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POVZETEK 

Migracije so globalen pojav, s katerim se srečujejo skoraj vse države tega sveta. Na porast 

migracij je v preteklosti pomembno vplivala globalizacija. V današnjih časih se ljudje selijo 

predvsem iz revnejših, nerazvitih območij sveta v bolj razvite dele. V nalogi smo se posvetili 

nezakonitim migracijam, ki so v zadnjih letih v porastu predvsem na območju Evropske unije. 

Pri nezakonitih migracijah gre za gibanje ljudi, ki poteka izven okvira predpisanih zakonov. V 

zadnjih letih se je število nezakonitih migracij na slovenskem območju povečalo, predvsem pa 

se je spremenila struktura nezakonitih migrantov. Med nezakonitimi migranti prevladujejo 

osebe z afriške celine in držav Bližnjega vzhoda. Tak trend gibanja nezakonitih migracij lahko 

pričakujemo tudi v prihodnjih letih.  

Ključne besede: migracije, nezakonite migracije, Slovenija, zahodno-balkanska pot, analiza 

nezakonitih migracij 

SUMMARY 

Migrations are a global phenomenon, which effects almost every country of this world. The 

main cause for increase of migration in the past was globalization. Nowadays people mainly 

migrate from poor undeveloped areas to those that are more developed. In this thesis, we 

concentrated on illegal migrations that were increasing mainly in last few years mainly in area 

of European Union. Illegal migration is a movement of people that are breaking the law. In last 

few years, the number of illegal migrations on area of Republic of Slovenia increased, but more 

importantly, the structure of the illegal migrants changed. Among illegal migrant there are 

mainly people from Africa and Middle East. This trend of migrations is also can be expected in 

the coming years.  

Key words: migrations, illegal migrations, Republic of Slovenia, Western Balkans route, 

analysis of illegal migration 

UDK: 314.15:343.343.62(043.2) 
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1 UVOD  

V uvodu bomo najprej opredelili problem, ki ga bomo nato v nadaljevanju zaključne projektne 

naloge podrobneje raziskali. Predstavili bomo, kakšna sta namen in cilj izdelave naloge ter 

katere metode bomo v nalogi uporabili, da bomo obravnavani problem raziskali.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Ljudje se preseljujejo iz enega okolja v drugo okolje že vse od začetka človeštva. Že v času 

nabiralništva in lova so ljudje na nekem mestu bivali toliko časa, da je bila na tem mestu na 

voljo hrana. Ko je hrane zmanjkalo, so si poiskali novo bivališče. Temu lahko rečemo, da so se 

ljudje že zelo kmalu začeli preseljevati. Z razvojem kapitalizma in industrije pa se je 

preseljevanje samo še povečalo.  

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) migracije opredeljuje kot premik oseb stran od 

njihovega običajnega prebivališča bodisi čez mednarodno mejo ali znotraj države. Malačič 

(2006, 144) migracije opisuje kot ene od osnovnih demografskih pojmov, kjer na določenem 

ozemlju prihaja do spremenjenega števila prebivalstva. Vzroki za spremembo števila 

prebivalstva so različni, predvsem Malačič (2006, 144) med te razloge uvršča rojevanje, 

umiranje in selitve prebivalstva. Migracije so posledica različnih dejavnikov, ki so ekonomske, 

verske, politične, družbene, kulturne in geografske narave.  

Različni avtorji navajajo različne vrste migracij. Resolucija o imigracijski politiki Republike 

Slovenije (ReIPRS 1999, 3. poglavje) migracije deli na tri oblike. V prvi skupini so regulatorne, 

svobodne migracije, ki po lastni volji in v okviru obstoječih zakonov spreminjajo državo 

svojega prebivališča. Druga skupina so prisilne migracije, ko ljudje ali posamezniki bežijo v 

strahu pred preganjanjem ali zaradi strahu pred kršitvami človekovih pravic in drugimi 

okoliščinami. V zadnji skupini pa so nezakonite migracije, ki zadevajo prepovedane prehode 

meje in nezakonito bivanje v tuji državi.  

V zaključni projektni nalogi smo se osredotočili na nezakonite migracije. IOM nezakonite 

migracije opredeljuje kot gibanje oseb zunaj zakonov in drugih predpisov, ki urejajo vstop ali 

izstop iz države izvora, tranzita ali namembne države. Škerban (2017, 8) dodaja, da se 

nezakonite migracije običajno pojavijo ob nekih nenavadnih dogodkih, največkrat vojnih 

spopadih, elementarnih nesrečah ali političnih krizah v državi. Dodaja še, da so takšne migracije 

pogosto zelo nevarne in prinašajo veliko smrtnih žrtev.  

Slovenija leži na t. i. balkanski migracijski poti. Migranti iz Afrike skozi Sredozemsko morje 

vstopajo na evropska tla. Pot jih nato vodi v bolj razvite države Evrope, predvsem v Nemčijo 

in na sever. Na tej poti pa migranti prečkajo tudi Slovenijo. V zaključni projektni nalogi smo 
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raziskali dinamiko nezakonitih prehodov v Sloveniji od leta 2001 do zadnjega razpoložljivega 

podatka, predvidoma do leta 2019.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je s pomočjo strokovne literature in analize podatkov 

ugotoviti, kako so se gibale nezakonite migracije v Sloveniji od leta 2001 dalje. Ugotavljali 

smo, ali migranti k nam prihajajo iz držav nekdanje skupne države ali pa k nam prihajajo z 

drugih celin sveta, ter nekatere njihove druge značilnosti, za katere bomo lahko pridobili 

podatke.  

V teoretičnem delu smo s pomočjo domače in tuje literature najprej opredelili osnovne pojme, 

kot so migracije, načini merjenja migracij, vrste migracij ter vzroki in posledice migracij. V 

empiričnem delu smo nato opravili kvantitativno raziskavo na podlagi statističnih podatkov, ki 

smo jih zbrali od slovenske policije ter jih analizirali s pomočjo opisnih statistik in z osnovnimi 

kazalci dinamike pojava. 

Cilji zaključne projektne naloge: 

 proučiti domačo in tujo literaturo s področja migracij;  

 predstaviti ključne točke migracijske politike v Republiki Sloveniji (RS) v povezavi s 

Strategijo Vlade RS na področju migracij predvsem z vidika nezakonitih migracij; 

 analizirati statistične podatke o nezakonitih migracijah v Sloveniji; 

 podati predloge, kako zmanjšati nezakonite migracije na mejah s Slovenijo.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Zaključno projektno nalogo smo razdelili na teoretični in empirični del.  

V teoretičnem delu naloge smo s pomočjo pregleda relevantne literature opredelili osnovne 

pojme, povezane z migracijo, njenim merjenjem ter vzroki in posledicami migracij. Povzeli 

smo ključne točke migracijske politike v Republiki Sloveniji v povezavi s Strategijo Vlade RS 

na področju migracij predvsem z vidika nezakonitih migracij. 

V empiričnem delu smo se osredotočili na kvantitativno analizo nezakonitih migracij na 

območju Slovenije na podlagi sekundarnih podatkov, ki smo jih pridobili s strani slovenske 

policije, ki vodi evidenco nezakonitih prehodov v Sloveniji. Rezultate smo nato predstavili v 

preglednicah in grafih ter izračunali kazalce dinamike razvoja skozi čas.  
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V raziskavi, izvedeni v zaključni projektni nalogi, izhajamo iz predpostavke, da so migracije 

pomemben del demografskih procesov, ki sooblikujejo socio-ekonomsko sliko neke države. 

Zato je proučevanje tega pojava velikega pomena še posebej zato, ker predpostavljamo tudi, da 

se obseg nezakonitih migracij in migracij nasploh v Sloveniji v bodoče ne bo zmanjševal. Še 

posebej, dokler se vojno stanje na Bližjem vzhodu ne bo končalo. 

Raziskava se omejuje na območje Slovenije in na časovno obdobje od leta 2001 dalje. Predmet 

raziskave so bile nezakonite migracije. Pri analizi statističnih podatkov o nezakonitih prehodih 

meje smo bili omejeni z razpoložljivimi podatki. 
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2 OSNOVNI POJMI, POVEZANI Z (NEZAKONITIMI) MIGRACIJAMI 

V tem poglavju bomo opisali, kako pojem migracije opredeljujejo različni avtorji. Navedli 

bomo tudi nekaj razlag, kaj pomenijo nezakonite migracije. V nadaljevanju se bomo 

osredotočili na vrste migracij. Ugotovili bomo, da poznamo več vrst migracij, ki se med seboj 

razlikujejo. Na koncu pa bomo pogledali še različne teorije migracij, vzroke, zakaj do migracij 

sploh pride, in si pogledali, kakšne posledice migracije puščajo v državi odseljevanja in v državi 

priseljevanja.  

2.1 Opredelitev pojma (nezakonite) migracije in njeno merjenje  

Razlag, kaj pojem migracije oziroma selitve pomeni, je zelo veliko, saj skoraj vsak avtor po 

svoje razloži ta pojem. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj razlag različnih avtorjev, kaj so 

migracije po njihovem mnenju.  

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) migracije opredeljuje kot premik oseb stran od 

njihovega stalnega prebivališča bodisi čez mednarodno mejo ali znotraj države.  

Lukščič Hacin (1995, 49) pojem migracije povzema po Klinarju, ki pravi, da so migracije 

fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do relativno trajne 

spremembe kraja bivanja.  

Malačič (2006, 144) pravi, da migracije spadajo tako po obsegu raziskovanja kot tudi po 

vsebinski in teoretični opredeljenosti med najmanj razvita področja demografije. Migracije 

opredeli kot prostorske premike posameznih prebivalcev ali selivcev iz odselitvenega v 

priselitveno območje.  

Malačič (2003, 179) omeni tudi, da je najpomembnejša delitev migracij na notranje in zunanje 

migracije. Notranje so tiste, pri katerih se odselitveni in priselitveni kraj nahajata znotraj iste 

države. Notranje migracije ne vplivajo na obseg prebivalstva v državi, ampak le na njegovo 

porazdelitev. O zunanjih migracijah govorimo, ko se odselitveni in priselitveni kraj nahajata v 

različnih državah.  

Nezakonite migracije IOM opredeljuje kot gibanje oseb, ki poteka zunaj zakonov in drugih 

predpisov, ki urejajo vstop ali izstop iz države izvora, tranzita ali namembne države. Migrant v 

nezakoniti migraciji lahko spada v eno ali več naslednjih okoliščin: 

 v državo lahko vstopi nezakonito, na primer z lažnimi dokumenti ali pa prečka mejo izven 

uradnih mejnih prehodov; 

 v državi lahko prebiva nezakonito zaradi nasprotij s pogoji vizuma ali dovoljenja za bivanje 

v državi.  
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Evropska komisija nezakonite migracije definira kot prehod oseb v nov kraj bivanja ali tranzita, 

ki poteka zunaj regulativnih norm držav pošiljateljic, tranzitov in držav prejemnic. 

