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PREDLOG 
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo 15/12 in 84/15) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na __ seji dne ____ sprejel 
 
 
 

S K L E P  
 o seznanitvi s stališči župana MOL do problematike nastanitve migrantov v Mestni občini 

Ljubljana  
 
 

I. 
 
Mestni svet MOL se seznani s stališči župana MOL do problematike nastanitve migrantov v Mestni 
občini Ljubljana. 

II. 
 
Mestni svet MOL nasprotuje nastanitvi migrantov v Ljubljani, dokler predstavniki Vlade Republike 
Slovenije Mestnemu svetu MOL ter Ljubljančanom ne predstavijo celovite rešitve zaščite obstoječih 
prebivalcev glavnega mesta. 
 

 

 

 

 
 
Številka: 
Ljubljana, dne 
 
 
 

Župan                                                                                
                         Mestne občine Ljubljana 

           Zoran Janković 
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Obrazložitev 
 o seznanitvi s stališči župana MOL do problematike nastanitve migrantov v Mestni občini 

Ljubljana  

Republika Slovenija je priča največji migrantski krizi. Soočamo se z izjemnimi razmerami, ko val 
migrantov iz Sirije, Iraka in Afganistana ter tudi iz drugih številnih držav z Zahodnega Balkana, 
Afrike, v katerih vojnih razmer sicer ni, prečka ozemlje naše države. Obseg in hitrost migrantskih 
tokov predstavlja za Republiko Slovenijo enega največjih izzivov doslej. Prihaja ne samo do 
preobremenjenosti človeških virov in drugih resursov, temveč se po terorističnem napadu v Parizu, 
novoletnih napadih v Kölnu ter drugih ekscesnih dogodkov v Evropi, v javnosti posledično sproža 
tudi vprašanje varnosti prebivalcev Ljubljane in širše v Sloveniji.  

Od 22. 2. 2016 je samski dom na Kotnikovi ulici, sicer v lasti Ministrstva za notranje zadeve, postal 
azilni center za migrante. 

Svetniški klub NSi z zaskrbljenostjo spremlja dogodke, zato pozivamo Zorana Jankovića, župana 
MOL, da predstavi stališča in ukrepe, ki jih je sprejel skupaj z Mestno upravo MOL glede 
napovedane (po informacijah v medijih tudi izvedene) nastanitve migrantov v Ljubljani. 

Zanima nas: 

1. Kako bo poskrbljeno za varnost prebivalcev Ljubljane, predvsem deklet in žensk? 

2. Kdo bo odgovoren za zagotavljanje varnosti? 

3. Kako poteka komunikacija s prebivalci glavnega mesta, predvsem s prebivalci okoli napovedanih 
lokacij za namestitev migrantov? 

4. Ali je četrtna skupnosti soglašala z nastanitvijo migrantov? 

5. Ali bo Ljubljana predlagala zgornjo kvoto za nastanitev migrantov? 

6. Kako poteka sodelovanje z drugimi občinami pri reševanju zadevne problematike? 

7. Kaj pomenijo morebitne nastanitve migrantov za proračunska sredstva Ljubljančanov? 

To so ključna vprašanja, na katera moramo imeti pravočasen in ustrezen odgovor, saj smo že priča 
pobudam Ljubljančanov »proti ljubljanskemu migrantskemu centru«. 

 

Pravni temelj za sprejem predlaganega sklepa 
 
Pravni temelj za sprejem predlaganega sklepa so med drugim tudi: 
- 21. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), ki določata, da občina skrbi za 
red oziroma da ureja zadeve iz svoje pristojnosti, 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo 
15/12 in 84/15)), ki določa, da je sprejemanje statuta, odlokov in drugih aktov Mestne občine 
Ljubljana pristojnost Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 
Občina lahko sprejme kakršen koli ukrep, ki bo prispeval k zagotavljanju reda in varnosti v občini. 
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Razlogi in cilji 
 
Dejstvo je, da bo Ljubljana zaradi migrantskega vala postala vse bolj izpostavljena prestolnica. 
Migrantski val se ne umirja. Še več, spomladi lahko pričakujemo še več migrantov. Glede na to, da 
ciljne države migrantov (Avstrija, Nemčija, Švedska itd.) zapirajo svoje meje, lahko Slovenija 
postane ciljna država. Ljubljana lahko ob tem postane dodatno izpostavljena, predvsem zaradi gostote 
njene nastanitve, številnih vrtcev, šol in drugih ustanov, ki jih omenjajo kot cilje z visoko stopnjo 
varnostne ogroženosti. Odgovorni morajo zagotoviti varnost prebivalcem. Od župana MOL 
pričakujemo, da bo predstavil ukrepe za zagotovitev varnosti prebivalcev Ljubljane. Prav tako ga 
pozivamo, da po zgledu županov drugih slovenskih občin zavaruje tudi MOL pred nadaljevanjem 
nastanitve brezštevilnih migrantov v objektih v Ljubljani, dokler Vlada Republike Slovenije ne 
predstavi celovite rešitve zaščite avtohtonega prebivalstva. 
 
 
Ocena stanja 
 
Problem prevelikega števila migrantov povzroča varnostni problem, ki se je že pokazal v nekaterih 
evropskih mestih. Opozoriti želimo na nekatera dejanja migrantov, ki smo jim bili priča tudi v 
Sloveniji (rušenje varnostih ograj, rezanje varnostnih ograj, zažiganje šotorov itd.), zaradi katerih se 
naši prebivalci počutijo nelagodno. Povsem razumljiv je njihov strah, ko želi nekdo v njihovo bližino, 
brez njihove privolitve, nastaniti večje število migrantov.  
 
Poglavitne rešitve 
 
S predlaganim sklepom želimo opraviti razpravo ter pridobiti jasna stališča župana in Mestne uprave 
MOL na zadevno problematiko. 
 
 
Finančne posledice 
 
Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za proračun MOL. 
 
 
 
 

 
Vodja Svetniškega kluba NSi 

Mojca Kucler Dolinar 


