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POROČILO O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH OB PRIHODU MIGRANTOV NA OZEMLJE REPUBLIKE 
SLOVENIJE V ČASU OD 15.10.2015 DO 8.12.2015 S PREDLOGI SKLEPOV 

 

Vlada RS se je na sejah 10. 9.2015 in 14.10.2015 že seznanila z informacijami o izvajanju aktivnosti 
Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih organov ob množičnem prihodu migrantov na območje 
Republike Slovenije. 

Informacije o izvajanju aktivnosti MNZ in drugih državnih organov so zajemale pregled aktivnosti, ki so bile 
opravljene za čim bolj učinkovite priprave na morebiten prihod večjega števila migrantov v sodelovanju med 
državnimi organi, občinami in nevladnimi organizacijami. V skladu s takratnimi ocenami pristojnih služb je bilo 
možno pričakovati večji migracijski pritisk tudi na ozemlje Republike Slovenije. Glede na situacijo, s katero se 
je Vlada RS na navedenih sejah seznanila, so se pristojni organi RS (Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Slovenska vojska, Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Finančna uprava RS, Slovenske železnice,..) začeli pripravljati na sprejem večjega števila 
migrantov.  

Vlada RS je v ta namen sprejela sklepe za ukrepanje ob prihodu večjega števila migrantov, ki so se nanašali 
na iskanje možnosti za povečanje namestitvenih kapacitet ter povečanje logističnih zmogljivosti za izvajanje 
oskrbe večjega števila migrantov. Hkrati je Vlada RS sprejela sklep o možnost uporabe državnih rezerv 
materialnih sredstev za namen vzpostavitve začasnih nastanitev migrantov ter izdala pooblastilo za sprostitev 
blagovnih rezerv Republike Slovenije za namen začasne nastanitve in oskrbe migrantov na ozemlju 
Republike Slovenije. Vlada RS se je seznanila tudi s predvidenimi dodatnimi nujnimi ukrepi, ki bi jih bilo 
potrebno zagotoviti ob morebitnem zelo povečanem prihodu migrantov na ozemlje RS; predvsem za primer, 
da bi se migranti zadrževali na ozemlju RS dlje časa in to v zimskih razmerah, kjer so pogoji bistveno težji kot 
v poletnem času. Vsi vključeni akterji so vzdrževali pripravljenost na prihod migrantov in zagotavljali nujne 
ukrepe. 

V drugi polovici meseca oktobra se je po kratkem obdobju brez prehoda migrantov pričel t.i. drugi val migracij, 
ki je bil zelo obsežen in je zahteval angažiranje celotnega nacionalno varnostnega sistema RS, vključitev 
humanitarnih organizacij, obsežno sodelovanje in koordinacijo na lokalni in državni ravni kot tudi intenzivno 
mednarodno sodelovanje na več ravneh. 

Republika Slovenija je z razmerami v državi redno seznanjala druge države članice in institucije EU. Za 
pomoč pri nastanitvi in oskrbi migrantov je 22.10.2015 zaprosila tudi mednarodno skupnost, in sicer  tako na 
dvostranski ravni kot tudi preko mehanizma civilne zaščite Evropske unije. Na zaprosilo za materialna, 
tehnična in zaščitna sredstva so se odzvale številne države, prejeli smo pomoč 13 držav. V veliko pomoč pri 
oskrbi migrantov je UNHCR – Urad Visokega komisariata  Združenih narodov za begunce, njegovi 
predstavniki so kot  podpora prisotni v večini namestitvenih in sprejemnih centrov, zagotovili pa so tudi pomoč 
v materialno tehničnih sredstvih. Zagotavljajo pa tudi prevajalce in po potrebi tudi pravne svetovalce ter nudi 
podporo tudi pri sodelovanju s tujimi nevladnimi organizacijami.  

 



1. UVOD 

 

MNOŽIČNI PRIHOD MIGRANTOV NA OZEMLJE RS 

 

Drugi migrantski val se je začel v noči iz 16. na 17. oktober 2015 po odločitvi Madžarske, da zapre mejo. 
Migrantski tok se je usmeril čez Hrvaško v Slovenijo. Število migrantov, ki so vstopili v Slovenijo, je v nekaj 
dneh doseglo številke, ki so bistveno presegle dogovorjene kvote. Največji pritok migrantov je bil na območju 
občine Brežice, kjer sta bila poleg sprejemnega centra v Brežicah v zelo kratkem času vzpostavljena še dva 
sprejemna centra v Dobovi. Dnevni prihodi so se gibali med 8.000 in 9.000 migranti, občasno so presegli tudi 
število 10.000, največ 21.10.2015, ko je na območje RS prišlo nekaj manj kot 13.000 migrantov. Ob tem je 
potrebno izpostaviti težave, povezane z nenapovedanim prehajanjem migrantov preko zelene meje, ki so se 
pričele urejati po sklicanem izrednem srečanju voditeljev držav na t.i. zahodno – Balkanski migracijski poti, 
25.10.2015.  

Število migrantov v vseh sprejemnih centrih je velikokrat presegalo številko 2.000 v posameznem centru. 
Zaradi navedenega je predvsem v sprejemnih centrih občasno prihajalo do varnostnih problemov, ko so 
migranti na različne načine izražali nezadovoljstvo zaradi čakanja na izvedbo registracijskega postopka s 
strani Policije. V dveh sprejemnih centrih je prišlo do resnejših incidentov (nasilni vdor v skladišče  in 
povzročitev požara). V centrih so se soočali tudi z izgredi nekaterih migrantov, ki so ogrožali varnost tistih, ki 
so skrbeli zanje. Razmere so se po zagotovitvi večjega števila policistov in prihoda pripadnikov Slovenske 
vojske izboljšale. Iz sprejemnih centrov so bili migranti prepeljani v namestitvene centre v notranjosti države 
(Vrhnika, Celje, Gornja Radgona in Šentilj) in nato na dogovorjene vstopne točke s sosednjo Avstrijo.  

Po 4.11.2015 se je migrantski tok nekoliko zmanjšal (stavka ladjarjev v Grčiji) in se ustalil na okoli 6.000 do 
7.000 migrantov dnevno. Proti koncu meseca novembra je začelo število migrantov upadati na 2.000 do 3.000 
dnevno. Ob takšnih kvotah je bilo možno migrante večinoma še isti dan predati avstrijskim varnostnim 
organom. 

Vsi, ki so delali v sprejemnih in namestitvenih centrih, so vlagali maksimalne napore za najnujnejšo oskrbo 
migrantov. Ob usklajenem delu vseh vključenih struktur in intenzivnem sodelovanjem predvsem s sosednjimi 
varnostnimi organi, se tudi v tem drugem valu večina migrantov v Sloveniji ni zadrževala več kot en dan. 

Obsežnost migrantske situacije je narekovala angažiranje dodatnih sil in sredstev, med drugim z vpoklicem 
pomožnih policistov; v aktivnosti so se vključili tudi člani Zveze častnikov Slovenije, Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo in v večjem obsegu, za logistično pomoč, tudi gasilci. Za pomoč je bila pozvana tudi širša 
mednarodna skupnost. Ministrstvo za javno upravo je 22.10.2015 pozvalo javne uslužbence, da se kot 
prostovoljci vključijo v pomoč pri delu v namestitvenih in sprejemnih centrih. Zaposleni v Upravi RS za zaščito 
in reševanje (v nadaljevanju: URSZR), sodelavci iz neobremenjenih izpostav in pripadniki državnih enot 
civilne zaščite so se vključili v zagotavljanje dežurstva v centrih.  

V mesecu novembru so se na Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje, v sodelovanju z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom RS za zaposlovanje, v skladu 
z začasno sistematizacijo delovnih mest zaposlile dolgotrajno brezposelne osebe preko javnih del za pomoč 
pri delu  v nastanitvenih in sprejemnih centrih. Skupaj je preko javnih del zaposlenih 253 udeležencev javnih 
del, ki imajo pogodbo o delu sklenjeno do 31.12.2015. 

 

2. IZVEDENE AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH PODROČJIH – SODELUJOČIH 

 

2.1 Ministrstvo za notranje zadeve 



Koordinacijo vseh aktivnosti v zvezi s prihodom migrantov je še naprej vodilo Ministrstvo za notranje zadeve, 
kjer deluje ožja operativna skupina. V širšo koordinacijsko skupino pa so bili vključeni v skladu s potrebami 
predstavniki Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito in reševanje ter Slovenske vojske, Ministrstva za 
zdravje, Urada Vlade RS za komuniciranje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za finance, Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenskih železnic, Zavoda RS za blagovne rezerve, občin in združenj 
ter skupnosti občin, nevladnih organizacij in po potrebi tudi drugi. 

Nadaljevale so se naslednje ključne naloge, ki so bile pričete že ob prvem migrantskem valu: 

− stalno usklajevanje vseh članov ožje in širše operativne skupine, ki jo vodi državni sekretar MNZ 
Boštjan Šefic, ter koordinacijske skupine drugih sodelujočih organov; potekali so redni sestanki z 
določitvijo nalog in prioritet, seznanitve z aktualno situacijo na terenu in spremljale so se izvedbe nalog 
posameznih nosilcev, urejale zaznane pomanjkljivosti in pripravljale rešitve za čim bolj usklajeno 
delovanje na vseh ravneh, 

− sodelovanje z Upravo RS za zaščito in reševanje pri vzpostavitvi namestitvenih enot in sprejemnih 
centrov; izvedeni so bili skupni ogledi lokacij, 

− pridobivanje novih namestitvenih kapacitet, izvajanje 70 ogledov lokacij, sklepanje pogodb, 

− posebna pozornost je bila namenjena skrbi za logistiko Policije,  

− zagotavljanje in urejanje prevozov, usklajevanje in koordinacija med različnimi izvajalci prevozov, 

− izvedeni so bili sestanki s predstavniki nevladnih organizacij in usklajevanja na njihovo zahtevo, 

− izvajanje vseh aktivnosti povezanih v zvezi z morebitnim povečanim številom prosilcev za mednarodno 
zaščito; 

− komuniciranje z javnostmi in sprotno obveščanje o aktualnem stanju, objava trenutnih namestitvenih 
kapacitet, 

− usklajevanje z Ministrstvom za finance in drugimi nosilci glede povračil za stroške, ki so nastali pri 
različnih deležnikih za  obvladovanje migrantske situacije, 

− večje število medresorskih in drugih sestankov z različnimi nosilci aktivnosti, izvajanje dogovorov 
sprejetih na sestankih in spremljanje izvedbe dogovorov, 

− izvedba obiskov občin s sprejemnimi in namestitvenimi centrov; pogovori z župani in vodstvi lokalnih 
skupnosti; 

− usmerjanje in spremljanje izvajanja aktivnosti nosilcev ključnih področij, 

− izvedene so bile druge naloge skladno s potrebami. 

 

Vodenje statistike glede vloženih prošenj za status  mednarodne zaš čite 

 
Od 17. 9.2015 do vključno 6.12.2015 je 119 oseb podalo prošnje za priznanje mednarodne zaščite, od tega 
27 državljanov Iraka, 22 državljanov Afganistana, 18 državljanov Pakistana, po 15 državljanov Irana in 
Kosova, 5 državljanov Sirije, 4 državljani Srbije, po dva državljana Albanije, Gruzije in Nigerije ter po en 
državljan Alžirije, Bangladeša, BiH, Egipta, Kameruna, Maroka in Turčije. 
 
Do 4.12.2015 je bilo rešenih 40 prošenj, vloženih v t. i. begunskih valovih: 
 

- v 17 zadevah je bil postopek ustavljen zaradi samovoljne zapustitve Azilnega doma, 
- v 1 zadevi je bil postopek ustavljen zaradi izrecnega umika prošnje, 
- v 17 zadevah je bila prošnja zavrnjena kot očitno neutemeljena, 
- 4 prošnjam je bilo ugodeno in priznan status begunca, 
- v 1 primeru je bil izdan sklep o zavrženju prošnje (dublinski postopek). 
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Vstopi in izstopi migrantov v oktobru

 

2.2 Policija 

Ukrepi Policije na podro čju prepre čevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij z aktual nimi podatki do 
15.12.2015:  

Do 15.12.2015 je v Republiko Slovenijo vstopilo 326.956 migrantov. 116.627 jih je vstopilo v oktobru, 164.313 
v novembru in 46.016 migrantov v decembru. 

Do 15.12.2015 je Republiko Slovenijo zapustilo 312.786 migrantov. 98.981 jih je zapustilo Slovenijo v oktobru, 
170.387 v novembru in 43.620 v decembru. Podatki so na voljo od 20. oktobra letos.  

Podatki o vstopih in izstopih v oktobru so razvidni iz naslednjega grafikona: 

Podatki o vstopih in izstopih v novembru so razvidni iz naslednjega grafikona: 
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Podatki o vstopih in izstopih v decembru so razvidni iz naslednjega grafikona: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Izvedeni so bili naslednji ukrepi: 

 
- policija situacijo tedensko spremlja z izmenjavo informacij in statističnih podatkov med Avstrijo, 

Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo, ki poteka preko Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga 
vas; 

 
- policija situacijo spremlja preko sodelovanja v okviru Agencije za vodenje operativnega sodelovanja 

na zunanjih mejah Evropske unije (skupnost analitikov s področja nedovoljenih migracij), kjer poteka 
redna izmenjava informacij; 

 
- situacijo v Srbiji spremlja na osnovi poročil tamkajšnjega slovenskega policijskega uradnika za zvezo; 

 
- spremlja odprte vire, predvsem objave v medijih preko sistemov notifikacije, registracije in ustaljenih 

mehanizmov rednega posredovanja relevantnih informacij; 
 
- zaradi potreb po dodatnih informacijah je policija preko Ministrstva za zunanje zadeve animirala 

konzularno mrežo, predvsem Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti, z razvojem dogodkov 
pa dnevno prejemala obvestila na temo migracijskih politik in nedovoljenih migracij s strani 
veleposlaništev iz različnih držav; 

 
- intenzivirani so bili operativno – taktični ukrepi glede preprečevanja nedovoljenih migracij pri varovanju 

zunanje meje in izravnalnih ukrepih; 
 
- policija je izvedla več usklajevalnih sestankov s predstavniki avstrijskih varnostnih organov glede 

sodelovanja in izmenjave informacij pri delu z ilegalnimi migracijami. Sodelovanje poteka zelo dobro in v 
okviru dogovora; 

 
- policija je izvedla sestanek s predstavniki madžarskih varnostnih organov glede sodelovanja in izmenjave 

informacij pri delu z ilegalnimi migracijami. Sodelovanje poteka dobro in v okviru dogovora; 
 
- policija je 16.10.2015 izvedla sestanek s predstavniki hrvaških varnostnih organov glede sodelovanja in 

izmenjave informacij pri delu z ilegalnimi migracijami. Sodelovanje in izmenjava informacij sta v okviru 
dogovorjenega potekala en dan, po tem pa se hrvaška stran ni več držala dogovora. Po sestanku 
predsednikov vlad se je sodelovanje nekoliko izboljšalo; 



 
- delo policije pri varovanju državne meje koordinira Operativni štab Generalne policijske uprave in 

operativni štabi policijskih uprav;  
 
- operativno – taktične ukrepe policija prilagaja aktualni situaciji in ugotovitvam sprotnih analiz tveganja. 

Slika 1:  Seznam in lokacije vstopnih točk 

 

 

Operativni ukrepi in postopki Policije za opravljan je sprejema in registracije migrantov 

Pomen registracije:   

Zelo pomembna je registracija z vidika združevanja družin, saj je bilo kar nekaj primerov izgubljenih otrok, ko 
so se starši ali otroci nahajali v drugih državah. Registracije tujcev je prvi in osnovni ukrep za identifikacijo 
migrantov, ki vstopajo v državo. Policija mora ne glede na vse okoliščine registrirati vsako osebo, ki 
nedovoljeno vstopi v državo. Registracija je podprta s fotografijo in odvzemom prstnih odtisov, kar omogoča 
naknadno ugotavljanje spremembe identitete migrantov, ki nimajo dokumentov za izkazovanje identitete, v 
nadaljnjih postopkih bodisi v naši državi bodisi v drugi državi članici EU. Poleg tega je registracija potrebna še 
zaradi vsaj delnega zagotavljanja verjetnosti morebitnega ogrožanja javnega reda in miru, predvsem pa 
drugih dejanj, ki bi lahko ogrožale državo.  

Z evidentiranjem oseb je mogoče tudi naknadno ugotavljati gibanje določenih oseb, če se ugotovi, da je to 
potrebno zaradi zagotavljanje nacionalne varnosti ali boja proti terorizmu. Dejstvo, da obstaja velika verjetnost 
izkoriščanja migracijskega vala za premike posameznikov, ki so povezani s terorističnimi dejavnostmi, prav 
tako zahteva registracijo oseb. Pri tem je pomembno identificirati tudi druge osebe, ki poskušajo na ta način 
ilegalno vstopiti in prihajajo iz držav, v katere jih je mogoče dejansko tudi vrniti.  

Za učinkovito obvladovanje migracij, hitro in hkrati tudi strokovno evidentiranje migrantov so bili, v večji meri 
že pred prihodom migrantov, izvedeni naslednji postopki: 

- prerazporeditev 100 policistov iz manj obremenjenih (v smislu migracijskega toka) območij države na 
lokacije, kjer so organizirani sprejemni centri za registracijo migrantov; 
 

- dnevno je angažiranih 350 pripadnikov posebnih policijskih enot, torej rednih policistov iz celotne države, 
ki imajo posebno opremo in so posebej usposobljeni za obvladovanje množic; 



 
- dnevno je angažiranih tudi okoli 80 pomožnih policistov; z namenom okrepitve kontingenta pomožnih 

policistov je GDP podpisal načrt povečanja števila pomožnih policistov na 1500; V zvezi delovanja 
pomožne policije je bil pripravljen sklep za izvajanje ukrepov kriznega odzivanja za podaljšanje termina 
dela pomožnih policistov, prav tako je bila v zvezi z delom pomožnih policistov pripravljena sprememba 
zakona o organiziranosti in delu v policiji ter uredba; 

 
- organizacija stalnih in občasnih sprejemnih centrov za registracijo migrantov z namenom učinkovite 

uporabe obstoječih objektov ter možnosti prevoza oseb v nastanitvene kapacitete (trenutno je v uporabi 9 
sprejemnih centrov za registracijo migrantov); 

 
- za potrebe učinkovite in hitre registracije tujcev, je bil pred drugim valom migrantov, izdelan poseben 

računalniški program, ki ima neposredno povezavo s policijskimi evidencami za preverjanje oseb, s 
pomočjo katerega je mogoče z enim vnosom generirati odločbo o zadrževanju po Zakonu o tujcih ter 
izdelati seznam oseb; 

 
- na ta način se je čas elektronske registracije zmanjšal in se lahko opravi v manj kot 2 minutah na osebo 

(odvisno od policista); 
 
- v vseh sprejemnih centrih je bilo zagotovljeno določeno število računalnikov z neposredno računalniško 

povezavo in pripadajočo opremo za optično prepoznavo dokumentov, odvzem prstnih odtisov in 
fotografiranje; 

 
- zagotovljena prerazporeditev ustreznega števila računalnikov, optičnih naprav za prepoznavo 

dokumentov, optičnih naprav za odvzem prstnih odtisov iz mejnih prehodov v sprejemne centre ter 
ustrezno programska nadgradnja računalnikov za uporabo navedenih naprav; 

 



- nabavljene so bile spletne kamere za takojšnje fotografiranje tujcev in vnos fotografije v policijske 
evidence;  
 
 
Slika 2:  Seznam in lokacije sprejemnih in nastanitvenih centrov 

 

 
 
 

Pozitivne ugotovitve: 

- policija je sodelovala pri iskanju izgubljenih članov družin (predvsem otroci), posledično so bile 
družine ponovno združene 

- ilegalni migranti so v medijih izražali pozitivna mnenja o slovenski policiji in njenem delu; 

- predstavnica UNHCR večkrat pohvalila delo slovenske policije in dobro sodelovanje z NVO. 
Predvsem je bilo poudarjeno sočutno in humano ravnanje z ilegalci; 

- reševanje oseb iz gorečega šotorskega naselja ob PP Brežice, sicer bi bile lahko posledice tragične; 

- v zadnjem obdobju so bili pospravljeni in dezinficirani sprejemni in nastanitveni centri v času, ko so bili 
prazni;  

- policija pomagala migrantkam, ki so rodile med potjo na območju Slovenije. 