Podatke o migracijah lahko dobimo na dva načina. Neposreden način omogoča dokaj natančno 

ugotavljanje števila migracij ali migrantov tako, da bodisi registriramo vsako posamezno 

migracijo bodisi vprašamo ljudi o njihovih migracijah. Posredno ugotavljanje in ocenjevanje 

migracij temelji na postopkih demografske statistike in analize, ki s povezovanjem različnih 

demografskih kategorij omogočajo posredno ugotavljanje in ocenjevanje migracij. Neposreden 

način je praviloma bolj natančen kot posreden (Malačič, 2006, 146). 

Emigracije absolutno gledano lahko merimo z absolutnim številom odseljenih, še bolje pa 

emigracije merimo s splošno stopnjo emigracij:  

𝐸′ =
𝐸 ∗ 1000

𝑃
 

E' – stopnja emigracije 

E – število odseljenih 

P – celotno prebivalstvo  

Prav tako kot emigracije tudi imigracije merimo z absolutnim številom priseljenih, bolj 

natančno pa imigracije merimo s splošno stopnjo imigracij: 

𝐼′ =
𝐼 ∗ 1000

𝑃
 

I' – stopnja imigracij 

I – število odseljenih 

P – celotno prebivalstvo  

Migracijski saldo oziroma selitveni prirastek je razlika med številom prebivalcev, ki so se na 

določeno območje v koledarskem letu priselili (priseljeni), in številom prebivalcev, ki so se s 

tega območja v istem koledarskem letu odselili (odseljeni).  

Migracijski saldo izračunamo po spodnji formuli: 

𝑀𝑆 = 𝐼 − 𝐸 

MS – migracijski saldo 

I – imigracije 
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E – emigracije 

Za bolj natančno računanje migracijskega salda uporabljamo stopnjo migracijskega salda, ki jo 

izračunamo tako, da migracijski saldo pomnožimo s 1000 in nato dobljeni znesek delimo s 

številom prebivalstva. Naslednja formula prikazuje izračun stopnje migracijskega salda: 

𝑀𝑆′ =
𝑀𝑆∗1000

𝑃
= 𝐼′ − 𝐸′  

MS' – stopnja migracijskega salda 

MS – migracijski saldo 

P – celotno prebivalstvo  

I' – stopnja migracije 

E' – stopnja emigracije  

Metoda vitalne statistike je najenostavnejša in najpogosteje uporabljena metoda za ocenjevanje 

neto migracij. Oceno neto migracij regije i v določenem obdobju dobimo tako, da od prirastka 

celotnega prebivalstva odštejemo naravni prirastek.  

𝑀𝑆𝑖 = (𝑃𝑖
𝑡+𝑛 − 𝑃𝑖

𝑡) − (𝑁𝑖 −𝑀𝑖) 

MSi – neto migracije 

Pi
t, Pi

t+2 – prebivalstvo i-te regije ob dveh zaporednih popisih  

Ni – število živorojenih v i-ti regiji med obema popisoma 

Mi – število umrlih v i-ti regiji med obema popisoma 

Merjenje števila ilegalnih migrantov je problematično predvsem zaradi ilegalne narave tega 

pojava. Merjenje je lahko predvsem indirektno, pomanjkanje pravil na področju ilegalnih 

migracij pa omejuje uporabnost indirektnih metod. Težko je postaviti klasično demografsko 

razliko med direktnimi in indirektnimi metodami. Največkrat imamo tako na voljo samo ocene 

glede ilegalnih migrantov na določenem ozemlju (Franko 2002, 3). 

V nadaljevanju bomo spoznali direktne meritve in indirektne ocene ilegalnih migrantov. 

Direktne meritve ilegalnih migrantov razdelimo v dve skupini. V administrativne statistike 

štejemo statistike odklonitev (vize/vstopi, politični azil, dovoljenje za delo in bivanje), kršitve 

(vstopi meje, bivanje, delo) in regulacijo (masovna, izjemna). Meritve pa potekajo na podlagi 

vzorca (tehnika snežne kepe, v trenutku regulacije, ob zaposlitvi, ob mobilnosti/mejni prilivi, 

biografski) ali pa brez vzorca (metoda Delfi). V praksi meritve temeljijo na direktnem 
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opazovanju posameznika v ilegalni situaciji ali pa se predvideva, da v njej še bo, ali v trenutku 

prehoda meje (na primer podatki o prisilnih odhodih) ali med bivanjem v državi (na primer 

regulacije in zavrnitve azila). Takšne metode so lahko osnova samo za nepopolne meritve, zato 

so potrebne metode indirektnega ocenjevanja (Franko 2002, 6, 7). 

Indirektne ocene ilegalnih migrantov delimo v tri skupine. Prva skupina je primerjava virov 

oziroma pričakovana populacija, združevanje vrst. Ta metoda temelji na primerjavi med 

pričakovanim in opazovanim obsegom populacije, razdeljenim glede na starost in spol v dveh 

zaporednih popisih. Začnemo s porazdelitvijo populacije na določen datum (t) in upoštevamo 

smrti in rojstva skozi določeno obdobje (t, t + k). Razlika med dejansko opazovano populacijo 

in ocenjeno populacijo (t + k) nam da oceno neto migracij emigracijske države znotraj obdobja 

med dvema popisoma. Za oceno ilegalnih migracij pa je treba primerjati oceno neto migracij z 

variacijami v obsegu prebivalstva, ki so bile registrirane po svetu, za rezidente opazovane 

države. Za to metodo ocenjevanja ilegalnih migracij je torej ključno, da imamo informacije o 

obsegu rezidentov države, ki jo proučujemo, za države, v katere se odseljujejo.  

Naslednja metoda pri indirektnem ocenjevanju migracij je sklepanje iz drugotnih dogodkov 

(razmerje spolov, normalne kršitve zakonov, smrti ali rojstva, statistike obiska šol, socialne in 

zdravstvene ugodnosti). Ta metoda temelji na predpostavki, da je med ilegalnimi migranti več 

moških kot žensk. To se opazi predvsem pri pomanjkanju števila moških v »razmerju spolov« 

v emigracijski državi. Ocena števila manjkajočih ljudi je mogoča, če poznamo delež moških 

med državljani določene države, ki prebivajo doma, in delež moških med državljani, ki so 

registrirani tako doma kot v tujini. Ti dve metodi ocenita samo skupno število državljanov 

določene države, ki živijo v tujini, ne povesta pa ničesar o njihovi strukturi znotraj države, v 

katero so se odselili (Franko 2002, 7). 

Zadnja metoda indirektne ocene je statistika dela. Dokler ilegalni migranti delajo samo v okviru 

sive ekonomije, je mogoče dobiti oceno ilegalnih migracij kot sočasen produkt merjenja sive 

ekonomije, ki jo definiramo kot tiste aktivnosti, ki se izogibajo plačevanju davkov in 

prispevkov socialnemu varstvu. Poleg naštetih problemov se pojavlja tudi problem izkoriščanja 

metod in rezultatov v politične namene, zato je nujno treba razvijati statistične metode za 

merjenje ilegalnih migracij (Franko 2002, 8). 

2.2 Vrste migracij 

Delitev migracij različni avtorji delijo po različnih merilih in kriterijih, saj si pojem migracije 

razlagajo po svoje.  

Malačič (2003, 179) kot najpomembnejšo delitev migracij omenja delitev na notranje in 

zunanje migracije. Notranje so tiste, pri katerih se odselitveni in priselitveni kraj nahajata 

znotraj iste države. Te vrste migracij ne vplivajo na obseg prebivalstva v državi, ampak le na 
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njegovo porazdelitev. V državah, ki prehajajo iz agrarnih v industrijske, so povezane predvsem 

s procesi deagrarizacije, industrializacije in urbanizacije, zato tam prevladujejo migracije iz vasi 

v mesta. Kasneje, ob pretežni urbaniziranosti industrijskih in postindustrijskih družb, pa 

postanejo pomembnejše migracije med mesti.  

Zunanje migracije so tiste migracije, pri katerih se odselitveni in priselitveni kraj nahajata v 

različnih državah. Zunanje migracije vplivajo na število in razporeditev prebivalstva države. 

Med zunanjimi migracijami so posebej pomembne selitve med državami, za katere 

uporabljamo posebna izraza. Emigracije označujejo odselitve iz države, medtem ko imigracije 

pomenijo priselitev v državo.  

Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS 1999), ki je bila sprejeta dne 

14. 5. 1999, v tretjem poglavju mednarodne migracije opredeljuje v treh oblikah, in sicer: 

 kot regularne, svobodne migracije posameznikov, ki po lastni volji in v okviru obstoječih 

zakonov spremenijo državo svojega prebivališča; 

 kot prisilne migracije, ko ljudje bežijo bodisi kot posamezniki v strahu pred preganjanjem 

ali množično zaradi strahu pred kolektivnimi kršitvami človekovih pravic ali 

humanitarnega prava ter drugimi okoliščinami, ki jih povzročajo različni konflikti in 

katastrofe; 

 kot nezakonite migracije, ki zadevajo prepovedane prehode meja in nedovoljeno bivanje v 

tuji državi.  

Malačič (2003, 156) deli migracije kot: 

 stalne in začasne (kot merilo razlikovanja uporabi spremembo običajnega prebivališča); 

 primarne, sekundarne oziroma povratne: pod primarne migracije štejemo prvo selitev iz 

rojstnega kraja. Ostale selitve, ki se zgodijo kasneje, imenujemo sekundarne migracije. 

Vrnitev v rojstni kraj se imenuje povratne migracije. V primeru, ko so povratne migracije 

organizirane s strani oblasti, gre za repatriacijo; 

 urbane in ruralne (te delitve so pomembne predvsem z vidika procesa urbanizacije, tu gre 

za selitve med vaškimi in mestnimi naselji); 

 posamične in skupinske; 

 prostovoljne in prisilne: pod prisilne migracije razumemo predvsem selitve zaradi pregona, 

političnih in ekonomskih konfliktov, kršenja človekovih pravic, ekoloških katastrof, drugih 

naravnih nesreč, kot so poplave, obsežni požari, orkani, potresi, cunamiji. Osebe, ki zaradi 

naštetih razlogov zapustijo svojo državo, imenujemo tudi begunci. Prostovoljne migracije 

lahko razdelimo v več skupin. Delovne migracije temeljijo predvsem na povpraševanju in 

ponudbi, ki se razpolaga na trgu delovne sile. Med prostovoljne migracije štejemo tudi 

združevanje družin in izmenjave tujih študentov; 

 invazije (označujejo masovni vdor ali priselitve proti volji prebivalstva danega območja); 

 infiltracije (označujejo postopno in dolgotrajno načrtno priseljevanje).  
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Migracije v današnjem času lahko povežemo tudi z begom možganov. Osebe, ki so 

visokokvalificirane, in strokovnjaki se selijo predvsem iz manj razvitih držav v bolj razvite 

države. Selitev iz bolj razvitih držav v manj razvite države je veliko manj. Ljudje, ki so 

visokokvalificirani in strokovnjaki, se za migracijo odločijo predvsem zaradi lastnih koristi, kot 

so možnosti za napredovanje, izpopolnjevanje. Ima pa beg možganov negativno stran predvsem 

za emigrantsko državo, saj izgubljajo dober kader, predvsem kadar gre za trajno preselitev. 

Imigrantske države pa imajo v tem primeru pozitiven učinek, saj pridobijo dober kader, ne da 

bi vlagali v znanje, izobraževanje le-teh.  

2.3 Teorije, vzroki in posledice migracij 

V tem podpoglavju si bomo pobližje pogledali različne teorije migracij. Podrobneje si bomo 

pogledali Ravensteinove zakone migracij, teorijo potiska in potega ter ekonomsko teorijo 

migracij. Predstavili bomo najpogostejše vzroke, zakaj se ljudje odločijo migrirati. Na koncu 

bomo predstavili posledice, ki jih migracije puščajo v imigrantskih in emigrantskih državah.  

2.3.1 Teorije migracij  

Poznamo več teorij migracij. Vsaka od teh teorij migracije obravnava po svoje.  

Ravensteinovi zakoni migracij 

Josipovič (2006, 71) kot izhodišče vseh modernih teoretskih razglabljanj o migracijah uporabi 

Ravensteinov zakon o migracijah, ki je bil prvič objavljen leta 1876 in še danes velja za 

izhodišče raznih teorij. 

Ravensteinov zakon temelji na 11 točkah. Kot pravi, se večina migrantov seli samo na kratke 

razdalje. Po njegovem mnenju migracije potekajo postopno, se pravi korak za korakom. 

Ugotavlja tudi, da migranti, ki se selijo na velike razdalje, izbirajo predvsem med velikimi 

trgovinskimi ali industrijskimi središči. Vsak migracijski tok proži svoj kompenzacijski 

protitok. Izpostavi tudi, da je prebivalstvo, ki je rojeno v mestih, manj migratorno od 

prebivalstva, ki je rojeno na podeželju. V svojih 11 zakonih zapiše tudi, da so ženske bolj 

migratorne od moških znotraj države, medtem ko se moški pogosteje selijo preko državnih 

meja. Večina migrantov so odrasli, medtem ko se družine redkeje selijo izven svojega območja 

rojstva. Velika mesta tako rastejo bolj na račun migracij kot pa na račun naravnega prirastka. 

Vzporedno z razvojem industrije in trgovine ter z izboljšavo transporta se večajo migracije po 

obsegu. Glavna smer migracij poteka od kmetijskih območij proti industrijskim in trgovinskim 

središčem. Kot zadnji zakon pa izpostavi, da so glavni vzroki migracij ekonomski (Josipovič 

2006, 71, 72). 
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Josipovič (2006, 72) v nadaljevanju pravi, da Ravensteinovi zakoni migracije združujejo v sebi 

različne vidike migracij, ki jih danes večinoma obravnavamo ločeno. Kljub temu da je pri 

Ravensteinovi teoriji lahko dokaj enostavno ugotoviti, da ne gre za nikakršen govor o zakonih, 

je njegovo delo pomenilo osnovo, na kateri se je teorija migracij nadgrajevala vse do današnjega 

dne.  

Teorija o potisku in potegu 

Avtor teorije o potisku in potegu oziroma teorije push-pull je ameriški geograf Everett Lee. 

Teorija potiska in potega v veliki meri izhaja iz prej omenjene Ravensteinove teorije. Ta teorija 

skuša poleg vzrokov razložiti še selektivnost, smer toka in obseg migracijskih gibanj zgolj prek 

dejavnikov odbijanj in privlačevanja (Lukšič Hacin 1995, 53). Pomemben prispevek tej teoriji 

je dodal Donald Bogue, ki je izpostavil nekatere potisne in privlačne dejavnike.  

Med potisne dejavnike je izpostavil predvsem krčenje nekega vira (resursa) ali upadanje cene 

zanj, nižje povpraševanje za določen proizvod ali storitev. Med potisne dejavnike uvrščamo 

tudi izgubo dela iz različnih razlogov. Diskriminacija zaradi političnih, verskih, etničnih in 

drugih razlogov so razlogi, da se ljudje odločajo za migracije. Katastrofe, kot so požari, 

poplave, izbruhi epidemij, cunamiji in druge naravne katastrofe, so prav tako razlogi, da ljudje 

zapuščajo določena območja. Ljudje zapuščajo določene ožje in širše skupnosti tudi zaradi 

razloga, ker jim le-ta dopušča premalo priložnosti za osebnostni razvoj, kot sta na primer 

zaposlitev ali poroka (Josipovič 2006, 74). 

Med privlačne dejavnike pa Bogue uvršča priložnost za zaposlitev na splošno ali za specifično 

delo oziroma poklic. Ljudje zapuščajo območja tudi zaradi možnosti dosega višjega dohodka, 

kot ga lahko dosežejo na dosedanjem območju. Med privlačne dejavnike spada tudi priložnost 

za doseganje želene izobrazbe ali specializacije. Ugodnejše okolje in pogoji, kot so podnebje, 

stanovanje, šolanje in različne olajšave, so prav tako razlogi, ki ljudi vabijo, da se odselijo iz 

dosedanjega območja. Nove ali različne aktivnosti, kot so intelektualne, rekreativne in druge 

aktivnosti v večjih mestih za priseljeno podeželsko prebivalstvo ali prebivalstvo manjših mest, 

so po Boguevo tudi privlačni dejavniki (Josipovič 2006, 74). 

Ekonomska teorija migracij 

Znotraj ekonomske teorije v ožjem smislu ločimo mikroekonomski in makroekonomski pristop 

pri razlaganju migracij. Bistveno več privržencev ima mikroekonomski pristop, ki je razvil 

dokaj celovito teorijo, ki pretežno temelji na ekonomskih konceptih, kot glavne dejavnike 

migracij pa vidi ekonomske dejavnike.  

Klasični mikroekonomski pristop predpostavlja, da so delavci popolnoma obveščeni o vseh 

pomembnih postavkah lastnega odločanja (višina mezd, zaposlitvene možnosti ipd.), da je delo 
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homogeni proizvodni dejavnik, da se okusi med delavci ne razlikujejo in da ni nikakršnih ovir 

mobilnosti. V državi z več regijami bo ravnovesje doseženo takrat, ko bo vrednost mejnega 

proizvoda vseh proizvodnih dejavnikov v vseh regijah enaka. Takrat bo dosežena tudi 

maksimalna koristnost. Največja težava klasične teorije migracij je v tem, da v stvarnosti cela 

vrsta njenih predpostavk ni izpolnjena. V realnem življenju ni popolne obveščenosti, 

homogenosti proizvodnih dejavnikov, enakosti okusov, niti ne odsotnosti raznih ovir 

migriranju, zato ne preseneča, da se je znotraj ekonomske znanosti razvilo več drugih pristopov 

k analizi migracij (Malačič 2003, 173). 

Zagovorniki teorije človeškega kapitala obravnavajo migracije kot investiranje v človeški 

kapital. Posameznik pričakuje od migracij donos, ki mora biti zadosten, da pokrije stroške 

migriranja. Stroški migriranja so povezani s stroški preselitve, izgubljenimi zaslužki v času 

iskanja nove zaposlitve ali dodatnega izobraževanja, pa tudi s psihičnimi stroški, kot na primer 

z domotožjem, izgubo starih prijateljev in podobno. Stroški in donosi so denarni in nedenarni. 

Posameznik se bo preselil iz kraja A v kraj B, če je neto sedanja vrednost donosov večja kot 

sedanja vrednost stroškov preselitve. Teorija človeškega kapitala je povečala empirično 

raziskovanje migracij, hkrati pa je ostala relativno omejena in ni uspela v celoti pojasniti 

migracije (Malačič 2003, 174). 

2.3.2 Vzroki migracij 

Dejavnikov, ki povzročajo, da se ljudje odločijo migrirati, je veliko. Vzroke migracij lahko 

razdelimo v več skupin, tako ločimo ekonomske, politične, vojaške, osebne in družinske 

vzroke. V nadaljevanju bomo na kratko te vzroke tudi predstavili.  

Ekonomski vzroki 

Možnost zaposlitve, večji dohodki in dvig življenjskega standarda, možnost izboljšanja 

ekonomskega položaja spodbujajo migriranje iz ekonomsko nerazvitih področij v ekonomsko 

razvita družbena področja. Pri ekonomskih vzrokih je treba opozoriti na dejstva, ki 

onemogočajo njihovo določanje (merjenje), to je relativnost občutka revščine, bede in nujno 

potrebnega za življenje (Lukšič Hacin 1995, 54, 55). 

Politični in vojaški vzroki 

Politične razmere v svetu in po posameznih državah se neprestano menjajo. Srečujemo se z 

vojnami, revolucijami, prevaranti, s pojavi diskriminacije, političnih preganjanj, pritiskov, kar 

vse spremlja politične migrante, ki menjajo politične sisteme in iščejo več političnih pravic, 

svobode in takšno družbo, ki bo tolerirala njihove politične ideje. Pojmi, kot so pravica, 
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svoboda, tolerantna družba, so sicer pravno določeni, a njihovo razumevanje in pomen se od 

posameznika do posameznika močno razlikujeta (Lukšič Hacin 1995, 55). 

Osebni in družinski vzroki 

Med osebne in družinske vzroke štejemo družinske in prijateljske odnose. Pri migrantih, ki 

težijo k profesionalnemu, strokovnemu napredovanju, so motivi za migriranje sledeči: doseg 

znanja, izobrazbe, kvalifikacije, ustvarjanje možnosti za profesionalno napredovanje in za delo 

v določeni sredini (Lukšič Hacin 1995, 55). 

2.3.3 Posledice migracij  

Posledice migracij lahko razdelimo na tri skupine, in sicer demografske, socialne in ekonomske 

posledice. Pri demografskih posledicah gre za spremembe v številu in porazdelitvi ljudi v 

posameznih regijah ter porokah med različnimi rasami in kulturami, ki privedejo do novih 

skupin ljudi. Pri socialnih posledicah govorimo predvsem o tem, da migracije združujejo ljudi 

različnih kultur, kar lahko povzroča konflikte na eni strani, na drugi strani pa migracije 

ustvarjajo tudi razumevanje med različnimi skupinami ljudi. Ekonomske posledice migracij so 

odvisne od starosti, izobrazbe, znanja, zdravja migrantov in gospodarskih potreb, ki jih imajo 

tako izvorne države kot tudi države priselitve. Emigracije so dobre za prenaseljena področja, 

saj znižujejo pritisk na državo, emigracije iz nezadostno naseljenih področij pa lahko še dodatno 

upočasnijo razvoj teh držav (Dolinar 2011, 6). 

Migracije različno vplivajo na državo, od koder se ljudje odseljujejo, kot tudi na državo, kamor 

se ljudje priseljujejo.  

Za preseljevanje je značilno, da vpliva na gospodarske priložnosti tako v državah gostiteljicah 

kot tudi v državah izvora. Značilnost mednarodnih migracij je predvsem ta, da se migranti v 

glavnem selijo z upanjem na boljše življenje. Zaradi njihovega ekonomskega statusa v matičnih 

državah se odločijo za selitev na območja, za katera menijo, da jim bodo pomagala ta status 

izboljšati. Prav zaradi tega podatka večina migrantov izvira iz revnejših držav. Znano je tudi, 

da emigrirajo predvsem mlajše generacije prebivalstva, ki v svojih državah dokončajo 

izobrazbo, nato pa si delo poiščejo v bolj razvitih državah, kjer bodo za svoje delo prejeli boljše 

plačilo za opravljeno delo. Za države izvora to v tem primeru pomeni dodatno izgubo, saj 

izguba izobraženih kadrov pomeni nezmožnost oziroma slabšo možnost razvoja lastnih 

proizvodnih in storitvenih sistemov. Lahko pa ima takšno presejevanje tudi pozitiven vpliv na 

gospodarstvo izvornih držav, kadar se ti kadri po določenem času v tujini, ko si izboljšajo svoj 

finančni status, vrnejo nazaj v matične države. Ljudje v tujini pridobijo veliko izkušenj, ki jih 

lahko nato v primeru povratka v matično državo uporabijo pri razvijanju domačega 

gospodarstva. Se pa velikokrat zgodi, da ko mladi ljudje enkrat odidejo iz svojih matičnih držav, 

v tujini tudi ostanejo in tako v domovino pošiljajo samo delež denarja, ki ga zaslužijo. Na takšen 
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način ljudje spodbujajo ostale, da jim sledijo v tujino. Sčasoma se izoblikujejo mreže, prek 

katerih je prehod iz matičnih držav v novo okolje veliko lažji (Dolinar 2011, 7, 8). 

Izseljevanje iz države ima za matične države pozitivne in tudi negativne učinke. Izseljevanje 

lahko vpliva na gospodarsko rast in na zmanjševanje revščine, in sicer s pomočjo treh poti: 

spremeni se ponudba delovne sile, spremembe v produktivnosti in s pošiljkami denarja s strani 

migrantov. Neto korist izseljevanja je vsota teh treh dejavnikov, katerih pomembnost se v 

migracijskem ciklu spreminja (Dolinar 2011, 8). 

Imigranti so v državah priselitve velikokrat prikazani v negativni luči, saj jih krivijo za porast 

kriminala, širjenje bolezni, zmanjšanje zaposlenosti in plač domačinov. Po drugi strani pa ti isti 

emigranti pozitivno vplivajo na gospodarsko vlogo, predvsem tu mislimo na zaposlitev 

manjkajoče delovne sile in odpravljanje težav, povezanih s starajočim se prebivalstvom. Prav 

zaradi teh razlogov je integracija migrantov ključnega pomena. Imigrante se integrira na način, 

da se sprejmejo ukrepi, ki niso diskriminatorni, zaščiti se njihova verska svoboda, ponudijo se 

posebni programi učenja. Velikokrat se tako izvajajo izobraževalni programi, ki se osredotočajo 

predvsem na ženske migrantke, ki imajo večje omejitve pri iskanju zaposlitve. Migranti 

vplivajo na zaposlitev domačih prebivalcev in na proračunsko ravnotežje, saj plačujejo davke 

in obenem povečujejo javne izdatke na področju zdravstva, šolstva in drugih javnih storitev. 

Na drugi strani pa imigranti lahko negativno vplivajo na plače domačih delavcev in s tem 

nezaposlenost, vendar so ti vplivi na agregatni ravni minimalni (Lončar 2015, 6). 

V primerih, ko imigracijo podpira javnost, ima to lahko velike fiskalne posledice. V evropskih 

državah, ki imajo ugoden predvsem socialni sistem, so vsi ti imigranti upravičeni do povsem 

enakih ugodnosti, kot jih države omogočajo svojim prebivalcem. Tako vlade begunce in iskalce 

azilov nastanijo v posebna naselja, kjer jim nudijo vse potrebno za preživetje (streho nad glavo, 

hrano, oblačila). Tudi v nadaljevanju, ko se ti imigranti zaposlijo na delovnih mestih, ki so 

slabše plačana, zaradi tega dejstva plačujejo manj davkov, kot prejmejo socialne podpore. 

Vlade morajo imigrantom ponujati tudi različne storitve (v šolah morajo na primer vzpostaviti 

posebne programe za učenje jezika), ki jih domače prebivalstvo ne potrebuje. Mladi priseljenci 

v države priselitve prinašajo fiskalne ugodnosti, medtem ko starejši imigranti s seboj prinesejo 

le stroške (IOM, 22–34). 



 

14 

3 MIGRACIJSKA POLITIKA V REPUBLIKI SLOVENIJI IN STRATEGIJA 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU MIGRACIJ  

Republika Slovenija je dne 28. 11. 2002 sprejela Resolucijo o migracijski politiki Republike 

Slovenije, v kateri je potrdila in dopolnila načela, cilje in temelje resolucije o imigracijski 

politiki Republike Slovenije, ki temelji na poudarkih na ukrepih za njeno uresničevanje v 

kontekstu sodobnih gibanj in novih pristopih k razvijanju skupne politike migracij in azila 

Evropske unije.  

3.1 Načela migracijske politike Republike Slovenije 

Glavna temeljna načela oblikovanja migracijske politike Republike Slovenije so zapisana v 

Resoluciji o migracijski politiki Republike Slovenije (ReMPRS) v tretjem poglavju.  

Kot prvo načelo je zapisano načelo solidarnosti, mednarodne delitve bremen in odgovornosti. 

To predpostavlja obveznost nudenja zaščite in pomoči beguncem, obenem pa njihov posredni 

pomen zajema tudi nezakonite migracije in njihove posledice. Načelo odgovornosti do 

državljanov in države se predvsem nanaša na regularna, relativno svobodna priseljevanja in 

odseljevanja ter regulacije naturalizacije. Obenem pa se to načelo nanaša tudi na priseljevanje 

in vračanje državljanov in oseb slovenskega porekla ter na odgovornost za ohranitev in razvoj 

identitete slovenskega naroda. Kot naslednje je zapisano načelo spoštovanja prava in 

človekovih pravic, v katera je vključeno tudi izpolnjevanje obveznosti iz mednarodnih pogodb, 

spoštovanje splošno sprejetih načel in pravnega reda. To načelo zahteva spoštovanje človekovih 

pravic vseh ljudi in z določenimi izjemami spoštovanje civilnih pravic vseh v državi zakonito 

prisotnih, od zaščite osebnih podatkov do osebne svobode. Načelo dolgoročne 

makroekonomske koristnosti opredeljuje relativno svobodne migracije. Glede na to načelo je 

mogoče opredeliti merila nadzorovanega sprejema migrantov glede na povpraševanje 

slovenskega trga delovne sile ali kapitala, ob upoštevanju približevanja notranjemu trgu EU in 

hkratnega preprečevanja nezakonitih migracij in zaposlovanja. Kot zadnji načeli pa sta v 

ReMPRS zapisani tudi načelo zgodovinske odgovornosti in načelo enakopravnosti, svobode in 

vzajemnega sodelovanja. 

3.2 Temelji migracijske politike  

V skladu z določbami Ustave Republike Slovenije in načeli migracijske politike temelji 

migracijske politike opredeljujejo posamezne cilje komplementarnih delov te politike. Temelji 

migracijske politike so zapisani v petem poglavju ReMPRS. Slovenija se bo zavzemala za 

svetovno solidarnost in dejavno delovanje na področju preprečevanja vzrokov množičnih 

migracij, kar pomeni predvsem usklajevanje zunanje politike z migracijskimi razsežnostmi v 

svetovnem merilu. Slovenija se bo prav tako zavzemala, da bo pri razreševanju mednarodnih 

migracij tudi politično dejavna. Drugi temelj, ki so ga zapisali, je, da bo slovenska politika 
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aktivna v evropskem prostoru, kar predstavlja vlogo Slovenije kot članice Sveta Evrope, 

Organizacije za varnost in sodelovanje ter kot pridružene članice EU. Slovenija bo tako 

sodelovala z EU pri načrtovanju in usklajevanju evropske migracijske politike (odpravljanje 

množičnih migracij, vrnitev in reintegracija priseljencev in beguncev v izvorne države, 

integracija priseljencev v družbe priseljevanja). Tretji element, ki je zapisan v ReMPRS, je 

aktivna slovenska politika s sosednjimi državami v srednji in jugovzhodni Evropi, ki predstavlja  

sodelovanje s sosednjimi državami na področjih, katere zadevajo migracije, priseljence in 

begunce. Kot element je zapisana tudi zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter 

osredotočenje na možnosti vračanja. Pod regulacijo priseljevanja si lahko razlagamo, da bo 

priseljevanje pomenilo predvsem spodbudo ekonomskemu, prebivalstvenemu in družbenemu 

razvoju RS. V tem primeru pa bo Slovenija vsem tujcem zagotovila varstvo temeljnih 

človekovih pravic in svoboščin. Zakonitim tujim priseljencem bo Slovenija dala možnost, da 

ostanejo bodisi začasno ali stalno in jim omogočila prav tako vključitev v slovensko družbo. 

Slovenija bo sodelovala tudi pri preprečevanju nezakonitih migracij s preventivnimi ukrepi, 

predvsem z učinkovitim vizumskim režimom, usklajevanjem z evropsko zunanjo in varnostno 

politiko, učinkovitim nadzorom meja in mejnih prehodov, ustreznim notranjim nadzorom, 

ustrezno kaznovalno politiko. Pri integraciji se bo Slovenija zavzemala predvsem za 

omogočanje izražanja in gojenja lastne kulture in vrednost priseljencev. Kot zadnji temelj 

migracijske politike je stalno spremljanje razmer v Sloveniji in po svetu, ki bo pripomoglo k 

uspešnemu odzivanju na migracijske tokove in procese ter spreminjajoče se okoliščine (Eka-

Cinac 2003, 30, 31). 

3.3 Elementi migracijske politike 

V vsebinskem pogledu se morajo na teh temeljih razviti državne politike na različnih področjih 

migracijske politike, ki morajo upoštevati vrsto elementov, njihovih medsebojnih povezav in 

drugih dejavnosti, od katerih so še posebno pomembni (ReMPRS 2002, 6. poglavje): 

 sistemskost oziroma usklajenost, zgrajena na medsebojnih povezavah migracijske politike, 

ki jo tvorijo: azilna politika, imigracijska politika, politika upravljanja migracijskih tokov 

in integracijska politika oziroma politika do priseljencev; 

 sistemskost, ki jo tvorijo povezave migracijske politike z drugimi relevantnimi politikami; 

 ustrezna institucionalizacija področja migracij v okviru javne uprave, v procesu 

vključevanja v EU in širše upravne strukture, ki v okviru zakonodaje omogoča samostojno, 

kakovostno in učinkovito opravljanje nalog; 

 usklajenost z mednarodnimi standardi na področju varstva človekovih pravic in svoboščin, 

ki se odražajo med drugim tudi v doslednem spoštovanju načela nevračanja ter uveljavitvi 

in spoštovanju osnovnih načel pravice do združevanja družine; 

 vzpostavitev pogojev, v katerih lahko migracijski procesi predstavljajo spodbudo 

ekonomskemu in družbeno-kulturnemu razvoju; 
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 omogočitev razmaha znanstvene in raziskovalne dejavnosti kot podpore za načrtovanje 

migracijske politike; 

 preverjanje konsistentnosti in učinkovitosti sprejetih ukrepov, usklajenost med cilji, 

mehanizmi in učinki politike s ciljem nenehnega prilagajanja okoliščinam in procesom; 

 uveljavitev strokovnega, družbenega, parlamentarnega, sodnega in mednarodnega nadzora. 

