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POVZETEK
V diplomskem delu predstavljam Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v drţavah članicah za vračanje
nezakonito prebivajočih drţavljanov tretjih drţav, katera je namenjena poenotenju
standardov in postopkov vračanja ter enakega obravnavanja vseh drţavljanov tretjih drţav,
ki so nezakonito v drţavah članicah EU. S tem se bo dosegla enaka raven pravic in dolţnosti
drţavljanov tretjih drţav, hkrati pa naj bi se izognilo zlorabam postopkov v drţavah članicah,
kjer so ti zanje ugodnejši.
Pri tem pa ne smemo pozabiti na načelo nevračanja, ki prepoveduje vračanje oseb v drţave,
v katerih jim preti nevarnost preganjanja ali pa je ogroţeno njihovo ţivljenje, osebna
integriteta ali svoboda. Načelo nevračanja je široko uveljavljeno in splošno sprejeto ter na
različne načine vsebovano v najpomembnejših mednarodnih konvencijah, s katerimi se
zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njihovo mednarodno
varstvo.
Ključne besede: drţavljani tretjih drţav, prosilec za azil, nezakonito prebivanje, načelo
nevračanja, prostovoljna in prisilna odstranitev, ukrepi za vračanje.
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SUMMARY
The thesis presents Directive 2008/115/EC of the European Parliament and the Council of 16
December 2008 on common standards and procedures in Member States for deporting illegal
immigrant from third countries which is intended to unify standards, procedures and ensure
equal treatment for all third countries citizens that are illegally living in the EU member
states. This document will ensure equal level of rights and duties for third countries citizens
and also prevent any potential abuse of the procedures in EU member states where they are
more favourable.
In doing so, we must not forget the principle of non-refoulement, which prohibits the returns
of people to countries where they may be persecuted or their lives, personal integrity or
freedom threatened. Non-refoulement principle is widely established and accepted, and is
considered in various ways the most important international conventions, that ensure respect
for human rights and fundamental freedoms and their international protection.
Keywords: third-country nationals, asylum seeker, illegal residence, non-refoulement
principle, voluntary and forced removal, return measures.
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1 UVOD
Za ta naslov diplomske naloge sem se odločila, ker je sedanje stanje pritiska drţavljanov
tretjih drţav v Evropski uniji zelo pereča problematika. Po podatkih Evropskega
parlamenta naj bi v EU trenutno prebivalo več milijonov nezakonitih priseljencev. Podatki
ostajajo nejasni predvsem zaradi teţkega odkrivanja in uporabe različnih definicij pojma
nezakoniti/-a priseljenec/-ka. Kategorija, ki jih (ne)zakoniti/-a priseljenec/-ka lahko
zavzema, so namreč prosilec/-ka za azil, ekonomski/-a migrant/-ka, druţinski/-ka član/-ica
ali priseljenec/-ka za namene izobraţevanja. Prav tako je njihov status vezan na način
vstopa v drţavo, ki se razlikuje glede na to, ali je bil posameznik/-ca v drţavo
pretihotapljen, prodan ali pa je podvrţen prisilnemu delu. Naraščajoče zanimanje oz.
opredeljevanje problema in rešitve nima dolge zgodovine, saj se je pojav kot tak
vzpostavil šele ob koncu 20. stoletja.
Najpomembnejši vzroki priseljevanja so:


naraščajoče nesorazmerje porazdelitve
soodvisnosti posameznih delov sveta,



vzpostavitev globalnega trga delovne sile,



nesorazmerje med povpraševanjem po delovni sili in zakonito dostopni delovni sili,



nesorazmerje med ekonomskimi silnicami, individualiziranimi aspiracijami in
institucionaliziranimi cilji,



nesorazmerje med nefleksibilnimi regulacijami in fleksibilnim ţivljenjskim potekom
nedokumentiranih migrantov.

dobrin

ob

hkratnem

naraščanju

Naraščajoči pritiski na zunanji strani evropskih meja, pomanjkljiva uspešnost mehanizmov
integracije ţe obstoječih priseljencev in razraščanje kriminalnih mreţ, ki obupanim
priseljencem iz tretjih drţav za ţivljenjske prihranke ponujajo (ne)varen vstop na območje
EU predstavljajo matrico dejavnikov, ki so spodbudile poskuse oblikovanja skupnostne
evropske politike na tem področju. Trije pomembnejši dokumenti na tem področju so
Direktiva o kaznovanju delodajalcev, ki zaposlujejo nezakonite priseljence tretjih drţav,
Direktiva o vračanju nezakonitih priseljencev ter Evropski pakt o priseljevanju in azilu.

1.1 PREDMET IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Direktiva o vračanju nezakonitih priseljencev je del politike, ki se odmika od ciljev
integracije nezakonitih priseljencev in njihovih stisk ter opredeljuje restriktivne pogoje za
vračanje odkritih nezakonitih priseljencev v njihovo izvorno drţavo ter določa učinkovite in
humane standarde za vračanje nezakonitih priseljencev. Vzpostavlja dvostopenjski
postopek, pri čemer prvo stopnjo predstavlja časovni okvir za prostovoljni odhod
posameznikov, na drugi stopnji pa sledi odredba o prisilni vrnitvi v drţavo izvora. Direktiva
je namenjena poenotenju standardov in postopkov vračanja ter enakega obravnavanja
vseh drţavljanov tretjih drţav, ki so nezakonito v drţavah članicah EU. S tem se bo
dosegla enaka raven pravic in dolţnosti drţavljanov tretjih drţav, hkrati pa naj bi se
izognilo zlorabam postopkov v drţavah članicah, kjer so ti zanje ugodnejši.
Skladno s haaškim programom naj bi bila do leta 2010 oblikovana enotni azilni postopek
in status oseb, ki jim je bil podeljen azil, eden ključnih ciljev skupne evropske azilne
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politike pa je preprečevanje zlorab azilnih postopkov. Pomemben je tudi praktični vidik
sodelovanja drţav članic, ki je izpostavljen v zeleni knjigi o prihodnjem skupnem
evropskem azilnem sistemu, ki jo je Komisija izdala leta 2007. Tu je med drugim
poudarjena tudi potreba po večji solidarnosti med drţavami članicami glede porazdelitve
nastalih stroškov, saj se nekatere drţave, predvsem sredozemske članice (Španija, Italija
in Malta), zaradi svoje geografske lege soočajo s precej višjim številom nezakonitih
priseljencev in prosilcev za azil.
Drţavljani tretjih drţav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju EU, morajo oditi ali jih je treba
vrniti. Zato so nujni ukrepi za vračanje. Sprejet je bil večletni program za izvajanje
Evropskega sklada za vračanje (je eden od štirih finančnih instrumentov splošnega
programa ''Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov'', ki spodbuja pošteno delitev
odgovornosti med drţavami članicami, ki izhajajo iz uvedbe integriranega upravljanja
zunanjih meja in iz izvajanja skupnih politik azila in priseljevanja). Ti projekti v okviru
letnega programa financiranja so: razvoj in izvajanje programov prostovoljnega vračanja
in ponovnega vključevanja v sodelovanju z nevladnimi in drugimi mednarodnimi
organizacijami, organizacija povratnih letov v sodelovanju z drugimi drţavami članicami in
agencijo Frontex ter vzpostavitev stabilnega in uspešnega operativnega sodelovanja s
tujimi konzularnimi predstavništvi in organi v tretjih drţavah, pristojnimi za priseljevanje.
Pri sodelovanju s tretjimi drţavami pa ne gre zgolj za nudenje finančne pomoči, pač pa si
EU prizadeva razviti ukrepe, ki bodo zagotavljali dolgoročnejše in trajnejše spoprijemanje
s tem pojavom.

1.2 METODE DELA
V nalogi sem uporabila sekundarne vire podatkov (domača in tuja strokovna literatura ter
drugi viri s tega področja) in deskriptivni pristop ter v okviru le-tega naslednje metode
raziskovanja:


metodo generalizacije (posploševanje značilnosti dejstev in pojavov);



deskriptivno metodo (opisovanje teorij, procesov, pojmov in primerov);



metodo abstrahiranja
značilnosti);



metodo sinteze (povezovanje teoretičnih pogledov v celoto);



metodo komparacije (primerjava več avtorjev in upoštevanje različnih pogledov za
oblikovanje popolnejše slike);



metodo analize (razčlenjevanje teoretičnih vidikov na posamezne sestavne dele in
elemente);



deduktivno metodo (iz splošnega sklepamo na posamezno);



induktivno metodo (iz posameznega sklepamo na splošno).

(odmišljanje
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nebistvenega

in

poudarjanje

bistvenih

1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Začetek naloge je namenjen opredelitvi mednarodnopravne ureditve azila, ki vsebuje
problem in vrste migracij. Vsebuje tudi razvoj prava Evropske unije s poudarkom na azilu.
Predstavljena je tudi Uredba o vzpostavitvi sistema "Eurodac" za primerjavo prstnih
odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije ter Uredba o vzpostavitvi meril in
mehanizmov za določitev drţave članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo
v eni od drţav članic vloţi drţavljan tretje drţave – ''Uredba Dublin II''. V nadaljevanju so
opisani: Schengenski sporazum, Zakonik o schengenskih mejah, Schengenski informacijski
sistem, Frontex ter varna tretja drţava.
Tretje poglavje je namenjeno Direktivi 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v drţavah članicah za vračanje
nezakonito prebivajočih drţavljanov tretjih drţav, in sicer je to storjeno s kratkim
zgodovinskim pregledom od nastanka do sprejetja Direktive. Nadalje sem opisala vsebino
Direktive ter jo razčlenila po poglavjih:


splošne določbe: (predmet urejanja; področje uporabe; opredelitev pojmov;
ugodnejše določbe; nevračanje, največje koristi otroka, druţinsko ţivljenje in
zdravstveno stanje);



konec nezakonitega prebivanja: (odločba o vrnitvi; prostovoljni odhod;
odstranitev, odlog odstranitve; vračanje in odstranitev mladoletnikov brez
spremstva; prepoved vstopa);



postopkovni varovalni ukrepi: (oblika; pravna sredstva; varovalni ukrepi pred
vrnitvijo);



pridrţanje z namenom odstranitve: (pridrţanje; pogoji pridrţanja; pridrţanje
mladoletnikov in druţin; nujne razmere) ter



končne določbe: (poročanje; prenos; povezava s schengensko konvencijo; začetek
veljavnosti in naslovniki).

Priloga 1 vsebuje standardni obrazec za zavrnitev vstopa na meji.
V prilogi 2 je prikaz statistike tujcev v obliki slik in tabel za pretekla leta, in sicer za tujce,
ki so bili nastanjeni v Centru za tujce ter Azilnem domu.
Priloga 3 opisuje Evropski sklad za vračanje – letni program 2010 za Republiko Slovenijo.
V njem so podrobno opisani postopki oziroma splošna pravila za izbiro projektov, ki se
financirajo v okviru programa; spremembe sistemov upravljanja in ukrepov, ki jih podpira
program v okviru izbranih prednostnih nalog:


prednostna naloga 1: podpora za razvoj strateškega pristopa drţav članic k
upravljanju vračanja, ki govori o: prostovoljnem vračanju drţavljanov tretjih drţav
ter vračanju drţavljanov tretjih drţav, ki ga izvaja Center za tujce;



prednostna naloga 2: govori o podpori za sodelovanje med drţavami članicami pri
upravljanju vračanja;



prednostna naloga 3: podpora za posebna inovativna (med)narodna orodja za
upravljanje vračanja, ki govori o sodelovanju s konzularnimi predstavništvi in
pristojnimi organi za priseljevanje; vzpostavitev trajnega operativnega sodelovanja
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s prevajalci pri postopkih ugotavljanja identitete tujcev na podlagi izdelave
jezikovnih analiz ter vzpostavitvi trajnega sodelovanja z nevladnimi in drugimi
neprofitnimi organizacijami in društvi;


prednostna naloga 4: podpora za standarde Skupnosti in najboljše prakse glede
upravljanja vračanja se razčlenjuje v usposabljanje izvajalcev, vključenih v
postopke vračanja, ter povečanje zmogljivosti pravosodnih organov za hitrejšo
presojo odločb o vrnitvi, zoper katere je bila vloţena pritoţba. Nadalje je opisana
tehnična pomoč ter podan osnutek finančnega načrta Sklad za vračanje – letni
program 2010.
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2 MEDNARODNOPRAVNA UREDITEV AZILA
2.1 MIGRACIJE IN AZIL
Migracije so ena najbolj perečih sodobnih svetovnih teţav, saj so premiki prebivalstva
obseţnejši kot kdaj koli prej v človeški zgodovini. Obstaja več kategorizacij migracij in
migrantov, toda dve sta najpogostejši, in sicer glede na motive migracij in glede na vstop
v drţavo.
a) Glede na motiv migracije ločimo med (Medved, 1998, str. 26):


ekonomskimi migracijami (delavci migranti, poslovneţi ...),



političnimi migracijami (iskalci azila, begunci, vojni begunci ...)



in sekundarnimi migracijami oz. migracijami druţinskih članov (predvsem
zakonci/zunajzakonski partnerji ter mladoletni otroci).

b) Glede na način vstopa v drţavo pa ločimo med (Medved, 1998, str. 11):


zakonitimi (legalnimi) migracijami: svobodne migracije posameznikov, ki po lastni
volji in v okviru obstoječih zakonov spremenijo drţavo svojega prebivališča,



prisilnimi migracijami: ko ljudje beţijo bodisi kot posamezniki zaradi strahu pred
preganjanjem ali mnoţično zaradi strahu pred kolektivnim kršenjem človekovih
pravic ali humanitarnega prava ali zaradi drugih okoliščin, ki jih povzročajo konflikti
ali katastrofe, in



nezakonitimi (ilegalnimi) migracijami: prepovedani prehodi meje in nedovoljeno
bivanje v tuji drţavi.

