
 

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
 
V obdobju od 1.1.2018 do 31. januarja 2018 so policisti na območju Republike Slovenije 
obravnavali 235 (79) ilegalnih prehodov državne meje. Število se je glede na januar preteklega 
leta povečalo za 297 odstotkov.  
 
V letošnjem januarju so bili najpogosteje obravnavani državljani Alžirije in Pakistana.  
 
Pregled ilegalnih prehodov po državljanstvu: 
(obdobje od 1.1. do 31.1.2018) 
 
 

 
 
 
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. Na porast so vplivali predvsem ilegalni prehodi državljanov Alžirije in Pakistana. 
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Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah 
 
Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 69 (60) 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 451 (426) državljanov tretjih držav, od tega večina na kopenski meji 
(meja s Hrvaško). Število zavrnjenih se je povečalo za šest odstotkov. 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 328 tujcev. V lanskem enakem obdobju so jih 
obravnavali 225. Število se je povečalo za 46 %.  

 
  

                        meja      

državljanstvo 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Srbija 2 3 3 3 5

Moldavija   1 5   1 5

Albanija  1 10 4 10 5

Kitajska  7 11  7 11

ostali 11 20 27 21 1 2 39 43

SKUPAJ 11 23 48 44 1 2 0 0 60 69

MADŽARSKA ZRAČNE MEJE SKUPAJAVSTRIJA ITALIJA

Državljanstvo/meja

Leto 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Albanija 102 97 43 16 145 113

Bosna in Hercegovina 95 111 1 2 96 113

Srbija 62 87 2 0 64 87

Makedonija 55 71 5 2 60 73

Turčija 3 3 1 0 4 3

Kosovo 13 28 0 0 13 28

druge države 43 32 1 2 44 34

skupaj 373 429 53 22 0 0 426 451

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 33 
(72) tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško – 25 (57). Na tej meji je bilo največ vrnjenih 
državljanov Kosova – 5 (10). 
 
b)    sprejem oseb od tujih varnostnih organov 
 
Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo  vrnili 
19 (29) oseb, med katerimi je bilo pet slovenskih državljanov.  
 
 

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

 
 
 

 
 
  

DRŽAVLJANSTVO 2017 2018

Albanija 67 64

Bosna in Hercegovina 41 75

Srbija 32 66

Makedonija 24 55

Moldavija 25 40

Turčija 3 0

Ukrajina 8 5

Črna gora 3 5

druge države 22 18

SKUPAJ 225 328

2017 2018 2017 2018

Italija 2 7 11 2

Avstrija 7 3 1 4

Hrvaška 2 0 57 25

Madžarska 4 0 0 0

letališče 14 9 3 2

Skupaj 29 19 72 33

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 lanskem januarju je bilo število ilegalnih prehodov relativno majhno, zato pa letos (glede na 
enako obdobje lanskega leta) beležimo velik porast števila ilegalnih prehodov.  
 
Število ilegalnih prehodov, ki je lani skozi vse leto nihalo je začelo v zadnjem trimesečju 
lanskega leta naraščati. V letošnjem januarju je je število ilegalnih prehodov močno povečalo, 
predvsem zaradi porasta ilegalnih prehodov državljanov Alžirije in Pakistana in zaradi ugodnih 
vremenskih razmer v mesecu januarju.  
 
Problematika sprejema in vračanja v sosednje države je odsev (posledica) nedovoljenih 
migracij na našem območju. Na število vpliva zlasti problematika na naših notranjih mejah.  

 
Število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prebivanja se je močno povečalo. 
Povečanje pripisujemo večji pozornosti na preverjanju zakonitost prebivanja in vsesplošni 
gospodarski rasti na območju EU. Pri nedovoljenem prebivanju gre še vedno predvsem za 
prekoračitve dovoljenega časa prebivanja, značilno predvsem za državljane držav v regiji.  
 
Večina tujcev je nedovoljeno vstopila na naši notranji meji z Italijo, vendar gre za relativno 
majhno število primerov. Gre predvsem za nedovoljene vstope migracijsko manj rizičnih držav.  
 
Število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav je na našem delu zunanje schengenske meje 
nekoliko večje od števila zavrnjenih v lanskem januarju. V strukturi zavrnjenih po državljanstvu 
močno prevladujejo državljani balkanskih držav.  
 
Opomba:  
- statistični podatki so bili zajeti 26.2.2018, naknadni vnosi ali ažuriranje podatkov lahko 

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

UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE 
Sektor mejne policije 


