
Podatki za leto 2011  
 
Slovenska policija je področju organizirane kriminalitete v letu 2011 obravnavala 318 (352) ali za 9,7 
% manj kaznivih dejanj, ki so bila posledica organizirane kriminalne dejavnosti. Najbolj, s 45 na 10, se 
je zmanjšalo število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. To je po 
mnenju policije odraz več dejavnikov: večletnega in mednarodno usklajenega preiskovanja kriminalnih 
združb, usmerjenosti dela policije v preiskovanje osnovnih oblik teh kaznivih dejanj, sprememb 
migracijskih tokov in strukture nezakonitih migrantov ter predvsem uvedene vizne liberalizacije za 
državljane držav zahodnega Balkana za vstop v države Evropske unije. 
 
Vseh kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (tudi brez oznake 
organizirane kriminalitete) je bilo 450 (361) ali za 24,7 % več kot leto prej. Povečanje je posledica 
predvsem usmerjenosti dela policije v preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj, ki so se izvrševala z 
zlorabami legalnih institutov [zlorabami pri pridobivanju delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje] v 
Sloveniji. 
 
Nedovoljenih prehodov zunanje meje so policisti obravnavali 891 (785) ali za 13,5 % več. Med kršitelji 
je bilo največ ali 215 (54) državljanov Afganistana, manj je bilo državljanov Turčije, Hrvaške in Srbije. 
Razlog povečanja je t.i. sekundarna nedovoljena migracija, ko t.i. tujci iz Grčije preko Slovenije 
nadaljujejo nezakonito potovanje. Policija je večino oseb zaradi nedovoljenega prehoda odkrila 
neposredno ob državni meji s Hrvaško ali v njeni bližini. Zaradi nedovoljenega vstopa v Slovenijo na 
notranji meji je bilo obravnavanih 1.360 (1.960) ali za 30,6 % manj tujcev, največ državljanov Albanije, 
Srbije ter Bosne in Hercegovine. Razlog za zmanjšanje števila so predvsem spremenjene poti 
potovanja. Odkriti tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo oziroma so nedovoljeno vstopili v 
Slovenijo, so bili najpogosteje namenjeni v Italijo. 
 

 
 

 
Podatki za prvo tromesečje 2012 
 
Slovenska policija je  področju organizirane kriminalitete v prvih treh mesecih 2012 obravnavala 108 
(47) kaznivih dejanj, ki so bila posledica organizirane kriminalitete.  Obravnavala je tudi 12 (2) kaznivih 
dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ki so bila storjena v okviru  organizirane 
kriminalne dejavnosti.  Vseh kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države v 
prvem tromesečju 2012 (tudi brez oznake organizirane kriminalitete)  je bilo 205 (57). 
 
Število oseb obravnavanih zaradi nedovoljenih prehodov državne meje je prvih treh mesecih 2012 
znašalo 384 (206). Največ je bilo državljanov Afganistana, sledijo pa jim državljani Albanije in Turčije. 
 