Etnična sestava prebivalstva se je po koncu druge svetovne vojne v evropskih drţavah
bistveno spremenila. Glavni vzrok za mnoţične premike prebivalstva takoj po vojni je bilo
uničenje, ki ga je druga svetovna vojna prizadejala Evropi. Tako so se med letoma 1945
in 1970 v hitro razvijajočih se industrijskih drţavah Zahodne Evrope povečale zahteve po
nekvalificirani delovni sili. Migracije delavcev v Zahodno Evropo so imele dve glavni obliki:
sheme za sprejem gostujočih delavcev, ki so jih sponzorirale vlade, in pa spontane
migracije kolonialnih delavcev v nekdanje kolonialne sile. Klasični primer sprejemanja
gostujočih delavcev je Zvezna republika Nemčija, kjer je število tujih delavcev (predvsem
iz Italije, Grčije, Turčije, Maroka, Portugalske, Tunizije in bivše Jugoslavije) med letoma
1956 in 1973 naraslo s 95.000 na 2,6 milijona. Migracije iz kolonij so značilne predvsem
za Francijo in Veliko Britanijo, saj je na primer Francija leta 1970 imela ţe prek 800.000
priseljencev, ki so prišli iz njenih nekdanjih severnoafriških kolonij, sprejemala pa je tudi
imigrante iz evropskih drţav. Migracije delavcev so pomembno vplivale na obnovo in
blaginjo zahodnoevropskih gospodarstev ter so vodile do pomembnih druţbenih
sprememb v priseljenskih drţavah. Z ekonomsko recesijo v 70. letih 20. stoletja je potreba
po nekvalificirani delovni sili seveda upadla, migracije pa so se nadaljevale. Migranti in
njihove druţine so postali del druţbene in kulturne resničnosti Evrope. Čeprav niso bili
deleţni vseh pravic in so se srečevali s socialnimi, ekonomskimi in političnimi ovirami v
novih drţavah, je to za mnoge imigrante še vedno pomenilo veliko boljši standard, kot so
ga imeli v svojih drţavah, tako da so se odločili ostati. V 80. in 90. letih sta se v Zahodni
Evropi pojavili še dve imigracijski smernici. Povečalo se je število tistih, ki so iskali politični
azil, kar je posledica druţbenih konfliktov, ki so izbruhnili v različnih delih sveta po koncu
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hladne vojne. Na drugo smernico pa sta vplivali gospodarska rast in zmanjšana rodnost v
drţavah Juţne in Zahodne Evrope, kar je povzročilo, da so postale nove imigracijske
drţave (npr. Italija).
V današnji vedno bolj globalni druţbi na migracije in njihovo upravljanje vpliva več
dejavnikov. Spremenjene demografske smernice, predvsem staranje evropskega
prebivalstva, vedno večji gospodarski prepad med razvitimi drţavami in drţavami v
razvoju, liberalizacija svetovne trgovine, ki zahteva vedno bolj mobilno delovno silo, vedno
bolj razvite komunikacijske vezi, ki povezujejo praktično vse dele sveta in pa
transnacionalne migracije praktično zahtevajo preseljevanje prebivalstva.
Med vsemi migranti je več milijonov nezakonitih migrantov, največ se jih zateče v ZDA,
vendar tudi Evropa ne zaostaja. Predvsem sredozemske drţave, ki so blizu Afrike, so
najbolj izpostavljene nezakonitim migracijam, in skoraj ne mine dan, da ne bi zasledili
novice o usodi nezakonitih migrantov, ki v ţelji po boljšem ţivljenju prodajo vse imetje, da
bi lahko prišli v Evropo (European Communities, 1991).
Za tujce, ki so v drţavi nezakonito, velja posebna pravna ureditev. Zakon o tujcih (ZTuj)
določa ''posledice, ki jih ima nezakonito prebivanje tujcev v drţavi za takšne tujce, in
ukrepe, ki jih lahko sprejemajo pristojni organi v zvezi s tem'' (Debelak in Rakočevič,
2008, str. 167). To pa pomeni, da je tujec lahko v drţavi samo toliko časa, kolikor mu to
dovoljuje vstopni ali bivalni naslov, ki ga ima. Če tega nima, mora zapustiti drţavo.
Pri tem velja omeniti še definicijo tujca, in sicer je glede na slovensko zakonodajo tujec
vsaka oseba, ki nima drţavljanstva Republike Slovenije. S tem je slovenska zakonodaja
skladna s pravnim redom EU, vendar pa je ob tem nujno opozoriti, da v EU strogo
ločujejo med drţavljani tretjih drţav in drţavljani članic EU (Oberstar, 2001, str. 1).
Ker nezakonito prebivanje tujcev ni nikjer dovoljeno, ga tudi vsaka drţava na določen
način sankcionira, pri tem pa tudi Republika Slovenija ni izjema. Tako lahko pristojni
organ v določenih primerih, glede na okoliščine posameznega primera, upošteva čas, ki ga
tujec potrebuje, da zapusti drţavo, ter mu v skladu s tem lahko določi rok za zapustitev
drţave. S tem pa ni mišljeno, da gre tu za kakršno koli odobritev bivanja v drţavi, ampak
zgolj za odobritev določenega časa, ki naj bi temu tujcu olajšal zapustitev drţave. Tujca
se odstrani, če je v Republiki Sloveniji nezakonito ter je sam prostovoljno ne zapusti v
postavljenem roku. Pri tem ločimo prostovoljno in prisilno odstranitev (Debelak in
Rakočevič, 2008, str. 167).

2.2 EVROPSKA UNIJA IN PROBLEM AZILA
2.2.1 Enotni evropski akt
Prvič po letu 1957 se je na podlagi bele knjige (je splošni dokument, ki objavlja program
delovanja) spremenila Rimska pogodba v Enotni evropski akt (Grilc in Ilešič, 2001, str.
36). ''17. in 28. februarja je bila v Luksemburgu in v Haagu podpisana Enotna evropska
listina, ki je v Rimsko pogodbo vnesla potrebne spremembe za vzpostavitev notranjega
trga. Veljati je začela 1. julija 1987'' (Vrevc in Rahten, 2004, str. 33) in predstavlja
pomemben mejnik razvoja evropskega povezovanja. Konec osemdesetih let je Komisija
pripravila direktivo, ki naj bi urejala področje azila. Tako leta 1991 predloţi Parlamentu in
Svetu dve poročili o azilu in priseljevanju, predloge k izčrpni migracijski politiki, kateri naj
bi sluţili kot smernica za poznejšo politiko. Tako so poskušali umiriti pritisk priseljevanja
ter imeti pod nadzorom migracijske tokove, vendar so pričakovani rezultati izostali.
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Odločitev o poenotenju na področju azila in migracijske politike je bila posledica hitrega
naraščanja pritiska migracij (European Communities, 1991).
Enotni evropski akt predstavlja zavezo k cilju uresničevanja enotnega in notranjega trga
ter hkrati formalnopravno podlago za evropsko politično sodelovanje (Ur. l. RS, 2002, str.
12).

2.2.2 Pogodba o ustanovitvi Evropske unije
Po pogajanjih na medvladni konferenci leta 1991 v Maastrichtu so predstavili osnutek
pogodbe, ki naj bi utemeljila spremembe v sestavi Skupnosti in na podlagi katere naj bi se
razvila močnejša Evropska unija. Tako je bila nova pogodba podpisana 7. februarja 1992,
veljati pa je začela po ratifikaciji zadnje od drţav članic dne 1. novembra 1993. Jedro
pogodbe je ustanovitev Evropske unije, ki sloni na treh t. i. stebrih, v temelje templja pa
so vgrajene skupne določbe, ki se nanašajo na celotno EU. V Pogodbi o Evropski uniji je
bil tematski sklop azila in migracij porazdeljen na vse tri stebre. Večji del relevantne
problematike pa je opredeljene v tretjem stebru (sodelovanje na področju pravosodja in
notranje politike). Tako je pri vseh treh stebrih mogoče zaznati stične točke. Pod
poglavjem VI so to področja delovanja skupne notranje in pravosodne politike, po členu K
1 pa je navedenih devet političnih področij, pri katerih se morajo drţave članice
medsebojno posvetovati. Tako se mora azilna in priseljevalna politika do pripadnikov
tretjih drţav uskladiti. Sem spada tudi boj zoper nelegalno priseljevanje, bivanje, delo na
črno ter pravno in policijsko sodelovanje pri preprečevanju in boju proti terorizmu v
povezavi z izgraditvijo evropske policije – Europola.
Do prehoda pogajanj za sklenitev Amsterdamske pogodbe je prevladovalo medvladno
sodelovanje. Tako je Komisija do popolne ureditve azilantske problematike leta 1992
ustanovila poseben Center za obveščanje, raziskovanje in izmenjavo azilnih zadev (Centre
for Information, Discussion and Exchange on Ayslum – CIREA), ki se je ukvarjal zlasti z
analizo tokov azilantov, vzrokov zanje in pripravljal rešitve za zajezitev (Grilc in Ilešič,
2001, str. 40–62), ter Center za informiranje, razpravo in izmenjavo o prehajanju meja in
priseljevanja (Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of
Frontiers and Immigration – CIREFI), ki se je ukvarjal tudi z nezakonitim priseljevanjem in
nezakonitim prebivanjem (Europa.eu. Centre for Information …, 2010).
Tako so na podlagi Maastrichtske pogodbe članice pristopile k t. i. Schengenskemu
sporazumu o odpravljanju notranjih meja članic ter poostrovanju nadzora zunanjih meja
Unije (Lampe et al., 2008, str. 11).
Leta 1996 so se na podlagi te pogodbe zedinili glede enotne uporabe pojma begunec, ki
ga definira tudi Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 (Grilc in Ilešič, 2001, str. 62).

2.2.3 Pogodba iz Amsterdama
Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, v veljavo pa je stopila 1. maja
1999. Tako je ta pogodba spremenila in preštevilčila Pogodbo o Evropski uniji (PEU) in
Pogodbo o Evropski skupnosti (PES). Pogodba predstavlja temeljne integracije na
področju spoštovanja in varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prečiščeni
besedili teh dveh pogodb sta priloţeni Amsterdamski pogodbi. Na podlagi te pogodbe pa
se je spremenilo označevanje teh členov Pogodbe o Evropski uniji iz črk od A do S v
številke. Leta 1997 je s podpisom te pogodbe nastala reforma institucij, preoblikovanje
drugega in tretjega stebra ter prenos nekaterih področij notranje politike s pravosodjem iz
tretjega stebra v prvi steber. Določen je bil tudi rok, v katerem naj bi Komisija pripravila
nujne ukrepe na področju azila ter migracij. Ti ukrepi naj bi bili poslani Svetu, ki naj bi jih
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soglasno sprejel, v notranje pravo pa naj bi jih prevzele drţave članice (Grilc in Ilešič,
2001, str. 63–76).
Vizumi, azil, priseljevanje in druge politike v zvezi s prostim gibanjem oseb so v
Amsterdamski pogodbi na novo oštevilčeni v naslov IV od člena 61 do 69 PES. V prvem
odstavku 63. člena te pogodbe sprejme ukrepe, ki se nanašajo na azil, ter zahteva
uskladitev z Ţenevsko konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951 in s Protokolom iz leta
1967 o statusu beguncev ter z drugimi ustreznimi mednarodnimi pogodbami. Poenotenje
se mora nanašati na (Ur. l. RS, 2002, str. 52):


merila in mehanizme za določitev drţave članice, odgovorne za preverjanje prošnje
za azil, ki jo predloţi drţavljan tretje drţave v eni od drţav članic,



minimalne standarde za sprejem prosilcev za azil v drţavah članicah,



minimalne standarde za priznanje statusa begunca drţavljanom tretjih drţav,



minimalne standarde glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v
drţavah članicah.

