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STATISTIKA

Mejna problematika

Nedovoljene migracije v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2005
Na območju Slovenije je bilo v letu 2005 obravnavanih 5.890 (5.646)1 ilegalnih prehodov državne meje ali za 4,3 %
več kot leta 2004.
Pregled ilegalnih prehodov po državljanstvu:
(obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005)

Najpogosteje so bili obravnavani državljani Srbije in Črne gore - 1.722 (1.324), Albanije - 995 (1.153), Turčije - 765
(734), Bosne in Hercegovine - 562 (470), Moldavije - 426 (269), Makedonije - 434 (412), Bangladeša - 185 (79),
Hrvaške - 164 (194) in Romunije - 87 (191).
Obravnavano število ilegalnih prehodov po mejah:
(obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005)

Največ ilegalnih prehodov je bilo obravnavanih na meji s Hrvaško, in sicer 4.662 (4.332) ali za 7,2 več kot leta 2004. V
deležu od skupnega števila ilegalnih prehodov predstavlja obravnavano število ilegalnih prehodov na tej meji 79 %. Med
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tujci je bilo največ državljanov Srbije in Črne gore - 1.404 (1.061), Albanije - 836 (979), Turčije - 640 (612), Bosne in
Hercegovine - 502 (379), Makedonije - 361 (328), Moldavije - 259 (123), Bangladeša - 172 (71) in Hrvaške - 134
(156).
Na meji z Italijo je bilo obravnavanih 798 (858) ali za 6,9 % manj ilegalnih prehodov. Med tujci je bilo največ
državljanov Srbije in Črne gore - 197 (213), Moldavije - 150 (420), Albanije - 116 (140), Turčije - 74 (8278), Bosne in
Hercegovine - 47 (50), Makedonije - 41 (64) in Romunije - 30 (62).
Na meji z Madžarsko je bilo obravnavanih 136 (198) ali za 31,3 % manj ilegalnih prehodov. Med tujci je bilo največ
državljanov Turčije - 25 (3), Srbije in Črne gore - 25 (12), Moldavije - 15 (89) in Romunije - 11 (12).
Na meji z Avstrijo je bilo obravnavanih 90 (80) ali za 12,5 % več ilegalnih prehodov. Med tujci je bilo največ državljanov
Srbije in Črne gore - 44 (16), Bosne in Hercegovine - 8 (7), Albanije - 6 (0), Hrvaške - 5 (0), Makedonije - 4 (9) in
Turčije - 2 (3).
Izvajanje meddržavnih sporazumov o vračanju oseb:
a) vračanje oseb tujim varnostnim organom
Slovenski policisti so tujim varnostnim organom na podlagi mednarodnih sporazumov vrnili 2.024 (1.713) tujcev.
Največ je bilo vrnjenih državljanov Srbije in Črne gore - 623 (394), Albanije - 445 (347), Makedonije - 231 (203),
Bosne in Hercegovine - 218 (225) in Turčije - 139 (79). Od tega je bila večina tujcev vrnjenih na Hrvaško, in sicer 1944
(1.552). Na meji z Italijo je bilo vrnjenih 33 (48) tujcev, na meji z Madžarsko 40 (103) in na meji z Avstrijo 3 (9). Na
letališkem mejnem prehodu Brnik so bili vrnjeni 4 (1) tujci.
b) sprejem oseb od tujih varnostnih organov
Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo vrnili 784 (768) oseb, od tega
84 (99) slovenskih državljanov. Največ oseb je bilo vrnjenih na meji z Italijo, in sicer 511 (602), na meji z Avstrijo je
bilo vrnjenih 66 (55) oseb, na meji s Hrvaško 69 (62) in na meji z Madžarsko 8 (7). Na letališkem mejnem prehodu
Brnik je bilo vrnjenih 130 (42) oseb.
Zabeleženo število ilegalnih prehodov čez državno mejo po mesecih v zadnjih treh letih:

V letu 2005 je bilo obravnavanih za 4,3 % več ilegalnih prehodov državne meje kot leta 2004. Največ ilegalnih prehodov
je bilo obravnavanih marca, aprila, maja in septembra, ob koncu leta (novembra in decembra) pa se je njihovo število
zmanjšalo.
V letu 2005 se je povečalo predvsem število obravnavanih državljanov Bangladeša, Moldavije, Srbije in Črne gore ter
Bosne in Hercegovine. Nekoliko se je povečalo tudi število državljanov Makedonije in Turčije, zmanjšalo pa se je število
državljanov Romunije, Albanije in Hrvaške.
Vzrok ilegalnih migracij so zlasti slabše ekonomske razmere v državah izvora. Preko Slovenije se migranti večinoma
usmerjajo proti Italiji in naprej v druge države EU.
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Številke v oklepajih so za leto 2004.

Statistični podatki so z dne 18. 01. 2006
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Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije
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