Na naštetih elementih migracijske politike morajo temeljiti vsi nadaljnji ukrepi, ki bi jih politika 

sprejemala v zvezi z migracijami in migracijsko politiko. 

3.4 Ukrepi za uveljavljanje migracijske politike  

Ukrepi za učinkovito in usklajeno izvajanje migracijske politike so opredeljeni v osmem 

poglavju ReMPRS in zajemajo aktivno sodelovanje pri oblikovanju mednarodne migracijske 

in begunske oziroma azilne politike na globalni in regionalni evropski ravni, pri upravljanju z 

migracijskimi tokovi in posameznimi migranti ter odpravljanju vzrokov za nastanek množičnih 

migracijskih gibanj. Prav tako je potrebno usklajevanje z evropskim pravnim redom in 

usklajevanje pravnega reda na področju izobraževanja, socialnega varstva in skrbstva, 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja in drugih področij. Potrebno je 

usklajevanje izhodišč integracijske policije, kar zahteva pravne okvire in družbene ukrepe tako 

v okviru splošne družbene politike kot tudi za posamezne skupine priseljencev. Med ukrepe so 

zapisali tudi pripravo programov za objektivno obveščanje javnosti o različnih vidikih, vzrokih 

in posledicah migracijskih gibanj, kot predpostavko za preprečevanje morebitnega razraščanja 

ksenofobije in odklonilnega odnosa do priseljencev. Vzpostavitev institucij za funkcionalno in 

racionalno izvajanje upravnih postopkov, za usklajeno delovanje horizontalnih in vertikalnih 

ravni državnih organov in za vodenje celotne migracijske politike je prav tako pomemben ukrep 

za uveljavljanje migracijske politike. Kot zadnji ukrep je v ReMPRS zapisano sodelovanje z 

znanstveno-raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami, ki 

delujejo na področju migracij.  

3.5 Strategija Vlade Republike Slovenije na področju migracij, steber V 

Vlada Republike Slovenije je na seji, ki je potekala dne 18. 7. 2019, sprejela Strategijo Vlade 

RS na področju migracij. Celotna strategija temelji predvsem na medresorskem povezovanju, 

kjer migracije obravnavajo na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavljajo 

boljše razumevanje vseh vidikov migracij.  

Strategija je sestavljena iz šestih horizontalnih stebrov, ki so povezani s posameznimi vidiki 

migracij. Mednarodni vidiki migracij, ekonomske migracije kot del zakonitih migracij, 

mednarodna zaščita, integracija, nezakonite migracije in vračanje ter varnostna komponenta je 

teh šest stebrov, ki jih je Vlada RS sprejela na področju migracij.  
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V tem poglavju se bomo bolj posvetili V. stebru Strategije Vlade RS na področju migracij, ki 

se nanaša na nezakonite migracije in vračanje le-teh.  

Kot so sprva zapisali, Slovenija leži na t. i. zahodno-balkanski poti nezakonitega priseljevanja 

v Evropski uniji. To pot predvsem uporabljajo državljani indijskega podkontinenta, Srednjega 

in Bližnjega vzhoda. V zadnjem času pa se je povečalo tudi število državljanov, ki prihajajo iz 

držav magrebskega območja in podsaharske Afrike. Zahodno-balkanska pot za prebežnike 

postaja privlačna predvsem zaradi nepripravljenosti tretjih držav na poti ter neučinkovitosti 

določenih držav članic EU na poti pri upravljanju meja. Malačič (2017, 120) pravi, da se je 

balkanska pot leta 2015 nekoliko presenetljivo in sorazmerno pozno, glede na vojne v Iraku in 

Siriji, na široko odprla. Kot pravi, je veliko k temu odprtju prispevala tudi grška ekonomska 

kriza. 

Slovenija se je v obdobju množičnih migracij prvič soočala z velikim številom neobvladljivih 

nezakonitih migrantov, saj je bil dnevni dotok v posameznih dneh večji od deset tisoč ilegalnih 

migrantov. Pri tem se mora Slovenija zavedati, da bo morala v primeru ponovnih večjih 

množičnih migracij sprejeti drugačne ukrepe, saj so sosednje države, s tem mislimo predvsem 

na Avstrijo, Madžarsko in Italijo, že sprejele restriktivne ukrepe za zajezitev migracij. Lahko 

pa pričakujemo, da bodo v primeru povečanja migracij sosednje države svoje ukrepe samo še 

stopnjevale.  

Vlada RS si je zadala štiri cilje, ki jih želi doseči glede nezakonitih migracij.  

Prvi cilj Vlade je zagotavljanje hitrega pretoka ljudi in blaga na mejnih prehodih ob upoštevanju 

vseh ukrepov in standardov za učinkovito izvajanje mejne kontrole ter uporaba najnovejših 

tehnologij za izvajanje mejne kontrole in varovanje državne meje. Slovenska policija se 

spopada z izjemno velikim številom potnikov in z omejenimi kadrovskimi in infrastrukturnimi 

zmogljivostmi. Razširjanje infrastrukturnih zmogljivosti na dolgi rok ne bi bilo ekonomsko 

vzdržno. Policija bo predvsem poskušala pospešiti promet potnikov, in sicer z uvajanjem 

novejše tehnične opreme za izvajanje mejne kontrole.  

Drugi cilj, ki si ga je zadala Vlada RS, je obvladovanje nezakonitih migracij na zunanjih in 

notranjih schengenskih mejah države ter učinkovito vračanje in odstranjevanje tujcev. Eden od 

temeljev učinkovitega upravljanja meja in migracijske politike je dosledno vračanje oseb, ki ne 

izpolnjujejo pogojev za vstop v RS in schengensko območje. Ugotavljanje zakonitosti vstopa v 

državo in/ali bivanja se na zunanjih mejah ugotavlja pri mejni kontroli in varovanju meja, 

notranjih mejah pa z doslednim izvajanjem izravnalnih ukrepov in poostrenimi ciljnimi 

aktivnostmi policije v notranjosti države. Cilj bo tudi izboljšati sodelovanje s predstavništvi 

tretjih držav v smislu ugotavljanja in potrjevanja identitete njihovih državljanov, ki so v 

postopku odstranitve iz države. Policija bo tudi spodbujala tujce, ki jim je bila izdana odločba 

o vrnitvi, da prostovoljno zapustijo RS in s tem območje EU, tudi z možnostjo vključitve v 

programe ponovne reintegracije v državi izvora.  
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Tretji cilj je zagotavljanje ustreznega števila človeških virov v skladu z obvezami pred vstopom 

v schengensko območje in sprotno usposabljanje ter nadgradnja znanj in veščin za varovanje 

državnih meja. V policiji se je od leta 2006 zaposlilo 995 policistov nadzornikov državne meje. 

V skladu s kadrovskim načrtom in oceno operativne problematike bo policija še naprej 

izpopolnjevala policijske postaje na zunanji schengenski meji. Prav tako bodo vsi kadri deležni 

splošnega usposabljanja in specialističnih usposabljanj ter imeli možnost nadgrajevati posebna 

znanja v okviru verificiranih programov usposabljanj.  

Zadnji cilj, ki si ga je zadala Vlada RS, je spremljanje razmer v izvornih, tranzitnih in ciljnih 

državah, ki bi lahko vplivale na dogajanje na področju nezakonitih migracij v Sloveniji. Kot so 

zapisali, so osnova za spremljanje razmer na področju nezakonitih migracij redne analize 

tveganja, ciljne analize tveganja in situacijska slika. Policija bo še okrepila pridobivanje 

informacij, povezanih z nezakonitimi migracijami, tako od slovenskih policijskih atašejev kot 

tudi od tujih policijskih atašejev, akreditiranih v Sloveniji ali za njo. Za vzdrževanje 

posodobljene situacijske slike na področju nezakonitih migracij bo policija še naprej 

pridobivala kakovostne obveščevalne podatke za namene boja proti nezakonitemu prehajanju 

meje in tihotapljenju oseb.  
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4 PREGLED ZUNANJIH MIGRACIJSKIH TOKOV V SLOVENIJI OD LETA 2001 

DALJE IN NEZAKONITE MIGRACIJE 

V tem poglavju se bomo osredotočili na analizo nezakonitih migracij v Sloveniji. Osredotočili 

se bomo na obdobje od leta 2001 pa vse do leta 2018. Pri analizi nezakonitih migracij na 

območju Slovenije se bomo osredotočili na državljanstvo migrantov, na njihov vstop na 

območje Slovenije ter izvajanje meddržavnih sporazumov.  

4.1 Nezakonite migracije v Sloveniji  

IOM nezakonite migracije opredeljuje kot gibanje oseb, ki poteka zunaj zakonov in drugih 

predpisov, ki urejajo vstop ali izstop iz države izvora, tranzita ali namembne države.  

Nezakoniti oziroma ilegalni migranti so osebe, ki ne izpolnjujejo zahtev države gostiteljice za 

vstop, bivanje ali opravljanje gospodarske dejavnosti (Franko 2002, 2). 

Vzroki za nezakonite migracije so največkrat ekonomski, politični, vojaški, osebni. Med 

dejavniki, ki nedvomno povečujejo mednarodne, nezakonite migracije, so predvsem velike 

razlike med razvitimi in nerazvitimi državami, hitro naraščanje prebivalstva predvsem na 

nerazvitih območjih, staranje in upadanje aktivnega prebivalstva v industrijsko razvitih 

državah. K migracijam je zagotovo pripomogla tudi liberalizacija pretoka ljudi, blaga in 

kapitala. Vse to so dejavniki, ki ljudi silijo k migracijam (Franko 2002, 3). Prav tako lahko med 

razloge, zakaj se ljudje odločajo za nezakonite migracije, štejemo različne konflikte in 

oborožene spopade, kršitve človekovih pravic, različne ekološke in naravne katastrofe.  

Schengensko območje 

Slovenija ima pri vstopu nezakonitih migrantov v Evropsko unijo zelo pomembno vlogo. 

