Skupina poslank in poslancev
(prvopodpisani Jože Tanko)

Ljubljana, 4. april 2018

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
dr. Milan Brglez, predsednik

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB2, 20/2006 - ZNOJF-1,
46/2006 - Skl. US, 33/2007 - Odl. US, 109/2008, 39/2011, 48/2012) ter 111. in 169. a člena
Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002, 60/2004, 64/2007, 105/2010, 80/2013
in 38/17) vlagamo

Predlog Priporočila v zvezi z ukinitvijo kvot in preprečevanja zlorab pravice do
mednarodne zaščite,
ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Pri obravnavi predloga priporočila v Državnem zboru Republike Slovenije in pri delu njegovih
delovnih teles bo v imenu predlagatelja sodeloval poslanec mag. Branko Grims.

Prilogi:
- predlog Priporočila v zvezi z ukinitvijo kvot in preprečevanjem zlorab pravice do mednarodne
zaščite
- podpisi poslank in poslancev:
Jože Tanko
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Anja Bah Žibert
Franc Breznik
Nada Brinovšek
Jelka Godec
Dr. Vinko Gorenak
Mag. Branko Grims
Eva Irgl
Janez Janša
Danijel Krivec
Suzana Lep Šimenko
Tomaž Lisec
Dr. Anže Logar
Žan Mahnič
Bojan Podkrajšek
Mag. Marko Pogačnik
Marijan Pojbič
Mag. Andrej Šircelj
Ljubo Žnidar
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Na podlagi 111. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 79/12 – Odl. US, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji .................. sprejel:
PRIPOROČILO
v zvezi z ukinitvijo kvot in preprečevanjem zlorab pravice do mednarodne zaščite
1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da takoj
preneha izvajati in trajno ukine vse nadaljnje aktivnosti povezane z uresničevanjem
sistema migrantskih (»begunskih«) kvot.
2. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da takoj
ponovno predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem enako rešitev, kot jo
je ministrica za notranje zadeve enkrat že predlagala v obliki amandmaja – da nihče, ki
prihaja iz neke tretje države ter vstopi v Republiko Slovenijo preko ozemlja varne države,
ne more v Republiki Sloveniji vložiti prošnje za mednarodno zaščito.
3. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v roku 15 dni
pripravi vse tiste spremembe predpisov, ki so potrebne za preprečitev zlorab pravice do
mednarodne zaščite ter jih v okviru pristojnosti sprejme oziroma posreduje v sprejem
Državnemu zboru Republike Slovenije.
4. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da preuči
reforme zakonodaje, ki jo v zvezi z migrantsko krizo in zaščito svojih meja v teh dneh
sprejema Francija, ter nemudoma predlaga v sprejem Državnemu zboru Republike
Slovenije spremembo zakonodaje tako, da bo nezakoniti prehod meje opredeljen kot
kaznivo dejanje.

Obrazložitev:

