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1. Uvod 
 
Po ocenah Evropske komisije je danes v svetu zaradi nasilja ali naravnih nesreč prisilno 
razseljenih več kot 65 milijonov oseb. V letu 2015 je pred nasiljem ali revščino v Evropo 
pobegnilo preko milijon oseb. V letošnjem letu se je ta trend občutno zmanjšal (v Evropo je v 
prvi polovici leta prišlo okoli 200.000 oseb). Evropska komisija se je na te dogodke odzvala z 
Evropskim migracijskim načrtom,1 v katerem so predstavljeni ukrepi in inštrumenti za 
delovanje na ravni EU in na ravni posameznih držav članic (EC, spletna stran).   
   
V Sloveniji smo prvo povečano število prehodov migrantov čez naše ozemlje zabeležili 
konec septembra 2015. Po odločitvi Madžarske sredi oktobra 2015, da zapre majo, pa je 
Slovenijo dosegel drugi, precej številčnejši val migrantov. Migracijski tokovi so se v tem času 
namreč izrazito obrnili proti območju Republike Slovenije, ki je postala glavna točka prehoda 
za tisoče migrantov, ki so želeli nadaljevati pot proti ciljem v Zahodni Evropi. Drugi val 
prihoda migrantov je zahteval aktivacijo celotnega nacionalno varnostnega sistema, 
humanitarnih organizacij in obsežno mednarodno sodelovanje.  
 
V nalogi navajamo osnovne statistične podatke, povezane z migracijskima tokovoma, ki sta v 
zadnjem letu prečkala ozemlje Republike Slovenije, predstavljamo zakonske spremembe, ki 
so bile sprejete zaradi prilagajanja položaju, v katerem se je znašla Slovenija ter posebne 
ukrepe, ki jih je Slovenija izvajala kot odziv na reševanje migracijske problematike. Večino 
podatkov smo pridobili iz virov slovenskega Ministrstva za notranje zadeve in drugih 
pristojnih organov.    
 
 

2. Osnovni podatki, povezani z nedavnimi migracijskimi tokovi 
čez ozemlje republike Slovenije 
 
 

2.1 Statistični podatki o prehodu migrantov in beguncev preko ozemlja 
Republike Slovenije 
 
Slovenijo je prvi migracijskih tok prečkal med 17. in 22. septembrom 2015 (cca 3.500 oseb). 
Slovenija je za migrante ves čas predstavljala tranzitno državo, zato smo jih oskrbeli, ponudili 
nastanitev, izvedli postopke, ki jih nalaga slovenska in evropska zakonodaja ter jim 
omogočili, da so svojo pot lahko nadaljevali v ciljne države. Večjih težav pri prehodu 
migrantov čez našo državo v tem obdobju ni bilo.   
 
Drugi val migrantov, ko je Slovenijo prešlo skoraj pol milijona migrantov, pa je Slovenijo 
dosegel 16. 10. 2015 (po odločitvi Madžarske, da zapre mejo) in je trajal do 8. 3. 2016 (takrat 
je bila sprejeta odločitev, da se t. i. zahodno-balkanska migracijska pot zapre). Dnevni prihodi 
so se gibali med 8.000 in 9.000 migranti, občasno so presegli tudi število 10.000, najbolj 21. 
10. 2015, ko je na območje Republike Slovenije prišlo nekaj manj kot 13.000 migrantov. Po 
4. 11. 2015 se je migracijski 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 (MNZ, spletna stran). 
 
 

                                                 
1
 Dostopen na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-

agenda-migration/background-
information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
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Tabela št. 1: Število migrantov, ki so v drugem migracijskem valu vstopili na območje 
Slovenije in število migrantov, ki so zapustili Slovenijo  
 
OBDOBJE VSTOP IZSTOP

2
 

Oktober (16. 10. 15 - 31. 10. 15) 116.627 98.981 

November 164.313 170.387 

December 96.607 96.575 

Januar 62.785 62.796 

Februar 34.795 33.666 

Marec (do 8. 3. 2016)
3
 1.607 1.528 

 
Vir: Spletne strani Policije (junij 2016). 

 
 
V drugem valu (oktober-januar) je bila struktura migrantov: 

- moški: 48,7  
- ženske in otroci: 51,3 %. 

