
Spoštovane občanke in spoštovani občani, 
 
ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom migrantov 
na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in skrbnih pripravah 
verjetno nihče med nami ni prav dobro predstavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda 
država, lokalne skupnosti in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter 
prostovoljci smo pokazali, da lahko  na državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih 
izrednih razmerah dobro in usklajeno sodelujemo.  
 
Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni bil enkraten pojav, ampak je 
dejstvo, s katerim bomo morali najti skupni način sobivanja. Že samo zavedanje, 
da so migracije odsev časa, v katerem živimo, je ključen korak k oblikovanju 
rešitev. Slovenija si vseskozi prizadeva tudi za iskanje skupnih, dolgoročno 
naravnanih rešitev na evropski ravni, ki bi pripomogle k učinkovitemu 
obvladovanju migracij, ter solidarno prevzema del odgovornosti v okviru 
projekta premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito. 
 
Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno stabilne, vendar pa je 
dogajanje v naslednjem obdobju težko napovedati. Pričakujemo lahko, da bo do 
nezakonitih prehodov meja prihajalo ves čas in da se bo njihovo število v 
prihodnje še povečevalo.   
 
Zato so pristojni organi že pripravili nabor ukrepov, prilagojenih več različnim 
scenarijem. Medtem ko so varnostni ukrepi usmerjeni predvsem v dosleden in 
intenziven nadzor na meji, bomo z  organizacijskimi ukrepi migrantom, ki bodo 
prišli na območje naše države, zagotovili ustrezno oskrbo in obravnavo v skladu 
z nacionalno in mednarodno zakonodajo.  
 
Zavedamo se, da prihodi migrantov – tudi zaradi strahu pred ponovitvijo lanskih 
množičnih prihodov – marsikje po državi, še posebej pa na ob mejnih območjih, 
v ljudeh zbujajo nelagodje. Ravno zato, ker ne želimo, da bi prehodi migrantov 
čez hrvaško-slovensko mejo vznemirjali prebivalstvo in njihov vsakdan, 
poskušamo situacijo reševati na čim bolj kontroliran način.  
 
Eden pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev sprejemno-registracijskih 
centrov ob meji s Hrvaško. Smiselno je namreč, da migranti, ki jih je policija 
zaznala pri nezakonitem prehodu meje, med obravnavo ostanejo čim bližje meji 
in morebitnemu kraju vrnitve, tj. Hrvaški. 
  
Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se bo število migrantov, ki jih 
je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, tako povečalo, da jih ne bo 
mogoče obravnavati v obstoječih policijskih enotah. Centri bodo začasne 



narave, zaprtega tipa in vseskozi pod nadzorom policije. Migranti bodo v centru 
največ do 72 ur, njihovo gibanje pa bo omejeno. 
 
Sprejemno-registracijski center bo razdeljen na sprejemni del, kjer se bodo 
izvajali policijski postopki, in bivalni del. Vse prevoze v center in iz njega bo 
opravljala policija in s tem zagotovila nadzor nad migranti ter največjo možno 
varnost za okoliško prebivalstvo. V centrih bo zdravstveno osebje poskrbelo za 
nujno medicinsko pomoč, poskrbljeno pa bo tudi za otroke in mladoletnike brez 
spremstva.  
  
Država poskuša pri reševanju migrantske problematike ves čas ohranjati 
ravnotežje med obveznostmi, ki jih ima do migrantov po domači in mednarodni 
zakonodaji, ter varnostjo domačega prebivalstva. Vlada je in bo naredila vse, kar 
je v njeni moči, da do večjega obsega nezakonitih migracij na našem ozemlju ne 
bi prišlo, predstavniki pristojnih državnih organov pa so v stalnem stiku s 
predstavniki vseh ključnih občin in lokalnih skupnosti.  
 
Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko odgovornosti in naporov, zato 
se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali h 
konstruktivnemu reševanju migracijske krize.   
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Informacije o aktualnem dogajanju na področju migracij in odzivu Slovenije 

nanje so na spletni strani pomoc.beguncem.gov.si. 

  

 


