
ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMO ČJU REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
V letu 2016 smo odkrili 1.148 oseb zaradi ilegalnih prehodov, oz. za 142 odstotkov več kot v 
enakem obdobju lanskega leta, ko je bilo odkritih 475 oseb. V to število niso všteti migranti, 
ki so v Slovenijo vstopili v okviru množičnih migracij.  
 
V letu 2015 so prevladovali državljani Albanije in Sirije. V letu 2016 se je struktura po 
državljanstvu spremenila, največ je državljanov Afganistana, pri katerih je porast 
nesorazmeren. Podobno velja tudi za državljane Pakistana, ki so močno opazni v letu 2016, 
v letu 2015 te problematike nismo beležili. V jesenskih mesecih preteklega leta se je opazno 
povečala problematika turških državljanov. Struktura je razvidna iz naslednjega grafikona.  
 
Pregled nedovoljenih prehodov po državljanstvu: 
(obdobje od 1.1. do 31.12.2016) 
 

 
 
 
Trendi števila ilegalnih prehodov je razviden iz naslednjega grafikona. Opazen je poletno – 
jesenski trend povečevanja števila ilegalnih prehodov. Pričakovano je konec minulega leta 
prišlo do sezonskega znižanja števila ilegalnih prehodov.  
 

 

Afganistan Albanija Pakistan Kosovo Sirija Turčija Alžirija Maroko Irak Srbija Libija Iran ostalo

2015 23 113 0 36 78 9 5 3 22 12 0 18 156

2016 311 129 105 85 81 74 62 47 47 35 29 31 112
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Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah 
 
Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 764 (2.184) 
kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Republiko Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih 
listin ali brez potrebnih dovoljenj (dovoljenje za prebivanje ali vizum). Število je manjše za 65 
odstotkov. Pri tem je potrebno omeniti, da je na število nedovoljenih prehodov na notranjih 
mejah v drugi polovici leta 2015 bistveno vplival pojav množičnih organiziranih migracij, zato 
podatki niso povsem primerljivi med seboj.  
 
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 4.677 (3.897) državljanov tretjih držav, od tega večina na kopenski 
meji (meja s Hrvaško). Število zavrnjenih se je povečalo za 20 odstotkov. Statistični podatki 
glede zavrnitev vstopa 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 2.636 tujcev. V letu 2015 so jih obravnavali 
2.820. Število se je zmanjšalo za 6,5 odstotka.  
  

                        meja      

državljanstvo 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Kosovo 34 28 35 31 14 3 10 9 93 71

Afganistan 168 28 7 11 75 20 0 0 250 59

Albanija 10 10 68 35 10 7 1 2 89 54

Bosna in Hercegovina 41 31 23 13 2 0 0 0 66 44

ostali 1084 195 415 293 171 43 16 5 1686 536

SKUPAJ 1.337 292 548 383 272 73 27 16 2.184 764

AVSTRIJA ITALIJA MADŽARSKA ZRA ČNE MEJE SKUPAJ

Državljanstvo/meja

Leto 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Albanija 1.030 1.090 155 245 1.185 1.335

Bosna in Hercegovina 886 759 7 6 893 765

Srbija 653 616 3 5 656 621

Irak 5 364 1 1 0 1 6 366

Makedonija 418 356 5 7 423 363

Afganistan 8 279 8 279

druge države 551 832 174 107 1 9 726 948

skupaj 3.551 4.296 345 371 1 10 3.897 4.677

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 
770 (610) tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško – 592 (279). Na tej meji je bilo največ 
vrnjenih državljanov Afganistana – 131 (13). 
 
b)  sprejem oseb od tujih varnostnih organov 
 
Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo  
vrnili 460 (250) oseb, med katerimi je bilo 49 slovenskih državljanov.  
 

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

 
 
 

  

DRŽAVLJANSTVO 2015 2016

Albanija 585 644

Bosna in Hercegovina 576 501

Srbija 462 447

Makedonija 434 368

Turčija 314 227

Moldavija 47 61

Kosovo 42 59

Ukrajina 75 50

druge države 285 279

SKUPAJ 2.820 2.636

2015 2016 2015 2016

Italija 81 136 53 71

Avstrija 68 76 29 26

Hrvaška 7 16 279 592

Madžarska 20 33 239 31

letališče 74 199 10 50

Skupaj 250 460 610 770

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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Ocena stanja 
 
Povečanje števila nedovoljenih prehodov zunanje meje, ki se je začelo v juliju 2016, se je 
novembra 2016 dvignilo na najvišjo raven v letu. Informacije iz drugih držav na poteh 
nedovoljenih migracij, kažejo na visoko stopnjo možnosti povečanja nedovoljenih migracij. 
Zaradi vremenskih razmer je prišlo do sezonskega zmanjšanja števila ilegalnih prehodov. 
Povečanje števila ilegalnih prehodov je pričakovati z izboljšanjem vremenskih razmer.  
 
Problematika sprejema in vračanja v sosednje države je odsev (posledica) nedovoljenih 
migracij na našem območju, ki je v največji meri lokalnega značaja in delno migracij tujcev, ki 
so predhodno nedovoljeno vstopili v EU v druge države članice.  
 
Število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prebivanja se je zmanjšalo glede na 
podatke iz leta 2015, vendar vseeno zaznavamo postopno povečevanje v zadnjem obdobju 
minulega leta. Pri nedovoljenem prebivanju gre še vedno predvsem za prekoračitve 
dovoljenega časa prebivanja, značilno predvsem za države Zahodnega Balkana.  
 
Število nedovoljenih vstopov na notranjih mejah se je ravno tako bistveno zmanjšalo, saj na 
podatke iz leta 2015 vpliva situacija iz obdobja množičnih migracij. Večina tujcev je 
nedovoljeno vstopila na naši notranji meji z Italijo in Avstrijo. Tudi na tem področju se v 
manjšem obsegu še vedno kažejo posledice krize množičnih migracij, saj gre v nekaterih 
posameznih primerih za migrante, ki so na območje EU prispeli v sklopu množičnih migracij. 
 
Število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav se na našem delu zunanje schengenske 
meje še naprej povečuje. V strukturi zavrnjenih po državljanstvu so vedno bolj prisotni 
državljani držav iz bližnjega vzhoda, oz. držav, prisotnih v času množičnih migracij.  
 
Opomba:  
- statistični podatki so bili zajeti 9.1.2017, naknadni vnosi ali ažuriranje podatkov lahko 

spremenijo navedene statistične podatke, 
- številke v oklepajih so za leto 2015. 
 
 
 

UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE 
Sektor mejne policije 