 
Kazniva dejanja in kršitve JRM 

- v času drugega vala sta bili obravnavani dve KD, ko sta ilegalna pribežnika uporabila nož v prepiru, 
osebi prevzel pristojni SKP, podane so bile kazenske ovadbe; 

- v istem obdobju sta bili  dve množični kršitvi JRM, individualnih obravnav kršiteljev ni bilo; 

- dve kršitvi JRM pretepa med migranti, izdane globe, katere so kršitelji poravnali; 

- napadov na policiste ni bilo. 



- izdani plačilni nalogi zoper 12 aktivistov, ki na PMP Obrežje niso upoštevali navodil policije glede 
neupravičenega zadrževanja na območju mejnega prehoda (prvi val). 

 
Uporabljena prisilna sredstva zoper migrante: 

- v času povečanja migracij v Slovenijo, je policija zoper migrante uporabila prisilna sredstva v 17 
primerih.  Uporabljena je bila telesna sila, plinski razpršilec, tonfa in lisice. Pri tem niso nastale telesne 
poškodbe. 

 
Ukrepi Policije za zagotavljanje transporta migrant ov iz sprejemnih centrov v nastanitvene centre: 

- za prevoze migrantov v/iz sprejemnih centrov in nastanitvenih objektov, je Policija pred migracijskim 
valom vzpostavila neposredno sodelovanje s Slovenskimi železnicami, ki je do določene mere uspela 
zagotavljati ustrezno število avtobusnih prevozov; 
 

- zaradi zelo razpršenega nedovoljenega vstopanja večjih skupin migrantov, ki so jih v Slovenijo usmerjali 
Hrvaški policisti, je bilo v zelo kratkem času nemogoče zagotavljati ustrezno število avtobusov za 
prevoze vseh migrantov, zato so morali migranti žal velikokrat tudi po nekaj ur, čakati na ustrezen prevoz 
do sprejemnih centrov; 

 
- policijske uprave so morale najeti tudi druge avtobusne prevoznike za zagotavljanje ustreznega števila 

avtobusov; 
 
- slovenske železnice so v prvih dneh organizirale en izredni vlad za prevoze tujcev, sedaj je teh vlakov 

tudi med 5-6 na dan; 
 
- z namenom hitrega organiziranja transporta iz sprejemnih centrov na območju Brežic, so bili najeti 

avtobusi za mestni promet, 
 
- z avstrijskimi varnostnimi organi je bil usklajen dogovor o načinu prevoza migrantov v Podrožco (Beljak), 

prevozi potekajo nemoteno. 
 
Medresorski – kontingentni ukrepi, pri katerih je s odelovala Policija: 
 
- Vlada RS je 16.10.2015 sprejela sklep o začasni uvedbi ponovnega nadzora na notranjih mejah z 

Madžarsko (za 10 dni), ki se je začel izvajati 17.10.2015 in je bil nato podaljšan za dodatnih 20 dni; 
 

- preverjene so bile nastanitvene kapacitete za tujce; 
 
-  preverjene so bile kadrovske kapacitete policije; 

 
- oblikovani so bili možni scenariji delovanja glede na predvideno število prispelih beguncev; 

 
- preverjene so bile možnosti dodatnih nastanitvenih kapacitet in njihove logistične oskrbe (pogoji za 

delovanje); 
 
- izdelani in medresorsko usklajeni so bili kontingentni načrti za različne scenarije razvoja problematike 

migracij beguncev; 
 
- izdelan je bil načrt dela policije v primeru nesorazmernega števila beguncev. Načrt je bil predstavljen na 

Vladi RS in se izvaja; 
 
- izdelani so bili postopkovniki za obravnavo (nesorazmerno) velikega števila migrantov; 

 
- obravnavana so bila glavna varnostna tveganja in izdelana ocena ogroženosti; 



 
- predvidene so bile finančne posledice ukrepov; 

 
- pripravljena je bila vsebina letaka za seznanitev beguncev z ukrepi in postopki; 

 
- preverjeno je bilo stanje osebne varovalne opreme Policije in razpoložljivost razkužil; 

 
- v sodelovanju s Slovensko vojsko je bil izdelan načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo pri 

nadzoru državne meje. Načrt je bil potrjen na Vladi in se že izvaja; 
 
- pripravljen je bil operativno - taktični načrt delovanja Slovenske vojske pri pomoči Policiji.  

 
- v sodelovanju s Slovensko vojsko je bil izdelan operativni načrt zavarovanja državne meje, pripravljen je 

za obravnavo na Vladi Republike Slovenije; 
 
- podpisan je dogovor o sodelovanju uslužbencev FURS v okviru njihovih pooblastil pri obvladovanju 

masovnih ilegalnih migracij; delavci FURS so dne 30.10.2015 pričeli s podporo policiji. 
 
Kot pomoč slovenski policiji je bilo podano zaprosilo za napotitev 400 tujih policistov. Slovenija je dobila 
pomoč  policistov iz Avstrije, Francije, Madžarske, Latvije, Slovaške, Nemčije, Litve, Romunije, Bolgarije, 
Estonije in Češke Republike. Pričakovana je tudi pomoč policistov iz Poljske, predvidoma v začetku januarja 
2016. Policisti delajo v principu rotacije. Trenutno jih je pri nas 187 (podatek velja na 15.12.2015). 
 
Do 14.12.2015 je bilo postavljenih 135.250 metrov začasne tehnične ovire za varovanje zunanje 
schengenske meje. Postavljanje se je začelo 11.11.2015 po predhodno izdelanem načrtu. V postavljanje je 
bilo vključenih 258 policistov, 4.253 pripadnikov Slovenske vojske, 236 gasilcev, 553 delavcev zunanjih 
izvajalcev in 75 ostalih oseb. 
 
 

2.3 Uprava Republike Slovenije za zaš čito in reševanje 

16.10.2015 so bila na Ministrstvu za notranje zadeve, na sestanku širše koordinacijske skupine, predstavljena 
dejstva v zvezi z zaporo meje med Hrvaško in Madžarsko ter preusmeritvijo migrantskega toka skozi 
Slovenijo. Ob tem so bile dane usmeritve za priprave na sprejem večjega števila migrantov  (3.000 - 5.000 
oseb). Predvideni sta bili dve vstopni točki v državo, kjer se bodo izvajali predpisani postopki, in nato prevoz v 
namestitvene centre ob meji z Republiko Avstrijo. Pripravljen načrt sprejemanja migrantov je dobro deloval le 
prvi dan, ko so v Slovenijo večinoma prihajali migranti po vnaprej dogovorjenih poteh in v dogovorjenem 
številu (okoli 800). Republika Avstrija je namreč najavila, da bo sprejemala do 2.500 migrantov dnevno.  
 
Sprejemni in namestitveni centri Obrežje, Gruškovje, Središče ob Dravi, Petišovci, Dolga vas, Šentilj in Gornja 
Radgona so bili aktivirani ter pripravljeni za sprejem migrantov. Izvajale so se aktivnosti v zvezi z 
zagotavljanjem potrebnih materialno tehničnih sredstev za namestitev in oskrbo v namestitvenih enotah in  
sprejemnih centrih. Migranti so v Slovenijo v večjem številu ponovno začeli vstopati 17.10.2015 od 8:30 ure 
naprej. V Sloveniji so migrante po opravljenem evidentiranju v sprejemnih centrih in oskrbi z osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami potem prepeljali v nastanitvene centre v bližini meje z Avstrijo, kjer so jih po 
vnaprejšnjem dogovoru z avstrijskimi oblastmi usmerili čez mejo. 
  
19.10.2015 je bilo na sestanku na URSZR s predstavniki Slovenske filantropije, Sloge, Slovenske Karitas in 
Rdečega križa Slovenije dogovorjeno, da se predstavniki Slovenske filantropije poleg Slovenske Karitas in 
Rdečega križa Slovenije v namestitvenih in sprejemnih centrih vključijo v oskrbo migrantov. Prav tako je bilo s 
predstavniki Zveze slovenskih častnikov dogovorjeno, da se med člani poišče tiste, ki bi bili pripravljeni 
sodelovati pri koordinaciji dela v centrih.  
  



Po 19. oktobru se je število migrantov bistveno povečalo, migranti so v večjem število prihajali v Slovenijo tudi 
izven predvidenih vstopnih točk (zelena meja). Slabe vremenske razmere (dež in nižje temperature) so 
poslabšali razmere v sprejemnih centrih in v veliki meri vplivale tudi na nastanek varnostnih težav na Šentilju 
in na Obrežju. V Šentilju so zaradi pomanjkanja varovanja migranti nasilno vdirali v jedilnico, skladišča, se 
tepli za hrano. Zaradi tega so se prostovoljci počutili ogrožene in so zahtevali, da se varnostne razmere 
uredijo. 
  
Sprejemni in namestitveni centri Obrežje, Gruškovje, Središče ob Dravi, Petišovci, Dolga vas, Logatec, 
Vrhnika, Šentilj in Gornja Radgona so sprejemali migrante glede na prihode iz Hrvaške oziroma prevoze skozi 
celoten dan. Poleg navedenih vstopnih točk so migranti v Slovenijo prišli nenapovedano čez tako imenovano 
zeleno mejo tudi v Razkrižju in Rigoncah. 
 
Vzpostavljeni sprejemni in namestitveni centri so bili pripravljeni za sprejem migrantov v predvidenem številu 
namestitvenih kapacitet, s tem da je število sprejetih in oskrbljenih oseb v nekaterih centrih bistveno preseglo 
predvideno število. Zaradi dnevnega pretoka okoli 5.000 migrantov in njihovega prehoda čez mejo izven 
območij sprejemnih centrov, so se v sodelovanju s predstavniki lokalnih skupnosti oblikovali ad hoc sprejemni 
centri v objektih, ki so bili v bližini in so omogočili začasno zatočišče migrantom pred vremenskimi neprilikami 
in izvedbo predvidenih nalog Policije. Taki centri so bili vzpostavljeni v Razkrižju, Zavrču in Dobovi. Vsi 
oskrbljeni v teh začasnih centrih so vstopili v Slovenijo nenapovedano in izven dogovorjenih mest z Republiko 
Hrvaško.  
 
V vseh centrih so se po najboljših močeh izvajale aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem potrebnih materialno 
tehničnih sredstev za namestitev in oskrbo migrantov. Nadaljevalo se je z zagotavljanjem grelnih teles 
(puhalniki toplega zraka in električni radiatorji) iz DLC Roje na lokacije namestitvenih in sprejemnih centrov v 
skladu s potrebami in razpoložljivostjo materialno tehničnih sredstev. Slovenska vojska je v vseh 
namestitvenih centrih zagotavljala enkrat dnevno topli obrok hrane. Migrantom se zagotavlja tudi en suhi 
obrok, humanitarne organizacije in prostovoljci pa oskrbujejo migrante z vodo, obleko in drugimi 
potrebščinami. Delo v centrih je organizirano tako, da se prednostno skrbi za ranljivejše kategorije ljudi, 
otroke, družine, starejše. V vseh centrih, kjer so bili nastanjeni migranti, je hitro zmanjkalo odej, ker so jih 
odnašali s seboj, zaradi dežja so bile tudi premočene; določen je bil standard, da se na eno posteljo zagotovi 
ena odeja. 
  
Po odločitvi na Ministrstvu za notranje zadeve so se vzpostavili dodatni centri, in sicer: sprejemni center v 
Središču ob Dravi, nastanitveni center na mejnem prehodu Šentilj, nastanitveni center na Celjskem sejmu 
(hala D). Tudi zaradi varnostnih težav in pomanjkanja policistov je Vlada RS predlagala spremembo Zakona o 
obrambi, ki je bil sprejet v Državnem zboru (20. oktobra) in s katerim je Slovenska vojska dobila pooblastila za 
pomoč  Policiji pri nadzorovanju slovenske meje in zagotavljanju varnosti v sprejemnih in namestitvenih 
centrih. 
 
21.10.2015 je v sprejemnem centru Brežice prišlo do požara. Zgorelo je 27 šotorov z vso opremo. 
Poškodovanih ni bilo, speče migrante so policisti pravočasno rešili, gmotna škoda je bila velika. Do težav je 
isti dan prišlo tudi v SC Gruškovje, kjer so se prostovoljci zaradi varnosti začasno umaknili iz SC in zahtevali 
zagotovitev pogojev za varno delo. Tudi iz drugih  NC in SC so poročali o težavah zaradi nekontroliranih 
prihodov migrantov, predvsem tam, kjer je število migrantov močno preseglo kapacitete centrov. Med migranti 
je prihajalo do prerivanja in pretepov. Pripadniki policije in SV so s težavo zagotavljali javni red in mir, delo 
osebja je bilo oteženo, občasno tudi nevarno. 



 
Za migranti ostaja veliko odpadkov in umazanije, prav tako tudi na poteh in železniških postajah, na katerih so 
se vkrcavali na vlake. Pogosti so primeri vandalizma (poškodovanje šotorov, električnih omaric, sanitarij). 
 
Zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni je Slovenska vojska od 22. oktobra naprej začela z rednim 
izvajanjem dezinfekcije namestitvenih in sprejemnih centrov in deratizacijo v sprejemnih in namestitvenih 
centrih, kjer se je pojavilo tudi večje število glodavcev.  
 
27.10.2015 je bil prvič organiziran prevoz migrantov preko železniške postaje Dobova. Predpogoj za takšno 
organizacijo je bil predhodni dogovor med hrvaško in slovensko policijo o prihodu vlaka iz Hrvaške v Dobovo. 
Tako je bil nato dogovorjen tudi prevoz v Avstrijo. Zaradi peronov je mogoče opraviti prevoz s kompozicijo 8 
vagonov, ostalo se vozi z avtobusi.  

29.10.2015 je bil na osnovi razglašenih posebnih razmer za opravljanje železniškega prometa, po sklepu 
Vlade RS št. 37000-4/2015-15/3, 22.10.2015, z namenom, da se v bližini nastanitvenega  centra v Šentilju 
vzpostavi začasen peron oz. začasno mesto za izstop migrantov, v Šentilju organiziran koordinacijski 
sestanek. Na ogledu so bili prisotni predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, več predstavnikov Slovenski 
železnic in Občine Šentilj.  V treh dneh je bila izdelana začasna izstopna točka in v  nedeljo 1.11.2015 je vlak 
že pripeljal prvo skupino beguncev. Od tega dne begunci niso več hodili iz Železniške postaje Šentilj po mestu 
do nastanitvenega centra.  

S prihodom večjega števila migrantov se je pojavilo povečano število najrazličnejših organizacij in 
posameznikov, ki so nenajavljeni prihajali do sprejemnih in namestitvenih centrov in želeli nuditi pomoč 
migrantom. Dogovorjeno je bilo, da se vsa humanitarna pomoč nudi preko RKS in Slovenske Karitas, pomoč 
ostalih prostovoljcev pa preko Slovenske Filantropije, kar pomeni, da se organizacije in posamezniki priključijo 
k eni od teh organizacij. 
 
23.10.2015 je Poveljnik CZRS sprejel sklep št. 225-1/2015-168 o aktiviranju Državnega načrta ob potresu za 
smiselno izvajanje ukrepov za oskrbo migrantov. Nižje temperature v začetku novembra so povzročile težave 
zaradi zmrzovanja sanitarnih armatur in s tem motnje pri zagotavljanju pitne vode ter vode za osnovno higieno 
migrantov. 
 
Urad vlade za komuniciranje je, zaradi velikega zanimanja novinarjev, prvega novembra prevzel delo 
komuniciranje z mediji v Nastanitvenem centru Šentilj. V centru so bile za vstop in sprejem novinarjev 
določene ure, in sicer vsak dan med 10. in 11. uro. 
  
Na pobudo Ministrstva za javno upravo so se v delo v sprejemnih centrih vključili prostovoljci – javni 
uslužbenci različnih ministrstev, ki so od 27. oktobra pomagali v sprejemnih in namestitvenih centrih in tako 
vsaj delno razbremenili javne uslužbence in prostovoljce, ki so od začetka oskrbovali migrante. Skupaj se je 
za pomoč prijavilo 158 javnih uslužbencev, od tega 105 iz ministrstev in javnih agencij ter upravnih enot in  53 
iz upravnega dela Ministrstva za obrambo. 
   
Konec oktobra, po tem, ko je Ministrstvo za delo družino in enake možnosti zagotovilo sredstva za izvajanje 
javnih del na MO, so se v mesecu novembru v Službi za kadrovske zadeve izvajali postopki (napotitve na 
predhodni zdravniški pregled, priprava sistemizacije delovnih mest za udeležence javnih del, pogodb o 
zaposlitvi) za zaposlitev do 260 dolgotrajno brezposelnih oseb preko javnih del, za določen čas do 
31.12.2015. V postopkih izbire kandidatov, ki so potekali v Območnih enotah Zavoda za zaposlovanje, so 
sodelovali vodje izpostav URSZR.  
 
