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USMERJENA ŠTUDIJA 2018 

Vpliv vizumske liberalizacije na ciljne 
države članice EU: nacionalni 

prispevek Slovenije  

 

 
Študijo je pripravil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v sodelovanju z Nacionalno 

kontaktno točko Evropske migracijske mreže v Republiki Sloveniji, Ministrstvom za notranje zadeve 

Republike Slovenije, Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

 

Evropska migracijska mreža je bila ustanovljena zaradi potrebe po izmenjavi informacij o vseh vidikih 

migracij in vzpostavitve enotne azilne ter migracijske politike. Odločba Sveta 2008/381/ES, ki je 

pravna podlaga za vzpostavitev Evropske migracijske mreže, je bila sprejeta 14. maja 2008. 

 

Več informacij o Evropski migracijski mreži je dostopnih prek: www.emm.si. 

 Omejitev odgovornosti: Odgovori v nadaljevanju so bili pripravljeni predvsem z namenom 

oblikovanja Zbirnega poročila za EMN usmerjeno študijo z zgornjim naslovom. Sodelujoče 

nacionalne kontaktne točke EMN so pripravile informacije, ki so po njihovem prepričanju ažurne, 

objektivne in zanesljive skladno s kontekstom ter zamejitvami te študije. Informacije tako morda 

ne podajajo popolnega opisa in ne predstavljajo uradnega stališča države nacionalne kontaktne 

točke EMN v celoti. 

  

http://www.emm.si/
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Ključni podatki (nacionalni prispevek)  

 

                                       

1 Zakon o tujcih (ZTuj-2), (Uradni list RS, št. 50/2011, 57/2011 - popr., 26/2014, 90/2014, 19/2015, 47/2015 

- ZZSDT, 5/2017, 59/2017). 
2 Uradni list, št. 40, 28. 5. 1999. 
3 Uradni list, št. 106, 6. 12. 2002. 
4 Vir: http://mzz.gov.si/index.php?id=43, 14. 8. 2011. 
5 Deklaracija o zunanji politiki RS iz leta 2015 med prednostnimi območji zunanje politike RS izpostavlja Zahodni 

Balkan, Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS iz leta 2017 pa med 
prednostnimi geografskimi območji navaja tako Zahodni Balkan kot evropsko sosedstvo. 

Namen izdajanja vizumov je uravnavanje in nadzor priseljevanja, predvsem pa o(ne)mogočanje 

vstopa določenim kategorijam oseb, kar opredeljujejo predvsem politični, varnostni ter gospodarski 

kriteriji posamezne države. Na zakonodajni ravni pogoje in načine vstopa, zapustitve ter bivanja 

tujcev v Republiki Sloveniji (RS) ureja Zakon o tujcih.1 Na formalni ravni je vizumska politika RS 

delno orisana v Resoluciji o imigracijski politiki RS iz leta 1999 (ReIPRS)2 in Resoluciji o migracijski 

politiki RS (ReMPRS)3 iz leta 2002. To je tudi obdobje intenzivnega prilagajanja vizne politike in 

zakonodaje evropskemu pravnemu redu, saj je Slovenija 1. 5. 2004 postala članica Evropske unije 

(EU), 22. 12. 2007 pa članica schengenskega območja. Kot izhaja iz letnih poročil o delovanju 

Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ),4 sta bili po vstopu v EU prednostni nalogi Slovenije intenzivno 

in aktivno prizadevanje za liberalizacijo vizumskega režima na Zahodnem Balkanu ter širjenje 

možnosti dejanskega dostopa do vizumskih (širše konzularnih) storitev v tujini in Sloveniji. 

V skladu s slovensko zakonodajo so za vodenje in odločanje v postopkih ter v zvezi z izdajo, 

razveljavitvijo, podaljšanjem in za preklic vizumov pristojna diplomatska predstavništva ter 

konzulati RS. V izjemnih primerih, ki jih določa Zakon o tujcih, izdaja vizume tudi MZZ. Prav tako 

je MZZ v primerih in na način, ki jih določa Vizumski zakonik, pristojno za podaljšanje veljavnosti 

vizuma za kratkoročno bivanje, v skladu z ZTuj-2 pa za razveljavitev vizuma za dolgoročno bivanje, 

nastopa pa tudi kot pritožbeni organ zoper odločitve diplomatsko-konzularnih predstavništev. 

Policija, ki je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), je pristojna za opravljanje mejne 

kontrole, za zavrnitev tujca na meji, za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje na meji ter za 

razveljavitev in preklic vizuma. MNZ je pritožbeni organ zoper odločitve Policije. Opravlja upravne 

in strokovne zadeve, ki se nanašajo na migracijsko politiko, vstop, zapustitev ter prebivanje tujcev 

v državi, pri čemer sodeluje tudi z drugimi pristojnimi ministrstvi. Za izdajo dovoljenj za prebivanje 

so v Sloveniji pristojne upravne enote kot organ državne uprave.  

Evidence pri nas niso med seboj povezane, kontrole vstopa ni, tujca iz držav, za katere velja 

brezvizumski režim, se začne beležiti šele, ko bodisi prijavi prebivališče ali začne postopek za izdajo 

delovnega dovoljenja (oz. enotnega dovoljenja za delo in prebivanje). 

Na splošno je imela vizumska liberalizacija pozitiven učinek na odnose z državami Zahodnega 

Balkana in Vzhodnega partnerstva. Ob tem je potrebno dodati, da ima Slovenija vzpostavljene 

tesnejše vezi (bilateralni odnosi, gospodarska menjava, sodelovanje na področju kulture in 

izobraževanja itd.) z državami Zahodnega Balkana zaradi geografske in jezikovne bližine ter skupne 

zgodovine,5 kar pomeni, da so tudi učinki vizumske liberalizacije občutnejši za države Zahodnega 

Balkana. Pred uvedbo brezvizumskega režima je MZZ obravnavalo številne pritožbe zaradi 

vizumskih postopkov; večina je bila neutemeljenih, kar je kazalo na nestrinjanje ljudi zaradi 

omejitve, ki so jo smatrali kot nepotrebno. Težava se je pokazala, ko so nekatere od teh držav v 

zadnjih dveh letih začele sproščati vizumske režime nasproti drugim tretjim državam, kar ima 

(praviloma negativne) učinke tudi v Sloveniji. Z vidika meddržavnih odnosov, mobilnosti ljudi, 

možnosti dovoljenega priseljevanje, gospodarstva, kulture deležniki vpliv vizumske liberalizacije 

ocenjujejo kot pozitiven. Med negativnimi učinki vizumske liberalizacije navajajo, da se je sicer 

nekoliko povečalo število zlorab brezvizumskega režima, vendar ne kritično (pred uvedbo 

brezvizumskega režima pa je prihajalo do zlorab vizumov). Tudi pri učinkih vizumske liberalizacije 

je zaznati razliko med državami Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva: zaradi bližine držav 
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Sklop 1: Nacionalni okvir 

SKLOP 1.1.:OPIS STANJA V DRŽAVI 

V1.1. Analizirajte kratkoročne (v obdobju dveh let) in dolgoročne (obdobje, daljše od dveh 

let) trende, ki so se pojavili v vaši državi članici po uvedbi brezvizumskega režima, 

ter jih razčlenite glede na regiji in zadevne tretje države.  

Zahodni Balkan –Makedonija, Črna gora, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina: 

                                       

6 Vir: http://www.mnz.gov.si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/statistika/ v dokumentih »Veljavna 
dovoljenja za prebivanje«. 

Zahodnega Balkana pri vstopu v schengenski sistem večinoma gravitirajo na Slovenijo, kar je 

razvidno iz statističnih podatkov (več prehodov na zunanji meji), na migracijske vzorce ter dinamiko 

vplivajo tudi politične spremembe.  

Na Policiji pojasnjujejo, da so vzorci migracij iz obeh regij zelo podobni, zato razčlenitev na države 

Zahodnega Balkana in države Vzhodnega partnerstva ni smiselna, se pa migracije razlikujejo v 

obsegu, ki je odvisen tudi od velikosti države, migracijskega potenciala države, t. i. spodbujevalnih 

dejavnikov oz. push faktorjev (torej od interesa državljanov dotične države za potovanje). V primeru 

uvajanja brezvizumskega režima v vseh državah, ki so predmet študije, je bilo po uvedbi vizumske 

liberalizacije zaznati upad nezakonitih prehodov (torej klasičnih nedovoljenih migracij), čez določen 

čas (vedno daljši od treh mesecev) pa se začnejo pojavljati primeri nezakonitega prebivanja, 

večinoma prekoračitev dovoljenega časa prebivanja, pa tudi primeri dela na črno. Državljani držav, 

ki uživajo vizumsko liberalizacijo in so predmet te študije, se pojavijo na prvem mestu glede 

nedovoljenega prebivanja. 

V letu 2015 je v Sloveniji bivalo 102.490 tujcev iz tretjih držav z veljavnim dovoljenjem za bivanje, 

od tega jih je bilo 80.055 iz držav, za katere velja brezvizumski režim. V letu 2016 je v Sloveniji na 

podlagi dovoljenj bivalo 110.849 tujcev iz tretjih držav, od tega 86.976 iz držav brez vizumske 

obveznosti, ki so predmet te študije. Zadnji dostopni podatki so na voljo za leto 2017, ko je v 

Sloveniji bivalo 124.432 tujcev iz tretjih držav, med temi pa jih je bilo 98.467 iz držav, ki jih 

obravnava študija.6  

Ob uvedbi prvega ciklusa vizumske liberalizacije z Makedonijo, Črno goro in Srbijo je Policija 

pripravila oceno ogroženosti za te države, ki je bila posodobljena ob drugem krogu, ko je bil uveden 

brezvizumski režim z Bosno in Hercegovino ter Albanijo, kjer so te učinke tudi predvideli. Ocene 

ogroženosti se sicer ne pripravljajo ob vsakokratni sklenitvi sporazuma o brezvizumskem režimu s 

posamezno državo, saj ocenjujejo, da se vedno pojavljajo isti vzorci, ob uvedbi brezvizumskega 

režima z državami Vzhodnega partnerstva so učinke predvideli v rednih analizah. Vzorci so odvisni 

predvsem od tega, ali je Slovenija ciljna država za tretje države, s katerimi se uvaja brezvizumski 

režim. Za države Zahodnega Balkana je Slovenija vsekakor bolj zanimiva kot za države Vzhodnega 

partnerstva. 

Vstop, bivanje in dovoljenja za prebivanje tujcev ureja Zakon o tujcih ter določa, da tujec, ki za 

vstop v RS in za bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v RS vstopa, v njej biva in se giblje na območju 

držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma največ 90 dni v katerem koli 

obdobju 180 dni. Državljani tretjih držav, ki so predmet te študije, lahko pridobijo dovoljenje za 

začasno prebivanje (glede na predvideni namen bivanja: študij, delo v RS, vendar ga morajo 

praviloma pridobiti pred vstopom v državo. Prošnja za izdajo dovoljenja se vloži pri diplomatskem 

predstavništvu ali konzulatu RS v tujini ali pri pristojnem organu v RS. Če dovoljenja zaradi 

nepredvidenih okoliščin ni mogel pridobiti pred vstopom v državo, mu lahko dovoljenje vroči pristojni 

organ, ki je dovoljenje izdal, če je tujec v Sloveniji zakonito in je bila prošnja za izdajo prvega 

dovoljenja za začasno prebivanje vložena pred njegovim vstopom v državo, tujec pa je že pred 
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Vzhodno partnerstvo–Moldavija, Gruzija, Ukrajina: 

 

V1.2. Katere so osrednje povezave med izvornimi državami in vašo državo članico oziroma 

ključni spodbujevalni dejavniki, razčlenjeni po zadevnih regijah in tretjih državah?  

Zahodni Balkan –Makedonija, Črna gora, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina: 

vstopom v državo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini dal prstne odtise, po 

vstopu v državo pa je o vstopu v državo, naslovu ter trajanju nameravanega bivanja v državi in o 

razlogih, zaradi katerih prvega dovoljenja za začasno prebivanje ni mogel pridobiti pred vstopom v 

državo, obvestil pristojni organ za izdajo dovoljenja. 

Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava v RS zaradi zaposlitve ali dela, združitve 

družine, študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja in praktičnega 

usposabljanja, sodelovanja oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev,  

drugih upravičenih ter z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih 

razlogov ali zaradi interesa RS. Prav tako se lahko dovoljenje za začasno prebivanje izda tujcem, ki 

imajo status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU, tujcem slovenskega rodu do drugega 

kolena v ravni vrsti, otrokom tujcev, rojenih v RS, žrtvam trgovine z ljudmi, žrtvam nezakonitega 

zaposlovanja, tujcem, ki jim je bilo v RS dovoljeno zadrževanje. 

Tujci, študenti tretjih držav, ki so predmet te študije, morajo prošnjo za izdajo prvega dovoljenja 

za začasno prebivanje vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini oz. pri 

pristojnem organu v RS. Prošnjo mora tujec vložiti pri pristojnem organu v RS pred potekom 

dovoljenega prebivanja. O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno 

prebivanje se izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o 

prošnji. 

Tujec, ki želi prebivati v RS, mora imeti veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri 

mesece daljša od nameravanega prebivanja v RS, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna 

sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače 

zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v RS. 

Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih 

sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali 

zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki 

so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v RS ali 

v tujini. 

/ 

Med ključnimi spodbujevalnimi dejavniki je boljši življenjski standard. Državljani Bosne in 

Hercegovine prednjačijo pri iskanju zaposlitve v slovenskih ter evropskih podjetjih, v manjšem 

obsegu je ta spodbujevalni dejavnik zaznati državljani Srbije, pri katerih se zdi, da se bolj 

osredotočajo na ustanavljanje podjetij v Sloveniji. Med srbskimi državljani, ki se zaposlujejo v 

Sloveniji, se številni zaposlijo v prevozniških podjetjih, medtem ko se državljani Bosne in 

Hercegovine pretežno usmerijo v gradbeništvo ter kmetijstvo. Za državljane Črne gore in 

Makedonije ni izdanih veliko dovoljenj za prebivanje.  

Spodbujevalni dejavniki so torej predvsem ekonomske narave, vendar pa vplivajo tudi na t. i. pull 

faktorje – izbiro ciljne države in kakšen je pričakovan uspeh ob prihodu v ciljno državo (vključno z 

zaposlitvenimi možnostmi). Med pomembnejšimi dejavniki je tudi združevanje z družinskimi člani, 

kar je že sekundarni učinek migracij.  
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V1.3. Katere nacionalne institucije in/ali državni organi so zadolženi za izvajanje procesa 

vizumske liberalizacije ter kakšna je njihova vloga v tem procesu? 

 

V1.4. Ali je prišlo do sprememb nacionalne zakonodaje v povezavi z uvedbo 

brezvizumskega režima? Če je odgovor pritrdilen, pojasnite obseg in vpliv teh 

sprememb na skupine tujcev iz tretjih držav, zajetih v tej študiji.  

 

                                       

7Uradni list RS, št. 50/11, 57/11 – popr., 26/14, 45/14 – UPB1, 90/14, 19/15, 47/15 – ZZSDT, 5/17, 
16/17 – UPB2, 59/17, 1/18 – UPB3, 9/18 – popr.  

8 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), Uradni list RS, št. 47/2015, 
10/2017 – ZČmIS, 59/2017, 31/2018. 

Vzhodno partnerstvo – Moldavija, Gruzija, Ukrajina: 

Dejavniki se med obravnavanima regijama občutno ne razlikujejo, vendar so učinki priseljevanja v 

Slovenijo iz držav Vzhodnega partnerstva manjši zaradi manjšega obsega priseljevanja.  

Medtem ko je za sooblikovanje vizumske politike na ravni EU pristojno MZZ, politika upravljanja 

meja na nacionalni ravni sodi pod pristojnost MNZ. Za izvajanje brezvizumskega režima je pristojna 

Policija, ki izvaja mejno kontrolo. Pri izvajanju mejne kontrole Policija preverja, ali oseba izpolnjuje 

vstopne pogoje, med temi tudi morebitni vizum, če je ta potreben. Če vizum ni potreben, Policija 

preverja namen in cilj potovanja v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah. 

Policija ima torej nadzorstveno vlogo: je organ nadzora meje, mejne kontrole in pristojna za 

odkrivanje nedovoljenega prebivanja. Uvedba vizumske liberalizacije je tako spremenila naravo dela 

Policije: bolj pozorni so morali biti na mejnih prehodih in manj pozornosti je bilo potrebne na t. i. 

zeleni meji. 

Ureditev brezvizumskega režima se izvaja neposredno na podlagi zakonodaje EU/Vizumskega 

zakonika. 8(2) člen Zakona o tujcih (ZTuj-2)7 določa: »Seznam držav, katerih državljani za vstop v 

/RS/ potrebujejo vizum, ureja pravni red /EU/, ki določa seznam tretjih držav, katerih državljani 

morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizum in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve.« 

Sprememba ZTuj v 2014 je začela nekoliko razlikovati med kategorijami tujcev, med temi tudi tujci, 

ki lahko v Slovenijo vstopijo v okviru brezvizumskega režima; in omogoča pridobitev dovoljenja za 

prebivanje pod lažjimi pogoji. Vendar uvedba vizumske liberalizacije ni pogojevala spremembe 

zakonodaje na tem področju. 