I.
Pritisk migrantov na Evropo ne pojenjuje. Mehanizmi, ki jih je v preteklosti sprejela Evropska
Unija in je k njim pristopila tudi Slovenija, so se izkazali za neučinkovite in jih vse bolj očitno
nadomeščajo drugi. Poteka odločilni čas za ohranitev identitete in s tem za bodočnost Evropske
Unije ter nacionalnih držav, ki jo sestavljajo.
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Vdor ilegalnih migrantov v Evropsko Unijo - skupaj z terorizmom in drugimi oblikami nasilja, ki je
temu vdoru sledilo - je večini Evropejcev začel odpirati oči, kar se v državah članicah Evropske
Unije vse bolj odraža v sprejemanju bistveno drugačnih političnih in v zadnjem letu tudi volilnih
odločitev. Volilni pomiki v desno v že skoraj vseh državah Evropske Unije potem hitrost
spremenjenih političnih odločitev še bistveno povečujejo. Sistem migrantskih (»begunskih«) kvot,
ki ga je sprejela Evropska unija kot solidarnostni mehanizem v času, ko naj bi z njim reševali
problematiko »največ 150.000« migrantov, nikoli ni zares zaživel. Praktično vse države so ga na
nek način izigravale. Povzročil je samo velik razkol v Evropski Uniji. Odpor proti vsiljenemu
sistemu iz Bruslja, kot ga je čutila velika večina ljudi zlasti na vzhodu Evrope, se je po nasilju
migrantov še bistveno okrepil in danes sistemu kvot nasprotuje že okoli deset držav članic
Evropske Unije. Dodatno ta odpor hitro krepi dejstvo,da so tudi od Slovenije bistveno bolj bogate
članice Evropske Unije spoznale, da velikanska večina migrantov noče delati in da predstavljajo
samo breme za socialno državo. V bedaste pravljice o tem, kako prihajajo »od zlata
dragocenejše« (Martin Shultz, SPD) množice zdravnikov in inženirjev, ki bodo Evropejcem
omogočile brezskrbno starost, ne verjame pri zdravi pameti nihče več. Zato pa toliko bolj ljudi v
Evropi upravičeno razburja dejstvo, da so stroški vzdrževanja enega migranta bistveno večji, kot
dobi domači upokojenec (v Sloveniji stane migrant 1963 evrov mesečno, upokojenec z najnižjo
pokojnino za polno delovno dobo dobi trikrat manj!). Poleg tega dobijo migranti luksuzno
opremljena stanovanja (v Sloveniji na primer opremljena z LED TV, steklokeramičnimi ploščami
in usnjenimi sedežnimi garniturami), lastni državljani brezdomci pa životarijo in zmrzujejo. Da se
mnoge mlade družine po Evropi ne odločijo za več otrok prav zato, ker so jim nedostopna
stanovanja, kakršna države namenjajo za migrante, seveda vzbuja še več upravičenih
pomislekov o mehanizmih očitno lažne solidarnosti, za katere se je pred leti – nikakor ne enotno odločila Evropska Unija. Na osnovi teh dejstev predlagamo priporočilo vladi, da takoj preneha
izvajati in trajno ukine vse nadaljnje aktivnosti povezane z uresničevanjem sistema migrantskih
(»begunskih«) kvot. S tem se bo tudi Slovenija priključila deseterici držav Evropske Unije, ki ta
dejansko že mrtev mehanizem tudi javno zavračajo.
II.
Ob invaziji ilegalnih migrantov s področja radikalnega islama, ki se nikoli ne integrira, so se jasno
pokazale vse šibke točke Evropske Unije pri zagotavljanju enotne zunanje in varnostne politike
ter še posebej zaščiti mej. Prav tako so se pokazale hude slabosti varnostnih in obrambnih
sistemov držav članic Evropske Unije. Še posebej je ta problem pereč v Slovenji. Predsednik
republike g. Borut Pahor je dne 17. 03. 2018 na zaslišanju pred preiskovalno komisijo državnega
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zbora – torej pod prisego! – posebej opozarjal, da varnostni sistem Slovenije »ni zadosten, da bi
lahko državljane zaščitil pred terorizmom!«.
Ob tem velja opozoriti na dejstvo, da je Republiko Slovenijo migrantska kriza leta 2015 doletela
popolnoma nepripravljeno. To se nikdar več ne sme ponoviti. Vladni predstavniki Republike
Slovenije so vse do septembra 2015 celo ostro kritizirali ukrepe nekaterih drugih držav in njihovih
vlad, zlasti Republike Madžarske, ko se je ta pripravljala na polno Schengensko varovanje svoje
meje z Republiko Srbijo in Republiko Hrvaško s postavljanjem žičnih ograj na meji. Kakršnokoli
omenjanje žičnih ograj na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je bilo v tistem
času praktično prepovedano, eventualni nosilci takih pobud pa smo bili s strani vladajoče koalicije
in levičarskih medijev označeni za nestrpneže, ksenofobe, strašitelje ljudi in podobno. Tisti, ki
smo se izpostavili z argumenti v korist varnosti ljudi, smo bili obtoženi že kar sovražnega govora.
Ko so kasnejši dogodki v celoti potrdili upravičenost naših opozoril, se nam ni nihče opravičil,
nasprotno, začeli so se vrstiti napadi s podtikanjem in druge oblike diskreditacije opozicije, kar
traja še danes. Ograja oziroma žica na meji s Hrvaško se je prav ob povečanem toku ilegalnih
migrantov v Belo Krajino izkazala za izjemno učinkovito. Gre sicer po uradnih podatkih policije za
rast kar 373% glede na enako obdobje lani, toda praktično vsi ilegalni migranti (po uradnih
podatkih MNZ: več kot 95%!) vdirajo preko meje v Slovenijo tam, kjer žice ni!! Toda kljub temu
neizpodbitnemu dejstvu o učinkovitosti zaščite, ki jo daje žica na meji, smo bili v zadnjem času
deležni spet vrste pozivov nekaterih politikov, ki kljub alarmantni rasti migrantskega toka pozivajo
celo k »takojšnji odstranitvi žice«, kar je do varnosti ljudi skrajno neodgovorno politikantstvo.
Slovenija je migrantsko krizo leta 2015 pričakala dejansko nepripravljena predvsem zato, ker je
vlada preslišala naša opozorila in se slepo zanašala na skupno politiko Bruslja ter dogovore s
sosedi. Žal so se dogovori s sosedi razblinili kot milni mehurček tisti hip, ko so se ilegalni migranti
množično pojavili na slovenskih mejah. Preko meja Republike Slovenije je v okviru s strani vlade
»organiziranega toka« potem šlo več kot pol milijona ilegalnih migrantov. S koncem
»organiziranega toka« pa se dotok ilegalnih migrantov nikoli ni povsem prekinil. Ponovno se je
precej okrepil v drugi polovici lanskega leta in glede na podatke služb je jasno,da se bo dotok
ilegalnih migrantov še močno povečal takoj, ko bodo temperature po letošnji nenavadno pozni in
hudi zimi zopet narasle. Poseben varnostni problem predstavlja tudi dejstvo, da med ilegalnimi
migranti močno prevladujejo mladi, za boj sposobni (in usposobljeni…) moški, medtem ko je
žensk in otrok (ki bi, če bi šlo res za begunce, morali biti v večini..) zelo malo. Prav tako je
povsem nesmiselno govoriti o »beguncih«, če vemo, od kod sedanji ilegalni migranti izhajajo.
Med njimi v zadnjem času prevladujejo državljani Alžirije, Pakistana in Maroka; precej je tudi
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državljanov Kosova, Afganistana, Turčije, Irana in Albanije … Gre za očitno načrtno zlorabljanje
azilnega mehanizma. Zato predlagamo priporočilo Vladi Republike Slovenije, da nemudoma
predlaga v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije enako rešitev, ki jo je ministrica za
notranje zadeve vlade, ki je sedaj v odstopu, enkrat že predlagala v obliki amandmaja – da nihče,
ki prihaja iz neke tretje države ter vstopi v Republiko Slovenijo preko ozemlja varne države, ne
more v Republiki Sloveniji vložiti prošnje za mednarodno zaščito.
III.
Migranti oziroma prosilci za mednarodno zaščito so bili v Republiki Sloveniji vpleteni že v
sorazmerno veliko število prekrškov in kaznivih dejanj, tudi s področja spolnega nasilja, poskusa
umora, trgovine z drogo… Vse to jasno kaže, da bo potrebno zaostriti zakonodajo s tega
področja in jo prilagoditi drugim državam Evropske Unije, ki v zadnjem obdobju izjemno
zaostrujejo svojo politiko do migrantov oziroma azilantov in drastično zaostrujejo svojo kazensko
in azilno zakonodajo. Zaradi dejstva, da je Slovenija zaradi svoje velikosti in lege varnostno
izjemno ranljiva, ter ob upoštevanju opozoril predsednika države, predlagamo priporočilo Vladi
