URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000 Ljubljana

Ljubljana, 15. 3. 2019

Zadeva:

Opozorilo na nedopustnost postopanja in poziv na prenehanje z
aktivnostmi za izgradnjo sprejemnega registrskega centra na območju
mejnega prehoda Jelšane

Spoštovani!
Po pooblastilu občine Ilirska Bistrica vam pišemo v zvezi z vašo namero za ureditev (z vaše
strani poimenovanega) sprejemnega registrskega centra na območju občine Ilirska Bistrica,
kot izhaja iz vaše vloge za izdajo lokacijske informacije z dne 25.1.2019. V tej zvezi vas
opozarjamo, da bi bila realizacija vaše namere po naši oceni evidentno protipravna tako z
vidika prostorskih kot tudi okoljskih predpisov oziroma posledic.
Kot prvo iz pridobljenega strokovnega mnenja občinskega urbanista, ki ga prilagamo k temu
pozivu, izhaja, da v DLN za predmetno območje za gradnjo, po kateri izkazujete namero,
sploh ni urejene pravne podlage. Gradnja v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti, kot jo
predvidevate, je pravno nedopustna z vidika ureditve poseganja v prostor.
Kot drugo pa izražamo znatno skrb z vidika evidentno prekomerne okoljske obremenitve
predvidenega objekta. Po naši oceni bo glede na gabarite objekta, kot ste jih navedli v vaši
vlogi za izdajo lokacijske informacije, tj. kar 15 x 50 metrov, in tudi glede na veliko
koncentracijo ljudi v tovrstnih centrih, kot jo je glede na dosedanje izkušnje utemeljeno
pričakovati,večkratno presežena najvišja zmogljivost čistilne naprave na dani lokaciji, ki
znaša 140 PE. Komunalna opremljenost na predmetni lokaciji tako nikakor ne bi mogla
prenesti postavitve sprejemnega registrskega centra na z vaše strani predvideni lokaciji brez
protipravnih obremenitev okolja.
Naslovniki te vloge se po njenem prejetju ne bodo mogli več v ničemer sklicevati na to, da za
protipravnost ravnanj tako z vidika prostorskih kot tudi okoljskih predpisov oziroma posledic
niso vedeli ali so bili pri tem zavedeni s strani notranjih ali zunanjih sodelavcev.
Iz navedenih razlogov vas pozivamo, da do morebitne spremembe državnih prostorskih aktov
(glede katere občina izraža interes, da pri njej sodeluje) in vnaprejšnje popolne odprave
možnosti zakakršna koli prekomerna bremena za okolje v naši občini, nemudoma prekinete z

vsemi postopki postavitvet.i. sprejemnega registrskega centra, katerega realizacija bi poleg
očitne nezakonitosti (tako kot že dosedanja ravnanja) predstavljala tudi neupravičeno porabo
sredstev državnega proračuna.
Glede na okoljski riziko vaše namere in nevarnost za okolje, ki jo po oceni Občine Ilirska
Bistrica prinaša, ta dopis pošiljamo tudi v vednost in obravnavanje inšpekcijskim službam,
pristojnim za varovanje okolja.
Obveščamo vas, da v kolikor bo po preučitvi vseh okoliščin predmetne zadeve občina
menila, da so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja, bo v zvezi z v tej vlogi zatrjevanim
protipravnim postopanjem predstojnika Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo
migrantov in drugih s takšnim protipravnim postopanjem povezanih oseb podala
ustrezne predloge pristojnim organom.

Lep pozdrav
Občina Ilirska Bistrica
zanjo po pooblastilu
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj
in partnerji, d.o.o.

Priloge:
- Pooblastilo
- Strokovno mnenje občinskega urbanista z dne 15. 2. 2019, št. mnenja ou-y-2-2019 (št.
zadeve 3500-2/2019-1)
Poslati priporočeno s povratnico:
- Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
- V vednost: Ministrstvo za notranje zadeve, mag. Sandi Čurin, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana
- V vednost: Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, dr. Roman
Lavtar, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- V vednost: Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
- V vednost: Občina Ilirska Bistrica, Komunalna inšpekcija, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica

