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Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve in Komisija za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj sta, na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika
Drţavnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) in drugega
odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F), oblikovali naslednje skupno
Mnenje
k Informaciji o aktualnem dogajanju v zvezi z begunsko problematiko v
Republiki Sloveniji in njenem sosedstvu
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (59. seja) in Komisija za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj (57. seja) sta na skupni seji 6. 10. 2015
obravnavali Informacijo Ministrstva za zunanje zadeve z dne 28. 9. 2015 o aktualnem
dogajanju v zvezi z begunsko problematiko v Republiki Sloveniji in njenem
sosedstvu.
Dopolnilno predstavitev sta podala drţavni sekretar na Ministrstvu za notranje
zadeve Boštjan Šefic in predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve mag. David
Brozina.
Drţavni sekretar Šefic je predstavil ključne dejavnike vezane na migracijsko oziroma
begunsko problematiko. Ugotavlja se, da je našo drţavo dosegel do sedaj relativno
majhen tok migrantov. Meni, da so deleţniki uspešno opravili svoje delo pri nastanitvi
in oskrbi prvega večjega števila migrantov. Izpostavil je odziv in odnos lokalnih
skupnosti v pripravah na prihod migrantov in ocenil, da, navkljub določenim
evidentiranim pomanjkljivostim, obstaja pripravljenost za sodelovanje. V zvezi z
aktualnimi dogajanji na zahodni-balkanski poti je izpostavil: primer Madţarske kot
tranzitne drţave, ki se sooča z izjemno velikim številom migrantov, odnose med
Slovenijo in sosednjimi drţavami, izjave nemške kanclerke ter nemškega in
hrvaškega ministra za notranje zadeve, ki bi lahko vplivale na smer toka migrantov.
Ob tem bi se lahko Slovenija posledično soočila z zelo okrepljenim pritiskom
migrantov, kar bi imelo za posledico 2. oziroma 3. fazo povečanja ukrepov v
Sloveniji. Zagotovil je, da slovenska stran pozorno spremlja dogajanja v bliţnji okolici,
vezana na begunski in migracijski tok na zahodni-balkanski poti. Zanikal je navedbe
hrvaškega notranjega ministra o dogovoru med Slovenijo in Hrvaško o skupnem
preusmerjanju beguncev proti Avstriji in Nemčiji v primeru, če bi Madţarska zaprla
mejo s Hrvaško. Zatrdil je, da Slovenija ne more vzpostavljati koridorjev. Lahko pa se

zgodi, da bodo posamezne lokalne skupnosti, v primeru naraščanja števila migrantov
v Slovenijo, bolj obremenjene.
Predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Brozina je povedal, da se je o begunski
krizi v EU ţe razpravljalo, tako na pristojnih svetih, kot tudi na Evropskem svetu.
Ponovno bo razprava tekla na Svetu za notranje zadeve in pravosodje ter na
konferenci o migracijskih poteh na Zahodnem Balkanu. Neprimerljivo veliko število
ljudi išče zatočišče v EU zaradi nenehnih konfliktov, regionalne nestabilnosti in
kršitev človekovih pravic v drţavah izvora. Vsi ti elementi, poleg izkazane
pripravljenosti in volje nemške kanclerke Merkel za sprejemanje beguncev, vplivajo
na mnoţičen prihod migrantov, ki poskušajo priti v EU. Na zasedanju Evropskega
sveta junija 2015 in Sveta za notranje zadeve in pravosodje julija 2015 je bil sprejet
dogovor o prostovoljnem mehanizmu za premeščanje in preseljevanje ljudi. EU si
prizadeva okrepiti politični dialog s Turčijo, v zvezi s tem je predsednik Evropske
komisije na srečanju s turškim predsednikom, 5. oktobra letos v Bruslju, slednjemu
predal osnutek Akcijskega načrta za podporo migrantom in upravljanje z migracijami.
Akcijski načrt vsebuje niz akcij, ki jih bosta čim prej uresničili tako EU kot Turčija. Cilj
dokumenta je pomagati Turčiji pri spopadanju z velikim pritokom beguncev ter pri
preprečevanju nezakonitih migracijskih tokov iz Turčije v EU. Cilj naše drţave je, da
se ubrani schengensko območje, pri čemer računa na zaupanje in solidarnost med
drţavami članicami.
Po predstavitvi razmer sta predstavnika navedenih ministrstev odgovarjala na
zastavljena vprašanja članov komisij o:
− Začasni center za migrante na območju Občine Šentilj.
Zastavljeno je bilo vprašanje, ali lahko Ministrstvo za notranje zadeve
izključno v sodelovanju z ţupanom, brez vednosti občinskega sveta, odloča o
lokaciji in kapacitetah ter varnostni dimenziji. Pojasnjeno je bilo, da se na
območju Občine Šentilj postavlja šotorišče, na zemljišču, ki je v lasti RS in je
namenjeno sprejemu in začasni nastanitvi migrantov do 2000 oseb. Po
razgovoru s predstavniki ministrstva je ţupan s sodelavci zagotovil
pripravljenost na sodelovanje.
− Migracije niso začasno vprašanje, temveč so kompleksen svetovni pojav, ki
zahteva namesto sedanjega ad hoc odločanja dolgoročen pristop, s katerim bi
se odzivali na poglavitne razloge zanje.
− Model integracije tujcev, ki naj bo podlaga za ustvarjanje stališč do uspehov in
neuspehov integracije. Glavni vzrok slabega vključevanja v širšo druţbo je
pomanjkanje skupnih vrednostnih podlag, kar poudarjajo ekonomski problemi.
Le ti so glavni vzrok za segregiranost, ki posledično vodi v odtujenost in
skrajno v ekstremizem.
− Skupna azilna politika, ker se je v sedanjih razmerah pokazalo, da ima EU 28
razdrobljenih migracijskih politik in tako zaradi neenotnih azilnih postopkov in
standardov v drţavah članicah prihaja do različnih stopenj zaščite. V nekaterih
drţavah so pravice beguncev tako omejene, da postanejo brezdomci in s tem
lahek plen kriminalnih zdruţb.
− Sprejemanje, registracija in obravnavanje prošenj prihajajočih ljudi v povezavi
z ustreznimi oziroma učinkovitimi mehanizmi zagotavljanja identifikacije oseb.
− Razlikovanje mnenj o begunski politiki med različnimi nivoji oblasti, kar terja
ustrezen dialog o kočljivosti problematike.
− Okrepljeno delovanje Zdruţenih narodov, njegovih relevantnih agencij in
programov pri upravljanju begunskih in migracijskih tokov ter temeljnih vzrokov
begunske krize, saj to ni le evropski, temveč je mednarodni problem.
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Drţavni svetniki ugotavljajo, da begunska kriza predstavlja velik izziv celotni Evropi in
nenazadnje svetu. Kljub izzvani neenotnosti med drţavami članicami, EU zahteva
posodobitev pravil in zakonov ter okrepljen boj proti vzrokom begunstva. Zagotoviti je
treba učinkovit nadzor na zunanji meji EU, kar je obveznost in odgovornost drţav
članic. Schengenski sporazum je potrebno še naprej zagovarjati, čeprav je v času
begunske krize pred največjim izzivom. Pri neposrednem soočanju z begunsko krizo
je zaradi obvladovanja poloţaja potrebna stalna odprta komunikacija z lokalnimi
skupnostmi in s tem seznanitev s teţavami na lokalni ravni. Tudi drţavni svetniki
izraţajo poglobljeno skrb za stanje v lokalnih skupnostih, kjer bodo še posebej
občutili obremenitev zaradi begunske in migracijske krize.
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