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev8 je uredil opravljanje sezonskega dela za 

tujce – tako tiste, ki vstopni vizum potrebujejo, kot tiste, ki prihajajo iz držav z brezvizumskim 

režimom. Državljani držav z brezvizumskim režimom lahko vstopijo in prebivajo v državi brez 

vizuma na podlagi dovoljenja, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje za sezonsko delo. Enako velja 

za servisne in montažne storitve, ki jih opravljajo podjetja s sedežem v tretji državi – na podlagi 

prijave na Zavodu RS za zaposlovanje lahko tujci vstopijo v državo za 90 dni in opravljajo servisne 

in montažne storitve. 
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V1.6. Ali imate morebitne druge relevantne pripombe v tem sklopu, ki niso naslovljene 

zgoraj? Če je odgovor pritrdilen, jih izpostavite spodaj.  

 

 

V1.5. Ali so v povezavi s postopkom vizumske liberalizacije v vaši državi (članici) potekale 

javne/politične razprave? Če je odgovor pritrdilen, o katerih osrednjih izzivih se je 

razpravljalo in kako je to vplivalo na nacionalno politiko, povezano z vizumsko 

liberalizacijo? 

Ob uvajanju brezvizumskega režima so potekale strokovne razprave na ravni delovnih skupin v 

Bruslju in v državah članicah, na podlagi katerih so bila oblikovana stališča. Vizumska liberalizacija 

za prvi krog držav je bila uvedena leta 2009, kmalu po predsedovanju RS Evropskemu svetu; 

pogovori o uvedbi brezvizumskega režima so potekali tudi v času predsedovanja RS Evropskemu 

svetu. V Sloveniji obsežnih javnih razprav ob uvedbi vizumske liberalizacije ni bilo.  

/ 
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SKLOP 1.2.:STATISTIČNI PODATKI  

Tabela 1.2.1.: Skupno število prehodov (oseb) na zunanji meji (EU), razčlenjeno po državljanih držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik  
Obdobje (2007–2017) 

 
 

Skupno število prehodov 

(oseb) na zunanji meji (EU),  

po državljanih držav brez 

vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI – ni podatka (no information) 

Črna gora NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Srbija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Albanija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Bosna in Hercegovina NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Moldavija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Gruzija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Ukrajina NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Skupaj  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Skupno število prehodov 

zunanje meje (EU) 
NI NI 

47.940.
074 

48.348.
719 

48.314.
718 

51.156.
438 

54.230.
224 

56.534.
196 

60.906.
914 

64.595.
780 

61.888.
348 

Vir podatkov: Policija 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumske obveznosti: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija 

(28. 4. 2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Policija objavlja število potnikov na mejnih prehodih, razčlenjeno po vrsti meje in mejnih prehodih. Podatki o potnikih so razčlenjeni na državljane EU in državljane 

tretjih držav, vendar ne po posameznih državah (dostopno prek: https://www.policija.si/index.php/en/statistika/mejna-problematika/60197-tevilo-potnikov-na-

mejnih-prehodih).Policija števila zakonitih prehodov (oseb), razčlenjenega po državljanstvu, ne beleži. 

 

https://www.policija.si/index.php/en/statistika/mejna-problematika/60197-tevilo-potnikov-na-mejnih-prehodih
https://www.policija.si/index.php/en/statistika/mejna-problematika/60197-tevilo-potnikov-na-mejnih-prehodih
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Tabela 1.2.2.: Skupno število zaznanih nedovoljenih prehodov meje državljanov držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik Obdobje (2007–2017)  

Skupno število zaznanih 

nedovoljenih mejnih 

prehodov državljanov držav 

brez vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija 170 67 47 15 8 14 2 8 9 2 6  

Črna gora 22 18 7 6 3 4 5 1 6 0 2  

Srbija 757 177 85 49 72 44 28 32 12 30 39  

Albanija  369 64 44 86 44 76 77 148 111 126 102  

Bosna in Hercegovina  171 120 206 145 31 46 23 34 23 9 23  

Moldavija 5 4 0 0 1 0 1 0 2 0 1  

Gruzija  9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ukrajina  3 14 2 2 2 2 2 4 1 1 2  

Skupaj 1.506 465 392 303 161 186 138 227 164 168 175  

Skupno število 

nedovoljenih prehodov 

meje 

2.012 1.043 793 734 884 1.353 888 722 437 1.077 1.934 Vir podatkov: Policija 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumske obveznosti: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija 

(28. 4. 2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

Podatki kažejo na pomemben upad nedovoljenih prehodov meje državljanov držav brez vizumske obveznosti v obravnavanem časovnem obdobju, kar za 88 odstotkov, 

medtem ko je skupno število nedovoljenih migracij med letoma 2007 in 2017 upadlo le za štiri odstotke. Za obravnavano obdobje je sicer značilno občutno nihanje v 

številu zaznanih nedovoljenih prehodov meje: največ nedovoljenih prehodov meje, tj. 2.012, je bilo zabeleženih leta 2007, pri čemer so državljani tretjih držav, za 

katere je bila od leta 2007 naprej uveden brezvizni režim, predstavljali skoraj 75 odstotkov nedovoljenih prehodov meje (med temi državljani držav Zahodnega Balkana 

74 odstotke in državljani držav Vzhodnega partnerstva le en odstotek; kar 37 odstotkov nedovoljenih prehodov meje predstavljajo državljani Srbije, sledijo državljani 
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Albanije z 18 odstotki). Leta 2017 število nedovoljenih prehodov meje ni bilo občutno nižje, tj. 1.934 zabeleženih nedovoljenih prehodov meje; vendar so državljani 

držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva z uvedenim brezviznim režimom predstavljali le 9 odstotkov nedovoljenih prehodov (med temi državljani držav 

Zahodnega Balkana skoraj 8,9 odstotkov). Najnižje število nedovoljenih prehodov meje je bilo v obravnavanem obdobju zabeleženo leta 2015 (437), ko so državljani 

obravnavanih tretjih držav predstavljali 37,5 odstotkov nedovoljenih prehodov (med temi državljani obravnavanih držav Zahodnega Balkana 36,8 odstotkov vseh 

nedovoljenih prehodov, pri čemer občutno prednjačijo državljani Albanije s četrtino vseh nedovoljenih prehodov. Po letu 2007 je število nedovoljenih prehodov meje 

državljanov obravnavanih držav upadlo na manj kot polovico, državljani teh držav so najnižji delež nedovoljenih prehodov meje predstavljali leta 2017, malenkost višji 

odstotek je bil zabeležen leta 2012 (13,7 odstotkov), ko sta bila sporazuma o odpravi vizumske obveznosti sklenjena še s preostalima državama Zahodnega Balkana. 

Državljani Srbije in Albanije predstavljajo kar dve tretjini zaznanih nedovoljenih mejnih prehodov državljanov držav brez vizumske obveznosti: v obravnavanem obdobju 

je bilo zaznati največje število nedovoljenih prehodov meje državljanov Srbije (34 odstotki zaznanih nedovoljenih mejnih prehodov državljanov držav brez vizumske 

obveznosti), sledijo jim državljani Albanije s 32 odstotki zaznanih nedovoljenih mejnih prehodov državljanov držav brez vizumske obveznosti. Med zaznanimi 

nedovoljenimi mejnimi prehodi državljanov držav brez vizumske obveznosti državljani držav Vzhodnega partnerstva predstavljalo majhen delež, tj. od 0,6 odstotka 

leta 2016 do 4,1 odstotka leta 2008. V povprečju državljani držav Vzhodnega partnerstva predstavljajo 1,5 odstotka zaznanih nedovoljenih mejnih prehodov državljanov 

držav brez vizumske obveznosti.   
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Tabela 1.2.3: Skupno število vlog državljanov tretjih držav za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje 

Kazalnik Obdobje (2007–2017)  

Skupno število vlog 

državljanov tretjih držav za 

izdajo vizuma za kratkoročno 

bivanje 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija 5.050 7.086 6.459 537 54 3 0 0 0 0 1  

Črna gora 2.952 9.019 10.028 6 3 0 0 1 1 1 0  

Srbija 31.511 37.887 40.290 813 294 86 118 151 120 115 113  

Albanija  945 42 28 278 10 2 0 0 0 0 0  

Bosna in Hercegovina  18.823 20.719 21.324 20.969 381 48 29 22 1 1 0  

Moldavija 486 50 56 44 20 27 26 3 3 1 0  

Gruzija  232 182 14 16 20 11 17 23 16 15 6  

Ukrajina  5.700 6.724 4.955 5.313 8.447 9.678 8.884 6.335 6.292 5.679 2.747  

Skupaj 
65.69

9 
81.699 83.154 27.976 9.229 9.855 9.074 6.535 6.433 5.812 2.867 Vir podatkov: MZZ 

Skupno število vlog vseh 
državljanov tretjih držav 

za izdajo vizuma za 
kratkoročno bivanje 

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

*Datumi sporazumov o odpravi vizumske obveznosti: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija 

(28. 4. 2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Med letoma 2007 in 2017 se je število vlog za vizume za kratkoročno bivanje državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od 

leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, zmanjšalo kar za 96 odstotkov. Državljani teh držav so največ vlog za izdajo vizuma za kratkoročno 

bivanje vložili leta 2009 (83.154 vlog), med temi so državljani držav Zahodnega Balkana predstavljali skoraj 94 odstotkov (največ vlog – skoraj polovico – so vložili 

državljani Srbije, ki jim sledijo državljani Bosne in Hercegovine z več kot četrtino vlog). Najmanj vlog za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje je bilo vloženih leta 2017 

(2.867 vlog), od teh so državljani Ukrajine vložili skoraj 96 odstotkov vlog, državljani Srbije pa 3,9 odstotkov vlog. Največji upad v številu vlog za vizume za kratkoročno 

bivanje državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, je bilo 

zaznati med letoma 2009/2010 in 2010/2011, ko je število vlog upadlo za dve tretjini. Državljani držav Vzhodnega partnerstva so vložili 23 odstotkov vlog za vizume 

za kratkoročno bivanje državljanov tretjih držav, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti; od teh so državljani Ukrajine vložili 

kar 98 odstotkov vlog. Med državljani držav Zahodnega Balkana prednjačijo državljani Srbije, ki so vložili 36 odstotkov vlog, sledijo jim državljani Bosne in Hercegovine, 

ki so vložili 27 odstotkov vlog za izdajo vizumov za kratkoročno bivanje državljanov tretjih držav, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske 

obveznosti. Med obravnavanimi državami so v zajetem časovnem obdobju najmanj vlog – 0,4 odstotka – vložili državljani Albanije. 
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Tabela 1.2.4.: Skupno število zavrnjenih vlog za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje po državljanstvu tretje države 

Kazalnik Obdobje (2007–2017)  

Skupno število zavrnjenih 

vlog za izdajo vizuma za 

kratkoročno bivanje po 

državljanstvu tretje države 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija 426 720 472 9 0 0 0 0 0 0 0  

Črna gora 92 271 203 0 0 0 0 0 0 0 0  

Srbija 918 1.303 1.611 40 35 16 9 21 4 15 10  

Albanija  49 17 2 7 0 0 0 0 0 0 0  

Bosna in Hercegovina  1.082 1.322 1.465 684 6 0 1 0 0 0 0  

Moldavija 74 15 7 4 0 1 1 0 0 0 0  

Gruzija  40 47 0 6 0 0 0 0 0 0 0  

Ukrajina  208 436 194 108 54 90 188 99 240 46 13  

Skupaj 2.889 4.131 3.954 858 89 107 199 120 244 61 23 Vir podatkov: MZZ 

Število vseh zavrnjenih 
vlog za izdajo vizuma za 

kratkoročno bivanje 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

*Datumi sporazumov o odpravi vizumske obveznosti: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija 

(28. 4. 2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

Podobno kot pri številu vlog za vizume za kratkoročno bivanje državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni 

sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, se je tudi število zavrnjenih vlog za izdajo vizuma med letoma 2007 in 2017 zmanjšalo za več kot 99 odstotkov. Največ vlog 

je bilo zavrnjenih leta 2008 (4.131) in 2009 (3.954),v letu 2010 je bil zabeležen upad števila zavrnjenih vlog za izdajo vizuma za 78,3 odstotkov. V letu 2008, ko je 

bilo zavrnjeno največ vlog za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje, so skoraj dve tretjini zavrnjenih vlog predstavljale vloge državljanov Albanije (32 odstotkov) in 

Srbije (31,5 odstotkov), zavrnjene vloge držav Vzhodnega partnerstva pa 12 odstotkov (med temi kar 10,6 odstotkov zavrnjene vloge državljanov Ukrajine). V 
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obravnavanem obdobju zavrnjene vloge državljanov držav Vzhodnega partnerstva predstavljajo slabih 15 odstotkov zavrnjenih vlog tretjih držav, s katerimi so bili od 

leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti. 36 odstotkov zavrnjenih vlog v obravnavanem obdobju predstavljajo vloge državljanov Bosne in 

Hercegovine, 31,4 odstotkov vloge državljanov Srbije, 13,2 odstotkov vloge državljanov Ukrajine in 12,8 odstotkov vloge državljanov Makedonije. Vloge državljanov 

Albanije, Gruzije in Moldavije predstavljajo manj kot odstotek zavrnjenih vlog (Albanija: 0,6 odstotka zavrnjenih vlog, Gruzija: 0,7 odstotka, Moldavija: 0,8 odstotka). 

Od leta 2011 zavrnjene vloge državljanov držav Vzhodnega partnerstva predstavljajo več kot polovico vseh zavrnjenih vlog državljanov tretjih držav, s katerimi so bili 

od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti. Leta 2015 so vloge državljanov držav Vzhodnega partnerstva predstavljale kar 98,4 odstotkov 

zavrnjenih vlog, leta 2013 pa 95 odstotkov (od teh je večina vlog državljanov Ukrajine). Leta 2017, ko je bilo zavrnjeno najnižje število vlog za izdajo vizumov za 

kratkoročno bivanje (23), 43,5 odstotkov zavrnjenih vlog predstavljajo vloge državljanov Srbije, 56,5 odstotkov pa vloge državljanov Ukrajine. Med državami 

Zahodnega Balkana po sklenitvi sporazumov o odpravi vizumske obveznosti število zavrnjenih vlog za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje pomembno upade z izjemo 

Srbije, kjer je zaznati nihanja; vloge državljanov Srbije v letu 2015 predstavljajo le 1,6 odstotkov zavrnjenih vlog, leta 2010 in 2013 okoli 4,5 odstotkov, leta 2011 

39,3 odstotkov, leta 2017 pa kar 43,5 odstotkov.  
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Tabela 1.2.5.: Skupno število sprejetih prošenj za mednarodno zaščito s strani državljanov držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število sprejetih 

prošenj za mednarodno 

zaščito s strani državljanov 

držav brez vizumske 

obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija  NI NI 3 1 0 NI NI *1 0 0 0 

Podatki za leto 2012: poročilo 
navaja deset najpogostejših 
izvornih držav. 
 

Podatki za leto 2014: *1 
(Palestina, Makedonija, Sudan, 
Tunizija, Brazilija, Šrilanka, 
Kolumbija, Kongo, neznano) 

Črna gora NI NI 2 0 2 NI NI 0 0 0 0  

Srbija NI NI 19 5 17 13 7 *8  7 21 12 
Podatki za leto 2014: *8 (Srbija, 

Kuba, Alžirija) 

Albanija  NI NI 8 0 1 NI NI *2  9 6 3 
Podatki za leto 2014: *2 (Jemen, 
Mjanmar, Albanija, DR Kongo, 
Kazahstan) 

Bosna in Hercegovina  NI NI 41 28 6 NI NI *9 5 4 3 
Podatki za leto 2014: *9 (BiH, 

Turčija) 

Moldavija NI NI 2 0 3 NI NI 0 0 0 0  

Gruzija  NI NI 1 3 1 NI NI 0 3 0 0  

Ukrajina  NI NI 0 1 5 NI NI 0 14 1 2  

Skupaj NI NI 76 38 35 13 7 * 20 38 32 20 

Kjer gre pri podatkih za leto 

2014 pri nekaterih državah za 
približno število (zaradi nizke 
pojavnosti prosilcev za 

mednarodno zaščito iz 
zadevne države), je označeno 
z *. 
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Skupno število 

sprejetih prošenj za 
mednarodno zaščito 

NI NI 202 246 258 304 272 * 385  277 1.308 1.476 Vir podatkov: letna poročila MNZ 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumske obveznosti: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija 

(28. 4. 2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

Ministrstvo za notranje zadeve je pričelo z objavo letnih poročil leta 2009. 

