
 
ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMO ČJU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
 
 
V obdobju od 1.1.2014 do 31. decembra 2014 so policisti na območju Republike Slovenije 
obravnavali 768 (899) ilegalnih prehodov državne meje. Število je upadlo za 15 odstotkov 
glede na enako lanskoletno obdobje. 
 
Najpogosteje so bili obravnavani državljani Albanije, Sirije, Kosova in Afganistana.  
 
Pregled ilegalnih prehodov po državljanstvu: 
(obdobje od 1.1. do 31.12.2014) 
 

 
 
Število ilegalnih prehodov je do konca leta 2013 upadalo, nato je zopet začelo naraščati, 
razvidna so tudi sezonska nihanja števila ilegalnih prehodov.  
 

 
 
  

Albanija Sirija Kosovo Afganistan Eritreja Pakistan BIH Hrvaška ostalo

2013 77 62 86 112 56 31 24 45 406

2014 150 73 63 59 53 53 35 34 248
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Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah 
 
Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 1.082 (1.172) 
kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Republiko Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih 
listin ali brez potrebnih dovoljenj (dovoljenje za prebivanje ali vizum). 
 
Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah po državljanstvu 
 

 
  
 
 
Zavrnitve vstopa v Republiko Slovenijo na mejnih pr ehodih 
 
Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v Republiko Slovenijo oziroma druge države članice 
Evropske unije, je bilo na mejnih prehodih v skladu z določbami Zakonika o schengenskih 
mejah zavrnjenih skupaj 4.564 (6.511) državljanov tretjih držav, od tega večina na kopenski 
meji (meja s Hrvaško). Statistični podatki so razvidni iz tabele. 
 
 
 

Zavrnitve vstopa po državljanstvu oseb 
 

 
 

 
 
Nedovoljeno prebivanje   
 
Zaradi nedovoljenega prebivanja na območju Republike Slovenije ali drugih držav članic 
Evropske unije so policisti obravnavali skupaj 3.064 tujcev. V lanskem enakem obdobju so jih 
obravnavali 3.316. Število ugotovljenih kršitev se je zmanjšalo za osem odstotkov. 

 
  

                        meja      

državljanstvo 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Albanija 3 6 114 99 4 7 0 1 121 113

Kosovo 28 33 44 51 22 2 6 10 100 96

Srbija 41 24 81 61 3 2 0 0 125 87

Kitajska 5 8 43 65 5 3 0 0 53 76

ostali 241 201 360 396 156 98 16 15 773 710

SKUPAJ 318 272 642 672 190 112 22 26 1.172 1.082

MADŽARSKA ZRAČNE MEJE SKUPAJAVSTRIJA ITALIJA

Državljanstvo/meja

Leto 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Albanija 1.070 1.150 212 284 1.282 1.434

Bosna in Hercegovina 1.206 906 2 7 1.208 913

Srbija 879 706 6 9 885 715

Makedonija 536 446 2 18 538 464

Turčija 67 58 91 253 158 311

Kosovo 135 112 20 7 155 119

druge države 2.251 565 28 43 6 0 2.285 608

skupaj 6.144 3.943 361 621 6 0 6.511 4.564

Kopenska meja Letališ ča Pristaniš ča Skupaj
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja  

 

 
 
 
 
Izvajanje meddržavnih sporazumov o sprejemanju – vr ačanju oseb 
 
 
a) vračanje oseb tujim varnostnim organom 
 
Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 
653 (927) tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško – 523 (720). Na tej meji je bilo vrnjenih 
največ državljanov Albanije – 120 (65), Sirije – 62 (50) in Eritreje –  52 (60). 
 
b)    sprejem oseb od tujih varnostnih organov 
 
Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo  
vrnili 213 (214) oseb, med katerimi je bilo 35 slovenskih državljanov.  
 