Slovenija je namreč 21. decembra 2007 postala polnopravna članica schengenskega območja, 

kar pomeni, da je naša južna meja, torej meja med Slovenijo in Hrvaško, postala zunanja 

schengenska meja. Zunanja schengenska meja na kopnem je dolga 670 km. Slovenija je že z 

vstopom v Evropsko unijo (1. maja 2004) prevzela vse obveznosti članstva, med katerimi je 

tudi vzpostavitev ustreznega schengenskega režima. Tako je že leta 2004 Slovenija začela delno 

izvajati določila schengenskega reda, in sicer je vzpostavila varnostni, carinski in inšpekcijski 

nadzor na svojem delu zunanje meje Evropske unije s Hrvaško. Osnovna ideja schengenskega 

območja je zagotavljanje pravice do prostega prehajanja notranjih meja Evropske unije. 

Protiutež ukinitve kontrole na notranjih mejah je temeljitejši mejni nadzor na zunanjih 

schengenskih mejah, predvsem zato, da se ustavi nezakonito priseljevanje, tihotapljenje drog, 

trgovino z ljudmi in druge nezakonite dejavnosti. (Schengensko območje 2015). 
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Varovanje zunanje meje opravlja slovenska policija. Varovanje državne in zunanje 

schengenske meje se izvaja na treh organizacijskih ravneh. Prva raven je lokalna raven, ki jo 

opravljajo policijske postaje na zunanji meji, ter policijske postaje za izravnalne ukrepe in 

postopke s tujci – nezakonitimi migranti. Druga raven je tako imenovana regionalna raven, ki 

jo izvajajo oddelki za državno mejo in tujce. Zadnja raven varovanja meje pa se izvaja na 

državni ravni in za katero skrbi Sektor mejne policije, specializirana enota za nadzor državne 

meje (Ferk 2013, 14, 15). 

Migracijske poti  

V obdobju 2001–2012 so bili med nezakonitimi migranti, kot smo že večkrat omenili, predvsem 

državljani držav nekdanje Jugoslavije, bilo pa je tudi nekaj nezakonitih migrantov iz Turčije, 

Irana, Iraka. Na sliki 1 lahko vidimo, kako je potekala pot nezakonitih migrantov iz južne in 

jugovzhodne Evrope v Slovenijo. Državljani Iraka in Irana so se na svojo pot proti Evropi podali 

skozi Turčijo, kjer so nato v Grčiji stopili v Evropo. Pot so nato nadaljevali čez kopensko mejo 

v Makedonijo, od koder so nato prek Republike Srbije vstopili v Republiko Hrvaško. Iz 

Republike Hrvaške so nezakoniti migranti nato vstopili v RS. Od tu je velika večina nezakonitih 

migrantov želela svojo pot nadaljevati v Italijo in nato v ostale države zahodne Evrope, kjer so 

si želeli ustvariti boljše življenje, kot so ga imeli v svoji domovini.  

Leta 2012, ko so se povečale nezakonite migracije z afriške celine, so se tako spremenile tudi 

migracijske poti. Migracije iz Afrike v Evropo trajajo od nekje enega meseca pa vse do nekaj 

let.  

 

Slika 1: Zemljevid nezakonitih prihodov v Slovenijo iz južne in jugovzhodne 

Evrope. 
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Cene, ki jih morajo migranti plačati za pot v Evropo, so gromozanske za njihove razmere. 

Višina cene je velikokrat odvisna tudi od tega, kako stroge so mejne kontrole na njihovi poti. 

Agencija Frontex, Evropska agencija za mejno in obalno stražo, katere osnovno poslanstvo je 

skupaj z državami članicami zagotavljati varne in dobro delujoče zunanje meje, v svojem 

poročilu iz leta 2016 navaja osem migracijskih poti (Risk analysis for 2016, 18–21): 

 vzhodna mediteranska pot (poteka med Turčijo in grškimi otoki, prek vzhodnega dela 

Egejskega morja, proti Makedoniji, kjer se nadaljuje prek zahodnega Balkana. Največ 

ilegalnih migrantov na tej poti prihaja iz Sirije, Afganistana in Iraka); 

 zahodna balkanska pot (migranti vstopijo v Grčijo iz Turčije, bodisi po kopnem oziroma 

prek morja, od koder pot nadaljujejo skozi Makedonijo, Srbijo in nato na Madžarsko ali pa 

prek Hrvaške v Slovenijo ter nato dalje v ostale evropske države. Pri veliki večini 

migrantov na tej poti državljanstvo ni bilo ugotovljeno, pri tistih, pri katerih je bilo 

državljanstvo ugotovljeno, pa prevladujejo državljani Sirije, Afganistana, Kosova, 

Pakistana, Iraka, Albanije, Bangladeša); 

 centralna mediteranska pot (pot poteka iz Libije prek morja do Italije in Malte. Na to pot 

se večinoma odpravljajo predvsem migranti iz severne in zahodne Afrike, med katerimi je 

največ državljanov Tunizije, Libije, Eritreje, Nigerije, Somalije); 

 zahodna mediteranska pot (ta migracijska pot poteka iz obal Maroka, kamor migranti prek 

Sueškega prekopa pridejo v Španijo, od tam pa dalje proti ostalim državam Evrope. 

Prevladujejo predvsem državljani Maroka in Alžirije); 

 zahodna afriška pot; 

 črnomorska pot; 

 krožna pot iz Albanije v Grčijo; 

 vzhodna celinska pot. 

Slika 2: Zemljevid migracijskih poti z afriške celine v Evropo. 
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Nezakonite migracije v Sloveniji  

V Slovenijo nezakoniti migranti vstopajo po zahodno-balkanski poti. Zahodno-balkanska 

migracijska pot je bila ena izmed glavnih migracijskih poti v Evropo leta 2015, ko so migracije 

dosegle svoj vrhunec. Po letu 2015 se število nezakonitih prehodov na tej poti počasi umirja in 

stalno pada. Večina odkritih nezakonitih migrantov na tej poti v letu 2018 je prihajala iz 

Afganistana, Pakistana in Irana.Na sliki 3 je prikazano gibanje nezakonitih prehodov meje v 

obdobju 2001–2018. Tako lahko vidimo, da je v letih 2001–2018 Slovenijo nezakonito želelo 

prečkati 430.011 oseb. Leta 2001 je zunanjo schengensko mejo oziroma slovensko mejo želelo 

nezakonito prestopiti 20.871 oseb. Naslednjih deset let je številka nezakonitih prehodov iz leta 

v leta padala, tako da je leta 2011 slovenska policija obravnavala zgolj 887 nezakonitih 

prehodov meje. Nato je leta 2012 številka po treh zaporednih letih ponovno presegla več kot 

1.000 nezakonitih prehodov letno, in sicer 1.385 oseb. Število nezakonitih prehodov se je 

drastično spremenilo leta 2015, ko je nastopila begunska kriza in je Slovenijo v enem letu želelo 

nezakonito prestopiti kar 360.213 oseb. Na sliki 4 lahko vidimo, da je slovensko mejo od 

januarja do avgusta 2015 želelo nezakonito prestopiti zgolj 197 oseb. S septembrom je Evropo 

zajela tako imenovana begunska kriza. Tako je od septembra do konca leta 2015 Slovenijo 

nezakonito želelo prestopiti kar 360.016 oseb.  

Največ oseb, kar 164.973, je mejo želelo prestopiti v mesecu novembru. Na sliki 3 lahko 

vidimo, da se je številka nezakonitih prehodov v letih 2016 in 2017 gibala okoli 1.000 oseb. V 

letu 2018 v Sloveniji ponovno opažamo trend naraščanja nezakonitih prehodov meje, saj je 

število oseb, ki so želele prečkati mejo, naraslo na 9.149.  

Slika 3: Nezakoniti prehodi Slovenije v obdobju 2001–2018 brez leta 2015 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS. 
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Iz podatkov lahko sklepamo, da gre velika zasluga, da število nezakonitih prehodov Slovenije 

iz leta v leto, pada slovenski policiji, razen seveda izjem v letih 2015 in sedaj v zadnjih dveh 

letih, ko število ponovno rahlo narašča. Med razloge, da je prišlo do upadanja, lahko štejemo 

vrsto sprejetih ukrepov, med drugimi tudi tesnejše in boljše sodelovanje slovenske policije s 

sosednjimi varnostnimi organi in carinsko službo. Vstop Slovenije v schengensko območje je 

prav gotovo tudi velik razlog, da sta se kontrola in zmanjšanje nezakonitih prehodov zmanjšala, 

saj je želela Slovenija pokazati in dokazati, da je sposobna nadzorovati zunanjo mejo EU. 

4.1.1 Analiza nezakonitih prehodov slovenske meje po državljanstvu  

V novem tisočletju so v Slovenijo nezakonito vstopale predvsem osebe iz južne in jugovzhodne 

Evrope. Sem spadajo državljani nekdanje Jugoslavije (Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, 

Črne gore, Albanije, Makedonije), Romunije, Turčije, Moldavije. Prav tako pa je bilo tudi kar 

nekaj nezakonitih migrantov iz Irana in Iraka. Vsem tem nezakonitim migrantom Slovenija 

predstavlja tranzitno državo, skozi katero nato želijo potovati v Italijo in dalje proti državam 

zahodne Evrope. Velika večina teh migrantov potuje s pomočjo dobro plačanih vodičev, ki jih 

prek urejenih prometnih povezav prek Bosne in Hercegovine ter Hrvaške pripeljejo do 

Slovenije, kjer nato stopijo v Evropsko unijo. Tako je Slovenijo od leta 2001 do 2010 želelo 

nezakonito prečkati kar 27.945 oseb iz držav nekdanje Jugoslavije oziroma kar 59 % vseh 

nezakonitih migrantov v tem obdobju. Največ jih je prihajalo iz Srbije (14.069), sledijo 

Slika 4: Nezakoniti prehodi Slovenije leta 2015 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS. 
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državljani Makedonije (4.892) in državljani Albanije (4.008). Leta 2001 je nezakonito želelo 

mejo prečkati tudi veliko oseb iz Romunije (3.844), Turčije (3.159), Iraka (3.219) in Irana 

(1.227). Število teh migrantov je v naslednjih letih padalo, kar lahko vidimo v preglednici 

1.Leta 2012 je med nezakonitimi migranti počasi začelo naraščati število migrantov, ki 

prihajajo z afriške celine. Povečalo se je predvsem število migrantov iz Somalije, Alžirije, Sirije 

in Afganistana. Razlog za povečanje teh lahko iščemo v nestabilnih političnih razmerah na 

afriški celini in Bližnjem vzhodu. Delež migrantov z afriške celine je tako v letu 2012 znašal 

okoli 45 % vseh nezakonitih prehodov v tistem letu. V prihodnjih letih je trend nezakonitih 

migracij nekoliko padel. Nezakoniti migranti so svojo pot v Evropo našli na drugih poteh. Pot 

se je tako preusmerila na Madžarsko in na morsko mejo z Italijo. Leta 2015 je migracijska kriza 

dosegla svoj vrh. Glavni razlog je huda poostritev vojn v Siriji, Iraku in Afganistanu. Tako je v 

Slovenijo v obdobju od septembra 2015 do konca leta 2015 nezakonito vstopilo kar 360.160 

migrantov. Največ migrantov, ki so želeli nezakonito vstopiti v Slovenijo, je prihajalo iz Sirije 

(166.136), Afganistana (109.211), Iraka (59.491) in Irana (59.491). V naslednjih letih se je 

stanje malo umirilo, saj je letno nezakonito mejo prestopilo okoli 2.000 oseb. Številka se je 

ponovno povečala leta 2018. Tako je leta 2018 mejo želelo nezakonito prestopiti 9.149 oseb. 