 

V obdobju med letoma 2009 in 2017 prošnje za mednarodno zaščito državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 

sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, predstavljajo 5,9 odstotkov vseh sprejetih prošenj za mednarodno zaščito. Med prošnjami za mednarodno zaščito 

državljanov obravnavanih držav kar 87,1 odstotkov predstavljajo prošnje državljanov držav Zahodnega Balkana; 39,1 odstotkov prošenj za mednarodno zaščito so 

med obravnavanimi državami vložili državljani Srbije, 34,4 odstotkov pa državljani Bosne in Hercegovine. Medtem ko so do leta 2009 prošnje državljanov držav 

Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, za mednarodno zaščito predstavljale 

kar 37,6 odstotkov sprejetih prošenj za mednarodno zaščito, je že v letu 2010 ta delež padel na 15,4 odstotkov in se nato znižal na 1,4 odstotka leta 2017. Od leta 

2012 prošnje državljanov obravnavanih držav za mednarodno zaščito tako predstavljajo okoli pet ali manj odstotkov vseh sprejetih prošenj za mednarodno zaščito z 

izjemo leta 2015, ko prošnje teh držav predstavljajo 13,7 odstotkov sprejetih prošenj za mednarodno zaščito. 
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Tabela 1.2.6.: Skupno število ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito državljanov držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število ugodno 

rešenih prošenj za 

mednarodno zaščito 

državljanov držav brez 

vizumske obveznosti  

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Št. zaokroženo na 5 

Črna gora NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Srbija NI 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  

Albanija  NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bosna in Hercegovina  NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Moldavija NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Gruzija  NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ukrajina  NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Skupaj  NI 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Vir podatkov: Eurostat  

*Datumi sporazumov o odpravi vizumske obveznosti: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija 

(28. 4. 2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 
Državljani držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, se ne pojavijo v 

statistiki ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito. 
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Tabela 1.2.7.: Skupno število zavrnjenih prošenj za mednarodno zaščito državljanov držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število zavrnjenih 

prošenj za mednarodno 

zaščito državljanov držav 

brez vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija   NI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Št. zaokroženo na 5 

Črna gora NI 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  

Srbija NI 65 10 5 15 25 10 5 10 0 0  

Albanija  NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bosna in Hercegovina  NI 15 25 10 15 5 5 5 0 0 0  

Moldavija NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Gruzija  NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ukrajina  NI 0 0 0 5 0 0 10 15 0 0  

Skupaj NI 85 40 15 35 30 15 20 25 0 0 Vir podatkov: Eurostat 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumske obveznosti: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija 

(28. 4. 2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

Med letoma 2008 in 2015 se število zavrnjenih prošenj za mednarodno zaščito državljanov tretjih držav, za katere je bil od leta 2009 naprej uveden brezvizni režim, 

zmanjša za skoraj 70 odstotkov. V letu 2016 in 2017 se državljani držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni 

sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, v statistiki zavrnjenih prošenj za mednarodno zaščito ne pojavijo. Kar 54,7 odstotkov zavrnjenih prošenj za mednarodno 

zaščito obravnavanih držav predstavljajo prošnje državljanov Srbije, 30,2 odstotka pa prošnje državljanov Bosne in Hercegovine.  
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Tabela 1.2.8.: Skupno število vseh (pozitivnih in negativnih) odločb o prošnjah za mednarodno zaščito (prvih pet nacionalnosti, brez omejitve na države z 

brezvizumskim režimom) 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število ugodno 

rešenih prošenj za 

mednarodno zaščito  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dodatne informacije  

Državljanstvo 1 
(Sirija) 

NI NI NI NI NI 2 7 11 10 88 97 

V letnih poročilih je MNZ do leta 
2011 objavljal skupno število 

statusov mednarodne zaščite po 
izvorni državo, od leta 2013 pa 
število priznanih statusov 
mednarodne zaščite v določenem 
letu, razčlenjeno po izvorni državi. 
S ciljem primerljivosti podatkov 
so zajete države, za katere je 

objavljen podatek o številu 
priznanih statusov mednarodne 

zaščite po izvorni državi v 
posameznem letu, tj. med letoma 
2012 in 2017. 

Državljanstvo 2 
(Eritreja) 

NI NI NI NI NI 0 4 0 0 22 29  

Državljanstvo 3 
(Iran) 

NI NI NI NI NI 5 3 7 19 12 3  

Državljanstvo 4 

(Afganistan) 
NI NI NI NI NI 10 5 0 1 14 5  

Državljanstvo 5 
(Somalija 

 
Irak) 

NI NI NI NI NI 

8 

 

0 

2 

 

0 

18 

 

0 

7 

 

1 

0 

 

29 

0 

 

5 

 

Skupaj NI NI NI NI NI 25 21 36 38 165 139 Vir podatkov: letna poročila MNZ 

Skupno število zavrnjenih 
prošenj za mednarodno 

zaščito 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dodatne informacije  
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Državljanstvo 1 NI NI NI NI NI NI 
NI NI NI NI NI 

 

Državljanstvo 2 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Državljanstvo 3 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Državljanstvo 4 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Državljanstvo 5 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Skupaj NI 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

 

 

Državljani držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, se ne pojavljajo 

med najpogostejšimi državljanstvi prosilcev za mednarodno zaščito. 

 

MNZ v letnih poročilih ne objavlja podatka o zavrnjenih prošnjah za mednarodno zaščito, razčlenjenega po državljanstvu prosilcev za mednarodno zaščito. 
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Tabela 1.2.9: Skupno število vlog za izdajo dovoljenja za prebivanje (po vseh podlagah) po državah brez vizumske obveznosti 

Kazalnik 
Obdobje (2007–2017) 

  
 

Skupno število vlog za izdajo 

dovoljenja za prebivanje (po 

vseh podlagah) po državah 

brez vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija  NI 3.973 1.748 768 950 793 626 562 818 906 1.473  

Črna gora NI 119 106 61 103 92 77 60 99 95 113  

Srbija NI 5.896 1.900 1.040 1.480 1.376 1.338 1.331 1.874 2.339 3.259  

Albanija  NI 45 102 28 8 17 13 19 18 27 24  

Bosna in Hercegovina  NI 13.707 3.205 2.328 3.446 3.581 3.064 4.369 4.861 6.330 10.414  

Moldavija NI 96 72 44 42 27 21 9 14 19 29  

Gruzija  NI 2 4 7 9 6 3 5 4 7 8  

Ukrajina  NI 335 221 209 262 181 175 258 363 316 289  

Skupaj NI 24.173 7.358 4.485 6.300 6.073 5.317 6.613 8.051 10.039 15.609  

Skupno število vlog za 

izdajo dovoljenja za 

prebivanje (po vseh 

podlagah) 

NI 29.215 15.759 7.537 9.800 9.092 8.271 9.891 11.417 13.517 19.609 Vir podatkov: Eurostat 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumske obveznosti: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija 

(28. 4. 2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

V obdobju med letoma 2008 in 2017 se je število vlog za izdajo dovoljenja za prebivanje državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi 

so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, zmanjšalo za 35,4 odstotke, medtem ko se je skupno število vlog za izdajo dovoljenja za 

prebivanje zmanjšalo za 32,9 odstotke. Vloge obravnavanih držav predstavljajo 70 odstotkov vseh vlog za dovoljenje za prebivanje; največji delež vseh vlog za izdajo 

dovoljenja za prebivanje so vloge državljanov tretjih držav, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, predstavljali leta 2008 
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(82,7 odstotkov), medtem ko so le leto kasneje predstavljale manj kot polovico vseh vlog za dovoljenje za prebivanje (46,7 odstotkov). Vloge za prebivanje državljanov 

Zahodnega Balkana predstavljajo 96,8 odstotkov vlog državljanov obravnavanih držav in 67,8 odstotkov vseh vlog za izdajo dovoljenja za prebivanje. V tem obdobju 

so največ vlog za dovoljenje za prebivanje vložili državljani Bosne in Hercegovine (58,8 odstotkov vlog za prebivanje državljanov tretjih držav in 41,2 odstotkov vseh 

vlog za izdajo dovoljenja za prebivanje); sledijo vloge državljanov Srbije (23,2 odstotka vlog za prebivanje državljanov tretjih držav in 16,3 odstotke vseh vlog za 

izdajo dovoljenja za prebivanje) in Makedonije (13,4 odstotke vlog za prebivanje državljanov tretjih držav in 9,4 odstotkov vseh vlog za izdajo dovoljenja za prebivanje). 

Najmanj vlog za dovoljenje za prebivanje so vložili državljani Gruzije (0,06 odstotka vlog za prebivanje državljanov obravnavanih držav) in Albanije (0,3 odstotka vlog 

za izdajo dovoljenja za prebivanje obravnavanih držav). 
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Tabela 1.2.10: Skupno število primerov zlorab osebnih dokumentov (potovalnih listin) po državi brez vizumske obveznosti – po državljanstvu obravnavanih 

oseb 

Kazalnik Obdobje (2007–2017)  

Skupno število primerov 

zlorab osebnih dokumentov 

(potovalnih listin) po državi 

brez vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija 53 48 39 61 49 45 28 34 32 19 34 
Podatki o primerih po 
državljanstvu obravnavanih 
oseb. 

Črna gora 6 6 9 0 6 6 3 9 6 5 5  

Srbija 
224 + 

5*  
135 80 94 64 49 78 89 88 61 78 * Srbija in Črna gora 

Albanija  0 17 22 21 73 127 91 105 81 61 54  

Bosna in Hercegovina  59 45 41 72 44 52 155 128 72 59 54  

Moldavija 8 14 0 2 0 0 0 2 0 0 0  

Gruzija  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0  

Ukrajina  6 5 0 6 2 3 3 0 3 0 3  

Skupaj 361 270 191 256 240 282 358 367 282 205 228  

Skupno število primerov 

zlorab osebnih 

dokumentov (potovalnih 

listin) 

705 703 595 795 586 540 717 926 465 397 408 Vir podatkov: Policija 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Tabela 1.2.10a.: Skupno število primerov zlorab osebnih dokumentov (potovalnih listin) po državi brez vizumske obveznosti – po državi izdaje osebnega 

dokumenta  

Kazalnik Obdobje (2007–2017)  

Skupno število primerov 

zlorab osebnih dokumentov 

(potovalnih listin) po državi 

brez vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija 28 26 40 54 42 32 6 16 14 8 13 
Podatki o primerih po državi 
izdaje dokumenta. 

Črna gora 3 6 3 1 9 2 0 6 3 2 3  

Srbija 
148+ 

3* 
135 46 72 98 41 61 82 67 38 51 * Srbija in Črna gora 

Albanija  5 5 15 8 78 151 115 114 122 66 85  

Bosna in Hercegovina  40 27 26 71 31 19 83 52 41 31 36  

Moldavija 8 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0  

Gruzija  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ukrajina  1 4 2 2 2 5 4 0 1 0 5  

Skupaj 237 203 133 210 260 251 270 272 249 145 193  

Skupno število primerov 

zlorab osebnih 

dokumentov (potovalnih 

listin) 

1.082 1.012 844 1.169 926 1.136 1.099 1.347 847 693 699 Vir podatkov: Policija 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

Policija beleži število primerov zlorab osebnih dokumentov (potovalnih listin) tako po državljanstvu obravnavane osebe kot po državi izdaje dokumenta. Za obe 

razčlenitvi teh podatkov so značilna nihanja v številu primerov v obravnavanem obdobju.  
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Med primeri zlorab osebnih dokumentov (potovalnih listin) glede na državljanstvo obravnavanih oseb državljani tretjih držav, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni 

sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, predstavljajo 44,5 odstotkov vseh obravnavanih primerov zlorab osebnih dokumentov (potovalnih listin) – državljani držav 

Zahodnega Balkana predstavljajo 43,6 odstotkov primerov, državljani držav Vzhodnega partnerstva pa 0,9 odstotka primerov. Med državljani tretjih držav, 

obravnavanih v študiji, državljani držav Zahodnega Balkana predstavljajo kar 98,1 odstotkov, državljani držav Vzhodnega partnerstva pa le 1,9 odstotka primerov 

zlorab osebnih dokumentov. Zaradi zlorabe osebnih dokumentov so bili v zajetem obdobju največkrat obravnavani državljani Srbije (34,4 odstotke primerov državljanov 

obravnavanih držav oziroma 15,3 odstotki vseh obravnavanih primerov zlorab osebnih dokumentov), sledijo jim državljani Bosne in Hercegovine (25,7 odstotkov 

primerov državljanov obravnavanih držav oziroma 11,4 odstotki vseh obravnavanih primerov zlorab osebnih dokumentov) ter Albanije (21,4 odstotke primerov 

državljanov obravnavanih držav oziroma 9,5 odstotkov vseh obravnavanih primerov zlorab osebnih dokumentov). Delež državljanov držav Zahodnega Balkana in 

Vzhodnega partnerstva med vsemi obravnavanimi primeri zlorab osebnih dokumentov oziroma potovalnih listin niha med 32,1 odstotka leta 2009 in 60,6 odstotki leta 

2015.  

 

Med primeri zlorab osebnih dokumentov (potovalnih listin) glede na državo izdaje dokumenta tretje države, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi 

vizumske obveznosti, predstavljajo 22,3 odstotke vseh obravnavanih primerov zlorab osebnih dokumentov (potovalnih listin), kar polovico manjši delež kot pri 

državljanstvu obravnavanih oseb zaradi zlorabe osebnih dokumentov oziroma potovalnih listin; države Zahodnega Balkana predstavljajo 21,9 odstotkov primerov, 

države Vzhodnega partnerstva pa 0,4 odstotka primerov. Podobno kot pri državljanstvu oseb med tretjimi državami, obravnavanimi v študiji, države Zahodnega 

Balkana predstavljajo kar 98,2 odstotkov, države Vzhodnega partnerstva pa le 1,8 odstotka primerov zlorab osebnih dokumentov. Med obravnavanimi primeri zlorab 

osebnih dokumentov oziroma potovalnih dokumentov so bili v zajetem obdobju največkrat obravnavani dokumenti, ki jih je izdaja Srbija (34,8 odstotkov primerov 

dokumentov obravnavanih držav oziroma 7,8 odstotkov vseh obravnavanih primerov zlorab osebnih dokumentov), sledijo jim dokumenti, ki sta jih izdali Albanija (31,5 

odstotkov primerov dokumentov obravnavanih držav oziroma 7 odstotkov vseh obravnavanih primerov zlorab osebnih dokumentov) ter Bosna in Hercegovina (18,9 

odstotkov primerov dokumentov obravnavanih držav oziroma 4,2 odstotka vseh obravnavanih primerov zlorab osebnih dokumentov). Delež obravnavanih zlorab 

dokumentov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva med vsemi obravnavanimi primeri zlorab osebnih dokumentov oziroma potovalnih listin niha med 

15,8 odstotkov leta 2009 in 29,4 odstotki leta 2015 – najvišji in najnižji delež sta zabeležena v istih letih kot primerov obravnavanih državljanov teh držav. 
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Sklop 2: Pozitivni učinki vizumske liberalizacije na države članice  

SKLOP 2.1.: OPIS NACIONALNE SITUACIJE 

V2.1. Kakšne učinke je imela vizumska liberalizacija na Slovenijo? Na kratko predstavite 

nacionalno situacijo. 

 V2.1.1 Če je mogoče, odgovor V2.1 razmejite glede na tretjo državo: 

Zahodni Balkan – Makedonija, Srbija, Albanija, Črna gora, Bosna in Hercegovina:  

Vzhodno partnerstvo – Moldavija, Gruzija, Ukrajina: 

 

V2.2. Ali je vaša država (članica) učinek vizumske liberalizacije ocenila kot pozitiven? Če 

je odgovor pritrdilen, pojasnite razloge za pozitivno oceno in kako je bila ocena 

pripravljena (npr. kdo je bil vključen v oceno in kako so prišli do tega zaključka). Če 

je odgovor negativen, prosimo pojasnite, zakaj je tako.  

 

V2.2.1. Se je sodelovanje z zadevnimi tretjimi državami na področju migracij izboljšalo po 

uvedbi vizumske liberalizacije? Če je odgovor pritrdilen, predstavite kratek opis in 

posamezne primere. 

Vizumska liberalizacija je imela predvsem pozitivne učinke – na gospodarskem, kulturnem, 

športnem področju in izobraževanju. V Slovenijo prihaja več študentov in dijakov, opravlja se več 

študijskih izmenjav ter praks v podjetjih. Na drugi strani se tako pojavlja tudi nekaj zlorab, vendar 

to še vedno ne pretehta njenih pozitivnih učinkov.  

Prepoznani so bili primeri izkoriščanja: npr. študenti iz Srbije so v Sloveniji opravljali prakso v 

gostinskih lokalih na obali, s čimer so izločili domačo delovno silo, medtem ko so opravljali 

kratkotrajno obvezno prakso, ki ni bila ustrezno plačana. 

Policija med pozitivnimi učinki vizumske liberalizacije navaja zmanjšanje obsega nedovoljenih 

migracij. Med pozitivnimi učinki vizumske liberalizacije je tudi sklenitev sporazumov o vračanju med 

EU in državo, za katero se uvaja brezvizumski rešim, kar olajša izvajanje postopkov vračanj ter 

izboljša sodelovanje z varnostnimi organi teh držav. 

