
 
ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMO ČJU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
 
 
V obdobju od 1.1.2015 do 31. decembra 2015 so policisti na območju Republike Slovenije 
obravnavali 360.213 (765) ilegalnih prehodov državne meje. Povečanje števila ilegalnih 
prehodov je nesorazmerno. 
 
Najpogosteje so bili obravnavani državljani Sirije, Afganistana in Iraka.  
 
Pregled ilegalnih prehodov po državljanstvu: 
(obdobje od 1.1. do 31.12.2015) 
 

 
 
 
Z begunsko krizo, ki se je začela v septembru, se je število ilegalnih migrantov strmo 
povečalo. V mesecu decembru 2015 se je število začelo zmanjševati. 
 

 
 
  

Sirija Afganistan Irak Iran Pakistan Maroko Somalija Palestina ostalo

2014 73 59 1 1 53 3 17 1 557

2015 166.136 109.211 59.491 10.207 3.384 2.951 1.063 825 6.945
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Nizi1 33 17 61 3.710 95.751 164.973 95.582
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Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah 
 
Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 2.183 (1.107) 
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 se je podvojilo. 
 
Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah po državljanstvu 
 

 
  
 
 
Zavrnitve vstopa v Republiko Slovenijo na mejnih pr ehodih 
 
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 3.935 (4.564) državljanov tretjih držav, od tega večina na kopenski 
meji (meja s Hrvaško). Število je upadlo za 14 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 2.818 tujcev. V lanskem enakem obdobju so jih 
obravnavali 3.072. Število se je zmanjšalo za osem odstotkov.  

 
  

                        meja      

državljanstvo 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Sirija 6 661 6 5 33 20 45 686

Afganistan 1 168 22 7 26 75 49 250

Irak 3 144 3 144

Kosovo 33 33 52 35 85 68

ostali 224 330 612 501 63 177 26 27 925 1035

SKUPAJ 267 1336 692 548 122 272 26 27 1.107 2.183

MADŽARSKA ZRA ČNE MEJE SKUPAJAVSTRIJA ITALIJA

Državljanstvo/meja

Leto 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Albanija 1.150 1.037 284 155 1.434 1.192

Bosna in Hercegovina 906 887 7 7 913 894

Srbija 706 654 9 3 715 657

Makedonija 446 418 18 5 464 423

Turčija 58 55 253 121 1 311 177

Kosovo 112 111 7 6 119 117

druge države 565 427 43 48 608 475

skupaj 3.943 3.589 621 345 0 1 4.564 3.935

Kopenska meja Letališ ča Pristaniš ča Skupaj
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja  

 

 
 
 
 
Izvajanje meddržavnih sporazumov o sprejemanju – vr ačanju oseb 
 
 
a) vračanje oseb tujim varnostnim organom 
 
Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 
606 (681) tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško – 280 (527). Na tej meji je bilo največ 
vrnjenih državljanov Albanije – 107 (121). 
 
b)    sprejem oseb od tujih varnostnih organov 
 
Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo  
vrnili 250 (213) oseb, med katerimi je bilo 38 slovenskih državljanov.  
 
 

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

 
 
 
Ocena stanja 
 
Situacija s področja nedovoljenih migracij se je spremenila z začetkom migracijske krize v 
sredini letošnjega septembra. V drugem valu migracij z začetkom v sredini oktobra se je 

DRŽAVLJANSTVO 2014 2015

Albanija 600 585

Bosna in Hercegovina 608 575

Srbija 507 462

Makedonija 537 434

Turčija 365 314

Ukrajina 85 75

Moldavija 18 46

Kosovo 56 42

druge države 296 285

SKUPAJ 3.072 2.818

2014 2015 2014 2015

Italija 81 81 45 53

Avstrija 14 68 14 27

Hrvaška 18 7 527 280

Madžarska 17 20 86 238

letališče 83 74 9 8

Skupaj 213 250 681 606

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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število prispelih migrantov še bolj povečalo, saj je v vrhuncu doseglo do več kot 11.000 
migrantov v posameznem dnevu. V zadnjem obdobju se je število prispelih migrantov 
stabiliziralo in dosega povprečno do 3.500 migrantov dnevno. Število migrantov je začelo 
upadati.  
 
Zaradi povečanega števila prispelih migrantov je bil slovenski varnostni sistem postavljen 
pred poseben izziv. S sodelovanjem med različnimi nosilci zagotavljanja nacionalne varnosti 
na eni strani in z velikim angažiranjem subjektov, ki so poskrbeli za prispele migrante, so 
varnostne razmere ostale stabilne ob hkratnem zagotavljanju osnovnih potreb migrantov po 
oskrbi.  
 
Zaradi varnostnih izzivov je bil nadgrajen tudi sistem obravnave migrantov v smislu 
postopkov in pridobivanja ter hrambe podatkov o prispelih migrantih.  
 
Migracijska situacija je dnevna tema tudi na evropskem nivoju med vsemi subjekti, ki se 
ukvarjajo z migracijsko politiko iz različnih ozirov.  
 
Problematika sprejema in vračanja v sosednje države je odsev (posledica) nedovoljenih 
migracij na našem območju. Na število vpliva zlasti problematika na naših notranjih mejah. V 
zadnjem obdobju na to vpliva tudi odziv pristojnih hrvaških organov, zaradi česar so 
slovenski pristojni organi prisiljeni od pristojnih organov sosednje države na različne načine 
zahtevati, da izvajajo zaveze, ki izhajajo iz aktov mednarodnega prava (bilateralnih 
sporazumov). 
 
Število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prebivanja se je minimalno zmanjšalo. Pri 
nedovoljenem prebivanju gre še vedno predvsem za prekoračitve dovoljenega časa 
prebivanja, značilno predvsem za balkanske države.  
 
Število nedovoljenih vstopov na notranjih mejah se je podvojilo. Večina tujcev je nedovoljeno 
vstopila na naši notranji meji z Avstrijo. Tudi ta situacija je odsev migracijske krize, saj se 
povečuje tudi problematika neorganiziranega prehajanja notranjih meja.  
 
Število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav je na našem delu zunanje schengenske 
meje upadlo. V strukturi zavrnjenih po državljanstvu močno prevladujejo državljani 
balkanskih držav.  
 
Opomba:  
- statistični podatki so bili zajeti 13.1.2016, naknadni vnosi ali ažuriranje podatkov lahko 

spremenijo navedene statistične podatke, 
- poročila za nekaj predhodnih mesecev niso bila pripravljena zaradi tehničnih težav  
- številke v oklepajih so za leto 2014. 
 
 
 

UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE 
Sektor mejne policije 