V  ponedeljek, 30.11.2015, je bilo preko javnih del zaposlenih 253 oseb, in sicer: 
  
Izpostava URSZR  Predvideno  Zaposlenih 30.11. Opom be  
Brežice            54 54  
Maribor 54 54  



Ptuj 36 36  
Murska Sobota 42 41  
Celje  28 28  
Ljubljana  31 28 za  NC Vrhnika 
Ljubljana 9 6 za  NC Logatec 
URSZR  6 6  
SKUPAJ  260 253  

 
Po priporočilu Ministrstva za zdravje se je organiziralo cepljenje proti gripi za vse zaposlene in prostovoljce, ki 
prihajajo v stik z migranti ter dodatno cepljene proti hepatitisu A in tifusu tistih, ki sodelujejo pri čiščenju  (in 
prihajajo v stik s človeškimi iztrebki), odstranjevanju odpadkov, dezinfekciji. Cepljenje na terenu (v prostorih 
PGD Dobova) so sočasno od 2.11.2015 do 4.11.2015 izvajale ekipe Ministrstva za notranje zadeve, Urada za 
organizacijo in kadre, Službe za varnost in zdravje pri delu za policiste in druge javne uslužbence Policije in 
Ministrstva za notranje zadeve, Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske za vojake in vojaške 
uslužbence, pripadnike Civilne zaščite in druge javne uslužbence Ministrstva za obrambo, Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ) pa za prostovoljce. Ker je bil odziv v Dobovi zelo slab, se v nadaljevanju cepljenja ni 
več organiziralo na terenu, temveč so bili kandidati za cepljenje napoteni na enote NIJZ.  
  
Pri namestitvi in oskrbi migrantov ter za zagotavljanje potrebnih materialno tehničnih sredstev je bilo od 17. 
oktobra do vklju čno 30. novembra 2015  vključenih 18.924 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
predvsem prostovoljcev Rdečega križa, tabornikov, skavtov, gasilcev, civilne zaščite (vključno s  poveljniki in 
namestniki poveljnikov CZ ter člani štabov CZ na vseh ravneh vodenja), humanitarnih organizacij, 
prostovoljcev, udeležencev preko javnih del, javnih uslužbencev   URSZR. 
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ReŠCZ 0 0 0 5 0 0 115 0 0 18 36 37 44 0 25 2 282

OŠCZ 0 0 0 47 0 0 58 0 0 1 2 8 79 16 24 1 236

CZ 0 0 0 97 51 0 126 0 33 3 2 22 64 9 43 3 453

delavci URSZR 2 0 12 265 15 2 752 0 480 16 687 442 347 356 208 13 3.597

občine 0 0 2 30 0 0 27 0 3 3 11 16 56 0 17 1 166

ZKSS 0 0 0 45 0 0 44 0 0 0 22 3 10 0 14 1 139

ZTS 0 0 0 15 0 0 37 0 0 0 45 0 0 0 7 0 104

RKS 0 0 0 319 2 0 1.316 0 99 0 422 75 848 0 292 18 3.391

Slovenska karitas 0 0 0 132 0 0 534 0 116 0 465 56 423 0 162 10 1.898

Filantropija 0 0 0 51 0 0 400 0 10 0 503 16 145 0 72 5 1.202

javne službe 0 0 0 79 0 0 638 0 83 0 656 12 284 0 177 11 1.940

gasilci GEŠP 0 0 0 18 0 1 2 0 6 1 2 0 8 0 2 0 40

gasilci PGD 0 0 0 18 15 15 410 1 9 11 242 50 43 10 84 3 911

ADRA 0 0 0 0 1 0 99 0 0 0 7 0 0 0 6 1 114

drugo 0 0 2 552 17 0 987 0 98 18 1.053 199 1.052 5 440 27 4.450

SKUPAJ 2 0 16 1.673 101 18 5.545 1 937 71 4.155 936 3.403 396 1.574 96 18.924  
 
 
V Slovenijo je od 16.10.2015 do vključno 30.11.2015, do 18. ure, vstopilo 279.894 migrantov. V povprečju je 
dnevno v Slovenijo vstopilo 6.219 migrantov, največji pritisk pa je bil 21. oktobra, ko je v enem dnevu v državo 
s Hrvaške vstopilo 12.616 oseb. Razmere so bile izjemno zahtevne, tako zaradi števila ljudi, ki so dnevno 
prihajali v našo državo, kot tudi zaradi razpršenosti njihovega vstopanja na slovensko-hrvaški meji, vendar je 
Slovenija ne glede na vse okoliščine situacijo obvladala. Migrantom je Slovenija zagotavljala osnovno 
humanitarno oskrbo, kar pomeni zdravstveno oskrbo, začasno namestitev v sprejemnih in namestitvenih 
centrih ter prehrano. Vsa prizadevanja in napori so bili usmerjeni v zagotovitev ustreznih namestitvenih 
kapacitet v zidanih objektih in z ogrevanjem, ki so primerne za zimske razmere. V Sloveniji so zagotovljene 
namestitvene zmogljivosti za 9.413 oseb.  
 
URSZR je v skladu z Navodilom za povračilo stroškov (dokument številka: 4102-114/2015/1, 1.10.2015 in 
dokumentom številka: 4102-114/2015/22, 7.12.2015) pozvala Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas, Zvezo 



tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Gasilsko zvezo Slovenije k 
zbiranju intervencijskih stroškov nastalih kot posledica migrantskega toka.  
 
Ocenjujemo, da so javni uslužbenci, pripadniki CZ, organizacij in društev, vključeni v aktivnosti reševanja 
migrantske problematike v Republiki Sloveniji, svoje delo pri oskrbi migrantov opravili profesionalno, z veliko 
mero strokovnosti in humanosti ter osebno zavzetostjo, da so v skladu z možnostmi zagotovili sprejem in 
oskrbo migrantov v sprejemnih in nastanitvenih centrih, še posebej, ko je bilo število le teh izjemno veliko.  
 
Vsi sprejemni in namestitveni centri so se sprotno kadrovsko, predvsem pa materialno popolnjevali s sredstvi 
in opremo, ki je prihajala kot pomoč mednarodne skupnosti in humanitarnih organizacij.  
 
V delo in oskrbi migrantov so se na organiziran način vključevale mednarodne organizacije in posamezniki iz 
tujine.  
 
Ugotovljene pomanjkljivosti, predlogi za izboljšanje, po obiskih različnih domačih in tujih delegacij in 
inšpekcijskih služb so bili v okviru možnosti v veliki meri upoštevani in ugotovljene pomanjkljivosti v 
najkrajšem možnem času odpravljene.  
 
V delo in pomoč pri oskrbi migrantov so se uspešno vključili kot prostovoljci tudi javni uslužbenci zaposleni v 
ministrstvih in javnih službah, prav tako pa je bilo zelo dobro sprejeto tudi delo zaposlenih preko javnih del.  
 
Vodstvo Uprave RS za zaščito in reševanje ter vodje v nastanitvenih centrih so veliko časa namenili 
sodelovanju s predstavniki lokalne skupnosti, seznanjanju prebivalcev z migrantsko problematiko in skupaj z 
lokalnimi skupnostmi odpravljali težave, ki so nastale zaradi migrantov.    
 
 

2.4 Slovenska vojska 

Skladno s sklepom Vlade RS 22500-2/2015/6, 10. 9.2015 in izhajajočimi akti GŠSV je SV 16. 9.2015 pričela z 
nudenjem logistične podpore državnim organom pri oskrbi migrantov. Dodeljene naloge SV so bile: 

- nudenje prevozov, 
- oskrba,  
- dezinfekcija / deratizacija, 
- pomoč z delovno silo pri urejanju sprejemnih centrov - SC in nastanitvenih centov – NC, 
- kuhanje, distribucija in delitev hrane in napitkov, 
- oskrba He MNZ. 

 



 

Pregled izvedenih nalog SV za potrebe CZ od 16. 9.2015 - 30.11.2015: 

z.š. Naloga Frekvenca uporabe opomba 

1. Prevoz opreme CZ 
odeje, posteljnina, postelje, šotori, 
gasilska oprema 

2. 
Prevoz zabojnikov, 
kontejnerjev CZ 

Območja sprejemnih in 
namestitvenih centrov (SC in NC) 

3. Pomoč  pri urejanju NC 

Šentilj, Lendava, 
G. Radgona, Središče ob Dravi, 
Gruškovje, Brežice, Dobova, 
Vrhnika, Logatec, Ljubljana 

4. 
Fizično delo za potrebe 
CZ 

Priprava tovora, lažja ali težja 
fizična dela v NC 

5. Prevoz UMTECH plošč Pohodne (papa) plošče v šotorih 

6. 
Zagotavljanje toplih 
obrokov (kuhanje in 
dostava) 

od 19. 9. 2015 dalje vsak dan, do 
30. 11. 2015 pripravljenih 
148.291 obrokov 

7. 
Zagotavljanje kruha, čaja 
in mleka (kuhanje, 
dostava)  

od 18. 10. 2015 vsak dan:  
24.705 kg kruha, 
22.740 l čaja, 
2.680 l mleka, 

8. 
Utrjevanje šotorišča za 
NC 

Lendava, Petišovci, Gruškovje 

9. 
Sanitetna oskrba NC 
Brežice 24/7, od 22.10.2015 dalje 

10. 
Dezinfekcija/dezinsekcija 
NC po SLO 

od 22.10.2015 vsak dan, Izmenjaje 
Štajerska/Posavje 

11. 
Pomoč pri postavljanju 
bivalnih hišic UNHCR 

Logatec 

12. 
Prevoz odej na kemično 
čiščenje 

Ptuj, Lendava, Gornja Radgona 

13. Aero posnetek  

Povprečno angažirano 
število pripadnikov SV 
na dan za potrebe  CZ: 

40 
 
 
 

Povprečno prevoženo 
kilometrov na dan za 
potrebe CZ: 

2800 km 

SC Dobova 

14. 
Zagotavljanje premične 
tuširnice 

od 23. 9. do 15.10., 
od 19.10. do 7.11., 
od 8.11. do 2.12.  
v pripravljenosti, 
3.12.2015 demontaža 

Postavljena v MB, 
do 7.11. na delovanju, potem v 
pripravljenosti, 
s 3.12. tuširnica demontirana. 

 

Skladno s sklepom Vlade RS 21400-7/2015/2, 20. 9.2015 in Sklepa Vlade RS214-1/2015-35,19.10.2015, ter 
skladno s sprejetimi Pravili delovanja SV in izhajajočimi akti GŠSV je SV pričela z nudenjem podpore MNZ ob 
pričetku »drugega vala migrantov« 19.10.2015. Ključne naloge SV, opredeljene v teh sklepih so: 
 

- opravljanje prevozov policistov in materialnih sredstev, 
- pomoč pri širšem varovanju meje s tehničnimi sredstvi, patruljami in opazovalnicami, 
- pomoč pri fizičnem globinskem varovanju državne meje, 
- pomoč pri širšem opazovanju meje s helikopterji, 
- logistična podpora z razpoložljivimi materialnimi sredstvi. 

 
Skladno z dopolnili pravil delovanja in ukazov NGŠSV so bile SV v nadaljevanju dodeljene še naslednje 
naloge: 
 

- pomoč policiji pri prevozu migrantov, 
- pomoč policiji pri varovanju zbirnih centrov, 
- pomoč policiji pri izvajanju spremstva migrantov. 

 



 
Pregled izvedenih nalog, ki jih je izvedla SV za potrebe MNZ od 19.10.2015 - 30.11.2015: 
 
z.š. Naloga Frekvenca uporabe opomba 

1. 
Zagotavljanje toplih 
obrokov 

od 21.10. - 31.10. 
2015 

1300 obrokov 

2. 
Zagotavljanje oskrbe z  
gorivom Letalske Policijske 
Enote (LPE) 

od 18. 9. 2015 vsak 
dan 

9.583 litrov kerozina 

3. Nadzor državne meje - He He Bell 206 

4. 
Pomoč pri nadzoru zelene 
meje 

Osredotočenje na območje 
Posavje 

5. Varovanje konvojev 
Rigonce – NC Brežice, ŽP 
Dobova – NC Brežice 

6. Varovanje NC 24/7 
7. Pomoč pri sprejemu v SC 24/7 
8. Prevoz opreme policistov Osebna zaščitna oprema 

9. 
Prevoz varnostno 
usmerjevalnih ograj Območje Posavje, Šentilj 

10. 
Cestni transport 
poškodovanega He LPE  

CoK - Brnik 

11. 
Prevoz kandidatov za 
nadzornike državne meje 

Tacen – Brežice - Tacen 

12. 
Razmeščanje varnostnih 
ograj 

Šentilj, Brežice, Rigonce 

13. 
Nastanitev in oskrba 186 
policistov 

Maribor, Novo mesto 

14. 
Stalna pripravljenost 
voznika z tovornim vozilom LOGBR 

15. 
Dezinfekcija/dezinsekcija 
policistov 

Cerklje ob Krki 

16. Dezinfekcija/deratizacija  NC Murska Sobota 
17. Pranje opreme za MNZ od 13. 11. dalje 

18. 
Asanacija poti in 
kmetijskega zemljišča 

Povprečno 
angažirano število 
pripadnikov SV na 

dan v podporo  MNZ: 
590 

 
Povprečno 

prevoženo kilometrov 
na dan v podporo 

MNZ: 
3700 km 

Brežice 

 
 

 

2.5  Ministrstvo za zdravje 

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) je tudi v drugem migrantskem toku (od 15.10.2015 do 
30.11.2015) nadaljevalo z aktivnostmi za zagotavljanje zdravstvenega varstva migrantov tako v sprejemnih 
kot nastanitvenih centrih z zdravstvenim osebjem iz zdravstvenih domov in bolnišnic ter z drugimi zdravstveni 
delavci, kot tudi s prostovoljci s področja zdravstva. Na MZ je bila do 4.12.2015 v pripravljenosti ekipa 24 ur 
na dan, ki je spremljala stanje na področju migracij, z namenom usklajevanja dela v sprejemnih in 
nastanitvenih centrih (NC/SC) pri zagotavljanju nujnega zdravljenja migrantov.  

MZ vodi aktualen seznam odgovornih oseb v NC/SC, odgovornih oseb v zdravstvenih domovih, ki koordinirajo 
zagotavljanje zdravstvenega varstva migrantov, ter seznam prostovoljcev s področja zdravstva oziroma 
mednarodnih nevladnih organizacij s področja zdravstva. 

Nadaljevalo se je z aktivnostmi pri pripravi in posredovanju priporočil, navodil oziroma usmeritev za delo za 
zagotavljanje nujne zdravstvene oskrbe migrantov tako za zdravstvene zavode kot tudi za druge ustanove. V 
ta namen so bile izdane še naslednje usmeritve: 

− Obvestilo o prihodu migrantov (št. 801-6/2010/116, 16.10.2015); 



− Vpoklic koncesionarjev za potrebe zagotavljanja zdravstvenega varstva migrantov (št. 801-
6/2010/145, 21.10.2015); 

− Pomoč ob migrantskih tokovih – posredovanje podatkov na Ministrstvo za notranje zadeve (v 
nadaljnjem besedilu: MNZ), (št. 801-6/2010/147, 21.10.2015); 

− Nastanitveni center Stara vojašnica Vrhnika (št. 183-37/2015/162, 22.10.2015); 

− Nastanitveni center Stara vojašnica Vrhnika, za ZD Domžale (št. 183-37/2015/163, 22.10.2015); 

− Nastanitveni center Stara vojašnica Vrhnika, za ZD Kamnik (št. 183-37/2015/164, 22.10.2015); 

− Nastanitveni center Šentilj (št. 183-37/2015/165, 22.10.2015); 

− Priporočila za zagotavljanje ustreznih higienskih razmer v nastanitvenih in zbirnih centrih za migrante; 

− Strokovna navodila za izvajanje DDD v skladu s. 6 točko "Priporočil za zagotavljanje ustreznih 
higienskih razmer v nastanitvenih in zbirnih centrih za migrante";  

− Priporočila in navodila za čiščenje v nastanitvenih centrih za migrante;  

− Predlogi za čiščenje onesnaženih površin, po katerih potujejo migranti ter priporočila za čiščenje 
okolice hiš in naselij;  

− Priporočila za pobiranje odpadkov v neposredni okolici hiše ali bloka; 

− Priporočila za prostovoljce za pobiranje odpadkov; 

− Zdravstvena oskrba migrantov v sprejemnem centru Brežice (št. 183-37/2015/180, 24.10.2015); 

− Nastanitveni center Šentilj (št. 183-37/2015/181, 24.10.2015); 

− Priporočila glede dela z begunci glede preprečevanja prenosa okužbe z M. tuberculosis, Navodila, 
kako ukrepati v centrih in zdravstvenih ustanovah, ko imajo osebo s sumom na TB in kako bodo 
obravnavane osebe, ki bodo v stiku s kužnim TB bolnikom; Klinika Golnik, 27.10.2015; 

− Navodila za izvajanje DDD v nastanitvenih centrih za begunce, NLZOH (št. 2601/2467, 26.10.2015); 

− Sklep o imenovanju delovne skupine za koordinacijo aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem celostne 
zdravstvene oskrbe migrantov na območju Brežic in Spodnjeposavske regije (št. 183-37/2015/232, 
26.10.2015); 

− Sklep o aktiviranju Načrta dejavnosti Ministrstva za zdravje ob potresu za smiselno izvajanje ukrepov 
za potrebe zdravstvene oskrbe migrantov (št. 183-37/2015/226, 27.10.2015); 

− Nastanitveni center Šentilj – pomoč (št. 183-37/2015/245, 22.10.2015); 

− Navodila za prostovoljce, pobiranje odpadkov, Priporočila za ustrezno rokovanje z delovno obleko, 
Pobiranje odpadkov v povezavi z migranti, priporočila za prebivalce (posodobljena), NIJZ, 
29.10.2015; 

− Vključevanje zdravstvenih delavcev v zagotavljanje zdravstvene oskrbe za potrebe migrantov v 
sprejemnih in nastanitvenih centrih (št. 183-37/2015/267, 30.10.2015); 

− Prenovljeno navodilo o uporabi maske in navodilo za ravnanje z delovno obleko, NIJZ, 29.10.2015; 

− Odgovor na pobudo Zbornice – Zveze v zvezi z razmerami glede begunske krize v Republiki Sloveniji 
(št. 183-37/2015/355, 4.11.2015); 

− Poziv na vključevanje zdravstvenih delavcev v zagotavljanje zdravstvene oskrbe migrantov (št. 183-
37/2015/436, 12.11.2015); 

− Zaprosilo za vključitev specializantov v delo z migrant (št. 183-37/2015/437, 12.11.2015); 

− Enotni kontaktni naslov v zvezi z migranti (št. 183-37/2015/528, 20.11.2015); 

− Smrt migrantke - ureditev pogreba (št. 183-37/2015/569, 24.11.2015); 



− Sklep o plačilu potnih stroškov zdravstvenim delavcem - prostovoljcem, ki opravljajo delo z migranti 
(št. C2711-15/712210, 25.11.2015); 

− Aplikacija za dnevno poročanje o številu zdravstvenega osebja v NC/SC, številu zdravstvene oskrbe 
migrantov ter o patologiji migrantov. 