Učinke je težko razmejiti; je pa zaznati več pozitivnih učinkov vizumske liberalizacije za države 

Zahodnega Balkana kot za države Vzhodnega partnerstva. Pomembni dejavniki so geografska 

bližina, skupna zgodovina, visok delež sorodstvenih vezi in jezikovnega bližina. 

/ 

Osebe, s katerimi so bili za potrebe te študije opravljeni razgovori, niso imele informacij, da bi bila 

opravljena evalvacija učinkov vizumske liberalizacije. 

Policija ocenjuje, da pri sodelovanju z varnostnimi organi obravnavanih tretjih držav neposrednega 

učinka zaradi uvedbe vizumske liberalizacije ni bilo. Sicer je običajno ena od zavez države, s katero 

se sklepa brezvizumski režim, sklenitev sporazuma o vračanju med to državo in EU, kar olajša 

izvajanje postopkov vračanj. 
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V2.2.2. Je vaša država (članica) zaznala specifične ekonomske učinke? Če je odgovor 

pritrdilen, posamezen učinek na kratko opišite.  

 

V2.2.3. Ali je vaša država (članica) zaznala rast v turizmu s strani državljanov tretjih držav 

znotraj brezvizumskega režima? Če je odgovor pritrdilen, prosimo opišite porast in 

posamezne primere. Odgovor povežite s podatki v tabeli 2.2.1. 

 

V2.2.4. Je vaša država (članica) od uvedbe vizumske liberalizacije zaznala vpliv na trg 

dela? Če je odgovor pozitiven, na kratko opišite vpliv in posamezne primere, vključno s 

pojasnilom o nacionalni ureditvi dostopnosti trga dela za državljane iz držav brez vizumske 

obveznosti. 

Odgovor povežite s podatki iz tabele 2.2.3. 

Podatki za raziskovano obdobje niso na voljo.  

Glede na dostopne statistične podatke o številu prihodov in prenočitev turistov iz držav brez 

vizumske obveznosti pred ter po vizumski liberalizaciji so večje spremembe zaznane v primeru 

državljanov Makedonije, Srbije in Črne gore, kjer se je po vizumski liberalizaciji število prihodov in 

nočitev povečalo za četrtino (25,4 odstotkov), v primeru Črne gore za 70,5 odstotkov in Srbije za 

skoraj 80 odstotkov (78,2 odstotkov). Po povečanju neposredno po uvedbi brezvizumskega režima 

nov trend v nadaljnjih letih ostaja več ali manj enak. V primeru Ukrajine v letu sporazuma pride do 

10-odstotnega povečanja v številu prihodov in nočitev turistov, vendar podatkov za nadaljnja leta 

še ni in ni mogoče opisati trenda oz. odstopanj. Skozi opazovana leta pa delež turistov, ki prihajajo 

iz držav brez vizumske obveznosti oz. pred in po vizumski liberalizaciji, med vsemi turisti predstavlja 

konstanten delež okoli 16 odstotkov. 

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pojasnjujejo, da gre 

pri zaposlovanju državljanov držav, ki jih obravnava študija, pogosto za sezonske delavce, ki 

skladno z našo zakonodajo ne potrebujejo vizuma za vstop na trg dela. Pri tem se nanašajo 

predvsem na zaposlene tujce iz držav Zahodnega Balkana in ne iz držav Vzhodnega partnerstva. 

Ker je trg dela v Sloveniji pomembno odvisen od držav Zahodnega Balkana, kar je veljalo že pred 

uvedbo brezviznega režima, vizumska liberalizacija na trg dela v Sloveniji ni vplivala. Statistični 

podatki o vlogah za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje z namenom opravljanja pridobitne 

dejavnosti so zelo okrnjeni in je na podlagi teh težko zaznati trende ali odstopanja.  

Tujci, ki v Slovenijo sicer pridejo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, od 1. 1. 2015 dalje 

potrebujejo enotno dovoljenje, ki združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga prej 

izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki so ga izdajali zavodi za zaposlovanje. Te vloge se 

obravnavajo na podlagi Zakona o tujcih ter Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 

tujcev.  

Prosilci lahko vlogo za enotno dovoljenje oddajo na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem 

predstavništvu v matični državi. V postopku za enotno dovoljenje, ki ga vodi upravna enota, na 

zavodu za zaposlovanje izdajo soglasje k temu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za 

posamezno vrsto soglasja.  

Vsi prosilci za enotno dovoljenje morajo imeti delodajalca, s katerim so že sklenili pogodbo o 

zaposlitvi, na podlagi katere zaprošajo za enotno dovoljenje. Za izdajo enotnega dovoljenja za 

samozaposlitev tujca ni potrebno soglasje. Tujci se lahko samozaposlijo po enoletnem 



EMM študija 2018 

Vpliv vizumske liberalizacije na ciljne države 

28 od 71 

 

V2.2.5. Je vaša država (članica) kot posledico vizumske liberalizacije zaznala porast 

števila študentov, ki so prihajali iz tretjih držav brez vizumske obveznosti? Če je 

odgovor pritrdilen, na kratko opišite in navedite posamezne primere.  

Odgovor povežite s podatki v tabeli 2.2.4. 

 

V2.2.6. Ali je bilo kot posledico vizumske liberalizacije zaznati krepitev podjetništva, 

vključno s samozaposlovanjem državljanov tretjih držav brez vizumske obveznosti? Če 

je odgovor pritrdilen, na kratko opišite in navedite posamezne primere, vključno s 

pojasnilom o nacionalni ureditvi dostopa do samozaposlitve državljanov tretjih držav 

brez vizumske obveznosti.   

Odgovor povežite s podatki v tabeli 2.2.5. 

 

V2.2.7. Ali je bilo kot posledico vizumske liberalizacije zaznati porast v trgovinski menjavi 

z državami brez vizumske obveznosti? Če je odgovor pritrdilen, na kratko opišite in 

navedite posamezne primere (npr. v katerih sektorjih/katere vrste blaga ali storitev 

...). 

 

V2.2.8. Ali so bile v vaši državi (članici) kot posledica vizumske liberalizacije zaznane 

kakšne druge koristi (ali pozitivni učinki), ki niso zajete v zgornjih vprašanjih, če je 

relevantno? 

neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ni potreben, če 

je tujec vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost. 

Delovna dovoljenja, ki jih izdaja zavod za zaposlovanje, so še naprej potrebna za sezonska dela v 

kmetijstvu do 90 dni (po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) in za zaposlitev 

državljanov Bosne in Hercegovine (na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in 

Hercegovine v Sloveniji, ki se izvaja od 1. 3. 2013).  

V Slovenijo kot posledica vizumske liberalizacije prihaja nekoliko več študentov in dijakov, opravlja 

se več študijskih izmenjav in praks v podjetjih. To je predvsem vezano na države Zahodnega 

Balkana, katerih mladi še vedno lažje premostijo jezikovne in druge težave pri študiju v Sloveniji.  

Podjetniški status oseb, ki zaprošajo za dovoljenje za prebivanje, ni statistična kategorija, ki bi jo 

spremljali pristojni organi.   

MDDSZ tovrstnih vplivov ni zaznal, statistični podatki v povezavi s tem pa niso na voljo.  

Številke v porastu je težko razmejiti; ni namreč mogoče z gotovostjo trditi, ali gre za učinke 

vizumske liberalizacije ali za siceršnjo krepitev sodelovanja. 

/ 
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SKLOP 2.2.: STATISTIČNI PODATKI  

Tabela 2.2.1.: Skupno število gostov hotelov in drugih tipov nastanitve iz držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik Obdobje (2007–2017)   

Skupno število gostov hotelov 

in drugih tipov nastanitve iz 

držav brez vizumske 

obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI 29.815 25.580 32.092 31.129 28.080 31.656 27.835 30.667 35.847 38.352  

Črna gora NI 11.178 10.410 17.759 16.446 17.497 18.762 17.741 20.916 22.442 23.964  

Srbija NI 
125.41

0 

113.17

7 

201.68

3 

209.97

1 

203.80

7 

206.32

2 

205.63

5 

220.61

4 

249.10

5 

277.64

4 
 

Albanija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Bosna in Hercegovina  NI 
101.07

8 
77.281 66.611 70.478 72.080 76.621 77.670 85.349 95.360 

115.99
2 

 

Moldavija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Gruzija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Ukrajina  NI 51.513 36.484 43.123 59.712 73.230 75.390 68.805 66.418 74.565 81.868  

Skupaj / 
318.9

94 

262.93

2 

329.17

6 

387.73

6 

366.64

2 

408.75

0 

806.43

6 

423.96

4 

477.31

9 

537.82

0 
 

Skupno število gostov vseh 

državljanstev, nastanjenih v 

turističnih zmogljivostih 
NI 

5.351.
28
2 

4.936.2
93 

4.997.0
31 

546393
1 

5.777.2
04 

5.962.2
51 

6.090.4
09 

6.614.4
43 

7.342.1
18 

8.572.2
17 

Število prihodov tujih gostov. 
Vir podatkov: SURS). 
https://pxweb.stat.si/pxweb/Dial
og/varval.asp?ma=2164506S&ti
=&path=../Database/Ekonomsko

/21_gostinstvo_turizem/01_nast

anitev/02_21645_nastanitev_letn
o/&lang=2 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Glede na dostopne statistične podatke o številu prihodov in prenočitev turistov iz držav brez vizumske obveznosti pred ter po vizumski liberalizaciji so večje 

spremembe zaznane v primeru državljanov Makedonije, Srbije in Črne gore, kjer se je po vizumski liberalizaciji število prihodov in nočitev povečalo za četrtino 

(25,4 odstotkov), v primeru Črne gore za 70,5 odstotkov in Srbije za skoraj 80 odstotkov (78,2 odstotkov). Po povečanju neposredno po uvedbi brezvizumskega 

režima nov trend v nadaljnjih letih ostaja več ali manj enak. V primeru Ukrajine v letu sporazuma pride do 10-odstotnega povečanja v številu prihodov in nočitev 

turistov, vendar podatkov za nadaljnja leta še ni in ni mogoče opisati trenda oz. odstopanj. Skozi opazovana leta pa delež turistov, ki prihajajo iz držav brez 

vizumske obveznosti oz. pred in po vizumski liberalizaciji, med vsemi turisti predstavlja konstanten delež okoli 16 odstotkov. 
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Tabela 2.2.2: Skupno število vlog za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje s strani državljanov tretjih držav brez vizumske obveznosti** 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število vlog za 

izdajo prvega dovoljenja 

za prebivanje s strani 

državljanov tretjih držav 

brez vizumske obveznosti  

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija 17.841 5.066 2.122 964 1.058 855 647 677 829 1.035 1.729  

Črna gora 1.070 116 110 62 81 86 55 55 93 131 189  

Srbija 35.240 7.508 2.641 1.485 1.961 1.636 1.693 1.693 2.529 3.469 4.685  

Albanija  371 64 125 38 16 10 15 15 21 25 28  

Bosna in Hercegovina  84.325 18.294 4.813 3.479 4.792 4.535 5.322 5.322 6.031 7.250 12.073  

Moldavija 600 136 100 68 47 34 21 16 17 20 30  

Gruzija  55 5 3 8 7 2 2 5 6 11 6  

Ukrajina  3.608 442 264 273 361 216 228 366 393 325 299  

Skupaj 143.110 31.631 10.178 6.377 8.323 7.374 6.416 8.149 9.919 12.266 19.039 Vir podatkov: MNZ 

Skupno število vseh vlog 

za izdajo prvega 

dovoljenja za prebivanje 

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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** Tabela zajema dostopne podatke o tujcih, ki so se v Slovenijo priselili z namenom zaposlitve ali sezonskega dela. Pri tem povezava med vlogami za 

izdajo dovoljenja za prebivanje in institutom vizumske liberalizacije ne kaže na učinke slednje, saj ni nujno, da so vloge odobrene. Zatorej so morda 

relevantnejši kazalnik morebitne zlorabe teh postopkov ali število odobrenih vlog.  

 

 

Iz poročil Direktorata za notranje zadeve, migracije in naturalizacijo (MNZ) je razvidno zgolj število izdanih dovoljenj, ne pa število podanih vlog.  

 

V obdobju med letoma 2007–2017 se je število prošenj za prvo dovoljenje za prebivanje državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s 

katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumov, zmanjšalo za 86,7 odstotkov (največje število je bilo zabeleženih leta 2007 – 143.110 prošenj, 

najnižje število pa leta 2010 z 6.377 prošnjami). Prošnje državljanov držav Zahodnega Balkana za prvo dovoljenje za prebivanje predstavljajo skoraj 97 odstotkov 

prošenj za prvo prebivanje med obravnavanimi državami. V tem obdobju je večino vloženih prošenj za prvo prebivanje vložili državljani Bosne in Hercegovine 

(59,5 odstotkov državljanov obravnavanih tretjih držav), sledijo državljani Srbije (24,6 odstotkov prošenj za prvo prebivanje obravnavanih tretjih držav) in 

državljani Makedonije (12,5 odstotkov prošenj za prvo prebivanje, ki so jih vložili državljani obravnavanih tretjih držav). Najnižje število prošenj za prvo prebivanje 

so vložili državljani Gruzije (0,04 odstotka prošenj za prvo prebivanje državljanov obravnavanih držav), Moldavije (0,4 odstotka prošenj za prvo prebivanje 

državljanov obravnavanih tretjih držav) in Črne gore (0,8 odstotkov prošenj za prvo prebivanje državljanov obravnavanih tretjih držav). 
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Tabela 2.2.3.: Skupno število izdanih dovoljenj za prvo prebivanje za namen opravljanja pridobitne dejavnosti9 državljanom tretjih držav brez vizumske 

obveznosti 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število izdanih 

dovoljenj za prvo prebivanje 

za namen opravljanja 

pridobitne dejavnosti 

državljanom tretjih držav 

brez vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Vir podatkov: SURS (Priseljeni 
tujci po: DRŽAVA 
DRŽAVLJANSTVA, LETO, NAMEN 

PRISELITVE) 

Črna gora NI 53 41 49 19 18 13 17 13 16   

Srbija 3.219 2.972 1.981 737 738 808 805 736 747 1.103   

Albanija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Bosna in Hercegovina  7.477 9.690 9.477 2.965 1.628 1.973 1.713 1.403 2.128 2.521 NI  

Moldavija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Gruzija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Ukrajina  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Skupaj  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

                                       

9
 Skladno z določbami Zakon o tujcih sem spadajo dovoljenja za naslednje namene: zaposlitev ali delo, sezonsko delo,dnevni delovni migranti,napotitev,premestitev znotraj gospodarske 

družbe,modra karta EU,delo na področju raziskav in visokega šolstva.  

http://infotujci.si/drzavljani-tretjih-drzav/nameni-prebivanja-za-izdajo-dovoljenja-za-zacasno-prebivanje/zaposlitev-ali-delo-enotno-dovoljenje-za-prebivanje-in-delo/
http://infotujci.si/drzavljani-tretjih-drzav/nameni-prebivanja-za-izdajo-dovoljenja-za-zacasno-prebivanje/sezonsko-delo-enotno-dovoljenje-za-sezonsko-delo-daljse-od-90-dni/
http://infotujci.si/drzavljani-tretjih-drzav/nameni-prebivanja-za-izdajo-dovoljenja-za-zacasno-prebivanje/dnevni-delovni-migrant-enotno-dovoljenje-za-dnevnega-delovnega-migranta/
http://infotujci.si/drzavljani-tretjih-drzav/nameni-prebivanja-za-izdajo-dovoljenja-za-zacasno-prebivanje/napotitev-enotno-dovoljenje-za-napotene-delavce/
http://infotujci.si/drzavljani-tretjih-drzav/nameni-prebivanja-za-izdajo-dovoljenja-za-zacasno-prebivanje/premestitev-znotraj-gospodarske-druzbe-enotno-dovoljenje-za-premesceno-osebo-znotraj-gospodarske-druzbe/
http://infotujci.si/drzavljani-tretjih-drzav/nameni-prebivanja-za-izdajo-dovoljenja-za-zacasno-prebivanje/premestitev-znotraj-gospodarske-druzbe-enotno-dovoljenje-za-premesceno-osebo-znotraj-gospodarske-druzbe/
http://infotujci.si/drzavljani-tretjih-drzav/nameni-prebivanja-za-izdajo-dovoljenja-za-zacasno-prebivanje/enotno-dovoljenje-zaradi-visokokvalicificirane-zaposlitve-modra-karta-eu/
http://infotujci.si/drzavljani-tretjih-drzav/nameni-prebivanja-za-izdajo-dovoljenja-za-zacasno-prebivanje/delo-na-podrocju-raziskav-in-visokega-solstva/
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Skupno število izdanih 

dovoljenj za prvo 

prebivanje za namen 

opravljanja pridobitne 

dejavnosti  

22.859 32.752 16.023 5.951 6.589 4.812 3.513 4.250 5.627 7.468 13.140 Vir podatkov: SURS 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

 

