubljana,
info@zdruzenjeobcin.si
ZDRUZENJE MESTNIH OSGIN SLOVENIJE, Verdijeva ulica 10, Koper,
zmos@koper.si
MJU - Sluzba za lokalno samoupravo.
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KRATKA INFORMACIJA 0 AKTIVNOSTIH MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE IN
DRUGIH DRZAVNIH ORGANOV ZA PRIMER MNOZICNEGA PRIHODA MIGRANTOV NA

OBMOCJE RS

Migracijski pritiski, s katerimi se sooca del drzav Zahodnega Balkana, so izjemni. Dobili so
razseznosti, ki jih ni nihce pricakoval. Po zahodno-balkanski poti, ki trenutno vodi preko Grcije,
Makedonije, Srbije v EU preko Madzarske, je po zadnjih uradnih razpolozljivih podatkih letos
potovalo ze vec kat 100.000 migrantov, neuradno pa naj bi bila stevilka vsaj se enkrat vecja.
Glavna ciljna drzava priseljencev je Nemcija, ki naj bi po napovedih letos prejela vec kat
800.000 prosenj za mednarodno zascito (samo pretekli konec tedna je z odprtjem meje z
Avstrijo sprejela okrog 20.000 migrantov).

Po nekaterih predvidevanjih humanitarnih organizacij naj bi po balkanski migracijski poti v EU
dnevno lahko redno prihajalo 3.000 priseljencev. Po dokoncanju 4-metrske ograje na celotni
meji s Srbijo (173 km) je madzarski parlament na zacetku tega tedna sprejel se spremembe
zakonodaje, ki uvaja strozje varovanje meje (tranzitne cone) in uvaja strozje kazni za trgovce z
Ijudmi in ilegalne migrante.

Zaradi nevzdrznega pritiska na drzave Zahodne Evrope, sta se Nemcija in Avstrija zacasno
odlocili zapirati meje, kar pomeni, da je velika verjetnost, da se migrantske tranzitne poti
usmerijo preko ozemlja RS, posledicno pa lahko RS sprejme vecje stevilo migrantov, za katere
mora poskrbeti v skladu z zakonodajo na podrocju migracij. Republika Siovenija se je poleg
tega julija letos ze vkljucila v prvi projekt prerazporeditve, in sicer je ponudila 230 mest za
prerazporeditev oseb iz Italije in Grcije.

Ministrstvo za notranje zadeve je primarni nosilec izvajanja aktivnosti povezanih z migrantsko
problematiko. V okviru svoje redne dejavnosti in v povezavi s povecano moznostjo prihoda
velikega stevila migrantov na obmocje RS kat nosilec koordinacije vseh aktivnosti izvaja v
sodelovanju z drugimi driavnimi organi stevilne aktivnosti za cim bolj ucinkovite priprave na
morebiten povecan prihod migrantov.

Vlada RS je na seji dne 16. 7. 2015 sprejela Kontingentni nacrt Republike Siovenije za
zagotovitev nastanitve in oskrbe za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povecanja stevila
prosilcev za mednarodno zascito. Kontingentni nacrt je preventivni akcijski nacrt drzave, kako
se odzvati pri povecanem stevilu prosilcev za mednarodno zascito. V nacrtu so predvideni
scenariji in cilji, opredeljeni vsi potrebni ukrepi in organi ter vzpostavljeni sistemi moznega
odzivanja na novo nastalo izredno situacijo.

Glede na trenutne mi9racijske tokove pa je m090ce pricakovati, da boda pole9 prosilcev za
mednarodno zascito, na ozemlje RS prihajali tudi mi9ranti, ki v RS nezelijo zaprositi za azil.
Policija ima ze ad oktobra 2013 pripravljen Nacrt aktivnosti policije ob dogodkih na meji, ki
vplivajo na ucinkovito upravljanje meja, ki predvideva postopke v tovrstnih situacijah na
lokalnem, regionalnem in driavnem nivoju.