 
Glede na državljanstvo pa so bili deleži sledeči: 

- Sirija   45 % 
- Afganistan 30 % 
- Irak  17 % 
- drugo  7 % 
- Pakistan 1 % (MNZ, spletna stran). 

 

 
Tabela št. 2: Število migrantov, nameščenih v Centru za tujce (CT) in Azilnem domu 
(AD) ter njunih izpostavah (na dan 9. junij 2016) 
 
LOKACIJA ŠTEVILO OSEB 

Azilni dom v Ljubljani  170 

Izpostava AD na Kotnikovi v Ljubljani 69 

Izpostava AD v Logatcu 49 

Izven azilnega doma (v kriznem centru za 
mlade)  

9 

Razseljeni 13 

Center za tujce v Postojni  40 

Skupaj 350 

 
Vir: Spletne strani Policije (junij 2016). 

 
 
V naši državi se je število prosilcev za mednarodno zaščito občutno povečalo. Če je bilo 
januarja 2016 zgolj 17 prošenj, jih je bilo februarja že 270, kar je preseglo nastanitvene 
zmogljivosti Azilnega doma. To je bil tudi razlog, da se je Vlada odločila ustanoviti dve 
izpostavi, in sicer: Samski dom Kotnikova v Ljubljani in Izobraževalni center za zaščito in 
reševanje Logatec.4 

                                                 
2
 Podatki o številu migrantov, ki so zapustili državo, so se vodili šele od 20. 10. 2015, zato je skupno 

število izstopajočih tujcev v tej tabeli neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so vstopili v državo (pri 
teh so se namreč podatki vodili že od 16. 10. 2015). 
3
 Zaprtje balkanske poti. 

4
 Od 17. septembra 2015 do vključno 14. junija 2016 je 733 oseb podalo prošnje za priznanje 

mednarodne zaščite, od tega 209 državljanov Afganistana, 166 državljanov Sirije, 124 državljanov 
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Slovenska vlada je v začetku marca 2016 sprejela izvedbeni načrt, po katerem bo v skladu z 
dogovorom na evropski ravni iz Italije in Grčije premestila 567 oseb (ali iz druge države 
članice, ki bi bila izpostavljena hudemu pritisku na nacionalni migracijski in azilni sistem) ter 
iz tretjih držav (tj. držav, ki niso članice EU) trajno preselila 20 oseb. Končno število oseb bo 
verjetno večje, odvisno od trenutnih migracijskih razmer in končnega dogovora o številu 
premeščenih oseb (Vlada RS, spletna stran). 
 
 
Tabela št. 3: Premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito 
 
Datum Število oseb 

12. 5. 2016 28 (v okviru premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito-iz Grčije) 

19. 5. 2016 6 (v okviru premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito-iz Italije) 
 
Vir: Spletne strani Policije (junij 2016). 

 
 

2.2 Prilagoditve zakonodaje, sprejete s ciljem obvladovanja učinkov 
migracijske krize 
 

V nadaljevanju predstavljamo spremembe zakonodaje, ki so bile bolj ali manj povezane z 

begunsko problematiko. 

 

 

2.2.1 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/2016) 

Državni zbor je 4. marca 2016 sprejel nov Zakon o mednarodni zaščiti. Njegov poglavitni 

namen oz. razlog za sprejem zakona je obveznost prenosa zakonodaje EU v nacionalni 

pravni red, in sicer dveh direktiv (Direktiva 2013/32/EU5 in Direktive 2013/33/EU6), ki urejata 

standarde glede postopkov za priznanje mednarodne zaščite in glede pravic in obveznosti 

prosilcev za mednarodno zaščito. Z zakonom  se določa tudi  podrobnejši način izvajanja t. i. 

Dublinske uredbe in EURODAC uredbe. 

