
 

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
 
V obdobju od 1.1.2017 do 30. 9. 2017 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 
1.439 (653) ilegalnih prehodov državne meje. Število se je glede na enako obdobje preteklega 
leta povečalo za 120,3 odstotkov.  
 
V letošnjem letu so bili najpogosteje obravnavani državljani Afganistana, Kosova, Turčije in 
Pakistana.  
 
Pregled ilegalnih prehodov po državljanstvu: 
(obdobje od 1.1. do 30.9.2017) 
 

 
 
Trend števila ilegalnih prehodov je razviden iz naslednjega grafikona, kjer je opazen trend 
upada do konca februarja in strm porast od marca do maja. V letošnjem maju smo beležili 
največje število ilegalnih prehodov od začetka leta 2016, čemur je sledil upad števila ilegalnih 
prehodov, porast v avgustu 2017 in upad v septembru 2017.  
 

 

Afganistan Kosovo Turčija Pakistan Alžirija Albanija Sirija Iran Maroko Irak ostali

2016 114 61 21 34 50 93 55 18 40 40 127

2017 572 120 101 96 88 71 42 37 32 30 250
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Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah 
 
Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 688 (567) 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 povečalo za 21,6 
odstotkov. 
 
Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah po državljanstvu 
 

 
  
 
Zavrnitve vstopa v Republiko Slovenijo na mejnih prehodih 
 
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 2.933 (3.684) državljanov tretjih držav, od tega večina na kopenski 
meji (meja s Hrvaško). Število zavrnjenih se je zmanjšalo za 20,4 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 3.043 tujcev. V lanskem enakem obdobju so jih 
obravnavali 1.765. Število se bistveno povečalo in sicer za 72,4 odstotkov.  

 
  

                        meja      

državljanstvo 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Albanija 10 4 18 62 6 2 0 36 66

Bosna in Hercegovina 28 42 9 21 37 63

Kosovo 18 21 17 35 9 1 44 57

Kitajska 2 3 18 43 20 46

ostali 187 133 196 304 43 17 3 2 429 456

SKUPAJ 245 203 258 465 49 17 14 3 566 688

AVSTRIJA ITALIJA MADŽARSKA ZRAČNE MEJE SKUPAJ

Državljanstvo/meja

Leto 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Albanija 820 636 154 256 974 892

Bosna in Hercegovina 555 591 3 5 558 596

Srbija 437 511 5 10 442 521

Makedonija 255 291 5 17 260 308

Turčija 68 50 67 54 1 136 104

Kosovo 63 82 6 5 69 87

druge države 1.220 404 16 21 9 1.245 425

skupaj 3.418 2.565 256 368 10 0 3.684 2.933

Kopenska meja Letališča Pristanišča Skupaj
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja  

 

 
 
 
 
Izvajanje meddržavnih sporazumov o sprejemanju – vračanju oseb 
 
 
a) vračanje oseb tujim varnostnim organom 
 
Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 
648 (536) tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško – 516 (409). Na tej meji je bilo največ 
vrnjenih državljanov Afganistana (127) in Albanije (72). 
 
b)    sprejem oseb od tujih varnostnih organov 
 
Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo  vrnili 
241 (307) oseb, med katerimi je bilo 37 slovenskih državljanov.  
 
 

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

 

 
 
 
  

DRŽAVLJANSTVO 2016 2017

Albanija 426 761

Bosna in Hercegovina 292 630

Srbija 309 471

Makedonija 225 408

Moldavija 20 234

Turčija 208 152

Ukrajina 27 79

Črna gora 32 40

druge države 226 268

SKUPAJ 1.765 3.043

2016 2017 2016 2017

Italija 69 51 43 82

Avstrija 58 30 19 9

Hrvaška 13 9 409 516

Madžarska 27 20 30 5

letališče 140 131 35 36

Skupaj 307 241 536 648

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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Ocena stanja 
 
Število ilegalnih prehodov zunanje schengenske meje, ki je začelo naraščati v drugi polovici 
preteklega leta in se je v letošnjem februarju zmanjšalo, se je v maju ponovno povečalo. V 
avgustu se je število znova približalo tistemu v maju. Trend ilegalnih prehodov zunanje meje 
niha. Bistveno izstopajo državljani Afganistana, sledijo jim državljani Kosova in Turčije, ki v 
preteklem letu niso bili med najpogosteje obravnavanimi državljanstvi.  
 
Na notranjih schengenskih mejah je večina tujcev nedovoljeno vstopila na meji z Italijo, ki je 
tudi v letošnjem letu najbolj pogosta vstopna točka za migracije v EU. To je glavni razlog za 
povečanje števila v letošnjem letu. V strukturi migrantov, ki nedovoljeno vstopijo iz Italije, ima 
velika večina tako ali drugače urejen status v Italiji.  
 
Število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav je na našem delu zunanje schengenske meje 
manjše od števila zavrnjenih v enakem obdobju preteklega leta. V strukturi zavrnjenih po 
državljanstvu prevladujejo državljani držav Zahodnega Balkana.  
 
Število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prebivanja se še naprej veča. Pri 
nedovoljenem prebivanju gre še vedno predvsem za prekoračitve dovoljenega časa 
prebivanja, značilno predvsem za državljane držav Zahodnega Balkana. V letošnjem se je 
najbolj izrazito povečalo število državljanov Moldavije, kar je tudi posledica vizumske 
liberalizacije. 
 
Problematika sprejema in vračanja v sosednje države je odsev (posledica) nedovoljenih 
migracij na našem območju. Na število vpliva tako problematika na meji s Hrvaško kot tudi 
problematika na naših notranjih mejah. Obseg problematike vračanja je majhen z izjemo 
izročitev hrvaškim varnostnim organom, ki je premo sorazmerno s številom ilegalnih prehodov 
in nedovoljenih vstopov na notranjih mejah.  
 
Opomba:  
- statistični podatki so bili zajeti 16.10.2017, naknadni vnosi ali ažuriranje podatkov lahko 

spremenijo navedene statistične podatke, 
- številke v oklepajih so za leto 2016. 
 
 
 

UPRAVA UNIFORMIRANE POLICIJE 
Sektor mejne policije 