V tretjem odstavku 63. člena je obravnavano ''nezakonito priseljevanje in prebivanje, tudi
vračanje oseb, ki nezakonito bivajo v drţavi članici, v izvorno drţavo'' (Ur. l. RS, 2002, str.
52). Drugi odstavek 64. člena pa pravi, da se lahko v primeru izrednih razmer v eni ali več
drţavah članicah zaradi nenadnega dotoka drţavljanov iz tretjih drţav sprejme začasne
ukrepe za največ šest mesecev v korist zadevnih drţav članic. To pa ne vpliva na
izpolnjevanje obveznosti, ki jih imajo drţave članice glede vzdrţevanja javnega reda in
miru ter varovanja notranje varnosti (Ur. l. RS, 2002, str. 53).
Prav tako pa je tudi nov naslov o tesnejšem sodelovanju med policijskimi, carinskimi ter
drugimi pristojnimi organi v drţavah članicah ter tesnejšem sodelovanju med sodnimi in
drugimi pristojnimi organi drţav članic (Ur. l. RS, 2002, str. 16). Nov je tudi ''Protokol o
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, po katerem vsaka institucija pri izvajanju
svojih pristojnosti zagotovi upoštevanje načela subsidiarnosti. Poleg tega zagotovi
upoštevanje načela sorazmernosti, v skladu s katerim ukrepi Skupnosti ne smejo
prekoračiti tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev Pogodbe. Tako določa, da so
ukrepi skupnosti upravičeni le, kadar sta izpolnjena oba pogoja načela subsidiarnosti:
ciljev iz predlaganih ukrepov ni mogoče zadovoljivo doseči z ukrepi drţav članic v okviru
njihovega ustavnega sistema in jih je zato laţe doseči z ukrepi Skupnosti. Načelo
subsidiarnosti je vodilo glede tega, kako naj se te pristojnosti izvajajo na ravni Skupnosti''
(Ur. l. RS, 2002, str. 15).

2.2.4 Pogodba iz Nice
Pogodba o spremembah Pogodbe o Evropski uniji, Pogodb o ustanovitvi Evropskih
skupnosti ter nekaterih sorodnih aktov je bila sklenjena 26. februarja 2001, veljati pa je
začela 1. februarja 2003 (Lampe et al., 2008, str. 13).
Ta pogodba je vnovič načela vprašanje institucionalne podobe Evropske unije, ki se je
pripravljala na povečanje članstva v Evropski uniji, vendar Pogodba ni prinesla
institucionalne preobrazbe Evropske unije (Turk, 2007, str. 391).
Pogodba spreminja število poslanskih mest v Evropskem parlamentu, ki po novi ureditvi
lahko šteje največ 732 poslancev, od katerih je za Republiko Slovenijo predvidenih 7
poslancev. Prav tako je nekaj sprememb deleţna tudi Evropska komisija, in sicer ''velike''
drţave članice ne bodo več imele pravice do imenovanja dveh komisarjev, temveč tako
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kot druge drţave – po enega (vključno s Slovenijo). Pogodba kot posledico širitve
spreminja tudi razporeditev glasov v Svetu EU, v katerem bo Slovenija imela 4 od skupno
321 glasov (Lampe et al., 2008, str. 13).

2.2.5 Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o
vzpostavitvi sistema "Eurodac" za primerjavo prstnih odtisov
zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije
S to uredbo se vzpostavi sistem pod imenom "Eurodac", njegov namen pa je pomoč pri
določanju drţave članice, ki bo po Dublinski konvenciji odgovorna za pregled prošenj za
azil, vloţenih v drţavi članici, sicer pa omogočanje laţje uporabe Dublinske konvencije pod
pogoji te uredbe. Drţave članice so ta sporazum podpisale 15. junija v Dublinu.
Skupna evropska baza prstnih odtisov prosilcev ''Eurodac'' omogoča drţavam članicam
identifikacijo prosilcev za azil kakor tudi oseb, ki so ilegalno prestopile zunanjo mejo
Skupnosti. ''Eurodac'' je sestavljen iz centralne enote, ki je opremljena z računalniško
podprtim sistemom za prepoznavanje prstnih odtisov ter elektronsko opremo za
izmenjavo informacij med drţavami članicami. S tem sistemom upravlja Evropska
komisija. Vsaka drţava članica, ki je vnesla prstne odtise v bazo podatkov, prejme preko
elektronske povezave pozitiven ali negativen rezultat, če prstni odtisi določenega tujca ţe
obstajajo v bazi podatkov ter katera drţava jih je vzela, oziroma v primeru, da ti prstni
odtisi še ne obstajajo, se v bazi ''Eurodac'' avtomatično registrirajo.
Vsakemu prosilcu za azil, ki je starejši od 14 let, se vzamejo prstni odtisi vseh prstov in se
pošljejo v centralno enoto. ''Prstne odtise nato v digitalnem formatu posredujejo osrednji
enoti znotraj Evropske komisije, kjer se opravi avtomatska primerjava z ostalimi prstnimi
odtisi, ki so shranjeni v podatkovni zbirki. S pomočjo tega postopka pristojni organi vidijo,
če je prosilec vstopil v EU brez potrebnih dokumentov in če je ţe v kateri drugi drţavi
članici zaprosil za azil'' (EURODAC, 2010).
Tako je ta ''sistem za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov, ki deluje od 15. januarja
2003, prvi tovrstni sistem v EU. V sistemu so zaobseţene vse drţave članice razen
Danske, skupaj s še dvema evropskima drţavama, in sicer Norveško in Islandijo, ki tudi
sodelujeta pri izvajanju uredbe EURODAC. S tem, ko preusmerja resnične begunce
naravnost v drţavo, ki bi morala obravnavati vlogo, ta sistem prispeva k pospešitvi
obravnavanja vlog za dodelitev azila, hkrati pa preprečuje goljufivim prosilcem, da bi
poskušali v drugih drţavah članicah, potem ko jih je ena izmed drţav zavrnila, ali da bi
obremenjevali sistem z večkratnimi vlogami'' (EURODAC, 2010).
V primeru ''ko sodelujoča drţava pošlje v EURODAC komplet prstnih odtisov, takoj izve, če
se ujemajo z odtisi, ki so shranjeni v podatkovni zbirki. Če se, se lahko odloči za vrnitev
prosilca v drţavo, v katero je prvotno vstopil ali zaprosil za dodelitev azila, pristojni organi
tiste drţave pa so tudi dolţni odločati o kandidatovi pravici do bivanja. Če odtisov v
podatkovni zbirki še ni, vlogo rešuje drţava, ki je poslala odtise v preverjanje oz. ki jih je
vnesla v sistem'' (EURODAC, 2010).
Postopek odvzemanja prstnih odtisov se določi v skladu z ustaljeno prakso drţave članice
ter v skladu z zaščitnimi klavzulami iz Evropske konvencije o človekovih pravicah in
Konvencije Zdruţenih narodov o otrokovih pravicah. V bazo podatkov prstnih odtisov se
zapišejo samo naslednji podatki (Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000, 1. odst. 5. člena):


drţava članica, iz katere izvirajo podatki, kraj in datum prošnje za azil;



podatki o prstnih odtisih;
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spol;



sklicna številka, ki jo je uporabila drţava članica, iz katere izvirajo podatki;



datum odvzema prstnih odtisov;



datum pošiljanja podatkov v centralno enoto;



datum vnosa podatkov v osrednjo podatkovno zbirko;



podatki o prejemniku/-ih poslanih podatkov in datum/-i pošiljanja.

Centralna enota po zapisu teh podatkov v osrednji podatkovni zbirki uniči izvor podatkov,
uporabljenih za pošiljanje podatkov, razen v primeru, ko je drţava članica, iz katere
podatki izvirajo, zahtevala njihovo vračilo. Na podlagi primerjav prstnih odtisov lahko
drţava članica ugotovi, ali je prosilec za azil ali oseba, ki se ilegalno nahaja na njenem
ozemlju, ţe zaprosila za azil v kateri drugi drţavi članici. Vsi podatki o prosilcih za azil se
hranijo deset let od datuma odvzema prstnih odtisov, vendar se podatki, ko prosilec za
azil pridobi drţavljanstvo katere od drţav članic, ki se nanašajo nanj, iz podatkovne baze
izbrišejo.
Prav tako ''v skladu z zaščitnimi klavzulami iz Evropske konvencije o človekovih pravicah in
Konvencije Zdruţenih narodov o otrokovih pravicah vsaka drţava članica nemudoma
odvzame prstne odtise vseh prstov vsakemu tujcu, starejšemu od 14 let, ki so ga pristojni
nadzorni organi prijeli zaradi ilegalne imigracije meje te drţave članice po kopnem, morju
ali zraku, ko je prišel iz tretje drţave, in ki ga niso poslali nazaj'' (Uredba Sveta (ES) št.
2725/2000, 1. odst. 8. člena).
V bazo podatkov prstnih odtisov se pošljejo podatki (Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000, 2.
odst. 8. člena):


navedba drţave članice, iz katere izvirajo podatki, kraj in datum prijetja;



podatki o prstnih odtisih;



spol;



sklicna številka, ki jo je uporabila drţava članica, iz katere izvirajo podatki;



datum odvzema prstnih odtisov;



datum pošiljanja podatkov centralni enoti.

Podatki o tujcih, ki so jih prijeli zaradi ilegalne migracije, se praviloma hranijo v osrednji
podatkovni zbirki dve leti od datuma odvzema prstnih odtisov. V primeru, da je tujec
pridobil dovoljenje za bivanje, zapustil ozemlje drţave članice, na katerem se je nahajal,
ali pa da je pridobil drţavljanstvo druge članice, se ti podatki izbrišejo. Drţava članica
lahko preveri, ali je tujec, ki se ilegalno zadrţuje na njenem ozemlju, ţe zaprosil za azil v
drugi drţavi članici tako, da pošlje centralni enoti kakršne koli podatke v zvezi s prstnimi
odtisi, odvzetimi takšnemu tujcu, skupaj s sklicno številko, ki jo ta drţava članica
uporablja. Drţava lahko zaprosi za preverjanje, ali je tujec predhodno zaprosil za azil v
drugi drţavi članici, kadar (Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000, 1. odst. 11. člena):


tujec izjavi, da je vloţil prošnjo za azil, vendar ne pove, v kateri drţavi članici je to
storil;
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tujec ne prosi za azil, vendar nasprotuje temu, da bi ga vrnili v njegovo matično
drţavo, ker trdi, da bi bil tam v nevarnosti; ali



poskuša kako drugače preprečiti, da bi ga odstranili, z zavračanjem sodelovanja pri
ugotavljanju njegove istovetnosti, zlasti s tem, da ne pokaţe svojih osebnih
dokumentov ali pa pokaţe ponarejene.

Prstni odtisi, ki so bili poslani v sistem zgolj z namenom primerjave, se ne shranjujejo. Ko
se rezultati primerjave odpošljejo drţavi članici, iz katere izvirajo podatki, centrala takoj
zbriše podatke o prstnih odtisih. Prav tako pa se uniči medije, ki jih je drţava članica, iz
katere izvirajo podatki, uporabila za pošiljanje podatkov centralni enoti, razen če je ta
drţava zahtevala njihovo vračilo.
Sistem EURODAC omogoča, da hitro, natančno in zanesljivo z gotovostjo ugotovi in določi
pristojno drţavo članico. Tako ta sistem predstavlja neizpodbiten dokaz v dublinskih
postopkih in v primeru, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji iz Dublinske uredbe (npr. da
tujec po vnosu prstnih odtisov ni zapustil ozemlja drţav članic EU za več kot 3 mesece), je
postopek ugotavljanja pristojne drţave relativno hiter, rezultat pa predvidljiv. Tako ta
sistem pripomore k pospešitvi obravnavanja vlog za dodelitev azila, hkrati pa preprečuje
goljufivim prosilcem, da bi poskušali vloţiti prošnje za azil v drugih drţavah članicah,
potem ko jih je ena drţava članica zavrnila, ter onemogoča, da bi na ta način
obremenjeval sistem z večkratnimi vlogami.