Največ jih je prihajalo iz Pakistana (2.711), Afganistana (1.066) in Alžirije (913). V letu 2019 

se je glede na leto 2018 za kar 75 % povečal nezakoniti prestop meje. Število nezakonitih 

migrantov, ki v Evropo prihajajo z afriške celine, se je v letu 2019 začelo ponovno povečevati. 

Državljani Pakistana so v letu 2019 predstavljali kar 25 % vseh nezakonitih migrantov, ki so 

želeli prestopi slovensko mejo. Več kot 1.000 oseb iz iste države je v letu 2019 prišlo tudi iz 

Alžirije (1.892), Afganistana (1.733), Maroka (1.392) in Bangladeša (1.298).  
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Vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS. 

DRŽAVA IZVORA/LETO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AFGANISTAN 13 54 211 296 114 59 109.211 311 645 1.066

ALBANIJA 22 142 180 1.153 995 898 424 63 46 85 44 76 77 150 129 104

ALŽIRIJA 4 122 48 5 62 133 913

BANGLADEŠ 79 185 16 221

BOSNA IN HERCEGOVINA 405 425 288 470 562 229 200 127 206 162 24 35

ERITREJA 17 56 53

GRUZIJA 23 47

HRVAŠKA 328 255 194 164 194 119 160 109 94 80 86 45 34 281

INDIJA 5 201

IRAK 3.219 579 240 89 1 59.491 47 42 554

IRAN 1.227 1 10.207 31 81 797

KITAJSKA 102 117

KOSOVO 9 150 93 33 69 86 63 85 165 135

LIBIJA 0 29 44

MAKEDONIJA 1.728 1.216 496 413 434 289 200 69 47

MAROKO 3 2.951 47 37 397

MOLDAVIJA 748 295 420 269 426 75

PAKISTAN 3 41 31 53 3.384 105 158 2.711

PALESTINA 1 825

ROMUNIJA 3.844 178 181 192 87 122

SIRIJA 65 63 73 166.136 81 64 708

SRBIJA 2.006 1.500 1.323 1.722 1.487 875 216 86 54 71 12 35 39

SOMALIJA 15 128 75 17 1.063

TURČIJA 3.159 820 427 734 765 256 168 155 36 51 126 111 9 74 169 260

ZVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA 2.785 2.015

 Preglednica 1: Število nezakonitih migrantov glede na državo izvora v obdobju 2001–2018 
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4.1.2 Analiza nezakonitih prehodov glede na vstop v Slovenijo 

V tem podpoglavju si bomo podrobneje pogledali, prek katerih mej nezakoniti migranti želijo 

največkrat vstopiti na slovenska tla. Od leta 2001 do leta 2007 je slovenska policija vodila 

statistiko, iz katerih sosednjih držav želijo migranti vstopiti v Slovenijo.  

S slike 5 razberemo, da največ nezakonitih migrantov policija obravnava na južni meji, to je na 

meji s Hrvaško. Največ prehodov na tej meji se je zgodilo leta 2001, ko je želelo južno mejo 

nezakonito prečkati 12.687 oseb. V naslednjih letih se je številka nezakonitih migrantov, ki so 

želeli v Slovenijo vstopiti prek južne meje, gibala med 2.000 in 5.000 oseb. Tukaj prevladujejo 

predvsem državljani Srbije in Črne gore, Makedonije, Turčije, Albanije, Bosne in Hercegovine, 

Romunije, Iraka. Migranti se za vstop v Slovenijo odločajo tudi na meji z Italijo. V obdobju 

2001–2007 je želelo prek Italije v Slovenijo vstopiti 9.662 oseb. Leta 2001 je prek Italije v 

Slovenijo želelo vstopiti 4.815 oseb, medtem ko leta 2007 le še 277 oseb. Meji z Avstrijo in 

Madžarsko pri migrantih nista tako zaželeni. V obdobju 2001–2007 je prek teh dveh meja želelo 

v Slovenijo vstopiti 4.088 oseb. Prek madžarske meje je želelo leta 2001 v Slovenijo preiti 

2.180 oseb, v naslednjih letih pa se je številka gibala okoli 250 oseb letno.  

  

 

Slika 5: Število nezakonitih migrantov po mejah v obdobju 2001–2007 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS. 
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Z vstopom Slovenije v schengensko območje konec leta 2007 je slovenska policija začela z 

letom 2008 voditi evidenco o zavrnitvi vstopov v RS. Zavrnitev vstopa v RS oziroma druge 

države članice EU določa Zakonik o schengenskih mejah. Zavrnitev vstopa v RS oziroma druge 

države članice EU merijo na kopenskih mejah, letališčih in v pristaniščih. Pod kopensko mejo 

se šteje meja z Republiko Hrvaško. Iz preglednice 2 razberemo, da policija največkrat zavrne 

državljane tretjih držav na kopenski meji, torej na meji z Republiko Hrvaško. V zadnjih 11 letih 

so policisti tako zavrnili vstop v RS 63.858 osebam oziroma skoraj 94 % vseh zavrnjenih 

državljanov tretjih držav. Povečini gre tu za državljane Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, 

Makedonije, Turčije, Kosova, nekaj je tudi državljanov Afganistana in Iraka. Na letališču Jožeta 

Pučnika Ljubljana so policisti v zadnjih 11 letih zavrnili vstop v RS 3.645 državljanom tretjih 

držav. Pri tem so te osebe največkrat državljani Turčije in Albanije. Tako je leta 2014 prek 

letališča želelo v Slovenijo vstopiti 253 državljanov Turčije in 284 državljanov Albanije, kar je 

bilo največ do sedaj. Državljani tretjih držav želijo v Slovenijo vstopiti tudi prek pristanišča 

Luka Koper. V obdobju 2008–2018 je bilo zavrnjenih 65 oseb oziroma okoli 1 % vseh 

zavrnjenih oseb v tem obdobju. Največkrat je šlo za državljane Turčije in drugih držav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS. 

4.1.3 Analiza izvajanja meddržavnih sporazumov o vračanju oseb  

Slovenija ima s sosednjimi državami sklenjene mednarodne sporazume, na podlagi katerih 

lahko policija nezakonite migrante, najdene na območju Slovenije, vrne nazaj v državo, iz 

katere so ti stopili na slovenska tla. Slovenska policija je tako tujim varnostnim organom v 

zadnjih 18 letih vrnila 29.566 oseb. Največ oseb je bilo vrnjenih na Hrvaško, kar 26.100 oseb 

oziroma nekaj več kot 88 % vseh vrnjenih oseb. V obdobju 2001–2011 je bilo na Hrvaško 

vrnjenih največ državljanov, ki so prihajali iz držav bivše Jugoslavije (Srbije in Črne gore, 

LETO/MEJA KOPENSKA MEJA LETALIŠČA PRISTANIŠČA

2008 7.713 86 24

2009 7.963 169 11

2010 7.895 209 0

2011 7.896 363 6

2012 7.677 317 6

2013 6.144 311 6

2014 3.943 621 0

2015 3.589 345 1

2016 4.296 371 10

2017 3.340 474 0

2018 3.402 379 1

Preglednica 2: Zavrnitev vstopa v RS na mejnih prehodih v obdobju 

2008–2018 
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Makedonije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Albanije), bilo pa je tudi nekaj državljanov 

Turčije. Od leta 2012 dalje pa je slovenska policija na Hrvaško nazaj vračala predvsem 

državljane afriških držav in držav Bližnjega vzhoda (Afganistan, Somalija, Eritreja, Sirija, 

Turčija, Alžirija). Na Madžarsko je bilo v 18 letih vrnjenih 2.111 oseb. Najmanj oseb je bilo 

vrnjeno avstrijskim varnostnim organom, saj so jih slovenski policisti v Avstrijo v zadnjih 18 

letih vrnili zgolj 260 oseb.  

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS. 

Za konec si bomo pogledali še trend gibanja nezakonitih prehodov meje po mesecih v letih 

2017 in 2018. S slike 6 lahko razberemo, da je bil trend števila nezakonitih migrantov dokaj 

nestabilen. Tako smo v prvih dveh mesecih leta 2017 zabeležili upad, v naslednjih treh mesecih 

pa je prišlo do porasta. Tak trend se je nadaljeval vse do konca leta 2017. V mesecu maju je 

bilo leta 2017 zabeleženih največ nezakonitih prehodov, številka se je ustavila pri 244 

migrantih. Na sliki 6 vidimo, da je bil vrhunec nezakonitih migracij v letu 2018 meseca maja. 

Takrat je mejo želelo nezakonito prečkati kar 1.283 migrantov. Tudi v naslednjih treh mesecih 

je število nezakonitih prehodov meje ostalo na 1.000 migrantih mesečno. V zadnjih dveh 

mesecih leta 2018 je bil zabeležen strm padec števila nezakonitih prehodov meje, kar lahko 

deloma pripišemo tudi bolj hladnemu vremenu, ki takrat doseže Slovenijo.   

LETO/MEJA AVSTRIJA HRVAŠKA ITALIJA MADŽARSKA 

2001 5 4.888 98 891

2002 3 2.208 80 81

2003 7 1.927 112 109

2004 9 1.548 48 100

2005 3 1.944 33 40

2006 8 1.916 27 55

2007 7 1.107 18 63

2008 23 593 98 88

2009 17 504 64 97

2010 25 429 68 54

2011 15 513 62 20

2012 17 1.005 21 21

2013 19 715 25 148

2014 14 523 45 62

2015 27 280 53 238

2016 26 592 71 31

2017 13 755 104 8

2018 22 4.653 68 5

Preglednica 3: Število oseb, ki so jih slovenski policisti vrnili tujim varnostnim organom  
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Podatki za leto 2019 kažejo, da se je število nezakonitih prehodov na območju Slovenije glede 

na leto 2018 povečalo za kar 73,8 %. Tako je leta 2019 na slovensko območje vstopilo 16.099 

nezakonitih migrantov. Prevladujejo predvsem državljani Pakistana (4.101), Alžirije (1.892), 

Afganistana (1.733), Maroka (1.392), Bangladeša (1.298) in Sirije (888). Največ jih je mejo 

želelo prestopiti v mesecu avgustu, in sicer 2.392 migrantov, kar je najvišje mesečno število po 

letu 2015. Tako kot v prejšnjih letih je tudi v letu 2019 bila najbolj obremenjena kopenska meja, 

torej meja z Republiko Hrvaško.  

Slika 6: Trend števila nezakonitih prehodov po mesecih v letih 2017 in 2018 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS. 
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5 KLJUČNE UGOTOVITVE  

V tem poglavju predstavljamo zaključke, do katerih smo prišli skozi izdelavo zaključne 

projektne naloge. 

Cilj 1: Proučiti domačo in tujo literaturo s področja migracij. 