Zakon v veliki meri ohranja obstoječo ureditev področja mednarodne zaščite, skladno s 

prenovljeno zakonodajo EU pa so okrepljeni standardi za ranljive kategorije  in mladoletnike 

brez spremstva, vključeni pa so tudi mehanizmi za preprečevanje zlorab sistema 

mednarodne zaščite. Nekoliko se je spremenil postopek za priznanje mednarodne zaščite, ki 

ima v določenih vidikih odvračilni učinek. Ohranila se je obstoječa raven pravic prosilcev za 

mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito, ki v veliki večini predstavlja zgolj 

minimalne standarde, ki jih morajo države članice EU upoštevati skladno z evropskim 

pravnim redom. Nekaj pravic pa se je tudi omejilo:  

• Pri pravicah oseb s priznano mednarodno zaščito se z namenom spodbujanja oseb z 

mednarodno zaščito k vključevanju v slovensko družbo na novo določijo pogoji in časovno 

obdobje upravičenosti do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, in sicer se pravica 

                                                                                                                                                         
Iraka, 72 državljanov Irana, 42 državljanov Pakistana, 24 državljanov Kosova, 23 državljanov Maroka, 
10 državljanov Alžirije, 9 državljanov Eritreje, 8 državljanov Srbije, po 5 državljanov Albanije in 
Tunizije, po 4 državljani Egipta, Kameruna in Nigerije, po 3 državljani Kube in Šrilanke, po dva 
državljana Bangladeša, Gane, Gruzije, Libije, Rusije in Turčije ter po en državljan BiH, Gambije, Indije, 
Liberije, Nigra in brez državljanstva.   
Sicer pa je Slovenija v letu 2014 sprejela 385 prošenj za mednarodno zaščito, leta 2015 277 prošenj, v 
prvi polovici leta 2016 pa skupno 576 prošenj za mednarodno zaščito (MNZ, spletna stran). 
5
 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za 

priznanje ali odvzem mednarodne zaščite. 
6
 Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem 

prosilcev za mednarodno zaščito. 
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do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev omeji na 18 mesecev, pri čemer se lahko 

podaljša za nadaljnjih 18 mesecev, če se oseba z mednarodno zaščito v obdobju prvih 18 

mesecev v 80 % udeleži tečaja slovenskega jezika. 

• Ukine se  enkratna denarna pomoč, ki  se je osebam z mednarodno zaščito v skladu s 

prejšnjim zakonom dodelila v višini  zneska denarne socialne pomoči (270 evrov), če nimajo 

lastnih finančnih sredstev, ki jih nujno potrebujejo za zagotavljanje osnovnih življenjskih 

potrebščin. Ker se enkratna denarna pomoč v mesečnem obdobju izselitve iz azilnega doma 

prekriva z denarno socialno pomočjo, do katere je oseba prav tako upravičena, se enkratna 

denarna pomoč zaradi primerljivosti s pravicami do socialnih transferjev slovenskih 

državljanov preneha izplačevati. 

• Ukine se pravica osebe s subsidiarno zaščito do denarnega nadomestila za zasebno 

nastanitev za družinske člane (povzeto po spletni strani MNZ2).  

 

 

2.2.2 Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organiziranosti in delu v policiji 

(Uradni list RS, št. 86/15) 

Z novembra 2015 sprejeto spremembo zakona se je povečala starost pomožnih policistov na 

starost 60 let, kar omogoča, da se  v kratkem času angažira policiste, ki so se v preteklih 

letih upokojili, pa so še vedno dovolj usposobljeni za opravljanje nalog pomožnih policistov. 

Aktualna migrantska kriza in podobni drugi dogodki in razmere namreč narekujejo potrebo po 

angažiranosti dobro usposobljenih pomožnih policistov. Sprememba zakona omogoča 

policiji, da sklene pogodbo z upokojenimi policisti in policisti, ki jim je prenehalo delovno 

razmerje po lastni volji, saj ti že imajo znanja in usposobljenost za opravljanje nalog 

pomožnega policista (povzeto po podatkovnih zbirkah Državnega zbora).  

 

 

2.2.3 Zakon o dopolnitvi zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 95/15). 

S zakonom se določa možnost, da Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih 

poslancev na predlog vlade odloči, da pripadniki Slovenske vojske, ki sodelujejo s policijo pri 

širšem varovanju državne meje, lahko izvajajo določena pooblastila, ki jih določa Zakon o 
nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Pripadniki Slovenske vojske bodo v takem primeru 

lahko opozarjali, napotovali, začasno omejili gibanje oseb ter sodelovali pri obvladovanju 

skupin in množic. Pri izvajanju teh pooblastil in nalog tudi za pripadnike Slovenske vojske 

veljajo enake omejitve in pogoji izvajanja, kot to velja za policiste. Slovenska vojska bo o 

pooblastilih in nalogah, ki jih bo v skladu s tem členom izvajala, morala nemudoma obvestiti 

policijo. 