 

Osebe, vrnjene oziroma sprejete na podlagi mednarodnih sporazumov, glede na državno mejo  
 

 
 
 
Ocena stanja 
 
Za trend števila ilegalnih prehodov so bila v letu 2014 značilna sezonska nihanja. Število 
niha predvsem glede na situacijo v Hrvaški oziroma na poti nedovoljenih migracij, ki poteka 

DRŽAVLJANSTVO 2013 2014

Bosna in Hercegovina 634 605

Albanija 440 600

Makedonija 592 536

Srbija 506 505

Turčija 181 363

Ukrajina 83 83

Kosovo 42 55

Črna Gora 24 44

druge države 814 273

SKUPAJ 3.316 3.064

2013 2014 2013 2014

Italija 54 81 27 45

Avstrija 14 14 19 14

Hrvaška 39 18 720 523

Madžarska 20 17 148 62

letališče 87 83 13 9

Skupaj 214 213 927 653

Država

Osebe, ki so jih tuji 
varnostni organi vrnili 

slovenskim policistom

Osebe, ki so jih 
slovenski policisti 

vrnili tujim varnostnim 
organom
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čez Zahodni Balkan. Na število ilegalnih prehodov vplivajo tudi vremenske razmere oziroma 
prehodnost meje. Nedovoljene migracije se vse bolj preusmerjajo na druge poti, predvsem 
na Madžarsko ter na morsko mejo z Italijo in slednje potekajo mimo našega ozemlja. V 
zadnjem obdobju je največje število ilegalnih prehodov državljanov Albanije zaradi izogibanja 
posledicam ukrepa, vpisanega v SIS in državljanov Sirije, za katere je predvsem značilno 
izogibanje mejni kontroli s skrivanjem v prevoznih sredstvih. Problematika ilegalnih prehodov 
državljanov drugih držav Bližnjega in držav Srednjega Vzhoda ter nekaterih afriških držav je 
manjša od lanskoletne, ker se njihove poti preusmerjajo drugam.  
 
Problematika sprejema in vračanja v sosednje države je odsev (posledica) nedovoljenih 
migracij na našem območju. 
 
Število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prebivanja se je zmanjšalo glede na 
število iz enakega lanskoletnega obdobja. Pri nedovoljenem prebivanju gre še vedno 
predvsem za prekoračitve dovoljenega časa prebivanja, značilno predvsem za balkanske 
države.  
 
Število nedovoljenih vstopov na notranjih mejah je manjše od števila iz enakega 
lanskoletnega obdobja. Večina tujcev je nedovoljeno vstopila na naši notranji meji z Italijo. 
Večina kršitev je povezanih s pozabljenimi potnimi listinami ter vstopi brez ustreznega 
dovoljenja za prebivanje ali vizuma tujcev, ki imajo urejen bivalni naslov v drugi evropski 
državi, predvsem v Italiji. V manjšem obsegu gre za nedovoljene vstope po ilegalnem 
prehodu zunanje meje v drugi schengenski državi. Ugotavljamo povečevanje nedovoljenih 
vstopov iz Italije in zmanjšanje nedovoljenih migracij iz Madžarske, ki je bila bolj 
problematična v lanskem letu, vendar v zadnjem obdobju zopet pridobiva na svojem 
pomenu.  
 
Število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav je na našem delu zunanje schengenske 
meje upadlo. Upad je bil pričakovan zaradi tega, ker je Republika Hrvaška postala država 
članica EU. V strukturi zavrnjenih po državljanstvu močno prevladujejo državljani balkanskih 
držav. Opaziti je znatno povečanje števila zavrnitev albanskih in turških državljanov, 
predvsem na zračnih mejah. 
 
 
Opomba:  
- statistični podatki so bili zajeti 12.1.2015, naknadni vnosi ali ažuriranje podatkov lahko 

spremenijo navedene statistične podatke, 
- številke v oklepajih so za leto 2013. 
 
 
 

UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE 
Sektor mejne policije 