2.2.6 Uredba sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o
vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev drţave članice,
odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od drţav
članic vloţi drţavljan tretje drţave – ''Uredba Dublin II''

Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije pričelo izvajati obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe sveta ES št.
343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev drţave članice, odgovorne za
obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od drţav članic vloţi drţavljan tretje drţave. Ta
uredba je bila sprejeta 18. februarja 2003 in je v celoti zavezujoča in se neposredno
uporablja v vseh drţavah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.
Razlog za sprejem te Uredbe se skriva v tem, da Dublinska konvencija iz leta 1990, ki je
urejala pristojnost drţav članic za vodenje postopkov, v praksi ni zaţivela. Kmalu po njeni
uveljavitvi so se pokazale pomanjkljivosti oz. neučinkovitost zamišljenega sistema.
Problemi so nastajali pri dokazovanju okoliščin, kar je kazalo na to, da je posamezna
drţava članica odgovorna za obravnavanje posamezne prošnje za azil. Iz tega pa sledi, da
je bilo na podlagi Dublinske konvencije v pristojno drţavo izročenih zelo malo vlog
prosilcev za azil. Uredba, ki tako kot njena predhodnica določa merila in mehanizme za
določitev drţave članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od drţav
članic vloţi drţavljan tretje drţave, je uvedla dodatne mehanizme, ki omogočajo
elektronsko komunikacijo med drţavami članicami. Izmenjava informacij se opravi na
zahtevo drţave članice in se lahko izvede samo med organi, katerih določitev s strani
posamezne drţave članice je bila sporočena Komisiji.
Tako naj bi bilo v tej Uredbi doseţeno, da bodo tujci, ki v eni od drţav članic EU zaprosijo
za azil, v tej tudi obravnavani. S tem pa naj bi bila onemogočena večkratna obravnava
posameznega prosilca za azil v več drţavah članicah. Tako ta Uredba poskuša doseči, da
bodo tujci, ki v eni od drţav članic EU zaprosijo za azil, v tej tudi obravnavani ter da ne
bodo po vloţitvi prošnje v eni od drţav te zapustili in enako poskusili v drugi drţavi članici
EU. Uredba se osredotoča na odnose med posameznimi drţavami članicami ter določa
merila, na podlagi katerih se lahko določi pristojnost posamezne drţave. Kriteriji, ki jih
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določa Dublinska uredba v 3. poglavju (hierarhija meril) za določanje odgovorne drţave
članice, se uporabljajo po vrstnem redu in si sledijo takole:


ko je tujec zaprosil za azil, po tem pa odšel v drugo drţavo članico in tam ponovno
zaprosil za azil;

V tem primeru mora drţava članica, kjer je najprej vloţil prošnjo za azil, tujca sprejeti
nazaj in nadaljevati s postopkom. Gre torej za tujce, ki so prosilci za azil ter so še pred
sprejetjem odločitve drţavo zapustili in prošnjo vloţili v drugi drţavi članici.


če je prosilec za azil mladoletnik brez spremstva, je za obravnavanje njegove
prošnje odgovorna tista drţava članica, kjer je zakonito prisoten njegov druţinski
član, pod pogojem, da je to v največjo korist mladoletnika;



če ima prosilec za azil v drugi drţavi druţinskega člana, ki je v postopku priznanja
statusa begunca, je ta drţava pristojna za obravnavanje prošnje za azil, pod
pogojem, da to ţelijo vse osebe;



če ima prosilec za azil veljaven dokument za prebivanje ali vizum, je pristojna tista
drţava, ki je dokument ali vizum izdala;



če je prosilec za azil nezakonito prečkal drţavno mejo, je ta drţava pristojna, če
obstajajo dokazi ali posredne okoliščine;



če je prosilec za azil v EU vstopil v drţavo, ki ne zahteva vizuma za te drţavljane,
je pristojna ta drţava;



če je prosilec za azil zaprosil na mednarodnem tranzitnem območju letališča
drţave članice, je za obravnavanje prošnje pristojna ta drţava.

Uredba v svojem 13. členu pravi: ''Če na osnovi meril iz te uredbe ni mogoče določiti
nobene drţave članice kot odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, je za obravnavanje
prošnje za azil odgovorna prva drţava članica, v kateri je bila vloţena.''
Dublinska uredba v svojem 4. poglavju vsebuje tudi dodatna merila v obliki humanitarne
določbe, po kateri lahko drţava članica, četudi ni pristojna na podlagi prej navedenih
meril, zdruţi druţinske člane ter druge nepreskrbljene sorodnike iz humanitarnih razlogov,
zlasti na podlagi druţinskih ali kulturnih vidikov.

2.3 SCHENGENSKI SPORAZUM
Belgija, Francija, Luksemburg in Nizozemska so 15. junija 1985 v luksemburškem mestecu
Schengen podpisale Schengenski sporazum o postopnem odpravljanju mejne kontrole na
skupnih mejah (Grilc in Ilešič, 2001, str. 59).
Prosto gibanje oseb je ena od temeljnih zakonsko zagotovljenih svoboščin v EU, vključno
s pravico do prebivanja in dela v drugi drţavi članici. Prosto gibanje oseb znotraj meja EU
zahteva, da se ukinejo kontrole na notranjih mejah, to je na mejah med drţavami
članicami EU. Pomembna mejnika sta oba Schengenska sporazuma (Sporazum med
vladami drţav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Republike
Francije o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, Ur. l. EU, L 239) z dne 14. junija
1985 in Izvedbena konvencija (Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma, Ur. l.
EU, L 239) z dne 19. junija 1990, ki sta bila najprej sklenjena med drţavami Beneluksa,
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Francijo in Nemčijo, kasneje pa so se pridruţile še preostale drţave članice EU (razen
Zdruţenega kraljestva in Irske) (Maučec, 2008, str. 15).
Schengenska sporazuma sta po svoji pravni naravi osnovna mednarodnopravna
dokumenta o postopni odpravi nadzora na skupnih mejah drţav članic na eni strani ter
postopni vzpostavitvi reţima razlikovanja med notranjimi in zunanjimi mejami drţav
podpisnic na drugi. Njun namen je bil, da se ukinejo notranje mejne kontrole za vse osebe
(drţavljane in nedrţavljane EU), medtem ko istočasno predvidevata ukrepe za poostritev
nadzora na zunanjih mejah EU (skupna vizumska politika; tesno sodelovanje med
policijami, pravosodnimi in carinskimi organi drţav članic; izmenjava informacij –
Schengenski informacijski sistem in enotna obravnava prošenj za azil). Gre torej za vrsto
zelo podrobnih tehničnih rešitev in enotnih pravil, namenjenih zagotavljanju varnosti ter
preprečevanju ilegalnih imigracij, terorizma in organiziranega kriminala znotraj EU
(Maučec, 2008, str. 15).
Z uveljavitvijo Amsterdamske pogodbe leta 1999 je področje nadzora drţavne meje drţav
članic EU postalo del pravnega reda EU. Tako je ena izmed pomembnih obveznosti vseh
novih drţav članic EU, ki izvira iz njihovega polnopravnega članstva v EU, vzpostavitev
schengenskega mejnega reţima (Maučec, 2008, str. 17).
Z vstopom Republike Slovenije v schengensko območje 21. decembra 2007 je bil
odpravljen nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah, nadzor na zračnih notranjih
mejah pa je bil dokončno odpravljen 30. marca 2008. To je dejansko pomenilo ukinitev
opravljanja mejne kontrole na mejah z Republiko Italijo, Republiko Avstrijo in Republiko
Madţarsko. Meja med Slovenijo in Republiko Hrvaško pa je postala zunanja, schengenska
meja EU. Republika Slovenija je pričela v celoti izvajati določila schengenskega pravnega
reda in s tem postala polnopravna članica t. i. schengenskega sistema, ki predvideva
prosto gibanje oseb na območju ozemlja drţav članic schengenskega sistema, usklajeno
ureditev pogojev za vstop v drţave, ki so članice tega sistema (čez zunanjo mejo EU), ter
poenotenje pogojev za pridobitev vizumov. Sprejeta je bila vsa potrebna zakonodaja, ki
prenaša schengenski pravni red v pravni red Republike Slovenije. Slovenija je morala,
tako kot druge drţave članice EU, najprej izpolniti kriterije za pristop k schengenskemu
sistemu, ki so: urejeno varovanje podatkov, ustrezno varovanje zunanje evropske meje,
vključitev v Schengenski informacijski sistem (SIS), poenoteno izdajanje vizumov in
sodelovanje policijskih organov med drţavami članicami. Po izpolnitvi teh kriterijev je
lahko postala ''polnopravna'' članica schengenskega sistema, ki ga mora odslej – v imenu
drugih članic in v lastnem imenu – vestno izvajati. Slovenija je ta sistem delno izvajala,
predvsem kar zadeva izvajanje vizumske politike EU in nadzor nad ilegalnimi migracijami,
ţe od sprejema v članstvo EU, to je od 1. maja 2004 dalje (Devetak, 2008, str. 5).
Velikega pomena za delovanje schengenskega sistema so tudi dvostranski odnosi med
drţavami članicami Schengenskega sporazuma ter odnosi med drţavami članicami
Schengenskega sporazuma in tretjimi drţavami, ki mejijo na schengenski prostor. Narava
schengenskega sistema in način njegovega delovanja zahtevata dosledno upoštevanje
načela solidarnosti in medsebojnega zaupanja. Solidarnost drţav članic je nujna, sicer se
lahko teţave, ki zaidejo v brezmejni prostor, zelo hitro razširijo v vse drţave članice tega
prostora. V schengenskemu sistemu velja načelo skupnega reševanja posameznih
problemov, kar se navsezadnje kaţe tudi v postopkih in merilih sprejemanja odločitev
(Maučec, 2008, str. 16).
Kontrola na notranjih mejah med schengenskimi drţavami je s Schengenskim
sporazumom odpravljena, je pa zaradi tega poostrena kontrola zunanjih schengenskih
meja in kontrola zelene meje. Uvedeni so t. i. izravnalni ukrepi (kot sta prekomejno
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zasledovanje in prekomejno opazovanje), povečano je mednarodno policijsko sodelovanje
in uveden Schengenski informacijski sistem (SIS), ki s tehničnega vidika omogoča
medsebojno komunikacijo (Maučec, 2008, str. 16).
Pravno podlago za mejno kontrolo sicer še vedno predstavlja nacionalna zakonodaja,
Schengenski sporazum pa določa le minimalne kriterije in obseg izvajanja mejne kontrole
(Maučec, 2008, str. 16).
Po uveljavitvi schengenskega pravnega reda se v Sloveniji izvaja mejna kontrola po
določbah prava EU, ki določajo, da je potrebno opraviti predpisano dokaj obseţno mejno
kontrolo pri vseh tujcih oziroma drţavljanih tretjih drţav. Ta pa obsega obvezno
preverjanje veljavnosti potnega dokumenta, preverjanje v Schengenskem informacijskem
sistemu in preverjanje izpolnjevanja pogojev za vstop v vse drţave ''schengna'' (Uredba
Sveta (ES) št. 562/2006, 5. člen). Za Slovenijo je njena pridruţitev eliti schengenskih
drţav pomenila med drugim tudi začetek izvajanja popolnega mejnega nadzora po
schengenskih pravnih standardih za celotno EU na meji z Republiko Hrvaško (Maučec,
2008, str. 18–19).

2.4 ZAKONIK O SCHENGENSKIH MEJAH
Sprejet je bil kot Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta EU, kar
pomeni, da ima neposredno veljavo v vseh drţavah članicah. Namen sprejetja Zakonika je
bil predvsem izvajanje skupnih ukrepov glede nadzora zunanje meje in ukrepov,
povezanih z odpravo nadzora in morebitno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah.
Zakonik predstavlja temeljni akt za delo policistov na zunanji schengenski meji. Poleg
pravil za izvajanje mejne kontrole na mejnih prehodih določa tudi namen in način
varovanja drţavne meje med mejnimi prehodi. Predvsem pa je pomembno dejstvo, da se
nadzor na zunanjih schengenskih mejah ne opravlja samo v interesu posamezne drţave
članice, temveč v imenu vseh drţav članic, po enotnih standardih, učinkovito in na način,
ki zagotavlja uspešen nadzor drţavne meje.
Temeljno načelo Zakonika je, da se osebe pri prehajanju notranjih meja drţav članic ne
kontrolirajo, ob tem pa določa tudi pravila za izvajanje kontrole oseb pri prehajanju
zunanjih meja. Zakonik tudi določa pogoje za vstop drţavljanov tretjih drţav. Tako morajo
le-ti za bivanje, ki ni daljše od treh mesecev v obdobju šestih mesecev, izpolnjevati
naslednje pogoje za vstop:


posedovati veljavno potno listino,



posedovati vizum za kratkoročno prebivanje, če se ta zahteva,



lahko utemeljeno pojasnijo namen potovanja,



imajo zadostna sredstva za preţivljanje v času nameravanega bivanja in za
povratek v svojo izvorno drţavo ter



niso vpisani v schengenski informacijski sistem z ukrepom zavrnitve vstopa in ne
predstavljajo nevarnosti za javni red ali nacionalno varnost katere koli
schengenske drţave.