 
Aktiviranje Slovenske vojske za pomoč policiji pri širšem varovanju državne meje poteka 

dvofazno. V prvi fazi vlada odloči o sodelovanje Slovenske vojske s policijo, pri čemer se o 

sodelovanju pripravi načrt, v katerem se med drugim določi tudi območje, na katerem bo 

delovala Slovenska vojska, pa tudi način sodelovanja in usklajenega delovanja policistov in 

pripadnikov Slovenske vojske. Če bo o aktivaciji odločila vlada, pripadniki Slovenske vojske 

nimajo policijskih pooblastil, kar pomeni, da je njihovo sodelovanje omejeno predvsem na t.i. 

logistično podporo ter na naloge opazovanja ter prenašanja zapažanj policiji. V drugi fazi 

aktiviranja, če bodo to narekovale varnostne razmere, pa bo na predlog vlade odločal 

Državni zbor. Državni zbor bo odločal le o tem, da lahko pripadniki Slovenske vojske pri tem, 

ko sodelujejo s policijo, izvajajo tudi taksativno našteta pooblastila in naloge.  

 

Del civilne družbe se z novimi pooblastili vojski ni strinjal, zaradi česar so začeli z zbiranjem 

podpisov za referendumski postopek, kar je Državni zbor ustavil. Pobudniki referenduma so 

se obrnili na ustavno sodišče, a neuspešno, zato je zakon začel veljati decembra lani. 
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Državni zbor je navedena pooblastila Slovenski vojski odobril v času med februarjem in 

majem 2016. Zakon določa dve časovni omejitvi: pooblastila se lahko izvajajo le v tistem 

obdobju, ko je to nujno potrebno za izvedbo nalog, vendar ne dlje kot tri mesece (povzeto po 

podatkovnih zbirkah Državnega zbora). 

 

V pripravi pa je tudi novela Zakona o nadzoru državne meje, s katero bi določili način 
obračunavanje odškodnin na zemljiščih, preko katerih so postavljene začasne tehnične ovire. 
Vlada predloga še ni posredovala v Državni  zbor. 
 
 

2.3 Sprejete politike oz. ukrepi s ciljem obvladovanja učinkov migracijske 
krize7 
 
V Sloveniji so pristojni organi pozorno spremljali dogajanja v regiji, saj je bilo pričakovano, da 
lahko migracijski val doseže tudi Slovenijo. To je bil tudi vzrok, da se je maja 2015 začelo z 
intenzivnimi pripravami na morebiten prihod večjega števila migrantov. Rezultat tega je bil 
Kontingentni načrt,8 ki ga je Vlada sprejela julija 2015.  
 
V začetku septembra 2015 je sledilo srečanje z lokalnimi skupnostmi (s tistimi, ki bi lahko bile 
deležne več migracijskih aktivnosti in ukrepov ob morebitnem množičnem prihodu 
migrantov). Njihova pomoč in sodelovanje so se v naslednjih mesecih izkazale kot ključne pri 
uspešnem obvladovanju migracijskega toka, pomembno pa se je izkazalo tudi sodelovanje s 
humanitarnimi in nevladnimi organizacijami. 
 
Imenovana je bila operativna skupina, zadolžena za priprave na morebiten prihod večjega 
števila migrantov. Ta je skrbela za logistiko, prehrano, osnovno in zdravstveno oskrbo, 
prevoz (od sprejemnih do nastanitvenih centrov) in za nastanitev migrantov.  
 
Za množičen prihod migrantov so bili pripravljeni različni ukrepi in aktivnosti, ki so se 
uporabili glede na razmere na terenu. Obsežnost migracijske 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 zaprošena 
tudi širša mednarodna skupnost. Ministrstvo za javno upravo je oktobra 2015 pozvalo javne 
uslužbence, da se kot prostovoljci vključijo v pomoč pri delu v namestitvenih in sprejemnih 
centrih. V zagotavljanje dežurstev v centrih so se vključili tudi zaposleni v Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje ter pripadniki državnih enot civilne zaščite. Novembra 2015 
so se preko javnih del za pomoč pri delu v nastanitvenih in sprejemnih centrih začasno 
zaposlile dolgotrajno brezposelne osebe.  
 