Republike Slovenije, da v roku 15 dni pripravi vse tiste spremembe predpisov, ki so potrebne za
preprečitev zlorab pravice do mednarodne zaščite ter jih v okviru pristojnosti sprejme oziroma
posreduje v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije.
IV.
Praktično vse države članice Evropske Unije v zadnjih mesecih napovedujejo mnogo bolj
učinkovito zaporo svojih meja za dotok novih migrantov vanje in v vse več državah se
napoveduje tudi izgon več sto tisočev migrantov. Poleg tega se vse bolj glasno napoveduje
remigracija – obratni tok glede na smer prihoda migrantov v ciljne države Evropske Unije.
Izjemen potencialni varnostni problem za Slovenijo predstavlja sosednja Italija, kjer zmagovita
desna koalicija napoveduje izgon kar šeststo tisoč ilegalnih migrantov. Meja s Francijo se Italiji za
migrante vse ostreje zapira, svojo mejo je Švica že zaščitila s svojo vojsko, celo z oklepniki na
meji. Sosednja Avstrija še sama napoveduje vrnitev več deset tisoč migrantov v njihove izvorne
države in ima v bližini meje prav tako pripravljene vojaške enote. Povsem jasno je, da ilegalni
migranti ne bodo mirno čakali na svoj izgon iz Italije domov, ampak bodo poskušali z ilegalnimi
prehodi meje iti naprej. In iz povedanega jasno sledi, da je edina nezaščitena in povsem odprta
kopenska meja , ki jo še ima Italija, njena meja s Slovenijo, kjer bo nujno vzpostaviti ustrezen
nadzor.
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Vse to za Slovenijo predstavlja očitno in realno nevarnost, na katero mora biti z ukrepi, ki so zajeti
v naših predlogih za priporočila vladi, pravočasno pripravljena. Dodaten hud varnostni izziv
predstavlja nova, vse bolj aktivna pot za ilegalne migrante v Slovenijo z juga, preko bosanskega
koridorja in najožjega dela Hrvaške v Belo Krajino. Poteka namreč preko nekaterih vahabitskih in
salafističnih centrov v Bosni, zato je še toliko večja verjetnost, da preko te poti vstopijo v Slovenijo
osebe, ki predstavljajo neposredno grožnjo za varnost slovenskih državljank in državljanov. Dotok
varnostno zelo spornih oseb po vojaškem porazu ISISa (oz. »Daesh«) in napovedani izgoni zelo
velikega števila ilegalnih migrantov v naslednjih mesecih s strani naših neposrednih sosed,
brezpogojno terjajo pravočasne priprave vključno z nujnimi spremembami zakonodaje, ki jih
moramo prilagoditi ostalim državam, sicer nam realno grozi, da iz tranzitne tudi Slovenija postane
ciljna država za migrante s področja radikalnega islama, česar pa ne varnostno, ne ekonomsko in
ne socialno Slovenija nikakor ne more vzdržati. Zato posebej predlagamo tudi priporočilo Vladi
Republike Slovenije, da preuči reforme zakonodaje, ki jo v zvezi z migrantsko krizo in zaščito
svojih meja prav sedaj sprejema Francija ter nemudoma predlaga v sprejem Državnemu zboru
Republike Slovenije spremembo zakonodaje tako, da bo nezakoniti prehod meje kaznivo dejanje.
Zaključek
Migrantski tokovi so vse od časa osamosvojitve Slovenije naprej največji varnostni izziv za
Slovenijo. Gre za varnostno situacijo in temeljno varnostno vprašanje, ki terja takojšnje
ukrepanje, saj gre pri tem za ključna vprašanja obstoja in razvoja naše države. Pravica do
varnosti ima namreč tudi razvojno dimenzijo in od varnosti bo odvisen nadaljnji razvoj vsake
države v Evropi.
Zato je nujno, da Vlada Republike Slovenije takoj preneha izvajati in trajno ukine vse nadaljnje
aktivnosti povezane z uresničevanjem sistema migrantskih (»begunskih«) kvot. S tem se bo tudi
Slovenija priključila deseterici držav Evropske Unije, ki ta dejansko že mrtev mehanizem tudi
javno zavračajo. Hkrati pa mora naša država zaradi bistveno spremenjene mednarodne situacije
in zaostritve politike sosednjih držav do migrantov, ustrezne ukrepe za zaščito varnosti svojih
državljank in državljanov ter za ohranitev identitete, slovenske kulture in svojih temeljnih vrednot;
pripraviti ter brez odlašanja sprejeti tudi sama.