Zakonik določa dve intenzivnostni stopnji mejne kontrole, temeljno in temeljito. Pri
temeljni mejni kontroli se praviloma izvede le ugotavljanje identitete osebe in preverjanje
veljavnosti ter ugotavljanje morebitnih znakov ponarejanja ali preverjanje dokumenta, ki
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dovoljuje imetniku prehod meje (potnega lista oziroma osebne izkaznice). Temeljna
mejna kontrola se izvaja za osebe, ki uţivajo pravico Skupnosti do prostega gibanja, kot
to določa Zakonik. Temeljita mejna kontrola na vstopu, ki se izvaja pri drţavljanih tretjih
drţav, pa zajema:


preverjanje, ali oseba poseduje ustrezno veljavno listino za prehod meje,



temeljit pregled potne listine zaradi iskanja znakov ponarejanja ali prenarejanja,



pregled vstopnih in izstopnih ţigov na potni listini, da se preveri, ali oseba ni
prekoračila največjega dovoljenega trajanja bivanja na ozemlju drţav članic,



preverjanje namembnega kraja bivanja ter namen predvidenega bivanja,



preverjanje, ali ima oseba zadostna sredstva za preţivljanje za trajanje in namen
predvidenega bivanja,



preverjanje v Schengenskem informacijskem sistemu in nacionalnih zbirkah
podatkov.

Poleg navedenih ukrepov pa mora policist obvezno, tako na vstopu kot izstopu,
drţavljanom tretjih drţav v potni list odtisniti ţig mejne kontrole, pri čemer Zakonik določa
tudi posamezne izjeme, ko ţiga ni potrebno odtisniti (npr. voditeljem drţav, članom
posadk letala, pomorščakom ipd.). Zelo pomembna za drţavljane tretjih drţav pa je
določba, ki se nanaša na t. i. domnevo o izpolnjevanju pogojev glede trajanja bivanja. Če
namreč v potni listini drţavljana tretje drţave ni vstopnega ţiga, lahko policist v
notranjosti domneva, da oseba ne izpolnjuje pogojev glede trajanja bivanja, saj ni znan
datum vstopa na ozemlje drţav članic. Navedeno lahko drţavljan tretje drţave s
posredovanjem verodostojnega dokaza ovrţe, če pa tega ne stori, pa se ga lahko z
ozemlja drţav članic tudi odstrani. Drţavljanu tretje drţave, ki ne izpolnjuje zgoraj
navedenih pogojev, se vstop zavrne. Utemeljena odločitev, ki določa natančne razloge za
zavrnitev, se izda v obliki standardnega obrazca, oseba pa se lahko na odločitev policista
o zavrnitvi vstopa pritoţi (Lorbek, 2008, str. 32).
2.5

SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM

Pred nastankom Schengenskega informacijskega sistema (SIS I) je vsaka drţava članica
imela svojo zbirko podatkov o nezaţelenih in iskanih osebah, ki se je uporabljala za
pregled oseb, ko so prestopale mejo te posamične drţave, z odpravo notranjih meja pa so
drţave članice vse podatke iz nacionalnih zbirk vključile v skupno zbirko. SIS I je tako
glede na število uporabnikov eden večjih svetovnih informacijskih sistemov. SIS I je v
imenu drţav članic razvila Francija. SIS I temelji na sistemu, ki je bil razvit ţe v 90. letih;
takrat so si tedanje članice izmenjevale le osnovne informacije, na primer številke potnih
listov. Novi sistem pa Evropska komisija razvija s pogodbenimi programskimi podjetji.
Danes so drţave članice schengenskega območja povezane v skupni informacijski sistem s
podatki o osebah, katerim je prepovedan vstop na schengensko območje, ter o iskanih
osebah. Schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) naj bi okrepil varnost
v schengenskem območju. Namen vzpostavitve SIS II je, da se s posodobljeno
tehnologijo, tudi vključitvijo biometričnih podatkov, na primer prstnih odtisov in fotografij,
okrepi varnost v schengenskem prostoru, ki je bil v minulih dveh letih razširjen z 12 na 22
drţav, med njimi tudi Slovenijo, s čimer se je povečala potreba po učinkoviti izmenjavi
podatkov.
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Policisti, ki opravljajo mejno kontrolo na mednarodnih letališčih ter morskih in kopenskih
mejnih prehodih, vsako sekundo preverijo več sto potnikov. Zato je nujno, da SIS deluje
brezhibno in brez prekinitev (Brozina et al., 2008, str. 39).
2.6

FRONTEX

Frontex je Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah
drţav članic Evropske unije. Ustanovljena je bila z Uredbo Sveta (ES) 2007/2004
(ustanovljena je bila 26. oktobra 2004, UL L 349, 25. 11. 2004). Agencija je začela
delovati 3. oktobra 2005. Sedeţ ima na Poljskem v Varšavi.
Frontex pomaga drţavam članicam EU izvajati pravila EU na zunanjih mejnih kontrolah in
usklajevati operativno sodelovanje med drţavami članicami na področju upravljanja
zunanjih meja. Naloga vsake drţave članice je nadzor svojih meja, medtem ko Frontex
zagotavlja, da vsi to izvajajo z enako visokim standardom učinkovitosti.
Glavne naloge agencije so:


usklajevanje operativnega sodelovanja med drţavami članicami na področju
upravljanja zunanjih meja;



drţavam članicam pomaga pri usposabljanju nacionalnih mejnih straţ, vključno z
vzpostavitvijo skupnih standardov usposabljanja;



izvaja analize tveganja;



spremlja razvoj raziskav, ki so pomembne za kontrolo in nadzor zunanjih meja;



drţavam članicam pomaga v okoliščinah, ki zahtevajo povečano tehnično in
operativno pomoč na zunanjih mejah; in



jim zagotavlja potrebno podporo pri organiziranju skupnih postopkov vračanja.

Zaradi celovite usklajenosti Frontex tesno sodeluje z drugimi partnerji Skupnosti in EU, ki
so odgovorni za varnost zunanjih meja, kot so EUROPOL (Evropski policijski urad), CEPOL
(Evropska policijska akademija), OLAF (Urad za boj proti goljufijam), carinsko sodelovanje
ter sodelovanje pri fitosanitarnih in veterinarskih kontrolah.
FRONTEX krepi varnost meja s tem, ko zagotavlja usklajevanje dejavnosti drţav članic pri
izvajanju ukrepov Skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja (Frontex, 2010).

2.7 VARNA TRETJA DRŢAVA
Zakon o mednarodni zaščiti omenja varno tretjo drţavo od 60. do 64. člena. Varna tretja
drţava je tista drţava, ki jo razglasi Vlada Republike Slovenije in se je v njej nahajal
prosilec za mednarodno zaščito, preden je vstopil na ozemlje Republike Slovenije. O
določitvi drţave kot varne tretje drţave na podlagi zakona Vlada RS obvesti Evropsko
komisijo. Da se drţava razglasi za varno tretjo drţavo, mora izpolnjevati pogoje, da (ZMZ,
61. člen):
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ţivljenje in svoboda nista ogroţeni zaradi rase, vere, drţavljanstva, pripadnosti
določeni druţbeni skupini ali političnega prepričanja;



v skladu z Ţenevsko konvencijo spoštuje načelo nevračanja;



spoštuje prepoved odstranitve, ki bi kršila prepoved mučenja ter krutega,
nečloveškega in poniţujočega ravnanja, kakor je določena v mednarodnem pravu;



obstaja moţnost zaprositi za status begunca ter, če je ugotovljeno, da je oseba res
begunec, pridobiti zaščito v skladu z Ţenevsko konvencijo.

V primeru, da je prosilec za mednarodno zaščito nezakonito vstopil v Republiko Slovenijo
iz varne tretje drţave, se njegova prošnja s sklepom zavrţe. V tem primeru pa ima
prosilec moţnost predloţiti dokaze, da drţava zanj ni varna tretja drţava, in zahtevati, da
se postopek uvede v Republiki Sloveniji. Kadar se prošnja s sklepom zavrţe, mora pristojni
organ obvestiti prosilca oziroma mu poslati omenjeni dokument ter mu istočasno
posredovati tudi dokument, s katerim se varno tretjo drţavo obvesti, da konkretna
prošnja ni bila vsebinsko obravnavana v Republiki Sloveniji v postopku za mednarodno
zaščito. Varna tretja drţava prejme to obvestilo prevedeno v njen jezik.
Dne 15. maja 2008 je bila Republika Hrvaška z odlokom razglašena za varno tretjo drţavo
in bo v primeru, ko bo moţno dokazati, da je prosilec za mednarodno zaščito poskušal
nezakonito vstopiti ali je nezakonito vstopil na ozemlje Republike Slovenije preko ozemlja
Republike Hrvaške, njegova prošnja zavrţena, prosilec pa vrnjen nazaj na ozemlje
Republike Hrvaške, ki je pristojna za rešitev njegove prošnje za mednarodno zaščito.
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3 DIREKTIVA 2008/115/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA O SKUPNIH STANDARDIH IN POSTOPKIH V
DRŢAVAH
ČLANICAH
ZA
VRAČANJE
NEZAKONITO
PREBIVAJOČIH DRŢAVLJANOV TRETJIH DRŢAV
3.1 KRONOLOŠKI PREGLED DIREKTIVE
Dne 16. septembra 2005 je na podlagi haaškega programa Evropska komisija predstavila
predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v
drţavah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih drţavljanov tretjih drţav. ''To je bil
prvi akt, ki ga je Komisija predlagala na tem področju po izteku predhodnega obdobja iz
Amsterdamske pogodbe. Akt se je torej sprejemal s kvalificirano večino v Svetu in v
postopku soodločanja z Evropskim parlamentom'' (Brozina et al., 2008, str. 19).
Do slovenskega predsedstva je Svet dobri dve leti obravnaval predlog direktive na
strokovni ravni, nemško predsedstvo pa je izdelalo t. i. politične smernice, ki so vsebovale
soglasje drţav članic glede ključnih institucij predloga. Maja 2007 so bile sprejete politične
smernice na ravni odbora SCIFA (Strateški odbor za priseljevanje, meje in azil). Hkrati s
pogajanji v Svetu EU je portugalsko predsedstvo začelo neformalna pogajanja z
Evropskim parlamentom, na katerih so bili postavljeni temelji za hkratno obravnavo
direktive v obeh institucijah. Evropski parlament se je odločil, da zaradi takšne zamude
začasno ustavi uporabo sredstev Evropskega sklada za vračanje, saj bi drţave članice
lahko uporabljale evropska sredstva za vračanje nezakonitih priseljencev v drţave izvora,
ne da bi bili določeni standardi na evropski ravni.
Decembra 2007 se je minister za notranje zadeve Dragutin Mate udeleţil srečanja
predstavnikov Sveta EU, Evropske komisije in Evropskega parlamenta, na katerem so
hoteli poenotiti stališče vseh treh institucij do določenega akta oziroma vprašanja.
Ugotovili so, da bo sprejetje direktive zelo teţavno, kajti drţave članice imajo zelo različno
zakonodajo, ki ureja omejevanje gibanja nezakonitih priseljencev. Prav tako pa so različno
določene njihove pravice ter postopki vračanja. V začetku leta 2008, ko se je obravnavalo
besedilo direktive, je v Delovni skupini Sveta EU za migracije – izgon prevladovalo različno
stališče drţav članic, zato je bila verjetnost, da bi v doglednem času dosegli skupno
stališče Sveta, s katerim bi lahko začeli pogajanja z Evropskim parlamentom, zelo majhna.
''Na tej podlagi je Slovenija prekinila obravnavo besedila na strokovni ravni in začela
tehnične pogovore z Evropskim parlamentom, da bi ugotovili morebitna različna stališča
med slednjim in drţavami članicami'' (Brozina et al., 2008, str. 20). S tem pristopom je na
zasedanju Sveta za pravosodje, ki je potekalo 28. februarja 2008 v Bruslju, minister za
notranje zadeve Republike Slovenije seznanil svoje kolege. Slovenski strokovnjaki so po
petih sestankih na tehnični ravni pripravili seznam 13 vprašanj, ki bi lahko predstavljala
vsebino za politični trialog (srečanje predstavnikov) med Svetom, Evropskim parlamentom
in Evropsko komisijo. Med predsedovanjem Slovenije EU je bil sestavljen dokument s
predlogom, do kod bi lahko drţave članice popuščale Evropskemu parlamentu. Odbor
stalnih predstavnikov (Coreper) ga je potrdil 27. februarja 2008. ''Na tej podlagi so bili
organizirani trije politični trialogi, ki so se jih udeleţili predstavniki treh institucij: minister
za notranje zadeve Dragutin Mate kot predstavnik Sveta, poročevalec Evropskega
parlamenta Manfred Weber in predstavniki Evropske komisije'' (Brozina et al., 2008, str.
21).
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Na aprilskem zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve, ki je potekal 9. in 23.
aprila 2008, so se ministri drţav članic seznanili z rezultati prvega trialoga ter podprli
prizadevanje Slovenije, da se doseţe dogovor. Končne kompromisne predloge je Slovenija
predstavila konec maja na Odboru stalnih predstavnikov in po treh usklajevanjih je bilo
oblikovano končno kompromisno besedilo. ''Zaradi časovne stiske je bil zadnji politični
trialog 4. junija dopoldne, torej dan pred zadnjim zasedanjem Sveta za pravosodje in
notranjih zadev. Ko sta besedilo sprejela tudi poročevalec Evropskega parlamenta in
poročevalka v senci iz politične skupine Evropskega parlamenta ALDE, je popoldne potrdil
besedilo še Odbor stalnih predstavnikov'' (Brozina et al., 2008, str. 21).
Na zasedanju Sveta za pravosodje in notranjih zadev, ki je potekalo 5. junija 2008, so
ministri z glasovanjem o besedilu dosegli politični dogovor, Evropski parlament pa je o
predlogu glasoval na svojem plenarnem zasedanju, ki je potekalo 18. junija v Strasbourgu
v Franciji. Minister za notranje zadeve Republike Slovenije se je tega zasedanja udeleţil in
v imenu Sveta poudaril, da ''direktiva prinaša številne novosti, predvsem pa izboljšuje
pravice nezakonitih priseljencev, ki so v postopku vračanja. Pomembno je, da politika
vračanja postaja evropska politika, kar bo omogočilo tudi nadzor nad njenim izvajanjem s
strani Evropske komisije in Sodišča Evropskih skupnosti'' (Brozina et al., 2008, str. 22).
Evropski parlament je direktivo potrdil na glasovanju s 367 glasovi za in 206 glasovi proti
(109 je bilo vzdrţanih).
''Direktiva zavezuje vsako drţavo članico, na katero je naslovljena, glede rezultatov, ki jih
je potrebno doseči, medtem ko prepušča organom oblasti v posameznih drţavah članicah
presojo o uporabi oblik in metod. Gre za neke vrste okvirni zakon Skupnosti, ki je še
posebno primeren za usklajevanje zakonov. Opredeljuje namreč cilj ali cilje, ki jih je
potrebno doseči, in prepušča drţavam članicam, da se odločijo za oblike in instrumente,
potrebne za njihovo doseganje. Čeprav so običajno objavljene v Uradnem listu, pa
direktive stopijo v veljavo, ko so o njih obveščene drţave članice, na katere se nanašajo.
Te morajo sprejeti nacionalne ukrepe, potrebne za uresničevanje direktive znotraj
časovnih omejitev, ki jih le-ta določa, saj pride v nasprotnem primeru do kršitve''
(Moussis, 1999, str. 46).