V povprečju je pri zagotavljanju namestitve in oskrbe migrantov dnevno sodelovalo 450 
pripadnikov Civilne zaščite, humanitarnih organizacij in prostovoljcev, poleg tega pa je bilo v 
sprejem migrantov vsak dan vključenih 500 - 1000 policistov ob podpori povprečno 460 
vojakov. 
V sprejemnih centrih je bila migrantom s strani policije, civilne zaščite ter humanitarnih 
organizacij nudena osnovna oskrba (hrana, pijača, obleka) in prva pomoč. Na teh lokacijah je 

                                                 
7
 Povzeto po virih Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za notranje zadeve. 

8
 Kontingentni načrt Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja 

števila prosilcev za mednarodno zaščito. V njem so dogovorjeni scenariji in cilji, opredeljeni vsi 
potrebni ukrepi in organi ter vzpostavljeni sistemi možnega odzivanja na novo nastalo izredno 
situacijo. Ukrepi in udeležba organov je opredeljena glede na različen obseg povečanja števila 
prosilcev (dostopen na spletnem naslovu: http://vrs-
3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/c621227bf011
dc83c1257e83003f6589?OpenDocument). 

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/c621227bf011dc83c1257e83003f6589?OpenDocument
http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/c621227bf011dc83c1257e83003f6589?OpenDocument
http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/c621227bf011dc83c1257e83003f6589?OpenDocument
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policija ugotavljala status vsakega posameznika. Glede na to, ali so bili prosilci za 
mednarodno zaščito ali ne, ali jih je bilo mogoče vrniti v sosednje oz. v matično državo ali ne, 
so bili iz sprejemnih centrov premeščeni v: 

- azilne domove (prosilci za mednarodno zaščito); 
- centre za tujce (tisti, ki so čakali, da se vrnejo v sosednje oz. v matično državo); 
- nastanitvene centre (tisti, ki niso zaprosili za azil in jih hkrati ni bilo moč vrniti niti v 

sosednje niti v matično državo – velika večina).  
    
Ukrep »Podpora sprejemnim zmogljivostim, ki so vzpostavljene za obvladovanje in 
upravljanje množičnega prihoda državljanov tretjih držav na slovenski schengenski 
meji (Support to reception capacities established to cope and manage mass arrival of third-
country nationals at the Slovenian Schengen border), ki je trajal od 20. 9. 2015 do 31. 3. 
2016, je finančno podprl napotitev pomožnih policistov9 in policistov PPE (posebnih 
policijskih enot),10 ki so bili aktivirani v pomoč rednim policijskim silam v sprejemnih centrih 
ob slovenski schengenski meji z Republiko Hrvaško.  
V okviru ukrepa »Vzpostavitev novih in upravljanje obstoječih nastanitvenih 
zmogljivosti za obvladovanje in upravljanje množičnega prihoda državljanov tretjih 
držav ob slovenski schengenski meji (Establishing of new and facilitation of existing 
accommodation capacities to cope and manage mass arrival of third country nationals at the 
Slovenian Schengen border), ki je trajal od 20. 9. 2015 do 31. 3. 2016, se je finančno podprlo 
najem nastanitvenih objektov. Ukrep je vključeval tudi sofinanciranje prevozov migrantov iz 
sprejemnih centrov ob slovenski schengenski meji v nastanitvene objekte in kapacitete v 
notranjosti države.  
 
Vlada Republike Slovenije 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. 
Po predhodno pripravljenem načrtu se je 11. 11. 2015 začelo postavljanje začasne tehnične 
ovire za varovanje zunanje schengenske meje. Vlada je s pomočjo vojske postavila začasne 
tehnične ovire na meji s Hrvaško v dolžni okoli 177 kilometrov. Te so postavljene glede na 
oceno tveganja, in sicer zgolj na določenih izpostavljenih odsekih meje, kjer je bilo možno 
pričakovati povečan pritisk migracijskega vala.  
 