Vzpostavljena je bila tudi mreža slovenskih prostovoljnih zdravstvenih delavcev (približno 100 oseb), podprta 
z računalniško aplikacijo, ki nudijo pomoč v NC/SC. 

Poleg omenjenega nudijo pomoč pri zdravstveni oskrbi migrantov v NC/SC tudi mednarodne prostovoljne 
zdravstvene organizacije, kot so Karitas Madžarska (pri zdravstveni oskrbi migrantov v Dobovi do konca 
meseca novembra 2015), Zdravniki brez meja iz Švice, vojaško medicinsko osebje - ROLE1 iz Češke 
Republike (nudi pomoč v nastanitvenem centru Šentilj), Zdravniki Sveta iz Belgije (nudijo pomoč pri 
zdravstveni oskrbi v nastanitvenem centru Gornja Radgona) ter druge organizacije, ki že nudijo pomoč v obliki 
zdravstvenih storitev oziroma zdravil in medicinskih pripomočkov. Za nadaljnjo razbremenitev zdravstvenih 
delavcev je stekel dogovor za pomoč slovaškega tima, ki je zamenjal madžarski Karitas v nastanitvenem 
centru Livarna Dobova od 1.12.2015. Sodelovanje je dogovorjeno za vsaj tri mesece. Poleg tega je bil 
sklenjen dogovor za sodelovanje z mednarodno organizacijo WAHA, ki bo z mobilnim timom sodelovala na 
železniški postaji v Dobovi, s stacionarnim timom pa predvidoma na Šentilju od 15.12.2015 dalje. MZ je glede 
nudenja zdravstvene oskrbe migrantom v stiku tudi z Mednarodno organizacijo za migracije ter Evropsko 
komisijo (DG HOME in DG ECHO). 

MZ je pristopilo k pobudi za izpeljavo donacije zdravil za blažitev prehladnih obolenj, ki so pogostejša v tem 
letnem času ter zdravil za izboljšanje odpornosti (Lek,d.d. in Krka,d.d.). Le-ta so namenjena za zaščito vseh, 
ki so vključeni v obvladovanje migrantske krize na terenu. Iz Luksemburga je bila prejeta donacijo v obliki 
dveh aparatur Lifepak 15, katera sta bila predana v uporabo ZD Maribor in ZD Krško za potrebe zdravstvene 
obravnave migrantov.  

Skladno z zaprosilom MNZ posredovanim 28.10.2015, za podatke o obstoječih kapacitetah in dodatnih 
potrebah za obvladovanje begunske krize (tudi glede zdravstvene oskrbe), je MZ posredovalo podatke o 
dodatnih potrebah na področju zdravstva glede kadra, opreme, finančnih sredstev. Na podlagi dogovora na 
sestanku operativne skupine na MNZ (18.11.2015) glede potrebne opreme za delovanje v zimskem času je 
MZ posredovalo povpraševanje za dobavo zaščitne zimske opreme za osebje v enotah NMP, ki delajo 
neposredno z migranti, v primeru da bodo zagotovljena finančna sredstva za nakup tovrstne opreme. 

MZ je na MNZ podalo tudi predlog za sprostitev zdravil in medicinskih pripomočkov iz blagovnih rezerv RS, ki 
jih pri svojem delu uporablja zdravstveno osebje v NC/SC. Sprostitev zdravil je bila namenjena za naslednje 
zdravstvene domove: ZD Lendava, ZD Ptuj, ZD Brežice, ZD Maribor, ZD Gornja Radgona, ZD Vrhnika in ZD 
Logatec, ZD Slovenska Bistrica. Strošek sprostitve zdravil znaša 31.880,76 EUR . 

MZ tekoče potrjuje oziroma plačuje račune za stroške, ki so nastali pri nudenju zdravstvene oskrbe 
migrantom, kateri do sedaj znašajo 292.628,18 EUR. Stroški dela, ki bremenijo MZ za plačilo dela 
uslužbencev, je 1.864,71 EUR. 

MZ je za blažitev oziroma preprečevanje akutnih in dolgotrajnih psiholoških posledic pri zdravstvenem osebju 
vzpostavilo kontakt z Združenjem DrogArt, ki je ponudilo psihološko pomoč zdravstvenemu osebju v NC/SC. 
V primeru potrebe bo omenjeno društvo zagotovilo pogovor s psihologom, psihiatrom ali psihoterapevtom.   

Zdravstveno osebje se pri delu z migranti srečuje z naslednjo patologijo: dehidracijo, bolečinami v prsih, 
vnetjem sečil, okužbami zgornjih dihal, poškodbami (bolečine v mišicah, predvsem spodnjih okončinah, žulji, 
zvini gležnja) ter oslabelostjo, podhladitvijo in izčrpanostjo. Oskrbeli so tudi številne nosečnice. Oskrbljenih je 
bilo več kot 5800 migrantov (od teh približno ena tretjina otrok). Neposredno aktivno angažiranih zdravstvenih 
delavcev v SC/NC je bilo dnevno v povprečju okoli 22 (v aktivnosti s področja zdravstva so vključeni tudi 
prostovoljci, drugi zdravstveni delavci in osebje v zdravstvenih ustanovah).  

Redno se sestaja Medresorska strokovna komisija za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito 
ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito, ki obravnava dodatne vloge za zdravstveno oskrbo ter 



Medresorska analitična delovna skupina, v kateri MZ dnevno sodeluje in tekoče obravnava trenutno stanje 
migrantske krize. MZ sodeluje tudi na vseh sestankih širše koordinacijske skupine, ki jo vodi in koordinira 
MNZ. 

Aktivno se MZ odziva na vsa morebitna vprašanja in pobude nevladnih organizacij, drugih organizacij in 
posameznikov, na novinarska vprašanja, ki so naslovljena na MZ glede zdravstvene oskrbe migrantov. Prav 
tako so se predstavniki MZ udeležili seje Odbora za zdravstvo in Odbora za notranje zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo. 

MZ je odgovorilo tudi na poslanska vprašanja v zvezi finančnimi sredstvi, ki so namenjena za zagotavljanje 
zdravstvene oskrbe migrantov in glede razbremenitve zdravstvenih delavcev, glede skrbi za njihovo fizično 
počutje, za psihološko pomoč v času migrantske krize. 

MZ z ustrezno organizacijo dela pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe migrantom v tranzitu nudi kakovostno 
zdravstveno oskrbo, primerljivo standardom drugih evropskih držav, ob čemer zdravstveno varstvo 
prebivalcev Republike Slovenije poteka nemoteno. 

 

2.6 Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport 

Delo na terenu 
 
MIZŠ je v obdobju povečanih migracijskih tokov dejavno spremljali razmere na terenu, predvsem v bližini 
vzgojno izobraževalnih inštitucij. Navzoči so bili na naslednjih lokacijah:  
 
30.11.2015: Osnovna šola Dobova, Brežice, kjer so imeli težavo s prevozom otrok iz šolskega okoliša 
Rigonce, vendar so jo uspešno rešili. So v stalnih stikih z vodstvom šole, ravnateljici so ponudili kadrovsko 
pomoč; za zdaj ni potrebe po novih ukrepih.  
 
2.11.2015: Vrtec Vrhnika, ki deli skupno ograjo z nastanitvenim centrom za migrante. Ravnateljici sta se 
dogovorili za dodatnega varnostnika, ki bi delal po potrebi, glede na zasedenost in obremenjenost centra. 
Ravnateljica še vedno izpostavlja, da so bili sprejeti dogovori, da je potrebno v nastanitveni center zaradi 
bližine vrtca nameščati predvsem družine in ne samo moški del populacije migrantov.  
 
5.11.2015: Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj, kjer je v bližini večji nastanitveni center za migrante. Šola 
nima neposrednega stika s centrom, vendar ji je bila zagotovljena pomoč, če bi jo potrebovali. 
 
MIZŠ je omogočil delo v begunskih centrih dvema prostovoljcema ministrstva.  
 
 
Spremljanje stroškov, nastalih kot posledica migran tskega toka: 
 
Na podlagi Sporazuma o uporabi stavbnega zemljišča med Ministrstvom za notranje zadeve in Ekonomsko 
šolo Celje MIZŠ poroča o stroških o uporabi prostorov. Iz sporazuma sledi, da uporabnik mesečno poravnava 
obratovalne stroške, kot so: ogrevanje, kanalščina, elektrika, voda, smeti, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške deratizacije. Mesečni stroški znašajo v povprečju 1.100,00 
EUR. Po poročanju osebja iz Ekonomske šole Celje trenutno v tem objektu ni nastanjenih migrantov. Vodstvo 
šole je bilo seznanjeno z Navodilom za povračilo stroškov, nastalih kot posledica migrantskega toka, in 
opozorjeno, naj redno spremlja in poroča o vseh stroških, ki so posledica migrantskih tokov.  
 
Glede na to, da je Ekonomska šola v Celju trenutno prazna, oktobra in novembra ne poročajo o dodatnih 
stroških.  
 
 
Priprave na integracijo priseljenih oseb v vzgojno izobraževalni sistem: 
 
Na MIZŠ je bila pregledana trenutno veljavna sistemska ureditev na področju vključevanja otrok, učencev, 
dijakov in odraslih priseljencev v slovenski vzgojno izobraževalni sistem, opredelili skupine priseljencev in 
pripravili akcijski načrt za vključevanje posameznih skupin priseljencev. Načrt zajema tudi okvirno oceno 



stroškov, preračunanih na 1.000 oseb. Nadaljnje delo je v precejšnji meri odvisno od vsebine novega zakona 
o mednarodni zaščiti. 
 
Na posameznih ravneh izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje šole, visoko šolstvo, 
izobraževanje odraslih) so bile identificirani ključni zakoni in podzakonski akti, ki opredeljujejo izobraževanje 
otrok, dijakov, študentov in odraslih. Med skupinami priseljencev sta bili definirani predvsem dve širši skupini; 
v eni so tisti, ki se sedaj izobražujejo v slovenskem izobraževalnem sistemu, to so predvsem otroci t. i. 
ekonomskih migrantov, druga in tretja generacija priseljencev, državljani držav članic Evropske unije, otroci 
slovenskih izseljencev in zdomcev. Druga skupina pa so prosilci za mednarodno zaščito in osebe s priznano 
mednarodno zaščito.     
 
Akcijski načrt MIZŠ za vključevanje posameznih skupin priseljencev vključuje dve fazi; prva, ki poleg nekaterih 
osnovnih aktivnosti med drugim vključuje tudi t. i. uvajalnice z osnovnim spoznavanjem slovenskega jezika in 
se bo po načrtu odvijala v namestitvenih centrih. Druga faza s t. i. nadaljevalnicami, vključno z individualnimi 
programi, intenzivnimi tečaji slovenščine in vključevanjem v slovensko okolje, pa se bo odvijala v konkretnem 
izobraževalnem okolju. Načrt bo prilagojen novim okoliščinam.  
 
Posebno poglavje je priznavanje in vrednotenje tujega izobraževanja v Sloveniji. Postopki priznavanja in 
vrednotenja so trenutno urejeni, če osebe lahko priložijo ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi za vključitev 
v izobraževalni sistem ali na trg dela. Za osebe brez dokumentacije je bil predlagan model ugotavljanja in 
preverjanja znanj in kompetenc z vprašalniki in intervjuji. 

 

2.7 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve i n enake možnosti 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je vključevalo v migrantsko situacijo na 
več področjih. 

Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposablj anje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez 
spremstva 

Javni poziv je bil objavljen 11. 9.2015, za prijave je bil odprt do 30. 9.2015. Na javni poziv smo prejeli 49 
prijav, od katerih jih je 43 popolnih. 6 prijav ni popolnih, zaradi česar jih nismo vsebinsko obravnavali, 2 
kandidatki sta kot kontakt navedli telefonski številki, na katerih nista bili dosegljivi, 1 kandidatka je sporočila, 
da se osebnega pogovora ne bo udeležila. Z 40 kandidati, ki so posredovali popolne vloge, so bili v času od 
19.10.2015 – 26.10.2015 opravljeni osebni razgovori.  

Na podlagi prijav in osebnih razgovorov smo izbrali 25 kandidatov, za katere smo pristojne organe (MNZ, MP 
in sodišče) zaprosili za podatke iz centralnega registra prebivalstva, za podatke iz kazenske evidence ter za 
izdajo potrdil, da osebe niso v kazenskem postopku, ki ima za posledico omejitev posameznih pravic. 
Kandidati in kandidatke bodo imeli usposabljanje, ki bo potekalo od 9.12.2015 do 11.12.2015 v Azilnem 
domu, Cesta v Gorice 15, Ljubljana. 

Na podlagi poročanja centrov za socialno delo se le-ti vključujejo v pomoč pri delu z migranti skozi delovanje 
interventnih služb. V zadnjem obdobju centri niso poročali o posebnostih, sodelovanje s Civilno zaščito, 
drugimi organi in organizacijami je potekalo tekoče. V tem času so centri poročali tudi o stroških, ki so nastali 
v zvezi z delom z migranti. Teh stroškov je v obdobju od začetka izvajanja pomoči centrov do zdaj nastalo za 
3.019,27 EUR. Skladno z navodili Ministrstva za finance in Ministrstva za notranje zadeve so vse te stroške 
pravočasno sporočili, vendar MDDSZ sredstev še ni prejelo v povračilo. 

V kolikor centri za socialno delo prejmejo obvestilo s strani policije o mladoletniku brez spremstva, mu 
postavijo skrbnika. V kolikor jih policija obvesti, da je v določeni skupini mladoletnik, ki potuje z znanimi 
osebami, ki niso njegovi zakoniti zastopniki (npr. sosedje, drugi sorodniki) izvede center z mladoletnikom in z 
osebo, ki naj bi bila njegov spremljevalec, razgovor, v katerem ugotavlja, ali otrok s to osebo potuje 
prostovoljno, ali gre za kako obliko prisile, ali bi lahko način potovanja nakazoval na sum trgovine z ljudmi. V 
kolikor center v razgovorih ne ugotovi takega tveganja, otrok potuje naprej s skupino in ga ne ločujemo od 
skupine, ker ocenjujemo, da je to v dani situaciji za mladoletnika večja korist, kot da bi ga ločili v tuji državi od 
oseb, ki jih pozna in ki jim je bil zaupan s strani staršev. 

Vloga Centrov za socialno delo  



Centri za socialno delo imajo delo za pomoč beguncem organizirano v okviru interventnih služb. Vse 
interventne službe po Sloveniji  imajo organizirano pripravljenost (dežurstvo) za pomoč beguncem, aktivirajo 
pa se na osnovi zaprosila Uprave RS za zaščito in reševanje. V pomoč beguncem so se do sedaj vključevali 
CSD-ji, ki so v neposredni bližini nastanitvenih in sprejemnih centrov, torej CSD Brežice, Krško, Lendava, 
Maribor,Vrhnika, Logatec in Postojna. 

Izvajali so naloge:  

- pomoč družini, v kateri je mamica rodila v porodnišnici (namestitev otroka in očeta v krizni center 
Maribor); 

- sodelovanje in koordinacija pri namestitvah oseb oziroma svojcev  družinskih članov, ki so hospitalizirani; 

- posredovanje strokovnih delavk v primerih, ko so družine izgubile kakšnega svojca- prišlo je do združitev 
družin (bilo je več primerov tako v Posavju kot na Šentilju); 

- nudenje psihosocialne pomoči svojcem (ko so izgubili družinske člane); 

- obravnava 6 mladoletnih tujcev brez spremstva - postavitev skrbnika in namestitev v Center za tujce v 
Postojni; 

- namestitev mladoletnega tujca v krizni center za otroke in mladostnike Krško; 

- pomoč pri pripravi in razdeljevanju hrane; 

- pomoč pri namestitvi in oskrbi.  

Centri za socialno delo so bili tudi pozvani, da preverijo možnosti vključitve prejemnikov denarne socialne 
pomoči po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, v izvajanje pomoči beguncem. Prostovoljci se bodo na 
osnovi poziva in sodelovanja s Slovensko filantropijo vključili le v tistih krajih, kjer je pomoč potrebna.  

Vzpostavitev koordinatorjev prostovoljcev za delo z  begunci 

Na podlagi odredbe št. 225-1/2015-202-DGZR, z dne  29.10.2015 je Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti zadolženo, da v sodelovanju s Slovensko filantropijo, zagotovi vzpostavitev 
koordinatorjev prostovoljcev za delo z begunci, z namenom zagotavljanja začasne nastanitve in za potrebe 
zaščite, reševanja in pomoči ter oskrbe migrantov na območju Republike Slovenije  finančno podprli tudi 
projekt vzpostavitve koordinatorjev  prostovoljcev. Ministrstvo bo za vzpostavitev koordinatorjev prostovoljcev 
za delo z begunci zagotovilo sredstva v višini 80.000,00 EUR, za obdobje 2 mesecev (november in december 
2015) in sicer za vzpostavitev mreže 22  koordinatorjev  prostovoljcev. 

Program javnih del 'Pomo č pri obvladovanju migracijskih tokov'  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Zavodom RS za 
zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) in Upravo RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: uprava) pripravilo 
program javnih del z nazivom "Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov" (v nadaljevanju: program), ki se bo 
izvajal v mesecu novembru in decembru 2015.  

Ministrstvo bo v okviru sredstev aktivne politike zaposlovanja za izvedbo programa zagotovilo 650.000,00 
EUR. 

V program bo vključenih do 260 dolgotrajno brezposelnih oseb (osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno 
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb). Osebe vključene v program bodo izvajale koordinativne naloge in 
informiranje, pomoč pri čiščenju in urejanju sprejemnih in nastanitvenih centrov, pomoč pri sprejemu in 
odpremi humanitarnega materiala v logističnih centrih ter pomoč humanitarnim organizacijam pri 
razdeljevanju hrane in drugega materiala. Napotene brezposelne osebe bodo pred pričetkom dela ustrezno 
usposobljene za varno opravljanje dela. 

Udeleženci programa bodo v skladu z določbami 52. člena Zakona o trgu dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 
– ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT), enako kot vsi udeleženci katerega koli 
programa javnih del, upravičeni do plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh izobrazbe, 



povračila stroškov za prehrano med delom in prevoza na in z dela ter do  dodatka za posebne obremenitve pri 
delu, neugodnega vpliva okolja, nevarnosti in za delo v delovnem času, ki je za udeleženca manj ugoden. 



 

2.8 Finan čna uprava republike Slovenije 

Na podlagi dogovorjenih stališč z Vlado RS (usklajeno z MF) sta generalna direktorja FURS in Policije  
28.10.2015 podpisala Dogovor o sodelovanju uslužbencev FURS pri obvladovanju migracijskih tokov. Za 
namene izvajanja tega dogovora bo FURS zagotovil do 120 javnih uslužbencev s posebnimi pooblastili po 
Zakonu o finančni upravi (uslužbenci mobilnih oddelkov - MO), ki razpolagajo z naslednjimi pooblastili oz. 
imajo na razpolago za izvajanje Dogovora naslednjo opremo: 

- uniforma (delovna obleka), 
- prisilna sredstva (za vklepanje in vezanje, telesna sila, plinski razpršilec, orožje), 
- specialna oprema za odkrivanje tihotapljenega blaga, 
- 5 službenih psov za odkrivanje drog in službeni pes za tobak, s pripadajočimi vozili za prevoz psov, 
- 10 kombijev z mobilno pisarno – vozila s prednostjo, 
- 10 osebnih vozil – vozila s prednostjo. 

