
Mejna kontrola in statistični podatki  

- predstavitev ob peti obletnici vstopa Slovenije v schengenski prostor - 

- Obrežje, 28. 11. 2012 - 

Na kopenski meji s Hrvaško obratuje 54 mejnih prehodov, od tega 17 mejnih prehodov za 
mednarodni cestni promet, 10 mejnih prehodov za meddržavni cestni mejni prehod, kjer 
lahko poleg slovenskih in hrvaških državljanov mejo prestopajo še državljani držav Evropske 
unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, 6 mejnih prehodov za mednarodni 
železniški promet in 21 mejnih prehodov za obmejni promet.  

 Statistični podatki za Slovenijo 

Zunanjo schengensko mejo na meji z Republiko Hrvaško letno prestopi okoli 51 milijonov 
potnikov in 22 milijonov motornih vozil. Slovenski policisti tako dnevno opravijo več tisoč 
mejnih kontrol.  
 
Slovenski policisti pri opravljanju mejne kontrole letno odkrijejo skoraj 900 zlorabljenih 
listin (ponarejenih, prenarejenih ali spremenjenih dokumentov). Najpogosteje gre za 
vozniška dovoljenja, žige mejne kontrole in potne listine. Zaradi zlorab listin so bili največkrat 
obravnavani državljani Srbije ter državljani Bosne in Hercegovine.  
 
Na mejnih prehodih so policisti v štirih letih odkrili 619 ukradenih vozil. Najpogosteje je 
šlo za vozila visokega cenovnega razreda, ki so bila ukradena predvsem v Italiji in Nemčiji, 
manj v drugih državah Evropske unije. Zaradi ukradenih vozil so obravnavali največ 
državljanov Srbije, sledijo državljani Bolgarije in Češke.  
 
V štirih letih so policisti na mejnih prehodih v Sloveniji pri opravljanju mejne kontrole zasegli 
več kot 510 kilogramov prepovedane konoplje, 179 kilogramov heroina in več kot 152 
kilogramov kokaina. Policisti so zasegli tudi 3200 ampul testosterona in skoraj 3100 
prepovedanih tablet.  

 Statistični podatki za Mejni prehod za mednarodni promet Obrežje 

Gre za enega največjih mejnih prehodov v Sloveniji. Na mejnem prehodu Obrežje zunanjo 
schengensko mejo letno prestopi okoli 10 milijonov potnikov in prav v teh dneh je mejo 
prestopil petdeset milijonti potnik. Policisti na Obrežju so obravnavali okoli 40 % vseh zlorab 
dokumentov in odkrili 40 % ukradenih vozil. Od vstopa Slovenije v schengensko območje do 
31. 10. 2012 so zasegli 3.013 vozil. Prevladujejo vozila znamke BMW, sledijo vozila znamk 
Volkswagen, Mercedes in Audi. Zasegli so tudi okoli 120 kilogramov prepovedane konoplje, 
14 kilogramov heroina in večjo količino steroidov. V štirih primerih so obravnavali tihotapstvo 
orožja in zasegli 50 pištol in 3 bombe. Našli in zasegli so tudi 60 teleskopskih palic, 7 plinskih 
pištol in naboje.  

 Statistični podatki za železniški mejni prehod za mednarodni promet na Dobovi 

Na železniškem mejnem prehodu na Dobovi mejo letno prestopi okoli 520.000 potnikov. 
Število potniških in tovornih vlakov se z leti znižuje. V letu 2011 je mejo na železniškem 
mejnem prehodu Dobova prečkalo 5.148 potniških vlakov in 3.571 tovornih vlakov. Zaradi 
neizpolnjevanja pogojev policisti povprečno letno zavrnejo vstop v državo okoli 500 osebam. 
Od vstopa Slovenije v schengensko območje so odkrili 256 ponarejenih oz. prenarejenih 
dokumentov. 