Prav tako je vlada sprejela ukrepe za stopenjsko intenziviranje poostrenega nadzora zunanje 
schengenske meje, s tem da je omejila organizirane prevoze migrantov, policija pa je na meji 
dosledno zavračala vse, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in so prihajali iz varnih izvornih 
držav. Vstop se je dovolil le osebam, ki so izrazile namero vložiti prošnjo za mednarodno 
zaščito v Nemčiji, Avstriji ali pri nas. Vsakega migranta se  je obravnavalo individualno. Vstop 
se je dovolilo iz humanitarnih razlogov osebam, ki niso izhajali iz varnih izvornih držav, 
katerih državljanstvo ni bilo sporno ter so izkazovali predhodno registracijo o potovanju po t. 
i. balkanski poti. 
 
Ministrstvo za notranje zadeve bo še naprej izvajalo programe vključevanja, ki so se izkazali 
kot učinkoviti (npr. celostna pomoč pri vključevanju, učenje slovenskega jezika, 
psihosocialna pomoč), ki jih bodo izvajale nevladne in druge organizacije v lokalnih okoljih. 
 
 

                                                 
9
 Pomožni policisti so državljani, ki so opravili posebno usposabljanje. Niso zaposleni v policiji, vendar 

se jih lahko aktivira, ko je to potrebno. Za čas, ko so napoteni kot pomožni policisti, prejema njihov 
delodajalec finančno nadomestilo, pomožni policisti pa plačilo za opravljene ure dela. 
10

 Policisti, ki so pripadniki posebnih policijskih enot (PPE), so posebej usposobljeni za delo z 
množicami. So zaposleni v policiji in v primeru napotitve v okviru sestava PPE iz tega naslova 
prejmejo poseben dodatek k plači. 
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2.4 Oblike bilateralnega oz. multilateralnega sodelovanja med migracijsko 
krizo  
 
Sodelovanje je bilo tako na bilateralni (z državami na zahodno-balkanski migracijski poti) kot 
multilateralno. Sodelovanje je potekalo med ministri, med generalnimi direktorji policij, na 
operativni ravni ter z veleposlaniki. Organizirana so bila delovna srečanja in sestanki tako v 
Sloveniji kot tudi v drugih državah, ki so se spopadale z migracijsko problematiko. 
Ministrica za notranje zadeve je bila dnevno v stiku s kolegico iz Avstrije, s katero sta se 
obveščali o vseh aktivnostih ter usklajevali ukrepe, da ne bi prihajalo do presenečenj. Prav 
tako se je ministrica za notranje zadeve srečala s hrvaškim ministrom za notranje zadeve, 
generalni direktor policije pa se je redno udeleževal pogostih srečanj šefov policij ob t. i. 
balkanski poti, na katerih so se dogovarjali o praktičnem izvajanju ukrepov, sprejetih na višjih 
ravneh (Vlada RS, spletna stran).   
 
 

2.5 Posebni problemi, ki so izhajali iz migracijske krize, v odnosu med 
Slovenijo in njenimi sosedami oz. drugimi državami 
 
V času najštevilčnejšega migracijskega vala so se pojavljali predvsem logistični problemi, ki 
pa so bili preko mednarodnega sodelovanja in komuniciranja na različnih ravneh odpravljeni. 
Aktivnosti v nadaljevanju so nato potekale učinkovito in usklajeno (Vlada RS 2, spletna 
stran).  
 
 
 

3. Zaključek 
 
Nesporno dejstvo je, da migranti še vedno prihajajo iz Turčije na grške otoke, od koder 
potujejo s trajekti na celino. Grška vlada ima velike težave z obvladovanjem razmer in 
poskusi, da bi na celini zagotovila dovolj nastanitvenih kapacitet. V Grčiji je že sedaj več kot 
50.000 migrantov. Ponovno se je okrepila tudi migracijska pot preko Sredozemskega morja v 
Italijo. Zato pristojni organi v Sloveniji pozorno spremljajo situacijo in ocenjujejo morebitna 
tveganja, da bi, če bi bilo to potrebno, tudi ustrezno ukrepali (MNZ, spletna stran). 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravili: 
 
mag. Mojca Pristavec Đogić 
 
Marjana Križaj 
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