Iz poročil Direktorata za notranje zadeve, migracije in naturalizacijo/Urada za migracije (MNZ) je razvidno število izdanih dovoljenj za začasno prebivanje, 

razčlenjeno po državljanstvu, ne pa tudi število izdanih prvih dovoljenj za začasno prebivanje, razčlenjeno po državljanstvu. Podatki SURS so na voljo le za 

državljane Bosne in Hercegovine, Črne gore ter Srbije, pri čemer je potrebno pojasniti, da številke v tabeli zajemajo tiste tujce, ki so v Slovenijo vstopili z namenom 

zaposlitve ali opravljana sezonskega dela, ne pa drugih oblik opravljanja pridobitne dejavnosti, kot so napotitev, premestitev znotraj gospodarske družbe, modre 

karte EU, delo na področju raziskav in visokega šolstva. 
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Tabela 2.2.4.: Skupno število izdanih dovoljenj za prvo prebivanje za izobraževalne namene državljanom tretjih držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)   

Skupno število izdanih 

dovoljenj za prvo 

prebivanje za 

izobraževalne namene 

državljanom tretjih držav 

brez vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Črna gora 16 7 7 5 9 11 9 11 13 11 NI 

Vir podatkov: SURS (Priseljeni 
tujci po: DRŽAVA 
DRŽAVLJANSTVA, LETO, NAMEN 
PRISELITVE) 

Srbija 108 53 60 19 37 47 49 41 41 59 NI  

Albanija  NI NI 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Bosna in Hercegovina  78 48 89 23 59 83 73 65 120 144   

Moldavija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Gruzija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Ukrajina  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Skupaj NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Skupno število 

dovoljenj za prvo 

prebivanje za 

izobraževalne namene 

619 723 847 829 1.310 1.002 711 578 1.088 1.407 1.747 Vir podatkov: SURS 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Iz poročil Direktorata za notranje zadeve, migracije in naturalizacijo/Urada za migracije (MNZ) je razvidno število izdanih prvih dovoljenj za začasno prebivanje 

po namenu, vendar ni razčlenjeno po državljanstvu. Zaradi nepopolnih razpoložljivih podatkov ni mogoče interpretirati v smislu povezave kazalnika z uvedbo 

vizumske liberalizacije. 
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Tabela 2.2.5: Skupno število dovoljenj za prvo prebivanje, izdanih podjetnikom (vključno s samozaposlenimi osebami) iz držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)   

Skupno število dovoljenj 

za prvo prebivanje, 

izdanih podjetnikom 

(vključno s 

samozaposlenimi 

osebami) iz držav brez 

vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Črna gora NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Srbija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Albanija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Bosna in Hercegovina  
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Moldavija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Gruzija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Ukrajina  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Skupaj NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Skupno število dovoljenj 

za prvo prebivanje 

izdanih podjetnikom, 

(vključno s 

samozaposlenimi 

osebami) 

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

 

Podjetniški status oseb, ki zaprošajo za dovoljenje za prebivanje, ni statistična kategorija, ki bi jo spremljali pristojni organi.  
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Sklop3: Izzivi vizumske liberalizacije za državo  

 

SKLOP 3.1.: OPIS NACIONALNE SITUACIJE 

V3.1. Ali se je vaša država (članica) soočila z določenimi izzivi (če sploh) po uvedbi 

vizumske liberalizacije? Na kratko predstavite stanje.  

V3.1.1. Če je odgovor pritrdilen, odgovor razmejite glede na tretjo državo:  

Zahodni Balkan– Makedonija, Črna gora, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina: 

Vzhodno partnerstvo –Moldavija, Gruzija, Ukrajina: 

V3.1.2. Ali je vaša država (članica) po uvedbi vizumske liberalizacije zaznala porast v 

nezakonitem zaposlovanju? Če je odgovor pritrdilen, opišite in navedite posamezne 

primere.  

 

MZZ posebnih izzivov ni zaznal, razen da so začele nekatere države (Srbija, Črna gora) uvajati 

brezvizumske režime za s stališča EU zelo problematične države, kar postaja vedno večji izziv. 

Policija ocenjuje, da pri sodelovanju z varnostnimi organi obravnavanih tretjih držav neposrednega 

učinka zaradi uvedbe vizumske liberalizacije ni bilo. Sicer je običajno ena od zavez države, s katero 

se sklepa brezvizumski režim, sklenitev sporazuma o vračanju med to državo in EU, kar olajša 

izvajanje postopkov vračanj. 

Med obravnavanima regijama izzivov ni mogoče razmejiti, izzivi se razlikujejo le po obsegu glede 

na različen obseg priseljevanja (glede na to, koliko je Slovenija relevantna država za priseljevanje 

iz posamezne države, zajete v študiji). 

/ 

Gibanje nezakonitega zaposlovanja spremlja Finančna uprava RS, vendar se statistika teh prekrškov 

ne vodi po državljanstvu, zato analiza teh podatkov za potrebe te študije ni mogoča.  

V3.1.3. Ali je vaša država (članica) po uvedbi vizumske liberalizacije zaznala porast v 

številu žrtev trgovine z ljudmi/tihotapljenja? Če je odgovor pritrdilen, opišite in 

navedite posamezne primere.  

Odgovor povežite s podatki v tabeli 3.2.6. in 3.2.7. 

Po oceni Policije sicer vizumska liberalizacija olajšuje vstop, vendar ni bistven dejavnik trgovine z 

ljudmi/tihotapljenja. Po vizumski liberalizaciji ni bi zaznan porast v številu žrtev trgovine z ljudmi v 

RS. Za RS je značilno, da vizumski režim ne vpliva na novačenje žrtev trgovine z ljudmi v izvornih 

državah. Pomembno je poudariti ranljivost oseb iz tretjih držav (slab socialni in ekonomski položaj 

le-teh), ki je močan dejavnik, ki vpliva na trgovino z ljudmi v RS. 

Število zaznanih oškodovancev – žrtev trgovine z ljudmi, ki so bili ugotovljeni v predkazenskem 

postopku, je v zadnjih treh letih višje, med oškodovanci se pojavljajo državljani Srbije, Moldavije, 
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V3.1.4. Ali je vaša država (članica) po uvedbi vizumske liberalizacije zaznala porast v 

številu oseb, ki nezakonito spravljajo tujce na ozemlje države, jih po njem prevažajo ali 

jim pomagajo pri skrivanju?10  

Odgovor povežite s podatki v tabeli 3.2.8.   

 

V3.1.5. Ali je država po uvedbi vizumske liberalizacije zaznala porast v številu državljanov 

tretjih držav brez vizumske obveznosti, ki nezakonito prebivajo na ozemlju Republike 

Slovenije?  

 

                                       

103. odstavek 308.člena Kazenskega zakonika  

Bosne in Hercegovine in Makedonije. Zaradi nizke pojavnosti podatkov ni mogoče interpretirati v 

smislu povezave pojavnosti trgovine z ljudmi/tihotapljenja z uvedbo vizumske liberalizacije. 

Statistični podatki ne nakazujejo povezave med vizumsko liberalizacijo in porastom števila oseb, ki 

nezakonito spravljajo tujce na ozemlje države, jih po njem prevažajo ali jim pomagajo pri skrivanju 

pred organi pregona. 

Policija je zaznala porast v številu primerov nezakonitega prebivanja državljanov tretjih držav z 

brezvizumskim režimom. Kot nedovoljeno prebivanje Policija beleži tako prekoračitve dovoljenega 

časa prebivanja in »klasično« nedovoljeno prebivanje, torej prebivanje v nasprotju z namenom 

dovoljenja za prebivanje ali brez dovoljenja za prebivanje, zlorabo dovoljenja za prebivanje (npr. 

za delo na črno). Prekoračitev dovoljenega časa prebivanja štejejo kot milejši prekršek s tega 

področja. Večina primerov nedovoljenega prebivanja se nanaša na prekoračitev dovoljenega časa 

prebivanja. 

Podatki o nezakonitem prebivanju državljanov tretjih držav kažejo občuten porast nezakonitega 

prebivanja v obravnavanem obdobju, tj. po uvedbi brezvizumskega režima; medtem ko se je 

nezakonito prebivanje državljanov tretjih držav med letoma 2010 in 2017 povečalo za 594 

odstotkov, se je nezakonito prebivanje državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega 

partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, 

povečalo kar za 962 odstotkov. Državljani obravnavanih držav predstavljajo kar 83,7 odstotkov 

primerov nezakonitega prebivanja državljanov tretjih držav, od tega državljani držav Zahodnega 

Balkana 67,6 odstotkov, državljani držav Vzhodnega partnerstva pa 16,1 odstotka. Med zaznanimi 

primeri nezakonitega prebivanja državljanov tretjih držav se delež državljanov držav Zahodnega 

Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi 

vizumov, občutno povečuje, in sicer s 59,5 odstotkov leta 2010 (kar predstavlja najnižji delež v 

obravnavanem obdobju) na 96,4 odstotkov leta 2017 (kar predstavlja najvišji delež v obravnavanem 

obdobju). Največ primerov nezakonitega prebivanja je bilo zaznanih med državljani Albanije (31,8 

odstotkov primerov nezakonitega bivanja državljanov tretjih držav), Bosne in Hercegovine (15 

odstotkov) ter Makedonije (13,2 odstotka); najmanj primerov pa med državljani Gruzije in Črne 

gore. Iz statističnih podatkov izhaja občuten porast primerov nezakonitega prebivanja po uvedbi 

brezvizumskega režima tako za države Zahodnega Balkana kot za države Vzhodnega partnerstva. 

Za razliko od ostalih kazalnikov pri nezakonitem prebivanju med državami Vzhodnega partnerstva 

prednjačijo državljani Moldavije (8,7 odstotkov primerov nezakonitega bivanja državljanov tretjih 

držav) pred državljani Ukrajine (7,4 odstotki); delež državljanov Gruzije je zanemarljiv.  
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V3.1.6. Ali je država po uvedbi vizumske liberalizacije zaznala porast v številu državljanov 

tretjih držav, ki se zadržujejo na ozemlju Republike Slovenije tudi po preteku časa, ki 

je določen za bivanje brez vizuma?  

 

V3.1.7. Je vaša država (članica) zaznala zlorabe vizumske liberalizacije? Če je odgovor 

pritrdilen, kratko opišite in navedite posamezne primere.  

 

V3.2. Ali se je Slovenija po uvedbi vizumske liberalizacije kot ciljna država soočila s 

kakšnimi administrativnimi obremenitvami (npr. povečanje vlog za dovoljenje za 

prebivanje, delovna dovoljenja, večji obseg mejnih postopkov ...)?  

Policija je zaznala porast v številu primerov prekoračitev dovoljenega časa prebivanja državljanov 

tretjih držav z brezvizumskim režimom. 

Podobno kot pri podatkih o nezakonitem prebivanju državljanov držav Zahodnega Balkana in 

Vzhodnega partnerstva tudi iz podatkov o prekoračenem dovoljenem času prebivanja državljanov 

obravnavanih držav izhaja kar 927-odstotno povečanje med letoma 2010 in 2017, tj. po uvedbi 

brezviznega režima. Dovoljen čas prebivanja so v tem obdobju največkrat prekoračili državljani 

Bosne in Hercegovine (25,8 odstotkov državljanov obravnavanih držav s prekoračenim dovoljenim 

časom prebivanja), Makedonije (23 odstotkov), Albanije (22 odstotkov) in Srbije (21,3 odstotkov). 

Na Zavodu RS za zaposlovanje so zaznali, da je bil pred uvedbo vizumske liberalizacije večji pritisk 

za izdajo nezakonitih delovnih dovoljenj (torej delovnih dovoljenj, ki pa niso rezultirala v dejanski 

zaposlitvi pri slovenskem delodajalcu). Z uvedbo vizumske liberalizacije se je to spremenilo, saj tujci 

iz držav z brezvizumskim režimom ne potrebujejo delovnega dovoljenja z namenom vstopnega 

vizuma. Tisti, ki zaprosijo za izdajo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje, se nato dejansko 

zaposlijo pri slovenskem delodajalcu. Tako vpliv vizumske liberalizacije ocenjujejo kot pozitiven, saj 

zlorab, da bi se delovno in bivalno dovoljenje izkoristilo za vstop v EU, praktično več ne zaznavajo. 

Pred uvedbo brezvizumskega režima za države Zahodnega Balkana pa so tujci pogosto izkoristili 

delovno dovoljenje le kot vstopni vizum v EU, do dejanske zaposlitve pri slovenskem delodajalcu pa 

ni prišlo. 

MDDSZ se strinja, da je bilo pojav zlorab instituta samozaposlitve zaznati predvsem v letih 2005 in 

2006, ko pa se je samozaposlovanje tujcev omejilo. Delodajalci so dobivali delovna dovoljenja »na 

zalogo«, nato pa so glede na potrebe po delovni sili taktizirali pri vključitvi v sistem socialnega 

zavarovanja. Podjetja so dobivala delovna dovoljenja, tujci – delavci pa po vključitvi v sistem 

socialnega zavarovanja nikoli niso delali v Sloveniji. To področje je bilo urejeno s sprejemom Zakona 

o čezmejnem izvajanju storitev z napotenimi delavci, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2018. 

Zlorabe vizumske liberalizacije se sicer kažejo v različnih oblikah nedovoljenega prebivanja, kamor 

spada predvsem prekoračen čas dovoljenega prebivanja.  

Administrative obremenitve za Policijo so odvisne predvsem od obsega (nedovoljenih) migracij. 

Uvedba vizumske liberalizacije je spremenila naravo dela Policije: bolj pozorni so morali biti na 

mejnih prehodih in manj pozornosti je bilo potrebne na t. i. zeleni meji. 

Policija pojasnjuje, da se pri zavrnitvah vstopa spremeni struktura zavrnitvenih razlogov. Dokler je 

država na seznamu za vizumsko obveznost, je pogosto zavrnitveni razlog, da oseba nima vizuma 

oziroma dovoljenja za prebivanje. Ko država uživa vizumsko liberalizacijo, sta pogosta razloga 

prekoračen dovoljen čas prebivanja ali neutemeljen namen ali cilj potovanja. Medtem ko je 



EMM študija 2018 

Vpliv vizumske liberalizacije na ciljne države 

Stran 42 od 71 

 

 

V3.2.1. Če je relevantno, navedite institucije oz. organe, ki so se soočili z administrativnimi 

obremenitvami.  

 

V3.3. Ali se je vaša država (članica) po uvedbi vizumske liberalizacije kot ciljna država 

soočila s kakšnimi varnostnimi tveganji?  

 

V3.3.1. Ali je vizumska liberalizacije povečala varnostna tveganja za vašo državo 

(članico)?  

 

V3.3.2. Če je relevantno, katere vrste kaznivih dejanj so storili državljani tretjih držav po 

uvedbi vizumske liberalizacije v vaši državi (članici)? So bile zaznane znatne razlike v 

primerjavi s časom pred uvedbo brezvizumskega režima? 

 

V3.3.3. Če je relevantno, kakšna je bila stopnja kaznivih dejanj (pravnomočna sodba) 

državljanov tretjih držav v vaši državi (članici) po uvedbi brezvizumskega režima? So 

bile zaznane znatne razlike v primerjavi s časom pred uvedbo brezvizumskega režima? 

 

prekoračen čas že posledica prebivanja v EU, je neutemeljen namen ugotovljen pri prvem stiku pri 

mejni kontroli (nekdo pride brez vizuma, vendar ne zna pojasniti, zakaj vstopa v državo). 

MDDSZ na področju zaposlovanja tujcev ne zaznava administrativnih obremenitev (za področje 

zaposlovanja tujcev). 

Administrative obremenitve za Policijo so odvisne predvsem od obsega (nedovoljenih) migracij. 

Uvedba vizumske liberalizacije je spremenila naravo dela Policije: bolj pozorni so morali biti na 

mejnih prehodih in manj pozornosti je bilo potrebne na t. i. zeleni meji. 

Policija ocenjuje, da ni neposredne povezave med uvedbo vizumske liberalizacije in varnostnimi 

tveganji. 

Vsaka vizumska liberalizacija poveča varnostna tveganja. Vprašanje je, ali je povečanje še 

sprejemljivo. Ob uvajanju vizumske liberalizacije je bila ocena, da je to sprejemljivo. Vmes so se 

pojavile že ocene, da je potreben ponoven razmislek za posamezne države, ki uživajo brezvizumski 

režim. 

Policija dodaja, da ni neposredne utemeljene povezave med uvedbo vizumske liberalizacije in 

povečanjem varnostnih tveganj. 

/ 

/ 
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V3.4. Kakšna je vloga in vpliv organizatorjev ter pomočnikov pri nedovoljenih migracijah, 

ki nudijo storitve državljanom tretjih držav (z izrečeno prepovedjo vstopa)? Na 

kratko opišite situacijo v vaši državi (članici) in navedite primere; razlikujte med 

osebami, ki pomagajo migrantom, in osebami, ki imajo od aktivnosti (posredništva) 

koristi. 

V odgovoru se sklicujte na podatke iz tabele 3.2.6., 3.2.7. in 3.2.8. 