V trenutni situaciji se predvideva izvajanje nalog za tri kategorije tujcev, ki jih obravnavajo
varnostni organi:



• prosilci za mednarodno zascito,
• tujci, ki so v drtavo vstopili nezakonito ter niso zaprosili za azil in se jih v skladu z

mednarodnimi sporazumi vraca v sosednjo ali maticno drzavo,
• tujci, ki so v drzavo vstopili nezakonito ter niso zaprosili za azil in se jih hkrati ne more

vrniti v skladu z mednarodnimi sporazumi (zanje pa je potrebno poskrbeti za namestitev
in osnovno oskrbo; po predvidevanjih bo teh najvec).

Postopek ravnanja 5 tujci, ki vstopijo na ozemlje RS se odvija v skladu z nacionalno zakonodajo
na tem podrocju in ob upostevanju evropskih direktiv.

Pristojne sluzbe spremljajo migracijske tokove v tujini (Zahodni Balkan), ki lahko posledicno
vplivajo na povecan prihod prosilcev za mednarodno zascito tudi v Republiki Sioveniji. Trend
zadnjih mesecev kaze na velik migracijski pritisk, ki bi lahko povzrocil veliko povecanje prosilcev
za mednarodno zascito, se posebej pa povecan nezakonit prihod tujcev, ki bi RS uporabili za
tranzitno drzavo na poti do zeljene drzave, kjer bi zaprosili za mednarodno zascito. Zaradi
nastale situacije se je zato potrebno pripraviti na aktivacijo Kontingentnega nacrta v celoti in
hkrati pripraviti na odziv ob nezakonitem prihodu velikega stevila tujcev, ki v RS ne zelijo
zaprositi za status mednarodne zascite.

Zaradi obseznosti problematike, ki presega pristojnosti in zmogljivosti zgolj Ministrstva za
notranje zadeve, je bila vzpostavljena koordinacija na ravni dolocenih ministrstev, organov v
sestavi in drugih organizacij, lokalnih skupnosti in drugih, ki bi v okviru svojih pristojnosti lahko
prispevali k skupnim pripravam na mnozicni prihod migrantov. V koordinacijo so tako aktivno
vkljuceni:

Ministrstvo za notranje zadeve (ki vodi koordinacijo),
Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zascito in resevanje,
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport,
Ministrstvo za dele druzino in socialne zadeve in enake moznosti,
Ministrstvo za zdravje,
Ministrstvo za javno upravo,
Ministrstvo za finance,
Urad Vlade RS za komuniciranje,
Zavod RS za blagovne rezerve,
Nevladne organizacije (SLOGA),
Zdruzenje obcin Siovenije,
Zdruzenje mestnih obcin Siovenije,
Skupnost obcin Siovenije,
posamezne obCine (glede na predvidene lokacije sprejemnih centrov).

V okviru tega so bile postavljene kljucne naloge in podrocja, ki jih je potrebno nujno zagotoviti
za ustrezne priprave in za izvedbo katerih trenutno tecejo aktivnosti za njihovo uresnicitev v
sodelovanju 5 pristojnimi resorji in obcinami:

Ob izboru in dolocitvi lokacij za namestitev in oskrbo migrantov so bile upostevane opisane
situacije moznih kategorij migrantov in razlicni scenariji prihoda: spontani prihodi, sprejem
migrantov preko dolocitve kvot, relokacije in podobno. Temu ustrezno so dolocene kapacitete.



Prednostno so bile dolocene namestitvene kapacitete za prosilce za mednarodno zascito; po
moznosti zidani objekti z ustrezno delujoco infrastrukturo. Kot alternativa (se posebej za
postavitev zbirnih centrov je predvidena uporaba sotorov (z namestitvijo prenosnih lezisc).
Prioriteta je dolocitev lokacij, ki so blizu drzavne meje, kjer se predvideva najvec nezakonitih
prehodov meje.

Zbranih namestitvenih kapacitet ni dovolj. Bliza se jesen in zima in sotori ne bode zadostovali.
Poziv k posredovanju moznih kapacitet za namestitev vecjega stevila Ijudi je zato zelo aktualen.
Primerni so veliki prostori (samski domovi, dijaski domovi, drugi objekti kjer je mozno zagotoviti
osnovne zivljenjske pogoje z namestitvijo prenosnih lezisc).