3.2 VSEBINA DIREKTIVE IN RAZČLENITEV DIREKTIVE PO POGLAVJIH
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti in zlasti člena 63(3)(b) Pogodbe, ki omenja ''nezakonito priseljevanje
in prebivanje, tudi vračanje oseb, ki nezakonito bivajo v drţavi članici, v izvorno drţavo'',
(Ur. l. RS, 2002, str. 260) in ob upoštevanju predloga Komisije, v skladu s postopkom,
določenim v členu 251 Pogodbe1, ki pravi:
1. Kadar se ta pogodba glede sprejetja akta sklicuje na ta člen, se uporablja v
nadaljevanju navedeni postopek.
2. Komisija poda predlog Evropskemu parlamentu in Svetu.
Svet, ki odloča s kvalificirano večino, po pridobitvi mnenja Evropskega parlamenta:


če odobri vse spremembe, ki jih vsebuje mnenje Evropskega parlamenta, lahko
sprejme predlagani akt s temi spremembami;

1

Mnenje Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep
Sveta z dne 9. decembra 2008.
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če Evropski parlament ne predlaga sprememb, lahko sprejme predlagani akt;



v drugih primerih sprejme skupno stališče in ga pošlje Evropskemu parlamentu.
Svet izčrpno obvesti Evropski parlament o razlogih za sprejetje tega skupnega
stališča. Komisija izčrpno obvesti Evropski parlament o svojem stališču.

Če Evropski parlament v treh mesecih po takem obvestilu:
a) potrdi skupno stališče ali ne sprejme nikakršne odločitve, se šteje, da je bil
zadevni akt sprejet v skladu s tem skupnim stališčem;
b) zavrne z absolutno večino svojih članov skupno stališče, se šteje, da predlagani
akt ni bil sprejet;
c) z absolutno večino svojih članov predlaga spremembe skupnega stališča, se
spremenjeno besedilo pošlje Svetu in Komisiji, ki o teh spremembah podata
svoje mnenje.
3. Če Svet v treh mesecih po prejemu sprememb Evropskega parlamenta s kvalificirano
večino odobri vse spremembe, se šteje, da je bil zadevni akt sprejet v obliki tako
spremenjenega skupnega stališča; o spremembah, glede katerih je Komisija izrazila
odklonilno mnenje, pa Svet odloča soglasno. Če Svet ne odobri vseh sprememb,
predsednik Sveta v dogovoru s predsednikom Evropskega parlamenta v šestih tednih
skliče sestanek Spravnega odbora.
4. Spravni odbor, ki ga sestavljajo člani Sveta ali njihovi predstavniki in enako število
predstavnikov Evropskega parlamenta, ima nalogo, da s kvalificirano večino članov Sveta
ali njihovih predstavnikov in z večino predstavnikov Evropskega parlamenta doseţe
soglasje o skupnem besedilu. Komisija sodeluje pri postopkih Spravnega odbora ter daje
vse potrebne pobude za uskladitev stališč Evropskega parlamenta in Sveta. Pri
izpolnjevanju te naloge Spravni odbor obravnava skupno stališče na podlagi sprememb, ki
jih je predlagal Evropski parlament.
5. Če spravni odbor v šestih tednih po svojem sklicu odobri skupno besedilo, imata
Evropski parlament, ki odloča z absolutno večino oddanih glasov, in Svet, ki odloča s
kvalificirano večino, na voljo šest tednov od datuma omenjene odobritve, da sprejmeta
zadevni akt v skladu s skupnim besedilom. Če ena od obeh institucij ne odobri
predlaganega akta v tem roku, se šteje, da ni bil sprejet.
6. Če Spravni odbor ne odobri skupnega besedila, se šteje, da predlagani akt ni bil
sprejet.
7. Trimesečni in šesttedenski rok iz tega člena se na pobudo Evropskega parlamenta ali
Sveta podaljšata za največ en mesec oziroma dva tedna (Ur. l. RS, 2002, str. 349).
Ob tem se upošteva še:
(1) Evropski svet je v Tampereju (Finska) 15. in 16. oktobra 1999 vzpostavil usklajen
pristop na področju priseljevanja in azila, ki istočasno obravnava oblikovanje skupnega
azilnega sistema, zakonito politiko priseljevanja in boj proti nezakonitemu priseljevanju.
(2) Evropski svet je v Bruslju (Belgija) 4. in 5. novembra 2004 pozval k ustanovitvi
učinkovite politike odstranitev in repatriacije, ki temelji na skupnih standardih, da se
osebe vrnejo na human način in ob polnem spoštovanju njihovih temeljnih pravic in
dostojanstva.
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(3) Dne 4. maja 2005 je odbor ministrov Sveta Evrope sprejel ''Dvajset smernic o
prisilnem vračanju''.
(4) Za učinkovito politiko vračanja je treba kot nujen sestavni del migracijske politike z
dobrim upravljanjem določiti jasna, pregledna in poštena pravila.
(5) Ta direktiva bi morala vzpostaviti vrsto horizontalnih ukrepov, ki se uporabljajo za vse
drţavljane tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, bivanje
ali prebivanje v drţavi članici.
(6) Drţave članice bi morale zagotoviti, da se nezakonito prebivanje drţavljanov tretjih
drţav zaključi po poštenem in preglednem postopku. V skladu s splošnimi načeli
zakonodaje EU bi morale biti odločbe, izdane v skladu s to direktivo, sprejete za vsak
primer posebej in bi morale temeljiti na nepristranskih merilih, pri čemer se ne bi smelo
upoštevati zgolj nezakonitega prebivanja, ampak bi morala biti obravnava obseţnejša. Pri
uporabi standardnih obrazcev za izdajo odločb v zvezi z vrnitvijo, kot so odločbe o vrnitvi
ter, če so izdane, odločbe o prepovedi vstopa in določbe o odstranitvi, bi morale drţave
članice upoštevati navedeno načelo in v celoti ravnati v skladu z vsemi veljavnimi
določbami te direktive.
(7) Poudariti je treba potrebo po sporazumih Skupnosti in dvostranskih sporazumih s
tretjimi drţavami o ponovnem sprejemu za poenostavitev procesa vračanja. Mednarodno
sodelovanje z drţavami izvora v vseh fazah procesa vračanja je predpogoj za dosego
trajne vrnitve.
(8) Priznava se, da drţave članice lahko zakonito vrnejo nezakonito prebivajoče drţavljane
tretjih drţav, če obstajajo pravični in učinkoviti azilni sistemi, ki v celoti upoštevajo načelo
nevračanja.
(9) V skladu z Direktivo Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih
standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v drţavah članicah 2
drţavljana tretje drţave, ki je v drţavi članici zaprosil za azil, ne bi smeli obravnavati kot
nezakonito prebivajočega na ozemlju te drţave članice, dokler ne začne veljati odločba o
zavrnitvi prošnje ali odločba o prenehanju pravice te osebe do statusa prosilca za azil.
(10) Če ni razlogov, zaradi katerih bi lahko verjeli, da bi bil namen postopka vračanja s
tem ogroţen, bi moralo imeti prostovoljno vračanje prednost pred prisilnim vračanjem,
zagotoviti pa bi bilo treba tudi obdobje za prostovoljni odhod. Kadar se zaradi posebnih
okoliščin v posameznem primeru to izkaţe za nujno, bi bilo treba omogočiti, da se
obdobje za prostovoljni odhod podaljša. Za spodbujanje prostovoljnega vračanja bi
morale drţave članice zagotoviti večjo pomoč pri vračanju in svetovanje pa tudi kar
najbolje uporabiti ustrezne moţnosti financiranja, ki so na voljo v okviru Evropskega
sklada za vračanje.
(11) Vzpostaviti bi bilo treba skupne minimalne zaščitne ukrepe za odločbe v zvezi z
vrnitvijo, da se zagotovi učinkovita zaščita interesov zadevnih posameznikov. Osebam, ki
nimajo zadostnih sredstev, bi bilo treba nuditi potrebno pravno pomoč. Drţave članice bi
morale v svoji nacionalni zakonodaji določiti, v katerih primerih je potrebna pravna
pomoč.
(12) Obravnavati bi bilo treba poloţaj drţavljanov tretjih drţav, ki prebivajo nezakonito,
ampak njihova odstranitev še ni mogoča. Osnovne pogoje za njihovo bivanje bi bilo treba
2