 

V3.4.1. Kako so aktivnosti organizatorjev in pomočnikov pri nedovoljenih migracijah 

vplivale na vašo državo (članico)?11 Na kratko opišite in navedite specifične primere o 

situaciji v vaši državi (članici). 

 

V3.4.2. Če je relevantno, navedite in pojasnite morebitne izzive ter tveganja, ki jih je vaša 

država zaznala glede aktivnosti organizatorjev in pomočnikov pri nedovoljenih migracijah, 

pri čemer razlikujte med osebami, ki pomagajo migrantom, in osebami, ki imajo od 

aktivnosti (posredništva) koristi. 

 

V3.5. Ali so bili v vaši državi (članici) kot posledica vizumske liberalizacije zaznani kateri 

drugi izzivi (ali negativni učinki), ki niso zajeti v zgornjih vprašanjih, če je 

relevantno? 

 

                                       

11Did their activities lead to increases in irregular border-crossings, enhanced border controls or document 

fraud? 

Vloga organizatorjev in pomočnikov pri nedovoljenih migracijah je lahko zelo različna. Organizator 

ali pomočnik lahko organizirata potovanje osebe v njegovo ciljno državo, lahko pa gre za posamezne 

segmente (npr. zagotavljanje prevoza ali nastanitve, usmerjanje, vodenje čez mejo, prevoz čez 

mejo, etapni prevozi). Obstaja tudi pomoč znotraj držav članic EU, ki poteka na način, da se osebe 

pripelje na območje EU na osnovi bivalnega naslova – ampak načeloma potrebe po takšni pomoči 

ni, saj te zlorabe po navadi potekajo tako, da se pridobiva dovoljenje za prebivanje brez utemeljitve, 

na lažnih osnovah (npr. s prikazovanjem lažnih potreb po delovni sili), vendar oseba iz države z 

brezvizumskim režimom vstopnega vizuma ne potrebuje. Zmanjšujejo se tudi potrebe po pomoči 

na meji oz. etapnem potovanju od izvorne do ciljne države, saj imajo ljudje možnost na zakonit 

način prečkati mejo in vstopiti v državo.  

Razen obremenitve za Policijo vpliv ni zaznaven. Vsaka aktivnost, ki omogoča, pospešuje, olajšuje 

nedovoljene migracije, predstavlja gospodarsko škodo za državo, ker se krepi trg sive ekonomije 

(oz. delo na črno), in varnostni izziv. Ob odkritju osebe ustrezno registrirajo in identificirajo, takrat 

tudi ugotovijo, ali oseba predstavlja varnostno tveganje za Slovenijo. 

Policija ocenjuje, da pomoč migrantom brez koristi za »pomočnike« (npr. pomoč sorodnikov pri 

prehodu meje) predstavlja izjemno majhen delež nedovoljenih migracij; v tem primeru niti ne gre 

za organizirane nedovoljene migracije. Med pomembnimi dejavniki je izogibanje SIS zadetkom: 

večja kot je verjetnost zavrnitve vstopa, večja je verjetnost, da bo oseba skušala prečkati mejo 

nezakonito.  

/ 
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SKLOP 3.2.: STATISIČNI PODATKI 

Tabela 3.2.1.: Skupno število državljanov tretjih držav brez vizumske obveznosti, ki jim je bil na zunanji meji zavrnjen vstop  

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število državljanov 

tretjih držav brez 

vizumske obveznosti, ki 

jim je bil na zunanji meji 

zavrnjen vstop 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija 801 436 1.050 1.107 851 486 538 464 423 363 437  

Črna gora 42 36 45 113 85 76 71 63 55 43 61  

Srbija 1.719 622 837 1.625 1.282 1.083 885 715 656 622 703  

Albanija  596 22 247 252 820 1.084 1.282 1.434 1.192 1.335 1.140  

Bosna in Hercegovina  1.462 945 1.053 642 1.274 1.276 1.208 913 895 762 782  

Moldavija 179 13 5 4 10 6 11 11 9 6 10  

Gruzija  3 1 0 1 1 4 2 5 1 4 1  

Ukrajina  404 19 202 137 104 125 82 27 36 33 33  

Skupaj  5.206 2.094 3.439 3.881 4.427 4.140 4.079 3.632 3.267 3.168 3.167  

Skupno število 

državljanov tretjih držav, 

ki jim je bil na zunanji 

meji zavrnjen vstop 

11.545 7.936 8.149 8.105 8.264 7.999 6.494 4.543 3.929 4.674 3.800 Vir podatkov: Policija 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

Državljani držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, v obravnavanem 

obdobju predstavljajo 53,7 odstotkov državljanov tretjih držav, ki jim je bil na zunanji meji zavrnjen vstop (najnižji delež zabeležen leta 2008 – 26,4 odstotkov; 
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najvišji delež zabeležen leta 2017 – 83,3 odstotkov). Medtem ko so do leta 2012 državljani tretjih držav brez vizumske obveznosti predstavljali do približno 

polovice državljanov tretjih držav, ki jim je bil na meji zavrnjen vstop, pa se delež po tem letu občutno zviša nad 50 odstotkov. Državljani Zahodnega Balkana 

predstavljajo 96,3 odstotkov državljanov obravnavanih držav, ki jim je bil na zunanji meji zavrnjen vstop, državljani Vzhodnega partnerstva pa 3,7 odstotkov. 

Med državljani tretjih držav, ki jim je bil zavrnjen vstop v Slovenijo, državljani držav Zahodnega Balkana predstavljajo 51,7 odstotkov, državljani držav Vzhodnega 

partnerstva pa dva odstotka. Med obravnavanimi državami je bil vstop največkrat zavrnjen državljanom Bosne in Hercegovine (27,7 odstotkov zavrnitev vstopa 

med državljani obravnavanih držav in 14,9 odstotkov vseh zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav), sledijo državljani Srbije (26,5 odstotkov zavrnitev vstopa 

med državljani obravnavanih držav in 14,2 odstotka vseh zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav) ter Albanije (23,2 odstotka zavrnitev vstopa med državljani 

obravnavanih držav in 12,5 odstotkov vseh zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav). Medtem ko se je število državljanov tretjih držav, ki jim je bil na zunanji 

meji zavrnjen vstop, med letoma 2007 in 2017 zmanjšalo kar za 67,1 odstotkov, se je število državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s 

katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumov, katerim je bil na meji zavrnjen vstop, v tem obdobju znižalo le za 39,2 odstotkov (zato 

posledično v zadnjem obdobju predstavljajo večji delež državljanov tretjih držav z zavrnitvijo vstopa v državo). 
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Tabela 3.2.2.: Skupno število odločb o vrnitvi, izdanih državljanom držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število odločb o 

vrnitvi, izdanih 

državljanom držav brez 

vizumske obveznosti  

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija N/A N/A N/A N/A N/A 
72 82 56 54 91 70 Zakon o tujcih v letu 2012 uvede 

izdajo pisnih odločb o vrnitvi. 

Črna gora N/A N/A N/A N/A N/A 
4 6 6 4 11 9 

 

Srbija N/A N/A N/A N/A N/A 
150 114 147 172 218 248 

 

Albanija  N/A N/A N/A N/A N/A 
3 15 23 24 39 34 

 

Bosna in Hercegovina  N/A N/A N/A N/A N/A 
259 272 303 244 358 495 

 

Moldavija N/A N/A N/A N/A N/A 
6 14 7 4 6 9 

 

Gruzija  N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 2 3 4  

Ukrajina  N/A N/A N/A N/A N/A 
23 20 22 22 26 45 

 

Skupaj N/A N/A N/A N/A N/A 517 523 564 526 752 914  

Skupno število izdanih 

odločb o vrnitvi 

državljanom tretjih 

držav 

N/A N/A N/A N/A N/A 

858 841 850 852 1.469 1.338 

Vir podatkov: Policija 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

Izdaja pisnih odločb o vrnitvi je bila uvedena z novelo Zakona o tujcih iz leta 2012, zato so podatki na voljo tega leta naprej. 

 

Državljani držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumov, med letoma v obravnavanem 

obdobju predstavljajo 61,1 odstotkov državljanov tretjih držav, ki so jim bile izdane odločbe o (prostovoljni in prisilni) vrnitvi (najnižji delež zabeležen leta 2016 

– 51,2 odstotka; najvišji delež zabeležen leta 2017 – 68,3 odstotke). Med obravnavanimi državami je delež državljanov držav Zahodnega Balkana (67 odstotkov) 
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dvakrat večji kot delež državljanov držav Vzhodnega partnerstva (33 odstotkov); v deležu vseh izdanih odločb o vrnitvi pa državljani držav Zahodnega Balkana 

predstavljajo 41 odstotkov, državljani držav Vzhodnega partnerstva pa 20,2 odstotka. Med obravnavanimi državami je bilo največ odločb o vrnitvi izdanih 

državljanom Bosne in Hercegovine (50,9 odstotkov odločb o vrnitvi med državljani obravnavanih držav in 31,1 odstotka vseh odločb o vrnitvi, izdanih državljanom 

tretjih držav), sledijo državljani Srbije (27,6 odstotkov odločb o vrnitvi med državljani obravnavanih držav in 16,9 odstotkov vseh odločb o vrnitvi, izdanih 

državljanom tretjih držav). Med temi državami je bilo najmanj odločb o vrnitvi izdanih državljanom Gruzije (0,2 odstotka odločb o vrnitvi med državljani 

obravnavanih držav in 0,1 odstotka vseh odločb o vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav), Črne gore (1,1 odstotek odločb o vrnitvi med državljani obravnavanih 

držav in 0,6 odstotka vseh odločb o vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav) in Moldavije (1,2 odstotka odločb o vrnitvi med državljani obravnavanih držav in 

0,7 odstotka vseh odločb o vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav). Medtem ko se je število izdanih odločb o vrnitvi državljanom tretjih držav med letoma 2012 

in 2017 povečalo za 55,9 odstotkov, se je število izdanih odločb državljanom obravnavanih držav zvišalo kar za 76,8 odstotkov. 
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Tabela 3.2.3.: Skupno število prostovoljnih vrnitev državljanov tretjih držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število 

prostovoljnih vrnitev 

državljanov tretjih držav 

brez vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija N/A N/A N/A 1 1 69 71 48 47 83 64  

Črna gora N/A N/A N/A 0 0 3 3 3 1 7 8  

Srbija N/A N/A N/A 0 3 140 102 134 146 192 232  

Albanija  N/A N/A N/A 0 0 0 
9 8 14 9 21 

 

Bosna in Hercegovina  N/A N/A N/A 0 2 239 236 266 225 330 467  

Moldavija N/A N/A N/A 0 0 4 10 5 2 5 8  

Gruzija  N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 2 2 2  

Ukrajina  N/A N/A N/A 0 0 21 14 19 17 17 40  

Skupaj  N/A N/A N/A 1 6 476 445 483 454 645 842  

Skupno število vseh 

prostovoljnih vrnitev 
N/A N/A N/A 3 15 743 678 688 666 941 1.173 Vir podatkov: Policija 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

Podatki o prostovoljnih vrnitvah so na voljo od leta 2010 naprej. 

 

Državljani držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumov, med letoma v obravnavanem 

obdobju predstavljajo 68,3 odstotkov državljanov tretjih držav, ki so jim bile izdane odločbe o prostovoljni vrnitvi (najnižji delež zabeležen leta 2010 – 33,3 

odstotkov; najvišji delež zabeležen leta 2017 – 71,8 odstotkov). Med letoma 2010 in 2017 se delež državljanov držav tretjih držav, s katerimi so bili od leta 2009 
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sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, med vsemi prostovoljnimi vrnitvami torej občutno poveča, kar za 40 odstotkov. Med obravnavanimi državljani 

prostovoljne vrnitve državljanov držav Zahodnega Balkana predstavljajo kar 95 odstotkov, v deležu vseh prostovoljnih vračanj pa prostovoljna vračanja državljanov 

držav Zahodnega Balkana predstavljajo 64,9 odstotkov, prostovoljna vračanja državljanov držav Vzhodnega partnerstva pa 3,4 odstotke. Med obravnavanimi 

državami je bilo največ odločb o prostovoljni vrnitvi izdanih državljanom Bosne in Hercegovine (52,7 odstotkov odločb o prostovoljni vrnitvi med državljani 

obravnavanih držav in 36 odstotkov vseh odločb o prostovoljni vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav), sledijo državljani Srbije (28,3 odstotkov odločb o 

prostovoljni vrnitvi med državljani obravnavanih držav in 19,3 odstotkov vseh odločb o prostovoljni vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav) – za razliko od 

prisilnih vračanj je delež odločb o prostovoljni vrnitvi, izdan državljanom Albanije, nizek (1,8 odstotka odločb o prostovoljni vrnitvi med državljani obravnavanih 

držav in 1,2 odstotka vseh odločb o prostovoljni vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav). Podobno kot pri prisilnih vračanjih je bilo med obravnavanimi državami  

najmanj odločb o prostovoljni vrnitvi izdanih državljanom Gruzije (0,2 odstotka odločb o prostovoljni vrnitvi med državljani obravnavanih držav in 0,1 odstotka 

vseh odločb o prostovoljni vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav) in Črne gore (0,7 odstotka odločb o prostovoljni vrnitvi med državljani obravnavanih držav 

in 0,5 odstotka vseh odločb o prostovoljni vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav). 
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Tabela 3.2.4.: Skupno število prisilnih vrnitev državljanov tretjih držav brez vizumske obveznosti 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število prisilnih 

vrnitev državljanov tretjih 

držav brez vizumske 

obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija N/A N/A N/A N/A N/A 
3 11 8 7 8 6 Zakon o tujcih v letu 2012 uvede 

izdajo pisnih odločb o vrnitvi. 

Črna gora N/A N/A N/A N/A N/A 
1 3 3 3 4 1 

 

Srbija N/A N/A N/A N/A N/A 
10 12 13 26 26 16 

 

Albanija  N/A N/A N/A N/A N/A 
3 6 15 10 30 13 

 

Bosna in Hercegovina  N/A N/A N/A N/A N/A 
20 36 37 19 28 28 

 

Moldavija N/A N/A N/A N/A N/A 
2 4 2 2 1 1 

 

Gruzija  N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 1 2  

Ukrajina  N/A N/A N/A N/A N/A 
2 6 3 5 9 5 

 

Skupaj N/A N/A N/A N/A N/A 41 78 81 72 107 72  

Skupno število prisilnih 

vrnitev 
N/A N/A N/A 

N/A N/A 115 163 162 186 528 165 
Vir podatkov: Policija 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

Izdajo pisnih odločb o (prisilnem) vračanju uvede novela Zakona o tujcih iz leta 2012, zato so podatki na voljo tega leta naprej. 