Na podlagi navedenega je z dnem 30. 10. 2015 pričelo izvajati aktivnosti po Dogovoru: 

- na lokaciji MMP ŽP Dobova (OŠ PU NM) po 16 uslužbencev v vsaki izmeni (MO Celje, Koper, Kranj, 
Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto); 

- na lokaciji zbirnega centra Šentilj (OŠ PU MB) po 6 uslužbencev v vsaki izmeni (MO Maribor), 

- na lokaciji MMP Petišovci (OŠ PU MS) po 4 oz. 5 uslužbencev v vsaki izmeni (MO Murska Sobota). 

Uslužbenci FURS so izvajali predvsem naslednje naloge: 

- pomoč policiji pri popisovanju migrantov, 

- pomoč policiji pri spremstvu prevozov in 

- izvajanje drugih pooblastil po Zakonu o finančni upravi. 

 

Skladno z dogovorom so uslužbenci FURS izvajali naloge v skladu z navodili policije, pod njenim vodstvom 
ter v skladu s pooblastili, ki jih imajo po ZFU. 

Skupno je bilo v vsaki izmeni angažiranih po 26 oz. 27 uslužbencev, ki so se izmenjevali v okviru 12-urnega 
turnusa, skupno 106 uslužbencev.  

Uslužbencem  MO se je v delovni čas všteval tudi prevoz na delo/z dela (uslužbenci oddaljenejših MO so 
dejansko opravili po 17- 18 ur na izmeno), zato je bilo praktično angažiranih preko 120 uslužbencev, ki so se 
delno izmenjevali, zaradi koriščenja presežkov ur. 

Na lokaciji ŽP Dobova so izvajali izključno naloge popisovanja migrantov (večinoma vnos v aplikacijo e-
migrant), v prvih dneh tudi spremljanje migrantov, občasno izvajanje varnostnih pregledov in popisovanje v 
okviru alternativnih oblik (seznami…). 

Na lokaciji zbirnega centra Šentilj so izvajali prvenstveno naloge pomoči pri varovanju, spremljanju migrantov, 
pomoč pri popisovanju, obdelavi statističnih podatkov idr. 

Na lokaciji Petišovci pa so izvajali izključno naloge spremljanja migrantov s službenimi vozili večinoma 
relacije: Petišovci, Dolga vas, Lendava, Gornja Radgona in Šentilj) in občasna pomoč na Šentilju. 

24.11.2015 se je generalna direktorica FURS z državnim sekretarjem v kabinetu predsednika Vlade 
(usklajeno z MF) dogovorila, da FURS zaradi izvajanja drugih nujnih prioritetnih aktivnosti in projektov (pri 
katerih izvajanju je nujno sodelovanje uslužbencev MO) iz pristojnosti FURS (predvsem uvedba davčnih 
blagajn, aktivnosti iz naslova preprečevanja sive ekonomije v decembru, aktivnosti po Zakonu o 



preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, nadzori v cestnem prometu, mednarodne aktivnosti, skupne 
akcije z drugimi organi, idr).  

Skladno z Dogovorom s Policijo 1.12.2015 preneha z aktivnostmi sodelovanja pri obvladovanju migracijskih 
tokov. To v celoti velja za lokacijo ŽP Dobova, za lokaciji Šentilj in Petišovci pa glede na trenutne operativne 
potrebe Policije. Dogovorjeno je bilo, da se FURS vključi v aktivnosti, če bi ponovno prišlo do  »izrednih 
razmer«, predvsem iz naslova bistvenega povečanja števila migrantov oz. drugih okoliščin. 

Pri izvajanju zgoraj navedenih aktivnosti, MO praktično niso izvajali pooblastil pregledov blaga, prenosnih 
sredstev in osebnih pregledov, prav tako niso uporabljali tehnične ali druge specialne opreme oz. službenih 
psov, razen vozil s prednostjo. 

 

3. NAMESTITVENE KAPACITETE 

 

Ministrstvo za notranje zadeve vodi evidenco razpoložljivih namestitvenih kapacitet za potrebe prosilcev za 
mednarodno zaščito in drugih migrantov, ki prečkajo ozemlje RS. 

Stanje na dan  9.12.2015  

Zap. 
št. 

Namestitveni 
centri 

Postavljene 
kapacitete  

Postavljene 
kapacitete - 
KOREKCIJA  

vrsta objekta ogrevanje 

1 Azilni dom, Cesta 
v Gorice 15, 
Ljubljana 

230 230 zidan zagotovljeno 

2 Center za tujce v 
Postojni, Veliki 
Otok 44 Z, 
Postojna 

350 350 zidan zagotovljeno 

3 Nastanitveni 
Kompleks Logatec, 
Blekova vas 60, 
Logatec 

202 202 zidan + 
kontejnerji 

zagotovljeno 

4 Ljubljana - Samski 
dom Kotnikova 8, 
Ljubljana 

90 90 zidan zagotovljeno 

5 Počitniški dom 
Debeli Rtič, 
Jadranska 79, 
Ankaran 

120 120 zidan zagotovljeno 

    992 992     

            

6 Bivši hotel Črni les, 
Lenart v 
Slovenskih 
goricah, 
Zamarkova 1b 

200 200 zidan zagotovljeno 



Zap. 
št. 

Namestitveni 
centri 

Postavljene 
kapacitete  

Postavljene 
kapacitete - 
KOREKCIJA  

vrsta objekta ogrevanje 

7 Stara šola v 
Mariboru, 
Zagrebška c. 18 

100 100 zidan zagotovljeno 

8 Bivši Kajuhov 
dijaški dom, 
Vodnikova 10a, 
Celje - DRUŽINE 

250 250 zidan zagotovljeno 

9 Dvorana D na 
sejmišču v Celju, 
Dečkova 1, Celje  

400 400 montažna hala zagotovljeno 

10 Parkirišče na 
bivšem MP Šentilj  

2000 2000 šotori zagotovljeno 

11 Sejmišče Gornja 
Radgona, Cesta 
na stadion 2, 
Gornja Radgona  

836 836 montažna hala, 
šotor 

zagotovljeno 
(hala) 

12 Parkirišče v 
Industrijski ul. 1, 
Lendava  

610 300 večji šotor, 
šotori 

ZAGOTOVLJENO 
SAMO ZA VEČJI 
ŠOTOR z 
vpihovanjem 
toplega zraka, 
ostali šotori (50) 
predvidoma s 
puhalci iz 
mednarodne 
pomoči 

13 Vojašnica 27. 
oktober, Stara 
Vrhnika 

900 900 zidan zagotovljeno 

14 Športna dvorana, 
Poljanska cesta 
99, Ljubljana - 
Kodeljevo 

150 150 zidan zagotovljeno 

15 Samski dom 
Poljanska c. 66, 
Ljubljana 

83 83 zidan zagotovljeno 

16 Bivša OŠ Vide 
Pregarc 
Zadobrovška c. 1, 
Ljubljana Polje 

160 160 zidan zagotovljeno 

  5689 5379     

      



  Sprejemni centri Postavljene 
kapacitete  

Postavljene 
kapacitete - 
KOREKCIJA  

vrsta objekta ogrevanje 

1 Šotorišče - PP 
Brežice 

100 100 šotori 10 šotorov z 
ogrevanjem 

2 Šotorišče - MMP 
Gruškovje 

300 0 šotori ni zagotovljeno, 
predvidoma s 
puhalci (50) iz 
mednarodne 
pomoči 

3 Šotorišče - MP 
Dolga vas  

80 80 šotori 2 šotora in 2 
puhalca, manjka 
za halo (popis) 

4 Šotorišče - MP 
Petišovci 

100 100 šotori ogrevano 

5 Šotorišče - 
Središče ob Dravi  

150 0 šotori deloma 
zagotovljeno, 
ostalo 
predvidoma s 
puhalci iz 
mednarodne 
pomoči 

6 Šotorišče - Livarna 
Dobova 

2000 2000 šotori zagotovljeno 

  2730 2280    

      

 Skupaj kapacitet 
v NC in SC  

9411 8651   

 

V času, ki ga zajema poročilo, so potekali intenzivni pogovori in dogovori o lokacijah možnih namestitvenih 
centrov. Pridobivanje lokacij je bilo izvedeno tudi s pomočjo javnega poziva za posredovanje možnih 
kapacitet. Izkazalo se je, da je iskanje možnosti namestitvenih centrov zelo težavna naloga, saj se pojavlja 
mnogo ovir. Med drugim je potrebno pridobiti soglasja lokalnih skupnosti, poiskati ustrezne kapacitete večjega 
obsega z zagotovljeno infrastrukturo, zagotoviti varnostni vidik in racionalnost umestitve v določeno okolje. 
Med pomembnejšimi dejavnostmi v tem obdobju je potrebno izpostaviti: 

 

Objekt bivše trgovine BAUMAX pri Kranju: 

Pripombe lastnika na posredovan osnutek najemne pogodbe za bivši trgovsko-skladiščni objekt so še v fazi 
preučevanja. Že sedaj je jasno, da so nekatere zahteve najemodajalca, vezane na osnovno protipožarno 
zavarovanje za zavarovalno vsoto 10 mio EUR ter določene ostale zahteve, za državo nesprejemljive in bo 
potrebno preveriti, ali bo lastnik na njih vztrajal.  



Za vsako preureditev objekta in okolice bo potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje  najemodajalca. V 
kolikor ta soglasja ne da, je obveznost najemnika, da najde drugo rešitev. Vezano na navedeno, je 
dogovorjeno, da URSZR izdela finančno ovrednoteni program vseh potrebnih del (vključno s potrebno 
sanitarno opremo) za vzpostavitev namestitvenega centra, da bi jih najemodajalec že ob podpisu pogodbe 
lahko potrdil. 

 

Dobova (Livarna), Mercator d.d.: 

Pogodba o brezplačni uporabe se izteče 31.12.2015, zato je bila podana prošnja za podaljšanje pogodbe. Na 
lokaciji je bilo urejeno šotorišče. CZ je izvedla asfaltiranje zemljišča, dodatno bo potrebno urediti še 
odvodnjavanje. 

 

Lokacije Notranjska, Primorska: 

Izvedena je bila osnovna preveritev možnih lokacij na območju Primorske. Za sprejemni center se lahko 
uporabijo prostori, ki jih trenutno uporablja FURS in del parkirišča na območju MMP Jelšane. Kot lokacija 
primerna za postavitev šotorišče je zemljišče industrijski coni v Ilirski Bistrici, zaznan je bil tudi prazen poslovni 
prostor bivšega Merkurja v Sežani, kateri pa se nahaja znotraj poslovne cone, ki je v obratovanju. 

 

Informativno zbiranje ponudb: 

Na internetni strani MNZ je bilo objavljeno informativno zbiranje ponudb po takoj vseljivih in ogrevanih 
prostorih za namestitev migrantov v velikosti med 12.000 in 15.000 m². Prejetih je bilo 9 ponudb potencialnih 
ponudnikov za lokacije po Sloveniji. Po pregledu je bilo ugotovljeno, da nobena ponudba ne ustreza podanim 
zahtevam. 

 

Skladiš če Počehova pri Mariboru – uporaba za potrebe skladiš čenja opreme URSZR: 

Skladišče se je najelo zaradi ugotovljenih potreb CZ po skladiščenju opreme za potrebe nastanitvenega 
centra Šentilj.  

 

Zemljiš če na Puhovi cesti v Mariboru: 

Zemljišče je v lasti DUTB. Skupaj s predstavnikom CZ Maribor je bil izveden ogled. Zemljišče je bilo 
evidentirano kot mogoča bodoča potencialna lokacija. Na zemljišču je nekaj zelo slabih objektov, od katerih bi 
bil po preureditvi en mogoče uporaben za potrebe pisarn in skladišča. Potencial predstavlja utrjen plato, ki 
obsega cca 12.000 m² površine. Zemljišče je proti cesti delno ograjeno, preostali del ni ograjen. 

 

Postavitev za časne ograje ob železniški progi v Šentilju: 

Začasno ograjo v okvirni dolžini 600 m se postavi, saj Republika Avstrija na njihovi strani postavlja velik 
namestitveni center za cca 10.000 oseb. Pridobljeno je bilo soglasje Slovenskih železnic za začasno 
postavitev te ograje. Ocenjena vrednost postavitve je po  predračun cca 39.000 EUR + DDV. Za izvedbo 
javnega naročila bo potrebno še določiti investitorja oziroma naročnika. 

 

Nadomestne kapacitete: 



Slovenska vojska je 18.11.2015 pripravila variante nadomestnih nastanitvenih kapacitet za primer potrebe 
izgradnje nastanitvenega centra (stalna rešitev RS za potrebe večjih migracij in naravnih nesreč v Sloveniji ali 
bližnji okolici) na lokaciji skladišča SV Kidričevo. SV bi v tem primeru morala zapustiti to lokacijo. MORS je 
izdelal oceno vrednosti in dinamike izgradnje primerne infrastrukture za nastanitev migrantov na lokaciji 
Kidričevo ter izgradnjo nadomestnih kapacitet za potrebe SV na eni od obstoječih lokacij (zemljišču) SV. 

 

4. INFORMIRANJE IN SODELOVANJE Z MEDIJI 

 

Komunikacijske aktivnosti za področje migracij so tudi v obdobju od 16. oktobra do 30. novembra potekale v 
okviru koordinacijske skupine resornih svetovalcev za odnose z javnostmi. Skupino vodi Urad za 
komuniciranje, v njej pa sodelujejo svetovalci za odnose z javnostmi MNZ - Policija, MORS – URSZR in SV, 
MZZ, MDDSZ, MIZŠ in MZ. Vloga Ukoma kot krovnega vladnega organa za področje komuniciranja je 
predvsem koordinativna. To pomeni, da se na vladni ravni vodi načrtovanje komuniciranja, predlaga 
komunikacijske rešitve ter oblikuje ključna komunikacijska sporočila ter opozorila ključnim govorcem (npr. 
pred novinarsko konferenco). Vsi resorji, vpleteni v komuniciranje migracij, sicer komunicirajo svoje vsebine, 
UKOM pa pripravi celovit odgovor, kadar gre za vprašanja, ki se nanašajo na delovna področja različnih 
ministrstev (t. i. nabirke).   

 

Ključna posredovana sporočila so bila: 

- Slovenija se uspešno sooča z množičnim prihodom migrantov in stanje na terenu obvladuje, 

- ukrepi, ki jih pri tem sprejema, so odvisni od razvoja dogodkov, ukrepanja drugih držav ..., 

- izpostavljeno je bilo dobro sodelovanje vseh na terenu - policija, vojska, CZ, nevladne in humanitarne 
organizacije, zdravstvena oskrba ..., 

- ključno je dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, 

- za uspešno reševanje tega vprašanja moramo poiskati dolgoročne rešitve na ravni celotne EU. 

 

V nadaljevanju so navedene aktivnosti in okvirni finančni stroški po posameznih resorjih.   

 

1. Urad za komuniciranje 

 

Poleg koordinacije komuniciranja migracij na vladni ravni Ukom v okviru begunske problematike skrbi tudi za: 

- pripravo dnevnih pregledov poročanja domačih in tujih medijev s priporočili institucijam, 

- organizacijo dnevnih novinarskih konferenc z neposrednim prenosom, tolmačenjem v angleščino ter 
sporočilom za javnost za tujino, 

- pripravo off-the-record briefingov za domače in tuje medije, 

- koordiniranje in neposredno komuniciranje z domačimi in tujimi mediji (z nujno močno vsebinsko 
podporo resorjev pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja), 

- komuniciranje na socialnih omrežjih (twiter @vladars, @govSlovenia)  

- vzpostavitev in aktualiziranje spletnih mest vlada.si ter pomoc.beguncem.gov.si (slo in ang), 



- medijsko logistika na terenu (namestitveni center Šentilj, sprejemni center Brežice, Dobova-Beti, 
kasneje Dobova – Livarna), 

- pripravo avdio in video materiala, ki je na vlada.si in na pomoc.beguncem.gov.si vsem na voljo na 
uporabo (v slo in ang), 

- pripravo letakov za lokalno prebivalstvo; distribucija preko občin, 

- pripravo in distribucija letakov za begunce in migrante, vključno z oblikovanjem in pripravo za tisk 
(dvakrat aktualizirano na podlagi odzivov s terena) 

- neposredno komuniciranje z državljani (odgovori na vprašanja in mnenja, posredovanje pomoči in 
znanj, ki jih državljani ponudijo prek kontaktnega obrazca na pomoc.beguncem@gov.si, nevladnim 
organizacijam) 

Med 16. oktobrom in 30. novembrom je imel Urad za komuniciranje za potrebe komuniciranja migracij nekaj 
čez 28 tisoč evrov stroškov (večinoma za prevajanje in tolmačenje). Stroški dela v ta znesek niso vključeni.  

 

2. Ministrstvo za notranje zadeve in Policija 

 

- sodelovanje na dnevnih novinarskih konferencah,  

- sodelovanje na off-the-record briefingih za tuje in domače medije, tudi na lokalni ravni, 

- neposredno komuniciranje z mediji (priprava sporočil za javnost, odgovori na vprašanja, izjave, 
pojasnila, intervjuji,…), 

- ažuriranje spletnega mesta Ministrstva za notranje zadeve in spletnega mesta Policije,  

- komunikacijska podpora obiskom na terenu ministrice za notranje zadeve in državnih sekretarjev, 

- komunikacijska podpora udeležbi ministrice za notranje zadeve na srečanjih na evropski ravni in 
drugim aktivnostim ministrice za notranje zadeve, 

- komunikacijska podpora aktivnostim generalnega direktorja Policije, 

- komunikacijska podpora pomoči tujih policistov pri obvladovanju migracij, 

- zagotavljanje video materiala o delu policije z begunci in migranti na terenu . 

Finančnih izdatkov za področje komuniciranja migracij v tem obdobju ministrstvo za notranje zadeve in policija 
nista imela.  

 

3. Ministrstvo za zunanje zadeve 

 

- sodelovanje uslužbencev MZZ na neformalnih briefingih za medije,  

- nastopi ministra in drugih uslužbencev MZZ v domačih in tujih televizijskih in radijskih oddajah,  

- intervjuji ministra (in drugih uslužbencev MZZ) za domače in tuje tiskane medije, 

- priprava odgovorov na novinarska vprašanja domačih in tujih medijev, 

- redno obveščanje diplomatsko – konzularnih predstavništev (v nadaljevanju: DKP) o situaciji pri nas 
in aktualnih stališčih RS vprašanja migracij in varnosti.  