UL L 326, 13. 12. 2005, str. 13.
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določiti v skladu z nacionalno zakonodajo. Da bi lahko dokazale poseben poloţaj v primeru
upravnih kontrol ali preverjanj, bi morale te osebe prejeti pisno potrdilo o svojem
poloţaju. Drţave članice bi morale imeti veliko svobode pri odločanju glede oblike in
obrazca pisnega potrdila, ki bi ga lahko vključile tudi v odločbe v zvezi z vrnitvijo, sprejete
v skladu s to direktivo.
(13) Pri uporabi prisilnih ukrepov bi bilo treba izrecno upoštevati načeli sorazmernosti in
učinkovitosti glede na uporabljene ukrepe in zastavljene cilje. Vzpostaviti bi bilo treba
minimalne zaščitne ukrepe za izvajanje prisilnega vračanja, ob upoštevanju Odločbe Sveta
2004/573/ES z dne 29. aprila 2004 o organiziranju skupnih letov zaradi odstranitve
drţavljanov tretjih drţav, ki so predmet posameznih odredb o odstranitvi, z ozemlja dveh
ali več drţav članic3. Drţavam članicam bi morala biti omogočena uporaba različnih
moţnosti za spremljanje prisilnega vračanja.
(14) Učinki nacionalnih ukrepov vračanja bi morali na podlagi uveljavljanja prepovedi
vstopa, ki prepoveduje vstop v vse drţave članice in prebivanje na njihovem ozemlju,
dobiti evropsko razseţnost. Trajanje prepovedi vstopa bi bilo treba določiti ob upoštevanju
vseh ustreznih okoliščin posameznega primera, običajno pa naj ne bi bila daljša od petih
let. V tem okviru bi bilo treba posebej upoštevati dejstvo, da je bila za zadevnega
drţavljana tretje drţave ţe izdana več kot ena odločba o vrnitvi ali odredba o odstranitvi
ali da je ta drţavljan vstopil na ozemlje drţave članice med prepovedjo vstopa.
(15) Drţavam članicam bi moralo biti prepuščeno, da odločijo, ali pregled odločb v zvezi z
vrnitvijo pregledovalni organ ali telo pooblašča, da predhodno odločbo nadomesti s svojo
odločbo v zvezi z vrnitvijo.
(16) Uporaba pridrţanja z namenom odstranitve bi morala biti omejena in bi morala v
zvezi z uporabljenimi ukrepi in zastavljenimi cilji upoštevati načelo sorazmernosti.
Pridrţanje je upravičeno samo z namenom priprave vrnitve ali izvedbe postopka
odstranitve, in če uporaba manj strogih prisilnih ukrepov ni zadostna.
(17) S pridrţanimi drţavljani tretjih drţav bi bilo treba ravnati humano in dostojanstveno,
ob spoštovanju njihovih temeljnih pravic in v skladu z mednarodnim in nacionalnim
pravom. Brez poseganja v prvo prijetje s strani organov kazenskega pregona, ki ga ureja
nacionalna zakonodaja, bi se moralo pridrţanje praviloma izvajati v posebnih centrih za
pridrţanje.
(18) Drţave članice bi morale imeti hiter dostop do informacij o prepovedih vstopa, ki so
jih izdale druge drţave članice. Ta izmenjava informacij bi morala potekati v skladu z
Uredbo (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o
vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije Schengenskega informacijskega
sistema (SIS II)4.
(19) Sodelovanje med institucijami na vseh ravneh postopka vračanja ter izmenjava in
spodbujanje najboljših praks bi moralo spremljati izvajanje te direktive ter zagotavljati
evropsko dodano vrednost.
(20) Ker cilja te direktive, in sicer določitve skupnih pravil o vračanju, odstranitvi, uporabi
prisilnih ukrepov, pridrţanju in prepovedi vstopa, drţave članice same ne morejo
zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi njegovega obsega in učinkov laţje doseţe Skupnost,

3
4

UL L 261, 6. 8. 2004, str.28.
UL L 381, 28. 12. 2006, str.4.
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lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe, ki
pravi: ''Skupnost deluje v mejah pristojnosti in ciljev, ki jih določa ta pogodba. Skupnost
na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, ukrepa v skladu z načelom
subsidiarnosti, vendar le če in v kolikor drţave članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev
predlaganih ukrepov in jih torej zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov laţe doseţe
Skupnost. Noben ukrep Skupnosti ne sme prekoračiti okvirov, ki so potrebni za doseganje
ciljev te pogodbe'' (Ur. l. RS, 2002, str. 236).
(21) Drţave članice bi morale izvajati to direktivo brez diskriminacije glede na spol, raso,
barvo, etnično ali druţbeno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje,
politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, imetje, rod, prizadetost, starost
ali spolno usmerjenost.
(22) V skladu s Konvencijo Zdruţenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 bi morale
drţave članice pri izvajanju te direktive največjo pozornost posvečati ''največjim koristim
otroka''. V skladu z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin bi moralo biti spoštovanje druţinskega ţivljenja najpomembnejše vodilo drţav
članic pri izvajanju te direktive.
(23) Uporaba te direktive ne posega v obveznosti, ki izhajajo iz Ţenevske konvencije z
dne 28. julija 1951, ki se nanaša na status beguncev, kakor je bila spremenjena z
Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967.
(24) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in sprejeta načela, zlasti načela Listine
Evropske unije o temeljnih pravicah.
(25) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priloţen k Pogodbi o
Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri
sprejemanju te direktive, ki zanjo ni zavezujoča niti se v njej ne uporablja. Glede na to, da
ta direktiva, kolikor se uporablja za drţavljane tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo ali ne
izpolnjujejo več pogojev vstopa v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah5, temelji na
schengenskem pravnem redu v skladu z določbami naslova IV tretjega dela Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v
šestih mesecih po sprejetju te direktive odloči, ali jo bo izvajala v svoji nacionalni
zakonodaji.
(26) Kolikor se uporablja za drţavljane tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo
več pogojev vstopa v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah, ta direktiva pomeni
nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Zdruţeno kraljestvo ne
sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji
Zdruţenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju
nekaterih določb schengenskega pravnega reda6; nadalje, v skladu s členoma 1 in 2
Protokola o stališču Zdruţenega kraljestva in Irske, ki je priloţen k Pogodbi o Evropski
uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in brez poseganja v člen 4 omenjenega
protokola, Zdruţeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejemanju te direktive, ki zanj ni
zavezujoča niti se v njem ne uporablja.

5

Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku
Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105,
13. 4. 2006, str. 1).
6
UL L 131, 1. 6. 2000, str. 43.
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(27) Kolikor se uporablja za drţavljane tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo
več pogojev vstopa v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah, ta direktiva pomeni
nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska ne sodeluje, v
skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da
sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda7; nadalje, v skladu s
členoma 1 in 2 Protokola o stališču Zdruţenega kraljestva in Irske, ki je priloţen k Pogodbi
o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in brez poseganja v člen 4
omenjenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejemanju te direktive, ki zanjo ni
zavezujoča niti se v njej ne uporablja.
(28) Kar zadeva Islandijo in Norveško, predstavlja ta direktiva, kolikor se uporablja za
drţavljane tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev vstopa v skladu z
Zakonikom o schengenskih mejah, razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu
Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino
Norveško o pridruţitvi teh dveh drţav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega
pravnega reda, kar spada na področje iz točke C člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES8 z dne
17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma.
(29) Kar zadeva Švico, predstavlja ta direktiva, kolikor se uporablja za drţavljane tretjih
drţav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev vstopa v skladu z Zakonikom o
schengenskih mejah, razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma
med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridruţitvi
Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kar
spada na področje iz točke C člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3
Sklepa Sveta 2008/146/ES9 z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi navedenega sporazuma v
imenu Skupnosti.
(30) Kar zadeva Liechtenstein, predstavlja ta direktiva, kolikor se uporablja za drţavljane
tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev vstopa v skladu z
Zakonikom o schengenskih mejah, razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu
Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneţevino
Liechtenstein o pristopu Kneţevine Liechtenstein k sporazumu med Evropsko unijo,
Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, v zvezi s pridruţitvijo Švicarske
konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kar spada na
področje iz točke C člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta
2008/261/ES10 z dne 28. januarja 2008 o podpisu, v imenu Evropske skupnosti, ter o
začasni uporabi nekaterih določb navedenega sporazuma – sprejela Direktivo
2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih
standardih in postopkih v drţavah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih
drţavljanov tretjih drţav.

3.3 SPLOŠNE DOLOČBE
Člen 1: Predmet urejanja:

7

UL L 64, 7. 3. 2002, str. 20.
UL L 176, 10. 7. 1999, str. 31.
9
UL L 53, 27. 2. 2008, str. 1.
10
UL L 83, 26. 3. 2008, str. 3.
8

24

Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta določa skupne standarde in
postopke, ki se uporabljajo v drţavah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih
drţavljanov tretjih drţav, v skladu s temeljnimi pravicami kot splošnimi načeli prava
Skupnosti in mednarodnega prava, vključno z obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito
beguncev in človekove pravice.
Člen 2: Področje uporabe:
I. Ta direktiva se uporablja za drţavljane tretjih drţav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju
drţave članice.
II. Drţave članice se lahko odločijo, da te direktive ne uporabljajo za drţavljane tretjih
drţav, ki jim je bil zavrnjen vstop v skladu s členom 13 Zakonika o schengenskih mejah ali
ki so jih pristojni organi prijeli ali ujeli pri nezakonitem prestopu kopenske, morske ali
zračne zunanje meje drţave članice in po tem niso pridobili dovoljenja ali pravice do
prebivanja v tej drţavi članici. 13. člen Zakonika o schengenskih mejah pravi:
1) Za drţavljane tretje drţave, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za vstop (Uredba Sveta
(ES) št. 562/2006, 1. odst. 13. člena) za bivanje, ki ni daljše od treh mesecev v obdobju
šestih mesecev, veljajo naslednji pogoji za vstop (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 1.
odst. 5. člena):
a) posedovati morajo veljavno potno listino ali listine, ki jim dovoljujejo prehod meje;
b) posedovati morajo veljaven vizum, če se to zahteva v skladu z Uredbo Sveta (ES)
št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih drţav, katerih drţavljani
morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in drţav, katerih drţavljani so
oproščeni te zahteve,11 razen če imajo veljavno dovoljenje za prebivanje;
c) upravičujejo namen in pogoje nameravanega bivanja in imajo zadostna sredstva
za preţivljanje, tako za čas nameravanega bivanja kot tudi za vrnitev v svojo
matično drţavo ali tranzit v tretjo drţavo, kjer bodo zagotovo sprejeti, ali bodo
lahko ta sredstva zakonito pridobili;
d) ne gre za osebe, za katere je bil razpisan ukrep v Schengenski informacijski sistem
(SIS) zaradi zavrnitve vstopa;
e) ne predstavljajo groţnje javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali
mednarodnim odnosom katere koli drţave članice, zlasti če ni bil razpisan noben
ukrep v nacionalni zbirki podatkov drţav članic za zavrnitev vstopa na isti
podlagi,in ne spada v kategorije oseb iz člena ne glede na zgornji odstavek (1):
-

''drţavljanom tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev iz odstavka 1, imajo pa
dovoljenje za prebivanje ali vizum za ponovni vstop, ki ga je izdala ena od drţav
članic ali, kjer se to zahteva, obe listini, se dovoli vstop na ozemlja drugih drţav
članic za namene tranzita, zato da lahko vstopijo na ozemlje drţave članice, ki je
izdala dovoljenje za prebivanje ali vizum za ponovni vstop, razen če so njihova
imena na nacionalnem seznamu razpisanih ukrepov drţav članic, katerih zunanje
meje ţelijo prestopiti, in razpisan ukrep spremljajo navodila za zavrnitev vstopa ali
tranzita;

11

UL L 81, 21. 3. 2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št.
851/2005 (UL L 141, 4. 6. 2005, str. 3).
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-

drţavljanom tretjih drţav, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka (1), razen točke (b), in
ki so prišli na mejo, se lahko dovoli vstop na ozemlje drţav članic, če je vizum
izdan na meji v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 415/2003 z dne 27. februarja 2003
o izdaji vizumov na meji, vključno z izdajo takih vizumov pomorščakom v
tranzitu.12

Vizumi, izdani na meji, se vpišejo na seznam. Če vizuma ni mogoče nalepiti v listino, se
izjemoma nalepi na poseben list, vstavljen v listino. V tem primeru se uporabi enotna
oblika obrazca, na katerega se nalepi vizum, določena v Uredbi Sveta (ES) št. 333/2002 z
dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala
drţava članica imetnikom potnih listin, ki jih drţava članica, katera je obrazec izdala, ne
priznava;13


drţavljanom tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo enega ali več pogojev iz odstavka (1),
lahko drţava članica dovoli vstop na svoje ozemlje iz humanitarnih razlogov, na
podlagi nacionalnega interesa ali zaradi mednarodnih obveznosti. Kadar je bil
glede takega drţavljana tretje drţave razpisan ukrep iz odstavka (1) alineje d,
drţava članica, ki mu je dovolila vstop na svoje ozemlje, o tem obvesti druge
drţave članice'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 4. odst. 5. člena), ''se zavrne
vstop na ozemlja drţav članic. To pa ne posega v uporabo posebnih določb, ki se
nanašajo na pravico do azila in mednarodne zaščite ali izdaje vizuma za daljše
bivanje'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 1. odst. 13. člena).

