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ZADEVA: TEŽAVE OBČIN, KJER SE DNEVNO BELEŽI ILEGALNE PREHODE MEJE 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije se obrača na vas s prošnjo, da prisluhnete občinam, kjer se 
dnevno soočajo s problematiko ilegalnih prehodov mej. 
 
V zadnjih nekaj mesecih se ponovno beležijo povečani ilegalni prehodi mej. Teh ne more 
preprečiti niti žična ograja na meji. Razumemo, da se ljudje odločijo za beg v druge 
države, tudi kontinente, v želji, da bi sebi in svojim zagotovili boljše življenje in lepšo 
prihodnost. Razumemo, da so ti ljudje največkrat žrtve tihotapcev z ljudmi, ki jih na poti v 
boljše življenje pustijo sredi divjine pod pretvezo, da so jih pripeljali na cilj, vendar se pri 
tem t.i. cilju pričnejo težave obmejnih občin. Ljudje so prepuščeni sami sebi, pri tem si 
pomagajo na sto in en način, vendar pri tem povzročajo tako škodo kot ogrožajo sebe in 
širšo okolico. Naj samo navedemo, da se dogaja, da ljudje kurijo na prostem in imamo že 
prvo težavo – požarna ogroženost. Druga težava so vlomi v počitniške in stanovanjske 
objekte in ljudje se počutijo ogrožene. Tretja, in vsekakor ne zadnja težava,  so odpadki, 
saj ti ljudje za sabo puščajo ogromne količine odpadkov. Da so ti odstranjeni mora 
poskrbeti občina in tako nastajajo nenačrtovani stroški. Ti stroški resnično niso 
zanemarljivi in mnogokrat občine ne vedo kako postopati. Prav tako v primerih teh 
odpadkov ni dokončnega stališča ali gre za komunalne odpadke ali je za pobiranje 
potrebna dodatna zaščita in posebna znanja in še bi lahko naštevali. Naj podamo samo 
primer Občine Kostel, kjer ocenjujejo, da je od skupne površine občine 80 % gozda, od 
tega je najmanj 1000 ha gozda, ki je po sedanjih izkušnjah prepredeno z migratskimi 
potmi. Glede na zahtevnost terena lahko človek v 1 h pregleda 1 ha. površine, da bi našel 
odpadek. Po njihovih izračunih, v katere ni vštet prevoz odpadkov in uničenje, bi samo 
enkratna akcija pobiranja teh odpadkov občino stala 21.075€.  
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Prav tako imajo občine težave tudi z vzdrževanjem zemljišč ob žični ograji, saj so na drugi 
strani meje tako kmetijska zemljišča kot tudi vodotoki. Vzdrževanje je potrebno, saj lahko 
prihaja do nezaželenih zaraščanj, ki pa lahko povzročijo tudi nemalo nepotrebnih težav – 
npr. večja poplavna ogroženost.  
 
Občine se obračajo na pristojna ministrstva z željo, da bi se našle rešitve, vendar smo 
prepričani, da je treba iskati rešitve na nivoju celotne Vlade RS in ne zgolj posameznih 
ministrstev. Na to so bili predstavniki Ministrstva za notranje zadeve opozorjeni na seji 
delovne skupine za znižanje stroškov občin, ki je 22. 3. 2019 potekala na Ministrstvu za 
javno upravo. Dogovorjeno je bilo, da se bo informacija predala Uradu Vlade za oskrbo in 
integracijo migrantov ter da bo s predstavniki občin sklican tudi sestanek. Odgovora do 
danes še nismo prejeli.   
 
Zadeve povezane z ilegalnimi prehodi oziroma migracijami so stvar vseh nas in ne le občin 
ob meji, zato menimo, da bi bilo prav, da jim Vlada RS prisluhne in tudi finančno pomaga. 
Strinjamo se, da je treba ljudem v stiski pomagati in občine so vedno prve, ki to storijo, 
vendar tega žal dolgoročno ne bodo zmogle same. 
 
Združenje občin Slovenije je že v letu 2015, ko smo bili vsi priča begunskemu valu, 
predlagalo, da stroški, ki nastanejo iz naslova ilegalnih prehodov ne bremenijo občinskih 
proračunov, oziroma bodo sredstva v celoti povrnjena s sredstvi, ki jih bo posebej v ta 
namen pravočasno zagotovila Vlada RS.  
 
V pričakovanju vašega odgovora in skupnega iskanja konstruktivnih rešitev vas lepo 
pozdravljamo. 
 
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

                                                                                      
Robert SMRDELJ  

                                                                  Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 
 

 