 

Izvedene aktivnosti na DKP:  



- obveščanje medijev o situaciji v RS ter podajanje in pojasnjevanje stališč RS do vprašanja migracij in 
varnosti,  

- redno spremljanje medijev in zahtevanje popravkov/objavljanje demantijev po potrebi,  

- neformalni pogovori s predstavniki medijev,  

- sodelovanje na okroglih mizah in v pogovornih oddajah na temo migracij,  

- intervjuji za tuje elektronske in tiskane medije, 

- posredovanje pri organiziranju intervjujev tujih medijev s KPV, 

- objavljanje informacij na spletnih straneh in tviterju,  

- pošiljanje sporočil za javnost,   

- obveščanje novinarjev o uradnih virih informacij (spletne strani UKOM, MNZ, neposredni prenosi 
novinarskih konferenc v angleščini). 

Finančnih izdatkov za področje komuniciranja migracij v tem obdobju ministrstvo za zunanje zadeve ni imelo. 

 

5. Ministrstvo za obrambo (skupaj z URSZR in SV) 

 

- komunikacijska podpora aktivnostim ministrice za obrambo in državnega sekretarja, 

- komunikacijska podpora aktivnostim Slovenske vojske kot pomoči Policiji in civilni zaščiti pri 
obvladovanju množičnih prihodov beguncev in migrantov, 

- komunikacijska podpora aktivnostim direktorja URSZR Darka Buta in poveljnika CZ Srečka Šestana, 

- sodelovanje na dnevnih novinarskih konferencah, 

- sodelovanje na off-the-record briefingih za domače in tuje medije, 

- komuniciranje na socialnih omrežjih (Facebook, Twitter, You tube), 

- zagotavljanje foto in video materiala o aktivnostih Slovenske vojske in pripadnikov civilne zaščite pri 
delu z begunci in migranti, 

- ažuriranje spletnih mest MORS, SV in URSZR, 

- neposredno komuniciranje z domačimi in tujimi mediji (predvsem zagotavljanje logistike pri poročanju 
o delu nastanitvenih centrov). 

Finančnih izdatkov za področje komuniciranja migracij v tem obdobju ministrstvo za obrambo z organoma v 
sestavi ni imelo.  

 

6. Ministrstvo za zdravje  

 

- postavitev spletne strani MZ, 

- komunikacijske aktivnosti ob obisku državne sekretarke Sandre Tušar na Obrežju, 

- komunikacijske aktivnosti ob obisku ministrice na Obrežju, 



- komunikacijske aktivnosti ob pogovoru o migrantih med ministrico in odposlancema Svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO), 

- sodelovanje na dnevnih novinarskih konferencah,  

- priprava odgovorov na novinarska vprašanja. 

 

Finančnih izdatkov za področje komuniciranja migracij v tem obdobju ministrstvo za zdravje ni imelo.  

 

7. Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve 

 

- priprava besedila glede socialno varstvenih pravic migrantov za objavo na spletni strani vlade in 
MDDSZ, 

- sodelovanje pri oblikovanju ključnih sporočil, 

- razpošiljanje ključnih dokumentov za komuniciranje migracijskih tokov ključnim govorcem MDDSZ in 
skupnosti centrov za socialno delo, 

- priprava in posredovanje odgovorov novinarjem, 

- udeležba na rednih srečanjih koordinacijske skupine za komuniciranje migracijskega vala. 

 

Finančnih izdatkov za področje komuniciranja migracij ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve v tem 
obdobju ni imelo.  

 

8. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport 

 

- komunikacijske aktivnosti ob obisku ministrice z vodstvom MIZŠ OŠ dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi 
ter nastanitvenega centra Brežice – Dobova, 

- komunikacijske aktivnosti ob obisku ministrice z vodstvom MIZŠ OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju, 

- komunikacijske aktivnosti ob udeležbi ministrice na zasedanju Sveta EU za izobraževanje, mladino, 
kulturo in šport, 

- komuniciranje begunske problematike ob drugih javnih nastopih ministrice, 

- priprava odgovorov na novinarska vprašanja. 

Finančnih izdatkov za področje komuniciranja migracij ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport v tem 
obdobju ni imelo.  

 

5. SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI 

 
V aktivnosti oskrbe migrantov v sprejemnih in namestitvenih centrih so se aktivno vključile tudi lokalne 
skupnosti. Še posebej v času, ko je Republika Hrvaška zaprla mejo in so migranti množično prihajali tudi 
izven mejnih prehodov. Občine so sodelovale pri iskanju primernih namestitvenih kapacitet, zagotovitvi 



začasnih prostorov za evidentiranje migrantov, predstavniki lokalnih skupnosti so člani vodstev sprejemnih in 
namestitvenih centrov in so vključeni v aktivnosti sprejema in oskrbe migrantov. Ker je urejanje migrantske 
problematike v pristojnosti države, so bile občine, ki so vključene v reševanje migrantske problematike.  V 
začetku novembra z dopisom generalnega direktorja Uprav RS za zaščito in reševanje obveščene na kakšen 
način jim bodo povrnjeni upravičeni stroški, nastali kot posledica urejanja migrantske problematike. Uprava 
RS za zaščito in reševanje zbira zahtevke občin.  

Vsi državni organi, ki sodelujejo v reševanju migracijske problematike aktivno sodelujejo z lokalno skupnostjo 
oziroma jih tudi obiščemo neposredno na sedeži lokalnih skupnosti ali se z njimi srečamo v nastanitvenih 
oziroma sprejemnih centrih. Dne 23. 11. 2015 je bil na MNZ organizirali sestanek z občinami (župani oziroma 
njihovimi predstavniki), kjer so nastanitveni in sprejemni centri. Sestanka so se udeležili člani operativne 
skupine iz resornih ministrstev in tako so župani prejeli neposredne odgovore glede vprašanj begunske 
problematike.  
 
V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših srečanj v preteklem mesecu, kjer je so bil opravljeni 
pogovori MNZ, MORSZ - URSZR z lokalnimi skupnostmi.  
 
Kronologija obiskov predstavnikov pristojnih državnih organov v občinah: 

Zap. 
št. 

Datum kraj predstavnik namen obiska 

1. 17. 9.2015 Brežice, Črnomelj But (URSZR) Razgovor z županoma 

2. 22. 9.2015 Vrhnika, Logatec 
Katič (MO), 

But (URSZR) 

ogled nastanitvenega centra 
Vrhnika, Logatec 

3. 25. 9.2015 Šentilj But (URSZR)  

4. 26. 9.2015 Lendava, 
Vesna Györkös-Žnidar 

(MNZ) 
pogovor z županom 

5. 12.10.2015 Šentilj But (URSZR) 
Izredna seja Občinskega sveta 

Občine Šentilj 

6. 23.10.2015 Šentilj 
Katič (MO), 

But (URSZR) 

Obisk NC Šentilj in sestanek z 
županom občine 

7. 24.10.2015 Brežice But (URSZR) 
Obisk Občine Brežice in 

mejnega prehoda 

8. 24.10. 2015 
Gornja Radgona, 
Šentilj in Rigonce 

Šefic (MNZ) Razgovori z županoma 

9. 26.10. 2015 MNZ Šefic (MNZ) sestanek z NVO 

10. 26.10. 2015 Dobova Šefic (MNZ) 
se je udeležil izredne seje KS 

Dobova 

11. 28.10.2015 Rigonci, Obrežje Katič (MO)  

12. 28.10. 2015 Šentilj 
Vesna Györkös-Žnidar 

(MNZ) 
Obisk nastavitvenega centra 

13. 2. 11. 2015 Šentilj 
Šefic (MNZ); 

But (URSZR) 

Sestanek pri županu Občine 
Šentilj o predlogu SOS glede 

takojšnjega ukrepanja ob 
migrantski krizi 



Zap. 
št. 

Datum kraj predstavnik namen obiska 

14. 2. 11. 2015 Dobova 
Bradač (MNZ); 

But (URSZR) 

Izredna seja Občinskega sveta 
Občine Brežice 

15. 3. 11. 2015 MNZ Šefic (MNZ) sestanek z NVO 

16. 5. 11. 2015 Pragersko 
Bradač (MNZ), 

But (URSZR) 
zbor krajanov Gaj – Pragersko 

17. 7.11.2015 
Gornja Radgona, 

Slovenska Bistrica, 
Zavrč 

Vesna Györkös-Žnidar 
(MNZ), 

Šefic (MNZ), 

But (URSZR) 

srečanje z župani 

 

18. 7.11.2015 MNZ Šefic (MNZ) sestanek z NVO 

19. 10.11.2015 
Zavrč, Razkrižje, 

Središče ob Dravi, 
Podlehnik, Brežice 

But (URSZR) 
Razgovor z župani glede 

postavitve tehničnih ovir na 
meji 

20. 11.11.2015 
Rogatec, Rogaška, 
Podčetrtek, Bistrica 

ob Sotli 
But (URSZR) 

Razgovor z župani glede 
postavitve tehničnih ovir na 

meji 

21. 12.11.2015 
Gornja Radgona, 
Ormož, Lendava 

Katič (MO), 

But (URSZR) 
Spremljanje ministrice 

22. 12.11. 2015 Brežice Šefic (MNZ) obisk PP Brežice 

23. 13.11. 2015 Šentilj 
Vesna Györkös-Žnidar 

(MNZ) 

nastavitveni center- srečanje s 
komisarko Bulčevo in 

poročevalko za begunce. 

24. 14.11. 2015 Brežice - Obrežje Šefic (MNZ) 
obiskal Brežice, Dobovo, 

Obrežje 

25. 20.11.2015 
Občina Gornja 

Radgona 
But (URSZR)  

26. 23.11. 2015 Kranj, Šenčur 
Šefic (MNZ), 

But (URSZR) 

sestanek župan Šenčur in 
župan Kranj 

27. 27.11.2015 Kaštel, Fara But (URSZR) 
Sestanek z občino glede 
postavitve tehničnih ovir 

28. 30.11.2015 Brežice But (URSZR) 

Izredni sestanek GZ Brežice 
glede problematike financiranja 
stroškov dela gasilskih enot v 

begunski krizi 

 
 
 



 

6. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI 

 

VKLJUČENOST NVO V AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠ ČITE   

 

V aktivnosti logistične oskrbe nastanitvenih in sprejemnih centrov in zagotavljanje humanitarne pomoči  so 
preko Civilne zaščite vključeni Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas, Zveza tabornikov Slovenije, Združenje 
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Gasilska zveza Slovenije. 

 

Rdeči križ Slovenije  s strokovno službo in aktivisti ter ekipami prve pomoči zagotavlja logistično in 
neposredno oskrbo migrantov s hrano, vodo, higienskimi in drugimi najnujnejšimi pripomočki, obleko, odejami 
in drugimi potrebščinami v namestitvenih in sprejemnih centrih oziroma drugih lokacijah na celotnem območju 
RS. V aktivnostih je do 30.11.2015 sodelovalo 2.462 članov. 
 
Slovenska Karitas  preko petih škofijskih Karitas zagotavlja logistično in neposredno oskrbo migrantov v vseh 
sprejemnih in namestitvenih centrih v sodelovanju z drugimi humanitarnimi organizacijami, in sicer s hrano, 
higienskimi pripomočki, vodo, obleko, opremo in materialno tehničnimi sredstvi. V aktivnostih je do 30.11.2015 
sodelovalo 1.370 članov. 
 
Zveza tabornikov Slovenije  zagotavlja ekipe za postavljanje šotorov oziroma šotorišč v  sprejemnih in 
namestitvenih centrih po Sloveniji. Do 30.11.2015 je v aktivnostih sodelovalo 106 članov. 
 
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov  zagotavlja ekipe za postavljanje šotorov oziroma 
šotorišč v  sprejemnih in namestitvenih centrih po Sloveniji. V aktivnostih je do 30.11.2015 sodelovalo 109 
članov. 
 
Gasilska zveza Slovenije  zagotavlja logistično podporo pri pripravi in prevozu materialno tehničnih sredstev 
iz logističnih centrov v sprejemne in namestitvene centre, logistično pomoč in oskrbo, pomoč pri postavljanju 
šotorišč in osvetljevanju prostora, pomoč v materialno tehničnih sredstvih, požarno varovanje in čiščenje trase 
(drevesa in grmičevja) za postavitev ovir na meji. Do sedaj je, po vnesenih poročilih vodij intervencij, v 
aktivnostih sodelovalo 767 članov s 196 vozili. 
 
Poleg navedenih se za oskrbo migrantov vključujejo še Slovenska filantropija, Sloga, Adra (območje izpostave 
URSZR Brežice), Evangeličanska humanitarna organizacija (območje izpostave URSZR Murska Sobota) in 
druge nevladne organizacije. 
 
 
DRUGE AKTIVNOSTI: 
 

V tem času je potekalo intenzivno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki so vključene v reševanje 
migrantske situacije. Koordinacijo vodi SLOGA. Izveden je bil sestanek s predstavniki nevladnih organizacij 
(NVO), ki ga je vodil DS Boštjan Šefic. Na tem sestanku je bila predstavnikom NVO predstavljeno delovanje 
Policije in Civilne zaščite v okviru migrantskega vala, prilagoditve delovanja na terenu glede na situacijo, 
predstavnikom NVO pa je bilo odgovorjeno tudi na vprašanja, ki so jih izpostavljali v svojih dopisih. S strani 
NVO so bile izpostavljeni tudi predlogi za izboljšave v prihodnje (dodatni prostori za doječe matere, priprava 
adaptiranega mleka, boljša organizacija vstopa in izstopa iz nastanitvenih centrov in podobno). Predlogi NVO 
so se upoštevali v največji možni meri, skladno s situacijo, zmožnostmi in pravnimi okviri. 

Poleg domačih NVO pomoč preko URSZR pošiljajo tudi nekatere tuje nevladne organizacije. Nemška 
nevladna organizacija Arbeiter Samariter Bund - ASB je zagotovila šotore, nemška nevladna organizacija 
Freunde der Erziehungskunst je nudila pomoč otrokom in mladostnikom, Malteška pomoč Slovenija je skupaj 
s prostovoljci z Madžarske delila tople napitke.  



Potekajo dogovori z nevladno organizacijo NetHope o vzpostavitvi brezžičnih vstopnih točk v omrežje internet 
in postavitvi polnilnih postaj za mobilne naprave v začasnih nastanitvenih centrih za migrante v Republiki 
Sloveniji, opravljen je bil tehnični ogled lokacij.   

Potekajo tudi pogovori z drugimi tujimi nevladnimi organizacijami glede možne pomoči (Samaritans Purse, 
Arche Nova). 

 

 

7. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

a. Pregled dogodkov na podro čju mednarodnega sodelovanja 

Republika Slovenija s situacijo v državi redno seznanja druge države članice in institucije EU. To dokazuje 
veliko dogodkov v zadnjem odboju (od sredine oktobra naprej, ko se je začel t. i. drugi migracijski val), ki so 
posledica pritiska in angažmaja slovenskih predstavnikov.  

Prvi je obisk komisarja za migracije, notranje zadeve in državljanstvo, Dimitrisa Avramopoulosa v Ljubljani 
(22.10. 2015), kjer mu je ministrica detajlno predstavila situacijo v Sloveniji in ravnanje Hrvaške (takrat je 
Hrvaška na Slovensko mejo pošiljala še ne migrante še nenapovedano). Komisar je pohvalil soočanje s krizo 
in pozval vse vpletene k okrepitvi sodelovanja. Zagotovil je tudi polno (tudi finančno) pomoč EU pri tem.  

Ta obisk je bil poleg obiska predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, razlog tudi za sklic izrednega 
srečanja voditeljev držav na t.i. zahodno-Balkanski migracijski poti, ki je potekal 25. 10. 2015 v Bruslju. Tam je 
bil dogovorjen seznam 17 ukrepov, ki naj bi zagotovili boljše sodelovanje in obveščanje med državami ob tej 
poti pri upravljanju migracijskih tokov, preprečili sekundarno migracijo in zagotovili večje število namestitvenih 
kapacitet (50.000 novih). Sloveniji je bila v teh sklepih zagotovljena tudi napotitev 400 tujih policistov za 
pomoč slovenskim pri soočanju s pritiskom. Po »mini-vrhu« se je občutno izboljšalo sodelovanje z Republiko 
Hrvaško, veliko je bilo tudi že napotenih policistov, 210 na dan 7. december.  

Implementacija dogovorov je predmet rednih tedenskih video-konferenc vpletenih držav s kabinetom 
predsednika Komisije Jean-Clauda Junkerja, prva je bila dne 29.10.2015. Na njih Slovenija in druge države 
EU ter države na zahodno–Balkanski migracijski poti poročajo o stanju napotitev. V tem času so se pokazale 
tudi nekatere pomanjkljivosti delovanja držav ob tej poti (med drugim, da Hrvaška ne registrira priseljencev v 
sistem Eurodac, na kar je Slovenija opozarjala že dlje časa). Dogovorjena je bila tudi dnevna izmenjava 
podatkov o migracijskih tokovih po migracijski poti, ki jih zbira agencija Frontex, ki potem tudi pripravi dnevna 
situacijska poročila. 

O problematiki migracij s poudarkom na migracijah na Zahodnem-Balkanu potekajo razprave tudi na rednih in 
izrednih zasedanjih Sveta PNZ in Evropskega sveta. Večine zasedanj se je udeležila ministrica, ki je ob robu 
teh dogodkov opravila tudi več bilateralnih pogovorov. Zadnje zasedanje Sveta PNZ je potekalo 4.12.2015. 
Ministri so ugotovili, da izvajanje relokacij in vzpostavitev "hot-spotov" poteka prepočasi, zato so vse 
deležnike pozvali k pohitritvi postopkov, zlasti vzpostavljanja "hot-spotov", kar je tudi v interesu Slovenije. Na 
tokratnem zasedanju pa ministri niso razpravljali o temah, ki so se zadnje dni najbolj pojavljale v javnosti 
(mini-schengen). 

MNZ v sodelovanju z MZZ organizira tudi redne brifinge za tuja veleposlaništva, akreditirana v Sloveniji. V 
prihodnje nameravamo to prakso še okrepiti, saj se zavedamo pomena prave seznanjenosti s situacijo in 
odzivanjem Slovenije. Na MNZ in MZZ, pa tudi na drugih organih, redno sprejemajo tudi klice z 
veleposlaništev in jim posredujejo informacije ter odgovarjajo na njihova vprašanja.  