Za opremljanje namestitvenih kapacitet so nujno potrebna prenosna lezisca, odeje, blazine,
posteljnina in vse drugo potrebno kar omogoci osnovno oskrbo v casu namestitve.

Tudi teh kapacitet v predhodnih pozivih ni bilo zbranih v zadostni kolicini. Velja ponoven poziv
za posredovanje kakrsne koli pomoci v obliki opreme.

V pripravi Je seznam obstojecih zmogljivosti (v upravljanju MNZ) in popis drugih moznih
alternativ na celotnem obmocju RS. Poteka sodelovanje s Siovensko vojsko glede moznosti
uporabe kuhinj v vojasnicah. V primeru nezadostnosti teh kapacitet se predvideva sklenitev
pogodb preko komercialnih ponudnikov.

Zaradi nezadostnosti teh kapacitet velja poziv k podaji predlogov za moznost zagotavljanja
prehrane na dolocenem obmocju.

Za zagotovitev in organizacijo osnovne zdravstvene oskrbe v zbirnih centrih in na drugih
lokacijah je pristojno Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z javnimi zavodi na dolocenem
obmocju.

Za potrebe prevozov vecjega stevila oseb na razlicna zbirna mesta (v Azilni dom, Center za
tujce, namestitvene centre) je potrebno zagotoviti vozila, ki lahko prepeljejo vecje stevilo
potnikov hkrati (avtobusi, minibusi, kombiji z vecjim stevilom sedezev, eventual no vlak).

Posebno skrb je namenjena ranljivi skupini migrantov:
mladoletne osebe brez spremstva,
invalidi in osebe s posebnimi potrebami,
starejse osebe.

Aktivnosti na tem podrocju v skladu s svojimi pristojnostmi koordinirajo MDDSZEM, MIZS, MNZ.



Da bi zagotovili cim bolj celovito informiranje javnosti, je bila ustanovljena ozja PR skupina, ki se
bo ukvarjala s komuniciranjem begunske problematike. Vodi jo direktorica UKOM, ostali ciani so
tiskovni predstavniki MORS, URSZR, MDDSZ, MZ, MZZ, MIZ8, Policije in MNZ.

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami je nujno zaradi njihove vloge v humanitarnih krizah,
kjer nudijo dodatno pomoc in hkrati skrbijo za varovanje clovekovih pravic.

V koordinacijsko skupino je neposredno vkljucena organizacija SLOGA, ki zdruzuje vec
nevladnih organizacij.

Z ostalimi NVO se sodeluje preko koordinacije z Upravo RS za zascito in resevanje, ki zdruzuje
NVO, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami.

Obcine, v katerih se ze delujejo NVO v zvezi z migrantsko problematiko, naj se navedene
skupine povezejo z navedenima organizacijama.

Povecano stevilo migrantov bo zahtevalo namestitev na razlicne lokacije na obmocju RS (v
izbrane nastanitvene enote ali sprejemne cente). Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in
zdruzenji lokalnih skupnosti ter organizacijami na teh lokacijah je nujno. Skladno z razvojem
dogodkov se bo po potrebi dolocilo se druge obcine sprejema, ki bodo vkljucene v koordinacijo.

Vzpostavljeno je predhodno sodelovanje s potencialnimi obcinami sprejema in obcinami, kjer so
ze dolocene namestitvene kapacitete. Prav tako so v koordinacijo vkljuceni Zdruzenje obcin
Siovenije, Skupnost obcin Siovenije, Skupnost mestnih obcin Siovenije in MJU - Sluzba za
lokalno samoupravo. Izveden je ze bil sestanek in tudi obiski dolocenih lokacij. Predvideni so se
nadaljnji obiski. Obcine, ki so trenutno predvidene za tocke sprejema (postavitev sprejemnih
centrov).

Brezice,
Crnomelj,
Lendava,
Grad,
Podlehnik,
lIirska Bistrica.

V skladu s potrebami in pobudami se v izvedbo dolocenih nalog na drzavni ali lokalni ravni
vkljuci se druge organe in gospodarske subjekte.