 

Državljani držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumov, med letoma v obravnavanem 

obdobju predstavljajo 34,2 odstotkov državljanov tretjih držav, ki so jim bile izdane odločbe o vrnitvi (najnižji delež zabeležen leta 2016 – 20,3 odstotkov; najvišji 

delež zabeležen leta 2014 – 50 odstotkov). Podobno kot pri drugih podatkih tudi pri številu izdanih odločb o vrnitvi med obravnavanimi državami močno prednjačijo 

državljani držav Zahodnega Balkana (90 odstotkov) pred državljani držav Vzhodnega partnerstva (10 odstotkov). Med obravnavanimi državami je bilo največ 

odločb o vrnitvi izdanih državljanom Bosne in Hercegovine (37,3 odstotkov odločb o vrnitvi med državljani obravnavanih držav in 12,7 odstotkov vseh odločb o 
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vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav), sledijo državljani Albanije (17,1 odstotkov odločb o vrnitvi med državljani obravnavanih držav in 5,8 odstotkov vseh 

odločb o vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav). Med temi državami je bilo najmanj odločb o vrnitvi izdanih državljanom Gruzije (0,7 odstotka odločb o vrnitvi 

med državljani obravnavanih držav in 0,2 odstotka vseh odločb o vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav) in Črne gore (3,3 odstotkov odločb o vrnitvi med 

državljani obravnavanih držav in 1,1 odstotek vseh odločb o vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav). 
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Tabela 3.2.5.: Skupno število državljanov tretjih držav brez vizumske obveznosti, ki so bili nezakonito zaposleni 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število državljanov 

tretjih držav brez 

vizumske obveznosti, ki so 

bili nezakonito zaposleni 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija  N/A 

 

N/A 
 

NI NI NI NI 

NI NI NI NI NI 

 

Črna gora N/A 
N/A 
 

1 1 
NI NI NI NI NI NI NI 

 

Srbija N/A 
N/A 
 

1 3 
NI NI 

3 
NI NI NI 

1  

Albanija  N/A 
 
N/A 
 

1 
NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Bosna in Hercegovina  N/A 
N/A 
 

1 2 
NI NI 

3 3 NI 1 NI  

Moldavija N/A 
N/A 

 

NI NI NI NI NI NI NI NI NI 
 

Gruzija  N/A 
 
N/A 
 

NI 2 
NI NI NI NI NI NI NI 

 

Ukrajina  N/A 
N/A 
 

NI NI NI NI NI NI NI NI NI 
 

Skupaj  N/A 
N/A 
 

NI NI NI NI NI NI NI NI NI 
 

državljanov tretjih 

držav, ki so bili 

nezakonito zaposleni 

N/A 
N/A 
 

4 8 NI NI 6 3 / 1 1 Vir podatkov: Eurostat 

 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 

4. 2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Za ugotavljanje in pregon nezakonitega zaposlovanja je pristojen Inšpektorat za delo, vendar iz statističnih podatkov ni mogoče razbrati državljanstva oseb, ki so 

nezakonito zaposlene in glede katerih inšpektorat vodi postopek. Zaradi nepopolnih razpoložljivih podatkov ni mogoče interpretirati v smislu povezave kazalnika 

z uvedbo vizumske liberalizacije. 
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Tabela 3.2.6.: Skupno število pretihotapljenih oseb iz držav brez vizumske obveznosti (pravnomočna sodba) 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)   

Skupno število 

pretihotapljenih oseb iz 

držav brez vizumske 

obveznosti (pravnomočne 

sodbe) 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI NI NI NI NI NI NI 1 3 NI NI  

Črna gora NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Srbija NI NI NI NI NI 1 NI NI 11 3 9  

Albanija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Bosna in Hercegovina  NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1 2  

Moldavija NI NI NI NI NI NI NI NI NI 7 4  

Gruzija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI   

Ukrajina  NI NI NI NI 3 NI NI NI 16 4 9  

Skupaj NI NI NI NI 3 1 NI 1 30 15 24  

Skupno število 

pretihotapljenih oseb 

tretjih držav 

(pravnomočne sodbe) 

NI NI NI 8 5 4 37 3 45 26 66 
Vir podatkov: letna poročila 
Vrhovnega sodišča 

 

 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Iz poročil Vrhovnega sodišča je razvidno le število kaznivih dejanj po 308. členu Kazenskega zakonika, ne pa število žrtev tega kaznivega dejanja. 
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Tabela 3.2.7.: Skupno število žrtev trgovine z ljudmi iz držav brez vizumske obveznosti (pravnomočne sodbe) 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)   

Skupno število žrtev 

trgovine z ljudmi iz držav 

brez vizumske obveznosti 

(pravnomočne sodbe) 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI NI NI NI NI NI NI 1 3 NI NI  

Črna gora NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Srbija NI NI NI NI NI 1 NI NI 11 3 9  

Albanija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Bosna in Hercegovina  NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1 2  

Moldavija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Gruzija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Ukrajina  NI NI NI NI 3 NI NI NI 16 4 9  

Skupaj NI NI NI NI 3 1 NI 1 30 15 24  

Skupno število žrtev 

trgovine z ljudmi iz 

tretjih držav 

(pravnomočne sodbe) 

NI NI NI 8 5 4 37 3 45 26 66 

Vir podatkov: letna poročila 

Medresorske delovne skupine za 
boj proti trgovini z ljudmi 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Iz poročil Vrhovnega sodišča, ki vodi letno sodno statistiko, in iz poročil Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, ki deluje pod okriljem MNZ, 

niso razvidni celoviti podatki o državljanstvu prepoznanih žrtev trgovine z ljudmi. Zaradi nepopolnih razpoložljivih podatkov ni mogoče interpretirati v smislu 

povezave kazalnika z uvedbo vizumske liberalizacije. 
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Tabela 3.2.7a.: Skupno število žrtev trgovine z ljudmi iz držav brez vizumske obveznosti (podatki o zaznanih oškodovancih, ki so bil i ugotovljeni v 

predkazenskem postopku)  

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)   

Skupno število žrtev 

trgovine z ljudmi iz držav 

brez vizumske obveznosti 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 Vir podatkov: Policija 

Črna gora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Srbija 0 0 0 0 0 1 0 0 11 3 9  

Albanija  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bosna in Hercegovina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  

Moldavija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4  

Gruzija  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Skupaj 0 0 0 0 0 1 0 1 14 11 15  

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

 

 

Število zaznanih oškodovancev – žrtev trgovine z ljudmi, ki so bili ugotovljeni v predkazenskem postopku, je v zadnjih treh letih višje, med oškodovanci se 

pojavljajo državljani Srbije, Moldavije, Bosne in Hercegovine in Makedonije. Zaradi nizke pojavnosti razpoložljivih podatkov ni mogoče interpretirati v smislu 

povezave kazalnika z uvedbo vizumske liberalizacije.  
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Tabela 3.2.8.: Skupno število ugotovljenih organizatorjev in pomočnikov pri nedovoljenem vstopu, prehodu in prebivanju iz držav brez vizumske 

obveznosti (pravnomočne sodbe) 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število ugotovljenih 

organizatorjev in pomočnikov 

pri nedovoljenem vstopu, 

prehodu in prebivanju iz 

držav brez vizumske 

obveznosti (pravnomočne 

sodbe) 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Črna gora NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Srbija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Albanija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Bosna in Hercegovina  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Moldavija NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Gruzija  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Ukrajina  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Skupaj NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

Skupno število 
ugotovljenih posrednikov 
pri nedovoljenem vstopu, 

tranzitu in prebivanju 
(pravnomočne sodbe) 

175 174 124 108 47 49 86 108 101 67 82 

Vir podatkov: letna poročila o 

delu državnih tožilstev  
(dostopna prek: https://www.dt-

rs.si/letna-porocila)  

Državljanstvo EU1 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  



EMM študija 2018 

Vpliv vizumske liberalizacije na ciljne države 

Stran 60 od 71 

 

Državljanstvo EU2 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Državljanstvo EU3 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Državljanstvo EU4 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

Državljanstvo EU5 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

 

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 

 

 

Iz letnih poročil Vrhovnega državnega tožilstva RS državljanstvo pravnomočno obsojenih oseb ni statistična kategorija, enako tudi ne v statističnih podatkih 

Vrhovnega sodišča RS. Statistični podatki SURS teh podatkov ne zajemajo. Zaradi nizke pojavnosti razpoložljivih podatkov ni mogoče interpretirati v smislu 

povezave kazalnika z uvedbo vizumske liberalizacije. 
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Tabela 3.2.9.: Skupno število državljanov držav brez vizumske obveznosti, za katere je bilo ugotovljeno nezakonito bivanje 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število državljanov 

držav brez vizumske 

obveznosti, za katere je 

bilo ugotovljeno 

nezakonito bivanje 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija N/A 
N/A N/A 

26 37 101 134 133 100 55 143  

Črna gora 
N/A N/A N/A 

2 0 4 4 6 6 6 5  

Srbija 
N/A N/A N/A 

18 9 61 66 47 56 40 93  

Albanija  
N/A N/A N/A 

45 27 160 198 283 313 261 474  

Bosna in Hercegovina  
N/A N/A N/A 

34 31 134 134 100 112 74 215  

Moldavija 
N/A N/A N/A 

1 2 0 8 14 42 56 358  

Gruzija  
N/A N/A N/A 

0 0 0 0 0 0 0 2  

Ukrajina  
N/A N/A N/A 

18 7 40 76 76 59 36 96  

Skupaj 
N/A N/A N/A 

144 113 500 620 659 688 528 1.386  

Skupno število 

državljanov tretjih 

držav, za katere je bilo 

ugotovljeno nezakonito 

bivanje 

N/A N/A N/A 

242 185 867 799 707 732 572 1.438  

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Policija beleži podatke o nedovoljenem prebivanju od leta 2010 naprej. 

 

Podatki o nezakonitem prebivanju državljanov tretjih držav kažejo občuten porast nezakonitega prebivanja v obravnavanem obdobju, tj. po uvedbi brezvizumskega 

režima; medtem ko se je nezakonito prebivanje državljanov tretjih držav med letoma 2010 in 2017 povečalo za 594 odstotkov, se je nezakonito prebivanje 

državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumske obveznosti, povečalo kar 

za 962 odstotkov. Državljani obravnavanih držav predstavljajo kar 83,7 odstotkov primerov nezakonitega prebivanja državljanov tretjih držav, od tega državljani 

držav Zahodnega Balkana 67,6 odstotkov, državljani držav Vzhodnega partnerstva pa 16,1 odstotka. Med zaznanimi primeri nezakonitega prebivanja državljanov 

tretjih držav se delež državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva, s katerimi so bili od leta 2009 sklenjeni sporazumi o odpravi vizumov, 

občutno povečuje, in sicer s 59,5 odstotkov leta 2010 (kar predstavlja najnižji delež v obravnavanem obdobju) na 96,4 odstotkov leta 2017 (kar predstavlja 

najvišji delež v obravnavanem obdobju). Največ primerov nezakonitega prebivanja je bilo zaznanih med državljani Albanije (38 odstotkov primerov nezakonitega 

bivanja državljanov obravnavanih držav in 31,8 odstotkov primerov nezakonitega bivanja državljanov tretjih držav), Bosne in Hercegovine (18 odstotkov primerov 

nezakonitega bivanja državljanov obravnavanih držav in 15 odstotkov primerov nezakonitega bivanja državljanov tretjih držav) ter Makedonije (15,7 odstotkov 

primerov nezakonitega bivanja državljanov obravnavanih držav in 13,2 odstotka primerov nezakonitega bivanja državljanov tretjih držav); najmanj primerov pa 

med državljani Gruzije (0,04 odstotka primerov nezakonitega bivanja tako državljanov obravnavanih držav kot državljanov tretjih držav) in Črne gore (0,8 odstotka 

primerov nezakonitega bivanja državljanov obravnavanih držav in 0,6 odstotka primerov nezakonitega bivanja državljanov tretjih držav). Iz statističnih podatkov 

izhaja občuten porast primerov nezakonitega prebivanja po uvedbi brezvizumskega režima tako za države Zahodnega Balkana kot za države Vzhodnega 

partnerstva. Za razliko od ostalih kazalnikov pri nezakonitem prebivanju med državami Vzhodnega partnerstva prednjačijo državljani Moldavije (10,4 odstotki 

primerov nezakonitega bivanja državljanov obravnavanih držav in 8,7 odstotkov primerov nezakonitega bivanja državljanov tretjih držav) pred državljani Ukrajine 

(8,8 odstotkov primerov nezakonitega bivanja državljanov obravnavanih držav in 7,4 odstotki primerov nezakonitega bivanja državljanov tretjih držav); delež 

državljanov Gruzije je zanemarljiv.  
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Tabela 3.2.10.: Skupno število državljanov tretjih držav brez vizumske obveznosti s prekoračenim časom dovoljenega prebivanja 

Kazalnik   Obdobje (2007–2017)  

Skupno število državljanov 

tretjih držav brez 

vizumske obveznosti s 

prekoračenim dovoljenim 

časom prebivanja 

2007 2008 *2009 *2010 2011 2012 2013 *2014 2015 2016 *2017 Dodatne informacije  

Makedonija NI NI 85 141 495 952 738 506 402 321 633  

Črna gora 
NI NI 

7 14 20 47 38 37 31 32 43  

Srbija 
NI NI 

72 194 355 927 694 422 374 358 569  

Albanija  
NI NI 

5 35 149 483 643 565 562 622 1.025  

Bosna in Hercegovina  
NI NI 

194 270 404 957 906 457 485 381 748  

Moldavija 
NI NI 

3 2 7 29 25 15 46 61 359  

Gruzija  
NI NI 

1 1 1 3 1 1 1 0 3  

Ukrajina  
NI NI 

8 48 21 129 135 81 67 40 98  

Skupaj 
NI NI 

375 705 1.452 3.527 3.180 2.084 1.968 1.815 3.478 Vir podatkov: Policija 

Skupno število 

državljanov tretjih 

držav s prekoračenim 

dovoljenim časom 

prebivanja 

NI NI 

NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

*Datumi sporazumov o odpravi vizumov: Makedonija, Črna gora in Srbija (19. 12. 2009), Albanija, Bosna in Hercegovina (15. 12. 2010), Moldavija (28. 4. 

2014), Gruzija (28. 3. 2017) ter Ukrajina (11. 6. 2017). 
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Podatki za leti 2007 in 2008 niso na voljo.  

 

Podobno kot pri podatkih o nezakonitem prebivanju državljanov držav Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva tudi iz podatkov o prekoračenem dovoljenem 

času prebivanja državljanov obravnavanih držav izhaja kar 927-odstotno povečanje med letoma 2010 in 2017, tj. po uvedbi brezviznega režima. Dovoljen čas 

prebivanja so v tem obdobju največkrat prekoračili državljani Bosne in Hercegovine (25,8 odstotkov državljanov obravnavanih držav s prekoračenim dovoljenim 

časom prebivanja), Makedonije (23 odstotkov državljanov obravnavanih držav s prekoračenim dovoljenim časom prebivanja), Albanije (22 odstotkov državljanov 

obravnavanih držav s prekoračenim dovoljenim časom prebivanja) in Srbije (21,3 odstotkov državljanov obravnavanih držav s prekoračenim dovoljenim časom 

prebivanja). 
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Sklop 4: Ukrepi, sprejeti za preprečevanje zlorab brezvizumskega režima  

 

SKLOP 4.1.: OPIS STANJA  

V4.1. Ali je vaša država (članica) sprejela določene ukrepe (če sploh), da bi naslovila 

izzive, ki so se pokazali po uvedbi vizumske liberalizacije? Na kratko opišite stanje.  

Posamični ukrepi so lahko predstavljeni v podvprašanjih od V4.1.2 do V4.1.7. 

V4.1.1. Če je relevantno, vaš odgovor na vprašanje V4.1 razlikujte glede na tretjo 

državo: 

Zahodni Balkan – Makedonija, Črna gora, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina: 

Vzhodno partnerstvo – Moldavija, Gruzija, Ukrajina: 

 

V4.1.2. Če je relevantno, ali je vaša (država članica) sprejela ukrepe za krepitev 

prizadevanj za spodbujanje prostovoljnega vračanja? Če je odgovor pritrdilen, 

navedite, za katere narodnosti, in pojasnite vpliv ukrepov. 

 

V4.1.3. Če je relevantno, ali je vaša država (članica) uvedla ukrepe za razširitev 

zakonitih možnosti bivanja? Če je odgovor pritrdilen, navedite, za katere narodnosti, 

in pojasnite njihov učinek. 

Slovenija v času po uvedbi vizumske liberalizacije ni sprejela nobenih določenih ukrepov, da bi 

naslovila izzive povezane s te, saj posebni oz. večji izzivi niso bili zaznani.  

/ 

/ 

Slovenska politika vračanja tujcev sledi prizadevanjem EU, da se stremi k prednosti prostovoljnega 

vračanja tujcev pred prisilnim vračanjem. V ta namen se tujcem omogoči dovolj dolg rok za 

prostovoljno vrnitev in tudi možnosti podaljšanja le-tega, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Na 

ta način se tujcem omogoči, da si priskrbijo in uredijo potrebne dokumente, da lahko zapustijo 

državo. Šele če tujec ne izvrši prostovoljne vrnitve, se začne postopek prisilne vrnitve (razen če že 

v osnovi niso bili izpolnjeni pogoji za prostovoljno vrnitev). Statistika zadnjega obdobja sicer kaže, 

da je prisilnih vrnitev ponovno več kot prostovoljnih, zato se v tem letu pripravljajo nove dopolnitve 

Zakona o tujcih, ki bo omogočil enoten postopek vračanja z izdajo ene same odločbe in učinkovitejši 

nadzor nad njihovim izvrševanjem. Zakonske spremembe bodo zajele vse skupine tujcev, ne glede 

na državljanstvo. 

Policija pojasnjuje, da je Slovenija sprejela nacionalne ukrepe za spodbujanje prostovoljnega 

vračanja in izboljšala sistem evidentiranja prostovoljnih vračanj – vzpostavili so evidenco odločb o 

prostovoljni vrnitvi. Te spremembe so bile predvsem posledica sprejema Direktive EU o vračanju in 

ne neposredno povezane z uvedbo vizumske liberalizacije. 

S spremembo Zakona o tujcih v letu 2014 je bila vnesena sprememba, ki tujcu, ki v Sloveniji biva 

na podlagi dovolitve zadrževanja (zaradi spoštovanja načela nevračanja), omogoča, da lahko po 

preteku dveh let bivanja na tej podlagi vloži prošnjo za začasno prebivanje. S tem se osebam, ki 
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V4.1.4. Če je relevantno, ali je vaša država (članica) uvedla ukrepe za boj proti 

nezakonitemu zaposlovanju? Če je odgovor pritrdilen, pojasnite njihov vpliv in dodajte 

konkretne primere. 

 

V4.1.5. Če je relevantno, ali je vaša država (članica) uvedla ukrepe za boj proti 

tihotapljenju in/ali trgovini z ljudmi iz držav brez vizumske obveznosti? Če je odgovor 

pritrdilen, pojasnite njihov vpliv in dodajte konkretne primere. 

                                       

12 Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT. 
13. European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats. 

jim Policija na podlagi zakonskih razlogov (taksativno opredeljeni razlogi) dovoli zadrževanje v RS, 

odpira možnost za ureditev zakonitega bivanja v Sloveniji. Od 1. 1. 2018 lahko za takšno dovoljenje 

zaprosijo tudi osebe, ki jim je dovolitev zadrževanja odobrena na podlagi drugih razlogov, ne samo 

zaradi spoštovanja načela nevračanja.  