Pri izdelavi zaključne naloge je bil naš prvi cilj proučiti domačo in tujo literaturo s področja 

migracij. V nalogi smo se naslonili predvsem na domačo literaturo in domače avtorje, saj je 

bilo v njihovih knjigah že veliko napisanega glede migracij. Po tuji literaturi smo pri IOM 

povzeli le definicijo za migracije in nezakonite migracije. Tu so si tako domači avtorji kot tudi 

IOM enotni, da migracije pomenijo premik oseb ali skupin s stalnega bivališča na drugo 

območje v svoji državi ali pa selitev v drugo državo. Pri vrstah migracij smo se oprli na dva 

vira. Malačič (2003) kot najpomembnejšo delitev migracij izpostavi delitev na notranje in 

zunanje migracije, v nadaljevanju pa jih nato deli še na stalne in začasne, primarne, sekundarne 

oziroma povratne, urbane in ruralne, posamične in skupinske, prostovoljne in prisilne, invazije 

in na koncu infiltracije. Resolucija o imigracijski politiki RS pa migracije opredeljuje v treh 

oblikah, in sicer kot regularne, svobodne migracije posameznikov, kot prisilne in kot zadnje 

nezakonite migracije. Pogledali smo si tudi različne teorije migracij. Ugotovili smo, da se ljudje 

za selitve odločajo na podlagi dveh dejavnikov. Med potisne dejavnike tako uvrščamo izgubo 

dela, nizek dohodek, razne naravne katastrofe in prav tako premalo priložnosti za osebnostni 

razvoj oseb. Med privlačne dejavnike za selitev uvrščamo možnost boljše zaposlitve drugje, 

doseganje višjega dohodka, priložnost za doseganje boljše izobrazbe. Pri vzrokih za migracije 

smo prišli do zaključka, da se ljudje selijo zaradi treh vzrokov, in sicer zaradi ekonomskih 

vzrokov (možnost boljše zaposlitve, višji dohodek, dvig življenjskega standarda), političnih in 

vojaških vzrokov (vojne, revolucije, politična preganjanja, diskriminacije) ter osebnih in 

družinskih vzrokov.  

Cilj 2: Predstavitev ključnih točk migracijske politike v RS v povezavi s Strategijo Vlade RS 

na področju migracij predvsem z vidika nezakonitih migracij.  

Resolucija o imigracijski politiki RS je bila sprejeta 14. maja 1999. V njej so bili zapisani 

temelji imigracijske politike in kako bo država izvajala imigracijsko politiko. 28. 11. 2002 je 

RS sprejela Resolucijo o migracijski politiki RS, v kateri je potrdila in dopolnila načela, cilje 

in temelje, ki jih je prej zapisala v Resolucijo o imigracijski politiki RS. Poudarek nove 

resolucije je bil predvsem na ukrepih za uresničevanje v kontekstu s sodobnimi migracijami ter 

novih pristopih k razvijanju skupne politike migracij EU. Po množičnem migrantskem valu, ki 

se je zgodil jeseni leta 2015, je RS ugotovila, da na področju migracij nima pripravljene 

najboljše strategije. Zato je sredi leta 2019 sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij, 

ki bo celovito predstavljala boj Slovenije proti migracijam. Celotna strategija naj bi temeljila 
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predvsem na medresorskem povezovanju. Med šestimi horizontnimi stebri, ki sestavljajo to 

strategijo, je V. steber namenjen nezakonitim migracijam in vračanju le-teh. Prišli smo do 

zaključka, da bo morala RS vse do priključitve Republike Hrvaške schengenskemu območju 

predvsem iskati ravnovesje med kakovostnim zagotavljanjem varnosti zunanje schengenske 

meje ter hkrati zagotoviti čim hitrejši pretok ljudi in blaga čez mejne prehode. Pri vsem tem pa 

se slovenska policija srečuje z nekaterimi omejitvami, pri čemer sta glavni kadrovska in 

infrastrukturna pomanjkljivost. RS bo prav tako morala izboljšati predvsem sodelovanje s 

konzularnimi predstavništvi tretjih držav, ki bi bila ključna pri ugotavljanju in potrjevanju 

identitet svojih državljanov, ki so v postopku odstranitve iz države. Prišli smo do zaključka, da 

je pomembno, da RS izvaja redne analize tveganja, si izmenjuje informacije tako s slovenskimi 

kot tudi tujimi policijskimi atašeji.  

3. cilj: Analiza statističnih podatkov o nezakonitih migracijah v Sloveniji. 

Pri analizi nezakonitih migracij v Sloveniji smo najprej prišli do zaključka, da so bili v obdobju 

2001–2012 med nezakonitimi migranti, ki so želeli nezakonito prečkati slovensko mejo, 

predvsem državljani držav bivše Jugoslavije (Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, 

Makedonije, Albanije). V letu 2001 je zelo veliko nezakonitih migrantov prihajalo tudi iz 

Romunije, Irana, Iraka in Turčije, vendar je število migrantov iz teh držav v naslednjih letih 

močno upadlo. Število nezakonitih migrantov je od leta 2001 dalje stalno padalo, najmanj jih 

je tako želelo nezakonito vstopiti na slovensko območje leta 2014, ko se je številka ustavila pri 

768 migrantih. Po letu 2012 smo ugotovili, da se je začela nekoliko spreminjati struktura 

nezakonitih migrantov. Tako so v Evropo in hkrati na slovensko območje začeli prihajati 

predvsem migranti z afriške celine in držav Bližnjega vzhoda (Alžirije, Maroka, Sirije, 

Afganistana, Irana, Iraka, Pakistana). Vsem migrantom Slovenija predstavlja samo tranzitno 

državo, skozi katero morajo iti, da pridejo do držav zahodne in severne Evrope. Svoj vrhunec 

je migrantska kriza doživela jeseni leta 2015, ko je želelo slovensko mejo v zgolj štirih mesecih 

prečkati 360.160 migrantov. V naslednjih dveh letih se je število nezakonitih prehodov meje 

ustavilo pri približno 2.000 prehodih letno. Leta 2018 se je številka ponovno povzpela proti 

10.000 nezakonitih prehodov in naraščanje lahko pričakujemo tudi v naslednjih letih. Največ 

nezakonitih migrantov želi v Slovenijo vstopiti na zunanji meji EU, torej na meji z Republiko 

Hrvaško. Slovenija ima prav tako z vsemi svojimi sosednjimi državami sklenjene mednarodne 

sporazume o vračanju oseb. Tako je slovenska policija največ migrantov vrnila v Republiko 

Hrvaško, najmanj pa v Avstrijo, v zadnjih 18 letih zgolj 260 migrantov.  

4. cilj: Predlogi, kako zmanjšati nezakonite migracije na mejah s Slovenijo. 

Slovenija bi morala najprej povečati število policistov, ki bi svoje delo opravljali na južni meji. 

Policisti so že sedaj dokaj obremenjeni, v primeru, če bi prišlo do ponovnega večjega 

migrantskega vala, pa je vprašanje, če bi ga policisti v takšnem številu lahko zaustavili. Zato bi 
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lahko Vlada RS razmislila, da vojski podeli večja pooblastila. Tako bi bilo treba aktivirati 37. 

a člen Zakona o obrambi, s čimer bi vojski omogočili, da pomaga pri varovanju zunanje meje 

in tako zmanjša nezakonite prehode meje. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi na ravni EU 

doseči nek dogovor. Prav tako bi lahko države članice EU, ki ne mejijo na zunanjo schengensko 

mejo, prispevale določeno število svojih varuhov meje na območja, kot je RS, in bi na ta način 

prispevale k varovanju schengenske meje ter s tem nudile pomoč. Slovenija in z njo EU bi 

morali namesto zaostrovanja nadzora na svojih zunanjih mejah več sredstev nameniti za 

reševanje težav v državah, od koder prihajajo nezakoniti migranti v EU. 
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6 SKLEP 

Migracije so bile že od začetka človeštva vedno prisotne in to lahko pričakujemo tudi v 

prihodnosti. Migracije pomenijo premik oseb ali skupin s stalnega bivališča na neko drugo 

ozemlje, bodisi znotraj svoje matične države ali pa v neko drugo državo. V zaključni nalogi 

projektni smo se osredotočili predvsem na nezakonite migracije v Sloveniji. Pojem nezakonite 

migracije pomeni gibanje oseb ali skupin, pri čemer njihovo gibanje poteka zunaj določenih 

zakonov ali drugih predpisov. V nalogi smo se osredotočili na obdobje 2001–2018.  

Trend nezakonitih migracij na območju Slovenije je bil od leta 2001, ko smo začeli s 

proučevanjem, vedno v padanju. Če smo tako leta 2001 zabeležili nekaj več kot 20.500 

nezakonitih prehodov meje letno, je bilo le-teh leta 2011 zgolj še 887. Ugotovili smo tudi, da 

so med letoma 2001 in 2011 med nezakonitimi migranti, ki so želeli prečkati slovensko mejo, 

prevladovali predvsem državljani držav bivše Jugoslavije. Med njimi so prevladovali predvsem 

državljani Srbije. Po letu 2011 pa smo opazili, da se je začela spreminjati struktura nezakonitih 

migrantov. Znatno se je povečalo število migrantov, ki so prihajali z afriške celine in držav 

Bližnjega vzhoda. V upanju na boljše življenjske razmere so ti migranti pripravljeni plačati 

velike vsote denarja za njihove razmere tihotapcem, ki jih nato nezakonito spravijo v Evropo. 

Na območje Slovenije so tako začeli nezakonito prihajati državljani Afganistana, Alžirije, 

Maroka, Irana, Iraka, Pakistana, Sirije in Libije. Svoj vrhunec nezakonitih prehodov meje je 

Slovenija doživela jeseni leta 2015. Takrat je želelo mejo prečkati več kot 360.000 migrantov. 

V naslednjih letih se je stanje nato ponovno umirilo, vse do leta 2018, ko se je številka 

nezakonitih prehodov meje povzpela proti 10.000 migrantov letno.  

V prihodnjih letih lahko pričakujemo še večje naraščanje nezakonitih migrantov na slovenskem 

območju. Največ migrantov na slovensko območje vstopi na naši južni meji, torej na meji z 

Republiko Hrvaško, in tak trend se bo najbrž nadaljeval tudi v prihodnosti. Trend se bo 

nadaljeval toliko časa, dokler se razmere v državah, iz katerih večinoma v zadnjih letih prihajajo 

nezakoniti migranti, ne bodo umirile. Ko bo enkrat prišlo do tega, lahko pričakujemo, da se bo 

gibanje migrantov zmanjšalo, saj bodo imeli v svoji domovini možnost za mirnejše in varnejše 

življenje, kot so ga imajo sedaj. 

V bodoče bi lahko na področju nezakonitih migracij proučili, kakšno finančno breme 

predstavljajo nezakoniti migranti RS, kakšna je njihova vključenost v družbo. V naslednjih 

nalogah bi lahko podrobneje analizirali ciljne države nezakonitih migrantov v EU.  
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