
 

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
 
V obdobju od 1.1.2018 do 28. februarja 2018 so policisti na območju Republike Slovenije 
obravnavali 441 (125) ilegalnih prehodov državne meje. Število se je glede na prva dva 
meseca preteklega leta povečalo za 252,8 odstotkov.  
 
V letošnjem letu so bili najpogosteje obravnavani državljani Alžirije, Pakistana in Maroka.  
 
Pregled ilegalnih prehodov po državljanstvu: 
(obdobje od 1.1. do 28.2.2018) 
 

 
 
 
 
Preko celotnega lanskega leta je število ilegalnih prehodov nihalo, v zadnjem trimesečju 
preteklega leta pa je to število naraščalo. V januarju je bil zabeležen porast števila ilegalnih 
prehodov in v februarju rahel padec.  
 

 

 

Alžirija Pakistan Maroko Hrvaška Kosovo Sirija Afganistan Turčija Tunizija Nepal Libija ostali

2017 9 7 2 2 16 5 21 6 - - 1 56

2018 107 79 40 39 30 29 21 11 11 10 9 55
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Trend števila ilegalnih prehodov
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Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah 
 
Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 122 (117) 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 primerljivo kot v enakem 
obdobju v lanskem letu. 
 
Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah po državljanstvu 
 

 
  
 
 
Zavrnitve vstopa v Republiko Slovenijo na mejnih prehodih 
 
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 746 (740) državljanov tretjih držav, od tega večina na kopenski meji 
(meja s Hrvaško). Število zavrnjenih se je povečalo za 0,8 odstotka. 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 600 tujcev. V lanskem enakem obdobju so jih 
obravnavali 534. Število se je povečalo za 12,3 procente.  

 
  

                        meja      

državljanstvo 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Kitajska 11 17 11 17

Srbija 2 9 9 9 11

Maroko 1 3 2 5 1 3 9

Bosna in Hercegovina 5 5 7 3 12 8

ostali 20 24 61 50 1 3 82 77

SKUPAJ 26 34 90 84 1 4 0 0 117 122

AVSTRIJA ITALIJA MADŽARSKA ZRAČNE MEJE SKUPAJ

Državljanstvo/meja

Leto 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Bosna in Hercegovina 162 187 3 4 165 191

Albanija 172 157 75 32 247 189

Srbija 121 142 4 0 125 142

Makedonija 91 96 5 2 96 98

Kosovo 20 41 20 41

Črna Gora 10 12 1 1 11 13

druge države 74 70 2 2 76 72

skupaj 650 705 90 41 0 0 740 746

Kopenska meja Letališča Pristanišča Skupaj
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja  

 

 
 
 
 
Izvajanje meddržavnih sporazumov o sprejemanju – vračanju oseb 
 
 
a) vračanje oseb tujim varnostnim organom 
 
Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 88 
(131) tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško – 72 (97). Na tej meji je bilo največ vrnjenih 
državljanov Kosova – 26 (15). 
 
b)    sprejem oseb od tujih varnostnih organov 
 
Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo  vrnili 
41 (39) oseb, med katerimi je bilo sedem slovenskih državljanov.  
 
 

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

 
 
 

 
 
  

DRŽAVLJANSTVO 2017 2018

Bosna in Hercegovina 124 142

Srbija 76 125

Albanija 137 112

Makedonija 66 105

Moldavija 68 63

Kosovo 7 8

Ukrajina 13 7

Črna gora 5 6

druge države 38 32

SKUPAJ 534 600

2017 2018 2017 2018

Italija 6 12 21 3

Avstrija 9 5 1 6

Hrvaška 2 0 97 72

Madžarska 5 4 1

letališče 17 20 12 6

Skupaj 39 41 131 88

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 
 
V prvih dveh mesecih letošnjega leta beležimo velik porast števila ilegalnih prehodov in to kljub 
relativno neugodnim vremenskim razmeram v februarju. Število ilegalnih prehodov, ki že od 
lanskega leta naprej skozi vse leto niha iz meseca v mesec, podoben trend nadaljuje tudi v 
letošnjem letu. Število ilegalnih prehodov se je močno povečalo predvsem zaradi porasta 
ilegalnih prehodov državljanov Alžirije, Pakistana in Maroka.  
 
Število sprejetih oseb v državo je skoraj enako kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Na 
bistveno zmanjšanje število vrnjenih oseb v sosednje države je vplivalo predvsem večje število 
podanih namer za podajanje prošnje za mednarodno zaščito.   

 
Število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prebivanja se je ponovno nekoliko povečalo. 
Pri nedovoljenem prebivanju gre še vedno predvsem za prekoračitve dovoljenega časa 
prebivanja, značilno predvsem za državljane držav v regiji.  
 
Večina tujcev, ki nedovoljeno vstopijo na notranjih mejah schengenskega prostora, še vedno 
prihaja iz Italije, vendar gre za relativno majhno število primerov. Gre predvsem za nedovoljene 
vstope migracijsko manj rizičnih držav, oz. tujcev, ki imajo urejen status v eni izmed držav 
članic, ne posedujejo pa potrebnih dokumentov za vstop v našo državo.  
 
Število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav je na našem delu zunanje schengenske meje 
skoraj enako kot v primerljivem časovnem obdobju lanskega lega. V strukturi zavrnjenih po 
državljanstvu močno prevladujejo državljani balkanskih držav.  
 
Povečanje števila ugotovljenih nedovoljenih prebivanj je povezano z ugotavljanjem 
prekoračitev dovoljenih dni bivanja v EU, kar velja predvsem za državljane držav Zahodnega 
Balkana.  
 
Število vrnjenih oseb sosednjim varnostnim organom, se je kljub bistvenem povečanju 
nedovoljenih prehodov državne meje, zmanjšalo zaradi povečanja podanih namer v skladu z 
zakonom o mednarodni zaščiti, ki jo tujci izrazijo največkrat takoj po prijetju.   
 
Opomba:  
- statistični podatki so bili zajeti 15.3.2018, naknadni vnosi ali ažuriranje podatkov lahko 

spremenijo navedene statistične podatke, 
- številke v oklepajih so za leto 2017. 
 
 
 

UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE 
Sektor mejne policije 