 

Stiki z veleposlaniki akreditiranimi v RS in aktivn osti slovenske DKP mreže: 



Ministrica za notranje zadeve je na temo migracij med drugimi sprejela naslednje predstavnike: 

- 25. novembra 2015 veleposlanico Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji dr. Anno Prinz, 

- 27. oktobra 2015 veleposlanika Poljske v Republiki Sloveniji Pawla Czerwińskega, 

- 6. novembra 2015 veleposlanico Češke Republike v Republiki Sloveniji Vero Zemanovó, 

- 12. novembra 2015 bolgarskega veleposlanika v Republiki Sloveniji Ivana Stoyanova Sirakova, 

- 25. novembra 2015 delovno kosilo ministrice z veleposlaniki držav članic V4 v organizaciji češkega 
veleposlaništva, 

- 1. decembra 2015 veleposlanika Kraljevine Nizozemske v Republiki Sloveniji Barta Twaalfhovena, 

- 1. decembra 2015 veleposlanika Helenske Republike v Republiki Sloveniji Nicolasa Protonotariosa, 

- 2. decembra 2015 veleposlanika Arabske Republike Egipt v Republiki Sloveniji Youssefa  Diaeldin 
Mekkawy. 

 
Državni sekretar ministrstva za notranje zadeve je sprejel: 

- 16. oktobra 2015 veleposlanico Estonije Celio Kuningas-Saagpakk, 

- 23. oktobra 2015 veleposlanico Združenega kraljestva velike Britanije Sophie Honey, 

- 6. novembra 2015 veleposlanico Združenega kraljestva velike Britanije Sophie Honey in direktorja za 
Evropo na Zunanjem ministrstvu Velike Britanije Vijaya Rangarajana,   

- 6. novembra 2015 strokovnjake za humanitarno pomoč na terenu iz švicarske Agencije za razvoj in 
sodelovanje. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Civilne zaščite. Delegacija je obiskala tudi 
sprejemni center Dobova in naslednji dan centra Gornja Radgona in Šentilj, 

- 4. decembra veleposlanika Avstrije dr. Clemensa Kojo. 

Obiski sprejemnih in namestitvenih centrov:  

- 6. novembra 2015 DS je sprejel strokovnjake za humanitarno pomoč na terenu iz švicarske Agencije za 
razvoj in sodelovanje. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Civilne zaščite. Delegacija je obiskala isti 
dan tudi sprejemni center Dobova in naslednji dan centra Gornja Radgona in Šentilj. 

- 9. novembra 1015 obisk svetovalca za politično področje iz kanadskega veleposlaništva v nastanitvenem 
centru Šentilj in sprejemnem centru Dobova, 

-  10. novembra 2015 obisk francoskega veleposlanika Pierre-Françoisa Mourierja v Azilnem domu v 
Ljubljani, 

- 24. novembra 2015 obisk 1. sekretarjev veleposlaništev na Avstralije, Finske, Norveške, Velike Britanije in 
Mehike na Dunaju v sprejemnem centru Šentilj. 

- 26. novembra 2015 obisk Gaie Puleston, 1. sekretarke VP Avstralije na Dunaju v sprejemnem centu 
Dobova. 

- 3. decembra 2015 obisk Annike Strandhäll, švedske ministrice za socialno varnost v sprejemnem centru 
Dobova, kjer jo je sprejela državna sekretarka ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Martina Vuk. 



Slovenska DKP mreža je bila s pismom ministrice 26.10.2015 (naslovljenim na ministrice EU) aktivno 
vključena v komunikacijo z organi v gostiteljskih državah članicah EU. Veleposlanice in veleposlaniki so 
opravili pogovore s ključnimi predstavništvi teh organov, kar je imelo za posledico velik odziv vseh držav na 
zaprosila Slovenije.  

MZZ in MNZ sta organizirala dva brifinga za predstavnike veleposlaništev, akreditiranih v Sloveniji (sredi 
septembra, 23. oktobra 2015 in 5. novembra 2015). Na njem je bila predstavljena situacija v državi in odziv na 
izzive. Naslednji brifingi se bodo organizirali na podlagi povpraševanja. 

Poleg tega je na MNZ določena točka za komunikacijo z veleposlaništvi tujih držav (Služba za evropske 
zadeve in mednarodno sodelovanje), ki redno sprejema klice in posreduje relevantne podatke. Le-te pogosto 
posreduje tudi Služba za odnose z javnostmi.  

Druge mednarodne aktivnosti: 

Ministrica je 13. novembra 2015 sprejela poročevalko za begunsko problematiko Parlamentarne skupščine 
Sveta Evrope Tineke Strik. Govorili sta o razmerah, s katerimi se v Sloveniji trenutno soočamo pri sprejemu 
migrantov, podrobneje pa je ministrica predstavila aktivnosti, s katerimi želimo zagotoviti nadzorovan in 
organiziran prihod migrantov in jim omogočiti čim boljšo oskrbo. Skupaj sta si ogledali tudi delo policistov, 
civilne zaščite, vojakov, zdravstvenega osebja, humanitarnih organizacij in drugih prostovoljcev v 
Nastanitvenem centru Šentilj. Center si je ogledala tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc.  

Državni sekretar Andrej Špenga se je 18. in 19. novembra 2015 udeležil ministrskega srečanja Salzburškega 
foruma. Na dnevnem redu srečanja je bila tudi razprava o možnih skupnih ukrepih na nivoju EU v soočanju s 
povečanimi migracijskimi pritiski. Slovenija je v svoji intervenciji predstavila trenutno situacijo v državi na 
področju migracij in ukrepe, sprejete za učinkovito upravljanje s povečanimi migracijskimi pritiski. Predstavila 
je tudi sklepe s srečanja notranjih ministrov Grčije, Makedonije, Srbije in Slovenije, ki je 17.11.2015 potekalo 
na Brdu pri Kranju na iniciativo slovenske notranje ministrice. Ministri Salzburškega foruma so se v razpravi 
strinjali, da gre za izjemno situacijo, v kateri je nujno koordinirano ukrepanje. Strinjali so se, da je ključnega 
pomena varovanje zunanje meje EU v Grčiji in da je pri tem pomembna podpora agencije Frontex. Posvetiti 
se je potrebno tudi preprečevanju zlorab azilnega sistema in se dogovoriti o dolgoročnih, trajnih rešitvah. 
Poleg tega je potrebno okrepiti komunikacijske strategije EU o zakonitih možnostih priseljevanja v EU. 

 

b. Mednarodna policijska pomo č 

 

V okviru pisma EK za mednarodno pomoč, je bila navedena potreba po policijski pomoči. Redne enote 
policije, aktivirani pripadniki pomožne policije, Slovenske vojske in drugih enot v času največjega prihoda 
migrantov niso zadoščali za obvladovanje situacije. Potrebne so bile zamenjave sil na terenu in iz tega je 
sledila prošnja po pomoči drugih držav. Pregled udeležbe sledi v spodnji tabeli. 

 
Stanje 8.12.2015 

DRŽAVE OBLIKA POMO ČI REALIZACIJA POMO ČI 

1. AVSTRIJA napotitev policistov 14 DATUM PRIHODA: od 13.10.2015 dalje 

2. ČEŠKA napotitev 20 policistov DATUM PRIHODA: 9.11.2015 

3. SLOVAŠKA napotitev 20 policistov DATUM PRIHODA: 6.11.2015 

4. NEMČIJA 12 policistov DATUM PRIHODA: 27.10.2015 

5. FRANCIJA napotitev 5 policistov 
DATUM PRIHODA:  9.11.2015 

DATUM ODHODA: 29.11.2015 



DRŽAVE OBLIKA POMO ČI REALIZACIJA POMO ČI 

6. MADŽARSKA 
napotitev 50 policistov + 1 logist + 1 

vodja 
DATUM PRIHODA:9.11.2015 

7. LITVA 
napotitev policistov 20 policistov 

(1.12.2015 kontingent zmanjšan na 
10 policistov) 

DATUM PRIHODA: 1.11.2015 
 

8. ESTONIJA 
napotitev 25 policistov (8.12.2015 

kontingent zmanjšan na 15 
policistov 

DATUM PRIHODA: 5.11.2015 

9. BOLGARIJA napotitev 10 policistov DATUM PRIHODA: 22.11.2015 

10. LATVIJA 
napotitev 20 policistov (10. 12. 

kontingent zmanjšan na 10 
policistov) 

DATUM PRIHODA: 10.11.2015 

11. ROMUNIJA napotitev 25 policistov DATUM PRIHODA: 4.12.2015 

Skupno je na območju RS trenutno 187 tujih policistov. 

 

c. Mednarodna humanitarna pomo č 

 

Za pomoč pri nastanitvi in oskrbi migrantov je Republika Slovenija 22. oktobra 2015 zaprosila tudi 
mednarodno skupnost, in sicer  tako na dvostranski ravni kot tudi preko mehanizma civilne zaščite Evropske 
unije. Na zaprosilo za materialna, tehnična in zaščitna sredstva so se odzvale številne države, prejeli smo 
pomoč 13 držav. 

Avstrija, Češka, Danska, Francija, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Slovaška, Španija, Švica in 
Združeno kraljestvo so skupaj ponudile preko 300 šotorov za zimske razmere, 30.000 odej, 3.900 spalnih 
vreč, 3.200 posteljnin za enkratno uporabo, 9.000 ležalnih podlog, 2.700 prenosnih postelj, 1.200 vzglavnikov 
s prevlekami, 1.000 prevlek za vzglavnike 155 miz s klopmi, 2 kompleta za oživljanje in diagnostiko LifePack, 
110 vzmetnic, 10 prenosnih reflektorjev z lastnim virom napajanja, 50 puhalnikov vročega zraka, 50 električnih 
grelnikov, 250 radiatorjev, 32.000 zaščitnih rokavic za enkratno uporabo, 4.500 zaščitnih kombinezonov 
Tyvec s kapuco in dodatnimi obuvali, 6.000 respiratorjev FFP3 za enkratno uporabo, 10.000 respiratorjev 
FFP2 za enkratno uporabo, 2.000 reševalnih folij, 6 rezervoarjev za vodo, enoto za pitno vodo in 2 viličarja. 

Švica je dodatno zagotovila pomoč pri ureditvi stopnišča med platojema ter sanitarnega dela nastanitvenega 
centra Šentilj. Češka je prek Ministrstva za obrambo zagotovila tudi mobilno zdravstveno postajo tipa ROLE 1 
s pripadajočim osebjem, ki od sredine novembra deluje v Šentilju. Slovaška je dodatno ponudila 15 bivalnih 
zabojnikov, prevzem pomoči je predviden decembra. 

Ob obisku predstavnikov Evropske komisije - Generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno 
zaščito (DG ECHO) in Generalnega  direktorata za migracije in notranje zadeve (DG HOME), 16.-19. 11. 
2015, so potekali razgovori o možni dodatni pomoči Evropske komisije pri oskrbi beguncev, in sicer prek 
skladov AMIF in ISF.  

V veliko pomoč pri oskrbi migrantov je UNHCR – Urad Visokega komisariata  Združenih narodov za begunce. 
Predstavniki UNHCR so kot podpora prisotni v večini namestitvenih in sprejemnih centrov. UNHCR je 
zagotovil preko 90.000 dežnih plaščev za enkratno uporabo, 25.000 higienskih kompletov, 24 palet s pitno 
vodo, 89.000 odej, 20.000 spalnih vreč, 11.000 ležalnih podlog, 6.000 prenosnih postelj, 200 miz s klopmi, 30 
invalidskih vozičkov, 850 plastičnih rjuh, 10.000 nahrbtnikov, 400 termalnih posod za hrano in pijačo, 23 
puhalnikov vročega zraka, 100 radiatorjev, 100 električnih podaljškov, v teku je dobava 11 sanitarnih enot in 3 
mobilnih kuhinj. V teku so dodatni dogovori glede nakupov materialno-tehničnih sredstev za potrebe oskrbe 



migrantov v zimskem času. Prav tako UNHCR zagotavlja plačilo stroškov najema ogrevalnih naprav in 
stroškov najema za nekatere šotore ter najem nekaterih sanitarnih zabojnikov. Ponujena pomoč  je prispela v 
Slovenijo konec oktobra in v novembru, dobava preostale je predvidena decembra. UNHCR poleg materialnih 
sredstev zagotavlja tudi prevajalce in po potrebi tudi pravne svetovalce ter nudi podporo tudi pri sodelovanju s 
tujimi nevladnimi organizacijami. 

Ministrica za obrambo Andreja Katič je 16.11.2015 podpisala pogodbo o donaciji med Republiko Slovenijo in 
Razvojno banko Sveta Evrope v vrednosti 1,5 mio EUR. S sredstvi bo do aprila 2016 nabavljenih 100 bivalnih 
zabojnikov, 10 sanitarnih zabojnikov, 10 kombijev in tovorno vozilo za prevoz in namestitev zabojnikov.  

Potekajo tudi pogovori z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) glede dodatne materialne pomoči v 
prihodnjem obdobju. V sodelovanju z URSZR je bil usklajen seznam potrebne materialne pomoči (postelje, 
odeje, sanitarni zabojnik idr.), začetek realizacije je predviden v začetku 2016. 

Prav tako potekajo dogovori z UNICEF o zagotavljanju pomoči otrokom in družinam v obliki 
humanitarne/materialno-tehnične pomoči in otroških kotičkov oz. ločenih prostorov za družine (family hubs).   

Ponudbe tujih organizacij za pomoč pri zdravstveni oskrbi iz URSZR usmerjajo na pristojno Ministrstvo za 
zdravje (doslej - do 30.11.2016 je pomoč nudila Karitas Madžarska v SC Dobova, organizacija Waha in St. 
Elisabeth Uni iz Slovaške  predvidoma od 1.12.2015 dalje). 

 

MIGRACIJE 2015 - PREGLED MEDNARODNE POMO ČI NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE  

ZAP.Š
T. 

DRŽAVA 
POŠILJATELJICA VRSTA POMOČI DATUM PREJEMA 

POMOČI 

1. Avstrija 
- 2.500 odej 
- 500 spalnih vreč 
- 900 kompletov osebne zaščitne opreme 

6.11.2015 

2. Češka 

- 22 družinskih šotorov z ogrevanjem 
- 110 postelj, vzmetnic z odejami in spalnimi vrečami 
- 110 odej 
- 22 sušilcev zraka 
- 5 črpalk 

24.10.2015 

3. Danska - 1.000 odej 11.11.2015 

4. Finska / 
Madžarska - 78 šotorov, ki jih je Madžarska kot pomoč prejela s Finske 3.11.2015 

16.11.2015 
-1.000 odej 
- 1.000 kompletov za spanje (spalna vreča, vzglavnik, podloga za 
spanje) 
- 1.000 zložljivih postelj 

10.11.2015 

- 1.920 odej 16.11.2015 

5. Francija 

- 1000 obraznih mask za enkratno uporabo 27.11.2015 

6. Latvija 

- 4.000 odej 
- 3.000 prevlek za enkratno uporabo 
- 200 vzglavnikov, 1.000 prevlek za enkratno uporabo za 
vzglavnike 

16.11.2015 

- 26.000 rokavic za enkratno uporabo 
- 3.000 zaščitnih oblek 
- 2 kompleta za oživljanje in diagnosticiranje - LifePack 15 
- 10.000 obraznih zaščitnih mask FFP2 

2.11.2015 
7. Luksemburg 

- 150 zložljivih postelj 2.11.2015 



ZAP.Š
T. 

DRŽAVA 
POŠILJATELJICA VRSTA POMOČI DATUM PREJEMA 

POMOČI 

- 1.500 zaščitnih oblek 
- 6.000 respiratorjev za enkratno uporabo 

23.10.2015 
8. Madžarska 

- 1.000 terenskih zložljivih postelj 10.11.2015 

9. Nizozemska - 100 prenosnih postelj 
- 10 stolpov za osvetlitev 25.10.2015 

- 500 odej 
- 500 spalnih vreč 
- 275 prevlek za postelje 
- 135 prenosnih postelj 
- 15 kompletov miz in klopi 

2.11.2015 

10. Slovaška 

- 12 bivalnih kontejnerjev 
- 3 sanitarni kontejnerji predvideno 16.12. 

11. Španija 
- 6.000 rokavic za enkratno uporabo 
-100 prenosnih postelj 
- 5.000 zimskih odej 

23.11.2015 

12. Švica 

- modul za zagotovitev vode; stroški elektrifikacije v NC Šentilju 
(tuširnice, razsvetljava, puhalniki toplega zraka) 
- 250 radiatorjev  
- donacija v vrednosti 3.300€ za nakup in namestitev 3 grelcev za 
toplo vodo 
- 140 kompletov klopi z mizami 
- 25 puhalnikov toplega zraka 
- 1.000 debelejših podlog za spanje  
(dobava od 25.11. do 31.12.) 
 - 3000 termalnih odej 
- 2 rezervoarja za vodo (10.000l) 
- 4 rezervoarji za vodo (5.000l) 
- 2000 reševalnih folij 
- enota za pitno vodo in dodatki 
- 500 terenskih postelj 
- najem viličarja za obdobje približno med 30.11.-15.12. za Beti 
- rabljen viličar za skladišče Beti 
- viličar za DLC Roje 
- organizacija in načrtovanje gradnje stopnišča med platojema v 
SC Dobova 

DOBAVA  
POSTOPNO 

- 11.000 odej 
- 1.800 spalnih vreč 6.11.2015 

13. Združeno 
kraljestvo - 5.000 napihljivih podlog za spanje 

- 200 šotorov 
- 50 el. grelcev (2kw) 

8. in 9.12.2015 

14. UNHCR 

PREVAJALCI IN SVETOVALCI,MATERIALNA SREDSTVA 
(odeje, spalne vreče, spalne podloge, postelje, dežni plašči, mize 

in klopi, termalne posode za hrano in pijačo, nogavice, nahrbtniki, 
higienski kompleti) ,TEHNIČNA SREDSTVA (puhalci toplega 
zraka, invalidski vozički, poljske kuhinje, gasilni aparati, električni 

podaljški), PLAČILA STROŠKOV NAJEMA OGREVALNIH 
NAPRAV IN STROŠKOV NAJEMA ZA NEKATERE ŠOTORE, 
NAJEMA SANITARNIH ZABOJNIKOV, 

KRITJE STROŠKOV ELEKTRIFIKACIJE MEDMEJNEGA 
OBMOČJA ŠENTILJ 

DOBAVA  
POSTOPNO 

 



1. 

Razvojna banka 
Sveta Evrope / 
FINANČNA 
POMOČ 

Donacija v vrednosti 1.500.000 €, ki zajema stroške za nakup: 
- 100 namestitvenih zabojnikov 
- 10 sanitarnih zabojnikov 
- 10 kombi vozil 
- tovornjaka za prevoz zabojnikov 

 podpis 
pogodbe 
16.11.2015 
(trajanje 6 
mesecev) 

 

d. Mednarodna pomo č Slovenske vojske  

Skladno s Tehničnim dogovorom med obrambnim ministrstvom Republike Češke (CZE) ter MORS je SV v ta 
namen organizirala vajo »Bled 2015«. Vaja se izvaja na območju RS v času od novembra 2015 do marca 
2016 (predvidoma v dveh terminih od 15.11.2015 do 15.12.2015 ter od 5. 1.2016 do 5. 3.2016). Pripadniki 
češke vojske (CZE OS) so v RS angažirani z zdravstveno enoto nivoja ROLE 1 (zdravstvena oskrba na 
primarnem nivoju) in enoto inženircev. 