Poleg tega dopolnitev Zakona o tujcih iz leta 2017 določa, da lahko dovoljenje za začasno prebivanje 

pridobi tudi žrtev nasilja v družini (tujka, tujec), če je pripravljena kot priča sodelovati v kazenskem 

postopku, o čemer odloči pristojni organ kazenskega pregona. Žrtve trgovine z ljudmi in žrtve 

nezakonitega zaposlovanja so imele to pravico že prej.  

Z namenom preprečevanja pridobivanja dovoljenj za prebivanje preko ustanavljanja t. i. slamnatih 

podjetij in vstopanja na trg dela, kjer zaradi deficita določenih del ni bilo kontrole trga dela, je bil 

sprejet Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno.12 Identificiranih je bilo več poskusov 

takšnega obhajanja zakonitih poti za vstop in bivanje v državo, tudi s strani tujcev iz držav brez 

vizumske obveznosti.  

Prav tako je bila leta 2015 podana pobuda za spremembo Zakona o gospodarskih družbah glede 

veriženja in množičnega ustanavljanja podjetij za tujce. 

Ukrepi, ki se izvajajo, se ne razlikujejo za države z brezvizumskim režimom in za druge tretje države. 

 
Nedovoljene migracije ostajajo ena izmed ključnih prednostnih nalog na ravni EU, saj gre za hitro 

spreminjajoč nadnacionalni fenomen, na katerega aktivnosti posamezne države nimajo omembe 
vrednega vpliva. Ker vzrokov nedovoljenih migracij ni možno odpraviti v kratkem času, je možno 
samo s sistemskim mednarodno usklajenim pristopom in usklajenimi ukrepi držav doseči 
rezultat (zmanjšanja nedovoljenih migracij in njihovih posledic). 

 
Nedovoljene migracije ostajajo ena izmed ključnih prednostnih nalog na ravni EU, saj gre za hitro 

spreminjajoč nadnacionalni fenomen, na katerega aktivnosti posamezne države nimajo omembe 
vrednega vpliva. Ker vzrokov nedovoljenih migracij ni možno odpraviti v kratkem času, je možno 
samo s sistemskim mednarodno usklajenim pristopom in usklajenimi ukrepi držav doseči nek 
rezultat (zmanjšanja nedovoljenih migracij in njenih posledic). Policija zato aktivno sodeluje v 
različnih pobudah, predvsem v okviru EU. Uniformirana (mejna) policija sodeluje večinoma z 

agencijo FRONTEX, kriminalistična policija pa večinoma z agencijo EUROPOL. Obe agenciji kot 
tudi države članice pa sodelujejo v platformi EMPACT,13 v okviru katere slovenska policija 
sodeluje predvsem v operativnih aktivnostih, predvsem preiskavah dejavnosti organiziranih 
kriminalnih združb na balkanski poti.  

 
EU ima za področje boja zoper organiziran kriminal izdelan t. i. »policy cycle«, kjer na podlagi ocene  
ogroženosti na politični ravni sprejme prednostne naloge v boju zoper organizirani kriminal za 

naslednja štiri leta. Z multidisciplinarnim pristopom se za posamezno prioriteto izdelajo večletni 
strateški načrti. Na podlagi strateškega načrta se izdela letni operativni načrt v okviru 
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V4.1.6. Če je relevantno, ali je vaša država (članica) uvedla ukrepe za boj proti 

aktivnostim organizatorjev in pomočnikov nedovoljenih migracij, vstopa, prehoda ter 

prebivanja? Če je odgovor pritrdilen, pojasnite njihov vpliv in dodajte konkretne 

primere.  

 

V4.1.7. Če je relevantno, ali je vaša država (članica) uvedla ukrepe za zmanjšanje 

števila primerov državljanov, za katere je bilo ugotovljeno, da nezakonito prebivajo v 

vaši državi? Če je odgovor pritrdilen, pojasnite njihov vpliv in dodajte konkretne 

primere. V odgovoru ne podvajajte podatkov vprašanja V4.4. (o prekoračenem 

dovoljenem času prebivanja). 

 

V4.1.8. Če je relevantno, kakšna je bila učinkovitost zgoraj navedenih ukrepov in 

kateri med njimi so bili najbolj uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev? Navedite 

morebitne prepoznane dobre prakse/spoznanja. 

 

 

mehanizma EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). Slovenska 

policija že od pričetka sodeluje tako pri pripravi MASP kot tudi pri operativnih načrtih za področje 
nedovoljenih migracij. 

Ukrepi se ne razlikujejo za države z brezvizumskim režimom in za druge tretje države. 

Slovenija je v letu 2011 s spremembami Zakona o tujcih prenesla bistvena določila Direktive o 

vračanju ter zakonska določila oblikovala tako, da bi se zagotovila večja učinkovitost postopkov 

vračanja tujcev. Zakonska določila so seveda splošna in veljajo za vse skupine tujcev.  

Na splošno pristojni organi, ki pokrivajo določeno področje, predvsem vidijo težave pri izvajanju 

ukrepov. Izpostavljajo vse večja administrativna bremena, ki spremljajo postopke s tujci. Prenos 

Direktive o vračanju in uvedba izdajanja pisnih odločb je za organe, ki jih izdajajo, predvsem Policijo, 

prineslo znatno več administracije, istočasno pa tudi zahtevo po višji stopnji strokovnosti pri 

izdajanju odločb. Izvajanje postopkov vračanja v letih od 2012 do 2018 je rezultiralo v novih 

predlogih za spremembo Zakona o tujcih, s katerimi se bo, po mnenju MNZ, povečala učinkovitost 

teh postopkov.  

Policija sicer sproti spremlja stanje in dela analize s področja nedovoljenih migracij ter 

nedovoljenega prebivanja. 

Administrative obremenitve za Policijo so odvisne predvsem od obsega (nedovoljenih) migracij. 

Uvedena je bila avtomatizacija mejne kontrole, elektronsko poslovanje in optimizacija postopkov. 

V4.2. Ali je vaša država (članica) uvedla ukrepe za naslavljanje administrativnih 

obremenitev od uvedbe brezvizumskega režima? Če je odgovor pritrdilen, navedite 

in pojasnite te ukrepe, njihov učinek/učinkovitost in dodajte morebitne prepoznane 

dobre prakse/spoznanja. 
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V4.3. Ali je vaša država (članica) uvedla ukrepe za naslavljanje morebitnih zlorab 

vizumske liberalizacije? Če je odgovor pritrdilen, navedite in pojasnite te ukrepe, 

njihov učinek/učinkovitost in dodajte morebitne prepoznane dobre 

prakse/spoznanja. 

 

V4.4. Kako je vaša država (članica) obravnavala primere, ko so državljani tretjih držav 

zakonito vstopili v državo, vendar niso legalizirali prebivanja po 90 dneh (prekoračen 

dovoljen čas prebivanja)? Na kratko opišite takšne primere, pri čemer izpostavite 

morebitne ukrepe vaše države na tem področju. Če je relevantno, kakšen je bil 

učinek/učinkovitost teh ukrepov in ali ste prepoznali morebitne dobre 

prakse/spoznanja. 

  

V4.4.1. Ali v primeru prekoračenega dovoljenega časa prebivanja državljanov držav brez 

vizumske obveznosti vaša država (članica) uporablja drugačen postopek vračanja v 

primerjavi z običajnim postopkom? Če je odgovor pritrdilen, na kratko opišite takšne 

primere, pri čemer izpostavite morebitne prepoznane dobre prakse/spoznanja. 

 

V4.4.2. Ali vaša država (članica) uporablja posebne postopke v primerih, ko so državljani 

tretjih držav s prekoračenim dovoljenim časom prebivanja izgubili identifikacijske 

dokumente, ali v primerih, kjer so težave pri njihovi identifikaciji? Če je odgovor 

pritrdilen, na kratko opišite takšne primere, pri čemer izpostavite morebitne 

prepoznane dobre prakse/spoznanja.  

 

Posebni ukrepi niso bili uvedeni. 

Položaj tujcev, ki se v Sloveniji zadržujejo tudi po preteku dovoljenega časa za prebivanje, se šteje 

kot nedovoljeno oz. nezakonito prebivanje in Policija lahko začne postopke vračanja takšnega tujca. 

Enako lahko ugotovi tudi upravna enota, ki tujcu lahko naloži vrnitev.  

Tujcu je izdana odločba o (prostovoljni) vrnitvi in izrečena globa za prekršek. V takšnih primerih je 

načeloma izdana odločba o prostovoljni vrnitvi, saj gre pogosto za države, ki niso več migracijsko 

visoko rizične. 

Ne, vsi postopki so enaki.  

Tudi v teh primerih Policija lahko začne postopek vračanja, pri čemer tujcu omogoči takšen rok za 

prostovoljno vrnitev, v katerem si lahko (na novo) pridobi ustrezne dokumente.  

Če oseba ne more dokazati, kdaj je vstopila v državo, je na voljo postopek naknadne potrditve 

zakonitosti prebivanja. Ugotovi se identiteta osebe, datum vstopa pa se lahko ugotavlja z drugimi 

dokazili. Če je datum vstopa nesporno ugotovljen, se lahko potrdi v listini (npr. vstopni žig). Če 

oseba nima listine in je bila preverjena na meji, Policija razpolaga z zabeležbo, kdaj je bila 

preverjena. 
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V4.4.3. Če je relevantno, kakšna je bila učinkovitost teh postopkov (glej V4.4.1 in V4.4.2) 

in ali so bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev? Navedite morebitne prepoznane 

dobre prakse/spoznanja. 

 

 

 

 

 

V4.5.1. Če je relevantno, kako učinkovito je bilo sodelovanje s tretjimi državami pri 

doseganju želenih ciljev? So bile v vaših interakcijah z različnimi tretjimi državami 

določene razlike in ali ste prepoznali morebitne dobre prakse/spoznanja? 

Učinkovitost teh postopkov je težko merljiva, saj se izvrševanje prostovoljnih odločb o vrnitvi ne 

beleži sistematično.  

V4.5. Kako se je vaše sodelovanje z državami brez vizumske obveznosti sčasoma razvijalo 

v smislu pomoči in izmenjave informacij pred ter po začetku brezvizumskega režima? 

Na kratko opišite nacionalno situacijo in navedite specifične primere, razčlenjeno po 

zadevnih regijah in tretjih državah. 

Zahodni Balkan – Makedonija, Črna gora, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina: 

Težko je izboljšanje sodelovanja povezati le z brezvizumskim režimom, vendar se je sodelovanje na 

različnih ravneh in različnih resorjih izboljšalo. MZZ je sodelovalo v več twinning projektih v teh 

državah na različnih področjih. Tudi RS je zelo aktivna v vseh teh državah na področju notranjih 

zadev, konzularne dejavnosti, vizumskih postopkov, dovoljenj za prebivanje, azilnih postopkov, 

upravljanja meja, slovenski strokovnjaki v zadnjih petih letih zelo intenzivno delijo znanje in 

izkušnje.  

Policija ocenjuje, da ima vizumska liberalizacija pozitiven učinek na postopke vračanja, kar je pogoj 

za uvedbo brezvizumskega režima, drugi učinki pa niso neposredno povezani z uvedbo vizumske 

liberalizacije. Sicer se sodelovanje s temi državami izboljšuje, vendar tudi zaradi drugih dejavnikov 

(npr. v okviru sodelovanja s FRONTEX-om).   

Policijsko sodelovanje in izmenjava se je vsekakor v zadnjih letih intenzivirala. Z uvedbo 

brezvizumskega režima so ti postopki šli z agende in odpirati so se začela druga vprašanja. Kljub 

prenosu znanja in izkušenj je uspešnost procesov prilagajanja odvisna od teh držav.  

Kot primer dobre prakse lahko tako navedeno t. i. twinning projekte tehnične pomoči s tretjimi 

državami. Slovenija je v obravnavanem obdobju izvajala osem projektov z državami Zahodnega 

Balkana, za katere je bil uveden brezvizumski režim, in sicer po en projekt s Hrvaško, Črno goro ter 

Bosno in Hercegovino ter tri projekte s Srbijo. Projekti so predvsem krepili zmogljivosti držav 

prejemnic tehnične pomoči na področju delovanja organov pregona, azilnega sistema, boja proti 

organiziranemu kriminalu, prenosa Schengenskega acquis-a, spremljanja zakonitih migracij in 

upravljanja meja. V letu 2018 Slovenija sodeluje v twinning projektu s Srbijo na področju boja proti 

trgovini z ljudmi. 

Vzhodno partnerstvo – Moldavija, Gruzija, Ukrajina: 

Sodelovanje z državami Vzhodnega partnerstva je manj intenzivno.  
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V4.6. Če je relevantno, kako se je vaša država (članica) odzvala na pritok prosilcev za azil 

iz držav brez vizumske obveznosti? Na kratko opišite uvedene ukrepe in morebitne 

prepoznane dobre prakse/spoznanja. 

 

V4.6.1. Če je relevantno, ali so bili ukrepi vaše države (članice) učinkoviti pri upravljanju 

pritoka prosilcev za azil iz držav brez vizumske obveznosti? Na kratko opišite 

nacionalno situacijo, pri čemer izpostavite morebitne prepoznane dobre 

prakse/spoznanja. 

 

V4.6.2. Če je relevantno, kako je vaša država (članica) sodelovala z drugimi državami 

(članicami), ki so bile v podobnem položaju (tj. priliv prosilcev za azil iz držav brez 

vizumske obveznosti)? Na kratko opišite nacionalno situacijo in morebitne prepoznane 

dobre prakse/spoznanja. 

 

V4.6.3. Ali ste prejeli pomoč EU za obravnavanje priliva prosilcev za azil iz držav brez 

vizumske obveznosti? Če je odgovor pritrdilen, kako učinkovita je bila pomoč pri podpori 

vaše države (članice)? Na kratko opišite nacionalno situacijo in morebitne prepoznane 

dobre prakse/spoznanja. 

 

V4.7. Katere druge ukrepe (ali dobre prakse/spoznanja) je uvedla vaša država (članica) v 

zvezi z liberalizacijo vizumskega režima, ki v prejšnjih vprašanjih še niso zajeti, če 

je relevantno? 

Ali so načrtovani ukrepi, ki bodo sprejeti v bližnji prihodnosti? 

 

/ 

Slovenska zakonodaje ne omogoča različnega pristopa ali obravnave prošenj za mednarodno zaščito 

oseb, ki prihajajo iz brezvizumskih držav. Vsaka prošnja se mora skladno z določili nacionalne 

zakonodaje presojati individualno. Največ prošenj so v raziskovanem obdobju podali državljani 

Srbije in Ukrajine. Večina prošenj je bila zavrnjenih, razlogov za zavrnitev ni mogoče analizirati. 

Slovenija v teh primerih sicer ni uporabila instituta varne izvorne države.  

/ 

/ 

/ 

/ 
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Sklop 5: Sklepi 

 

V5.1. Katere zaključke lahko izpeljete iz ugotovitev, pridobljenih pri pripravi vašega 

nacionalnega prispevka, glede na cilje te študije? 

 

V5.2. Kako ocenjujete relevantnost vaših ugotovitev za oblikovalci politik (na nacionalni 

ravni in/ali na ravni EU)? 

 

Po vstopu v EU Slovenija nedvomno učinkoviteje upravlja zakonite in nezakonite migracije. Temu 

botruje tudi nenehna informatizacija viznih in policijskih postopkov, saj je Slovenija kmalu po vstopu 

v EU začela z izvajanjem schengenskega pravnega reda in posledično s sistemom konzultacij med 

državami članicami EU. 

Slovenija se ob vizni liberalizaciji za države Zahodnega Balkana ni srečala s posebnimi težavami 

(kot so se nekatere druge države članice EU), zaznati pa je bilo povečanje dela na črno, tujci so 

ostajali v Sloveniji tudi po poteku dovoljenega obdobja bivanja ali pa je bil namen vstopa drugačen 

od dovoljenega. Seveda pa je liberalizacija vizumskega režima vplivala na spremembo strukture 

državljanov, ki so obravnavani zaradi nezakonitega prehoda državne meje, saj se je število 

državljanov držav Zahodnega Balkana, ki so prej številčno prevladovali (predvsem državljani Bosne 

in Hercegovine, Albanije in Kosova) bistveno zmanjšalo. 

Največjo težo ugotovitvam dajejo statistično podatki, ki jih spremljajo institucije v Sloveniji. Podatki 

omogočajo kakovostno, redno in poglobljeno analizo. Poleg tega ugotovitve v tej študiji izhajajo tudi 

iz več intervjujev opravljenih s strokovnjaki na teh področjih. Relevantnost ugotovitev je zato po 

naši oceni visoka. Oblikovalci politik za sprejemanje ukrepov in politik potrebujejo natanko takšne 

analize, podatke ter mnenja, da so lahko sprejete odločitve legitimne in utemeljene.  


