
Mejna kontrola  - predstavitev ob peti obletnici vstopa Slovenije v schengenski prostor  

- Obrežje, 28. 11. 2012 - 

 

Mejna kontrola je del nadzora državne meje, ki obsega tudi varovanje državne meje izven 

mejnih prehodov.  

Mejna kontrola se izvaja izključno na mejnih prehodih, ki so kategorizirani v tri različne 

kategorije, in sicer:  

- mejni prehodi za mednarodni promet,  

- mejni prehodi za meddržavni promet (kjer lahko poleg slovenskih in hrvaških 

državljanov državno mejo prestopajo še državljani držav članic EU, EGP in Švice) in  

- mejni prehodi za obmejni promet, ki so ustanovljeni na podlagi Sporazuma med 

Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju 

(SOPS). 

Mejna kontrola se izvaja izključno na mejnih prehodih, saj je samo na teh točkah dovoljeno 

prestopati zunanjo schengensko mejo v času obratovalnega časa.  

Ob izvajanju mejne kontrole policisti preverjajo zlasti identiteto potnika in veljavnost 

potovalnih dokumentov. Potniki morajo posedovati veljavni vizum, če se ta zahteva, 

upravičuje namen in pogoje nameravanega bivanja, imeti morajo zadostna sredstva za 

preživljanje za čas nameravanega bivanja kot tudi za vrnitev v svojo matično domovino, 

zoper potnika ne sme biti razpisan ukrep v schengenskem informacijskem sistemu (SIS) 

zaradi zavrnitve vstopa ter da ne predstavlja grožnje javnemu redu, notranji varnosti, 

javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom katere koli države članice EU. Podobno se 

opravlja mejna kontrola tudi ob izstopu iz države. 

 

Če so izpolnjeni ti pogoji in če ni nevarnosti za javni red, policist osebam, vključno z njihovimi 

vozili in premeti, ki jih imajo v posesti, dovoli prestop državne meje. Vsi ti pogoji se morajo 

preveriti ob vstopu v schengenski prostor pri državljanih tretjih držav (tj. držav, ki niso članice 

EU).  

Pri državljanih držav članic EU se pri vstopu in izstopu preverja le identiteta potnika, 

veljavnost njegovih potovalnih dokumentov in ali predstavlja grožnje javnemu redu. Velik del 

preverjanja pogojev za vstop je avtomatiziran s pomočjo čitalcev potovalnih dokumentov, kar 

omogoča hitro izvajanje mejne kontrole.  

 

Slovenska policija izvaja mejno kontrolo na kopenski meji s Hrvaško, ki je zunanja meja 

schengenskega prostora. Mejno kontrolo izvaja v interesu vseh držav članic schengenskega 

prostora, saj se mejna kontrola na notranjih mejah med državami članicami schengenskega 

območja ne izvaja. To pomeni, da lahko oseba, ki državno mejo prestopi, na primer, na 

Mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje, potuje brez mejne kontrole vse do 

Portugalske ali Švedske. 