ROLE 1 sestavlja 12 pripadnikov (2 zdravnika, 5 dipl. medicinskih sester oz. medicinskih sester s 
specializacijo, vozniki in logistična podpora), ki je od 14.11.2015 postavljena na lokaciji na mejnem prehodu 
Šentilj. Zdravstveni del ROLE 1 izvaja primarno zdravstveno oskrbo v sodelovanju z MZ in zdravstveno ekipo, 
ki jo vodi ZD Šentilj ter predstavnikom URSZR, ki upravlja NC Šentilj. Strokovne naloge in potrošni material se 
usklajuje ter zagotavlja s strani URSZR/MZ, SV pa zagotavlja osnovne pogoje za delo, to je njihovo 
namestitev, prehrano in prevoze na delo.  

Posebej je potrebno omeniti tudi angažiranje in prispevek inženirskega dela kontingenta CZE OS, ki od 
15.11.2015 s 15 pripadniki 15. inženirskega polka CZE OS izvaja aktivnosti postavljanja ZTO v sodelovanju s 
SV. 

SV izvaja tudi intenzivne pogovore za pridobitev pomoči s strani slovaških (SVK) oboroženih sil na področju 
zdravstvene zagotovitve, kjer smo v fazi končnega usklajevanja TA – tehničnega sporazuma. Pred sklenitvijo 
TA s SVK je še potrebno uskladiti potrebe in zahteve z Ministrstvom za zdravje, glede na predvideno lokacijo 
uporabe SVK zmogljivosti. 

 

8. FINANCIRANJE 

 

Na področju financ potekajo aktivnosti za spremljanje nastalih stroškov pogojenih z migracijsko krizo, 
zagotavljanje podlag za nemoteno prevzemanje obveznosti iz naslova migracijske krize ter zagotavljanje 
dodatnih  sredstev nujne finančne pomoči. 

Na podlagi Navodila za povračilo stroškov, nastalih kot posledica migrantskega toka, št. 4102-114/2015/1, 
1.10.2015 in št. 4102-114/2015/22, 7.12.2015, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance, je Ministrstvo za notranje 
zadeve zadolženo, da na podlagi zbranih poročil vključenih organov (Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstvo za zdravje, Generalni sekretariat vlade) izdela skupno poročilo. 

Na podlagi navodila se evidentirajo kot upravičeni naslednji stroški: 

− stroški dela zaposlenih v državnih in občinskih organih, javnih zavodih; 

− stroški izvedbe ukrepa sprejema in začasne namestitve migrantov; 

− stroški v zvezi z opremo; 

− stroški prostovoljcev; 



− stroški občin; 

− stroške, nastale kot posledica migrantskega toka, ki so dogovorjeni in so nastali na podlagi odločitve 
pristojne/pooblaščene osebe posameznega organa. 

Upravičeni stroški so predmet zagotavljanja proračunskih sredstev proračunske rezervacije za množične 
migracije skladno z veljavnimi javnofinančnimi predpisi. 

Poročanje o  stroških (izdani računi, stroški dela) se izvaja dvakrat mesečno in sicer za obdobje od 1. do 15. v 
mesecu do 25. v mesecu in za obdobje od 16. do 30. oziroma 31. v mesecu do 10. v naslednjem mesecu. 

Na podlagi navedenega navodila je Ministrstvo za notranje zadeve Ministrstvu za finance posredovalo pet 
poročil. Zadnje peto poročilo zajema obdobje od 16.11.2015 do 30.11.2015, ki je bilo predčasno pripravljeno 
na podlagi prejetih informacij s strani posameznih relevantnih resorjev.  

Za obdobje begunske krize od konca septembra 2015 do 30.11.2015 znašajo skupni stroški na podlagi 
izdanih računov in stroškov dela po podatkih navedenih ministrstev v skupni višini  15.636.530,70 EUR.   

V zgoraj navedene stroške so vključeni tudi stroški vlakovnih in avtobusnih prevozov Slovenskih železnic do 
30.10.2015 in sicer na podlagi izdanega računa v višini 1.522.149,62 EUR. V strošek še niso vključeni podatki 
za mesec november. Informativni izračun za vlakovne prevoze je 1.797.898,02 EUR brez DDV oz. 
1.968.698,35 EUR z DDV. Ocena za avtobusne prevoze pa kaže, da bo strošek  okoli 500.000,00 EUR z 
vključenim DDV. 
 

Skupni upravičeni stroški za posamezno ministrstvo so razvidni iz spodnje preglednice, ki jo je posredovalo 
Ministrstvo za finance:  

ZŠ INSTITUCIJA 1. poro čanje 2. poro čanje 3. poro čanje 4. poro čanje 5. poro čanje 1 SKUPAJ
Tekoča 

prora čunska 
rezerva

izredna 
sredstva 
AMIF, ISF 

RAZLIKA  2

OBDOBJE
od avgusta 2015
do 15.10.2015 

1.10.2015 do
15.10.2015 

16. 10. 2015 do
31. 10. 2015

1. 11. do 15. 11.
2015

16. 11. do 30. 11. 
2015

od avgusta do 30.
11. 2015

1 2 3 4 5 6 = 1+2+3+4+5 7 8 9 = 6-7-8

1 stroški GSV 30.411,55 1.136,32 1.102,72 24.022,67 3.335,00 60.008,26 60.008,26

2
stroški 
MGRT

511.615,47 0 484.407,67 177.692,86 308.347,30 1.482.063,30 1.482.063,30

3
stroški 
MNZ

550.329,45 636.097,57 747.583,13 1.300.866,65 3.525.392,35 6.760.269,15 3.437.112,07 1.219.397,50 2.103.759,58

4
stroški 
MORS - SV

76.859,07 0 942.315,10 626.167,37 2.453.057,32 4.098.398,86 1.232.737,99 2.865.660,87

5
stroški 
MORS -
URSZR

600.023,48 0 902.295,17 898.780,52 500.928,41 2.902.027,58 2.535.703,45 366.324,13

6 stroški MJU 0 7.860,26 9.818,02 3.659,35 21.337,63 21.337,63

7
stroški 
MDDSZ

1.459,39 1.559,88 3.019,27 6.038,54 6.038,54

8 stroški MZ 13.759,20 13.759,20 13.759,20

9

stroški MZ -
zdravstveni 
domovi in
bolnišnice

43.185,83 109.143,63 140.298,72 292.628,18 292.628,18

SKUPAJ 1.769.239,02 645.094,15 3.145.926,23 3.138.233,5 8 6.938.037,72 15.636.530,70 7.205.553,51 1.219.397,50 7.211.579,69

 1 Pretežni del stroškov bo plačanih iz proračunskih sredstev leta 2015.
2 Zagotavljanje iz integralnih sredstev s prerazporeditvami iz namenov, kjer sredstva niso bila v celoti porabljena. Za izplačila v letu 2016 pa sredstva 

rezerv, iz katerih se bodo pravice porabe razporejale na proračunske uporabnike, pri katerih stroški nastajajo.  

 

8.1 NUJNA FINANČNA POMOČ 

Ob nastopu begunske krize je Ministrstvo za notranje takoj pričelo z aktivnostmi za pridobitev dodatnih 
sredstev za kritje nastalih stroškov oziroma za pridobitev nujne finančne pomoči iz  evropskih skladov in sicer 
iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF).  

Pravila črpanja obeh skladov v primeru izrednih situacij omogočata zagotovitev dodatnih sredstev v smislu 
odobritve nujne finančne pomoči (emergency assistance).  



Pripravljena sta bila dva projekta oziroma vlogi in sicer ena vloga v okviru nujne pomoči AMIF, druga pa v 
okviru nujne pomoči ISF, v skupni vrednosti 11.304.513,62 EUR (EU sredstva 10.174.062,60 EUR, slovenska 
udeležba 1.130.671,02 EUR) sta bili poslani na Evropsko komisijo 23.10.015 in sta bi bili s strani Evropske 
komisije tudi odobreni.  

 

Vloga v okviru nujne pomo či – AMIF 

V okviru vloge so bila Ministrstvu za notranje zadeve odobrena sredstva za kritje stroškov za obdobje 6 
mesecev od 20. 9.2015 do 19.3.2016. Z odobreni sredstvi je predvideno  financiranje stroškov najemnin za 
nastanitvene objekte v višini 1.722.966,00 EUR. Za prevoze migrantov (z avtobusi in vlaki do nastanitvenih 
centrov) v višini 810.000 EUR, 2.925.000,00 EUR za nastanitev tujih policistov, ki bodo varovali nastanitvene 
centre ter posredni stroški (tehnična pomoč – nakup računalniške opreme, pisarniški material, ipd.) v višini 
382.057,62 EUR.  

Skupna višina vloge znaša 5.840.023,62 EUR, od tega je predvidena slovenska udeležba  v višini 584.002,02 
EUR. 

 

Vloga v okviru nujne pomo či – ISF 

V okviru vloge so Ministrstvu za notranje zadeve odobrena sredstva za kritje stroškov za obdobje 6 mesecev 
od 20. 9. 2015 do 19. 3. 2016, za financiranje plač policistov na meji v višini 1.919.808,00 EUR, 1.657.492,00 
EUR za financiranje delovanja pomožne policije, 720.000,00 EUR za stroške goriva, 600.000,00 za čiščenje 
nastanitvenih centrov, 209.700,00 EUR za tople obroke policistov na meji ter posredni stroški (tehnična 
pomoč – nakup računalniške opreme, pisarniški material, ipd.) v višini 357.490,00 EUR.  

Skupna višina vloge znaša 5.464.490,00 EUR, od tega predvidena slovenska udeležba  546.449,00 EUR. 

 

Sklad za migrante in begunce (MRF) 

Intenzivno so potekale  aktivnosti za pridobitev dodatnih sredstev za nujno pomoč iz Sklada za migracije in 
begunce (MRF). To je sklad v okviru Council of Europe development bank (CEB).  

Pripravljen je bil projekt za stroške Uprave RS za zaščito in varovanje v višini 1,5 mio  EUR, ki je bil 29.10.015  
s strani MF posredovan guvernerju na CEB in je bil naknadno odobren. 

V okviru teh sredstev je  za Upravo RS za zaščito in varovanje predviden nakup 100 mobilnih nastanitvenih 
enot v višini 750.000,00 EUR, 10 sanitarnih enot v višini 100.000,00 EUR, nakup 10 kombijev v vrednosti 
250.000,00 EUR in nakup tovornega vozila za premik in postavitev mobilnih nastanitvenih enot v višini 
362.000,00 EUR ter stroški vodenja projekta. 

 

8.2  ZBIRANJE POTREB PO ZIMSKI OPREMI 

Delovanje vseh služb na terenu mora potekati ne glede na vremenske razmere. Enote, službe in prostovoljci 
za dolgotrajno delo v zimskih razmerah nimajo na voljo dovolj ustrezne zimske opreme. Določene opreme 
(predvsem toplih zaščitnih oblačil in obutve) je premalo ali je dotrajana; ponekod je sploh ni. V zvezi s tem je 
bil podan poziv vsem organom, da posredujejo podatke o potrebah po zimski opremi, ki bi jo bilo potrebno 
zagotoviti za delo na terenu. 

V prvem poročanju so bile zbrane skupne potrebe za enote Policije, URSZR – CZ, humanitarne organizacije, 
zdravstvo in SV v skupni višini 4.721.700,00 EUR. 

Finan čni prikaz potreb : 

ORGAN  SKUPNA OPREMA-   
ZNESEK 

NUJNA OPREMA- 
ZNESEK 



Policija 1.649.464,40 €   737.453,40 € 

URSZR – CZ    694.200,00 €   507.943,80 € 

ZDRAVSTVO        433.300,00 € 

Slovenska vojska 1.493.900,00 €    948.000,00 € 

SKUPAJ 4.721.700,00  € 2.626.697,20 € 

Prikaz  specifikacije nujne opreme po organih s kol ičinami: 

POLICIJA Naziv artikla Število 

kos/par 

Cena na enoto v 

EUR z DDV 

Skupen strošek v 

EUR z DDV 

1. Termo perilo 5000 47,46 237.290,00 

2. Terenski čevlji 3000 83,94 251.808,00 

3. Rokavice zimske 3000 28,66  85.973,40 

4. Puli moder 5000 11,59  57.950,00 

5. Puli siv 5000 11,59  57.950,00 

6. Nogavice zimske 15000 2,29  34.404,00 

7. Kapa zimska* 3000 4,03  12.078,00 
SKUPAJ EUR    737.453,40 

 
 

URSZR Naziv artikla Število 

kos/par 

Cena na enoto v 

EUR z DDV 

Skupen strošek v 

EUR z DDV 

1. Dežne hlače 780 178,66 112.554,00 

2. Jakna termoizolacijska 780 76,86 48.421,80 

3. Kapa zimska 780 20,74 13.066,20 

 Rokavice 780 36,60 23.058,00 

4. 
Škornji CZ / terenska 

obutev 
780 84,18 65.66,40 

5. Termo perilo 780 71,98 45.347,40 

6. Vetrovka CZ 780 256,20 199.836,00 
SKUPAJ EUR  507.943,80 

 
 

ZDRAVSTVO Naziv artikla Število 

kos/par 

Cena na enoto v 

EUR z DDV 

Skupen strošek v 

EUR z DDV 

1. 
Zaščitna zimska jakna s 

podlogo, ki je lahko 
samostojna jakna 

700 216,00 151.200,00 

2. 
Prehodna jakna, ki je v 
zimskem času podloga 

zimski jakni 
700 121,00 84.700,00 

3. Zaščitne zimske hlače 700 147,00 102.900,00 

4. Delovni čevlji zimski visoki 700 96,00 67.200,00 

5. Termo perilo 700 39,00 27.300,00 
SKUPAJ EUR  433.300,00 

 
 

SLOVENSKA 
VOJSKA Naziv artikla Število 

kos/par 
Cena na enoto v 

EUR z DDV 
Skupen strošek 

v EUR z DDV 
1. Vetrovka 1.200 100,00 120.000,00 
2. Hlače nepremočljive 1.200 155,00 186.000,00 

3. Hlače zimske 2.400 60,00 144.000,00 



SLOVENSKA 
VOJSKA Naziv artikla Število 

kos/par 
Cena na enoto v 

EUR z DDV 
Skupen strošek 

v EUR z DDV 
4. Bluzon 3.600 55,00 198.000,00 
5. Termo perilo 2.000 20,00 40.000,00 

6. Zaščitne rokavice za 
končentrino 500 120,00 60.000,00 

7. Zaščitni kombinezon 2.000 60,00 120.000,00 
8. Škornji zimski 1.000 80,00 80.000,00 

SKUPAJ EUR  948.000,00 

Po pregledu prioritet vseh deležnikov znaša strošek nujne opreme 2.626.697,20 EUR. 

8.3  INTERVENCIJSKI STROŠKI JAVNIH IN DRUGIH REŠEVA LNIH SLUŽB 

Pri namestitvi in oskrbi migrantov ter za zagotavljanje potrebnih materialno tehničnih sredstev je bilo od 16. 
septembra do vključno 16. novembra 2015 vključenih 17.746 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
predvsem prostovoljcev Rdečega križa, tabornikov, skavtov, gasilcev, civilne zaščite (vključno s  poveljniki in 
namestniki poveljnikov CZ ter člani štabov CZ na vseh ravneh vodenja), humanitarnih organizacij, 
prostovoljcev, udeležencev preko javnih del, javnih uslužbencev in delavcev URSZR. 
 
Vlada Republike Slovenije je že sprejela  poseben sklep o povračilu nastalih intervencijskih stroškov javnih in 
drugih reševalnih služb ter zagotovitvi sredstev za nemoteno delovanje navedenih organizacij do konca 
koledarskega leta 2015. 
 
 

8.4  GOSPODARSKA ŠKODA 

Migracijska situacija je povzročila tudi gospodarsko škodo. Do sedaj zbrani podatki o gospodarski škodi so bili 
zbrani v najbolj obremenjenih občinah: Brežice, Šentilj in Gornja Radgona.  
 
Skupno je škodo prijavilo 83 podjetij in sicer 34 iz občine Gornja Radgona, 25 podjetij iz občine Brežice in 24 
podjetij iz občine Šentilj. Skupna ocena gospodarske škode kot so jo navajala podjetja znaša 2,7 mio EUR.  
Gre za grobe ocene. Največjo škodo so prijavila naslednja podjetja: 
 
1. Terme Čatež - 763.392 EUR; 
2. Belna Bojan - 505.000 EUR (nepremičnine); 
3. HIT d.d. - 300.000 EUR (igralništvo).  
 
Največji del ocenjene škode so posredovala zgoraj omenjena podjetja in sicer skupno 1.568.392 EUR. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ob zgornjih informacij podaja tudi mnenje s pridržkom, saj 
podane informacije niso pridobljene po enotni metodologiji. Poslovni subjekti so navedeno gospodarsko škodo 
namreč ocenjevali sami.  

 

9. PREDLOG SKLEPOV VLADE RS 

 

1. Vlada RS se je seznanila s poročilom o opravljenih aktivnostih ob drugem valu migracij na ozemlje 
Republike Slovenije v času od 15.10.2015 – 8.12.2015 s predlogi sklepov.  

2. Vlada RS podpira nakup nujne opreme za pripadnike Policije, Slovenske vojske, zdravstva ter 
pripadnikov Uprave RS za zaščito in reševanje, civilne zaščite in humanitarnih organizacij, ki delujejo 
v podporo navedenih enot in izvajajo operativne naloge v zvezi z obvladovanjem povečanega števila 
migrantov na območju RS.  Potrebna sredstva za nakup nujne opreme so opredeljene v točki 8.2, in 
sicer : 

- za potrebe Policije v višini 737.453,40 EUR, 

- za potrebe Uprave RS za zaščito in reševanje (delavci URSZR, CZ in humanitarne 
organizacije) v višini 507.943,80 EUR, 



- za potrebe zdravstva v višini 433.300,00 EUR, 

- za potrebe Slovenske vojske v višini 948.000,00 EUR. 

Sredstva za nakup nujne opreme se zagotovijo iz sredstev proračunske rezervacije za množične 
migracije.  

3. Vlada RS se je seznanila z informacijami o stroških, ki so nastali v zvezi z izvajanjem nalog za 
obvladovanje povečanega števila migrantov na območju RS.   

4. Vlada RS nalaga vsem ministrstvom in državnim organom, da v sodelovanju z Ministrstvom za 
notranje zadeve sproti sprejemajo ustrezne ukrepe, s katerimi bodo še naprej zagotavljali celovito 
obvladovanje migrantskega toka.  