2) ''Vstop se lahko zavrne le z utemeljeno odločitvijo, ki določa natančne razloge za
zavrnitev. Odločitev sprejme organ, ki je za to pooblaščen v skladu z nacionalno
zakonodajo. Učinkovati začne takoj'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 2. odst. 13. člena).
Tako utemeljena odločitev, ki določa natančne razloge za zavrnitev, se izda v obliki
standardnega obrazca (priloga 1), katerega izpolni organ, pooblaščen za zavrnitev vstopa
v skladu z nacionalno zakonodajo. Tako izpolnjen standardni obrazec se izda drţavljanu
tretje drţave, ki s tem obrazcem potrdi prejem odločitve o zavrnitvi vstopa (Uredba Sveta
(ES) št. 562/2006, 2. odst. 13. člena).
3) ''Osebe, ki jim je bil vstop zavrnjen, imajo pravico do pritoţbe. Postopek pritoţbe se
izvede v skladu z nacionalno zakonodajo. Drţavljanu tretje drţave se zagotovi tudi pisna
navedba kontaktnih točk, ki omogočajo zagotovitev informacij o zastopnikih, ki so
pooblaščeni za zastopanje drţavljana tretje drţave v njegovem imenu v skladu z
nacionalno zakonodajo.
Postopek pritoţbe ne zadrţi izvršitve odločitve o zavrnitvi vstopa.
Ne glede na odškodnino, izplačano v skladu z nacionalno zakonodajo, je drţavljan tretje
drţave upravičen do popravka preklica vstopnega ţiga ter katerih koli preklicev ali
dodatkov, ki so bili izvedeni s strani drţave članice, ki je zavrnila vstop, če se s pritoţbo
ugotovi, da je bila odločitev o zavrnitvi vstopa neutemeljena'' (Uredba Sveta (ES) št.
562/2006, 3. odst. 13. člena).
4) ''Mejni policisti zagotovijo, da drţavljan tretje drţave, kateremu je bil vstop zavrnjen,
ne vstopi na ozemlje zadevne drţave članice'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 4. odst.
13. člena).

12
13

UL L 64, 7.3.2003, str. 1.
UL L 53, 23.2.2002, str. 4.
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5) ''Drţave članice zbirajo statistične podatke o številu oseb, ki jim je bil vstop zavrnjen,
razlogih za zavrnitev, drţavljanstvu zavrnjenih oseb in vrsti meje (kopenska, zračna,
morska), na kateri jim je bil zavrnjen vstop. Drţave članice enkrat letno sporočijo te
statistične podatke Komisiji. Komisija vsaki dve leti objavi zbirko statističnih podatkov, ki
jih posredujejo drţave članice'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 5. odst. 13. člena).
6) Postopki za zavrnitev vstopa na meji:
a) ''Pri zavrnitvi vstopa mora pristojni mejni policist:


izpolniti standardni obrazec za zavrnitev vstopa na meji (priloga 1). Drţavljan
tretje drţave mora obrazec podpisati in nato dobiti kopijo podpisanega obrazca. V
primeru, da drţavljan tretje drţave podpis zavrne, mejni policist njegovo zavrnitev
zabeleţi v obrazcu pod rubriko 'opombe';



odtisniti vstopni ţig v potni list, ki ga z neizbrisnim črnilom prečrta v obliki kriţa in
desno od ţiga, prav tako z neizbrisnim črnilom zapisati črke, ki ustrezajo razlogu
zavrnitve vstopa, naštete v zgoraj navedenem standardnem obrazcu za zavrnitev
vstopa;



razveljaviti vizum, tako da nanj odtisne ţig 'RAZVELJAVLJENO', v primerih iz
odstavka 2. V takem primeru se, da ne bi pozneje prišlo do kakršne koli zlorabe,
optično spremenljivi element vizumske nalepke, varnostni element 'z učinkom
skrite podobe' kakor tudi beseda 'vizum' prečrtajo in tako uničijo. Mejni policist
mora o svoji odločitvi takoj obvestiti osrednji organ;



vnesti vse zavrnitve vstopa v evidenco ali na seznam, pri čemer navede identiteto,
drţavljanstvo drţavljana tretje drţave, podatke iz dokumenta, ki drţavljanu tretje
drţave dovoljuje prehod meje, ter razlog in datum zavrnitve vstopa.

b) Vizum se mora razveljaviti v naslednjih primerih:


če je za imetnika vizuma razpisan ukrep v SIS za namene zavrnitve vstopa, razen
ko poseduje vizum ali vizum za ponovni vstop, izdan s strani ene od drţav članic,
in ţeli vstopiti za namen tranzita, da bi prišel na ozemlje drţave članice, ki je izdala
listino;



če obstaja utemeljen razlog za domnevo, da je bil vizum pridobljen na goljufiv
način.

Dejstvo, da drţavljan tretje drţave na meji ne pokaţe enega ali več dokazil, ne pomeni,
da se vizum avtomatično razveljavi.
Dokazila (nedokončan seznam), ki jih mejni policist lahko zahteva od drţavljana tretje
drţave, da preveri izpolnjevanje pogojev iz odstavka 1(c), so:
I.

za poslovna potovanja:


povabilo podjetja ali pristojnega organa k udeleţbi na srečanjih, konferencah ali
dogodkih, povezanih s trgovino, industrijo ali delom;



drugi dokumenti, ki izkazujejo obstoj trgovinskih ali delovnih odnosov;



vstopnice za sejme in kongrese, v kolikor se jih drţavljan udeleţi;
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II.

za potovanja v študijske namene ali druge vrste usposabljanja:


potrdilo o vpisu na izobraţevalno ustanovo za obiskovanje poklicnih ali teoretičnih
tečajev v okviru osnovnega in nadaljnjega usposabljanja;



študentske izkaznice ali potrdila za vpisane tečaje;

III.

za turistična potovanja ali za potovanja v zasebne namene:


dokazila glede nastanitve: povabilo gostitelja, v kolikor bo drţavljan bival pri njem,
ali dokazilo o zagotovljeni nastanitvi ali katera koli druga ustrezna listina, ki
potrjuje predvideno nastanitev;



dokazila glede načrta potovanja (potrdilo rezervacije organiziranega potovanja ali
katera koli druga ustrezna listina, ki potrjuje predviden načrt potovanja);



dokazila glede vrnitve (povratna vozovnica ali vozovnica za kroţno potovanje);

IV.

za potovanja z namenom udeleţbe na političnih, znanstvenih, kulturnih, športnih
ali verskih dogodkih ali zaradi drugih razlogov: povabila, vstopnice, vpisi ali
programi, ki navajajo, kadar je to mogoče, ime organizacije gostiteljice in čas
bivanja, ali katera koli druga ustrezna listina, ki potrjuje namen obiska.

c) Če drţavljan tretje drţave, ki se mu zavrne vstop, na mejo prispe s prevoznikom, mora
lokalno pristojni organ:


ukazati prevozniku, da prevzame odgovornost za drţavljana tretje drţave in ga
brez odlašanja prepelje v tretjo drţavo, iz katere je bil pripeljan, v tretjo drţavo, ki
mu je izdala listino za prehod meje, ali v katero koli drugo tretjo drţavo, v katero
ima zagotovljen vstop, ali da najde sredstva za nadaljnji prevoz v skladu s členom
26 Schengenske konvencije in Direktive Sveta 2001/51/ES z dne 28. junija 2001 o
dopolnitvi določb člena 26 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne
14. junija 1985;14



do nadaljnjega prevoza sprejeti ustrezne ukrepe v skladu z nacionalno zakonodajo
in z upoštevanjem lokalnih okoliščin, ki preprečujejo drţavljanom tretjih drţav, ki
jim je bil zavrnjen vstop, nezakonit vstop v drţavo.

d) Če obstajajo razlogi tako za zavrnitev vstopa kot za prijetje drţavljana tretje drţave,
mora mejni policist obvestiti organ, pristojen za odločanje o nadaljnjih ukrepih v skladu z
nacionalno zakonodajo'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 6. odst. 13. člena).
Drţave članice se lahko odločijo, da te direktive ne uporabljajo za drţavljane tretjih drţav,
ki se morajo v skladu z nacionalno zakonodajo vrniti zaradi kazenske sankcije ali zaradi
posledice kazenske sankcije ali pa so v postopku izročitve.
III. Ta direktiva se ne uporablja za osebe, ki uţivajo pravico Skupnosti do prostega
gibanja, torej za:
(a) ''drţavljane Unije, ki 'so vse osebe z drţavljanstvom ene od drţav članic. Drţavljanstvo
Unije dopolnjuje in ne nadomešča nacionalnega drţavljanstva' (Ur. l RS, 2002, str. 241),

14

UL L 187, 10.7.2001, str. 45.
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in drţavljane tretjih drţav, ki so druţinski člani drţavljana Unije in uveljavljajo svojo
pravico do prostega gibanja, za katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici drţavljanov Unije in njihovih
druţinskih članov, da se prosto gibajo in prebivajo na ozemljih drţav članic;15
(b) drţavljane tretjih drţav in njihove druţinske člane ne glede na njihovo drţavljanstvo, ki
imajo v skladu s pogodbami med Skupnostjo in njenimi drţavami članicami na eni strani in
temi tretjimi drţavami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna
pravici drţavljanov Unije'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 5. odst. 2. člena).
Člen 3: Opredelitev pojmov:


''drţavljan tretje drţave'' pomeni katero koli osebo, ki ni drţavljan Unije. Drţavljani
Unije so vse osebe z drţavljanstvom ene od drţav članic. Drţavljanstvo Unije ne
nadomešča nacionalnega drţavljanstva, temveč ga le dopolnjuje (Pogodba o
ustanovitvi Evropske skupnosti, 1. odst. 17. člena). Drţavljan tretje drţave ne
uţiva pravice Skupnosti do prostega gibanja, kakor je opredeljeno v zgoraj
omenjeni Uredbi Sveta (ES) št. 562/2006, 5. odst. 2. člena);



''nezakonito prebivanje'' pomeni prisotnost drţavljana tretje drţave na ozemlju
drţave članice, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali drugih
pogojev za vstop, bivanje ali stalno prebivališče v tej drţavi članici:

1. ''Za bivanje, ki ni daljše od treh mesecev v obdobju šestih mesecev, veljajo za
drţavljane tretjih drţav naslednji pogoji za vstop:
a) posedovati morajo veljavno potno listino ali listine, ki jim dovoljujejo prehod meje;
b) posedovati morajo veljaven vizum, če se to zahteva v skladu z Uredbo Sveta (ES)
št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih drţav, katerih drţavljani
morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in drţav, katerih drţavljani so
oproščeni te zahteve,16 razen če imajo veljavno dovoljenje za prebivanje;
c) upravičujejo namen in pogoje nameravanega bivanja in imajo zadostna sredstva
za preţivljanje, tako za čas nameravanega bivanja kot tudi za vrnitev v svojo
matično drţavo ali tranzit v tretjo drţavo, kjer bodo zagotovo sprejeti, ali bodo
lahko ta sredstva zakonito pridobili;
d) ne gre za osebe, za katere je bil razpisan ukrep v SIS zaradi zavrnitve vstopa;
e) ne predstavljajo groţnje javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali
mednarodnim odnosom katere koli drţave članice, zlasti če ni bil razpisan noben
ukrep v nacionalni zbirki podatkov drţav članic za zavrnitev vstopa na isti podlagi''
(Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 1. odst. 5. člena).
2. Nedokončan seznam dokazil, ki jih mejni policist lahko zahteva od drţavljana tretje
drţave, da preveri izpolnjevanje pogojev iz odstavka 1(c), je ţe bil predstavljen
(glej str. 27) (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 2. odst. 5. člena).
3. ''Sredstva za preţivljanje se ocenijo v skladu s trajanjem in namenom bivanja ter
ob upoštevanju povprečnih cen za prehrano in namestitev v drţavi članici ali
15

UL L 158, 30. 4. 2004, str. 77.
UL L 81, 21. 3. 2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št.
851/2005 (UL L 141, 4. 6. 2005, str. 3).
16
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drţavah članicah, kar se določi v znesku potrebnih sredstev za nastanitev,
pomnoţenim s številom dni bivanja'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 3. odst. 5.
člena).
Drţave članice so dolţne uradno obveščati ''Komisijo o seznamu dovoljenj za prebivanje;
seznamu njihovih mejnih prehodov; referenčnih zneskih, zahtevanih za prehod zunanjih
meja, ki jih letno določijo nacionalni organi; seznamu nacionalnih sluţb, pristojnih za
mejni nadzor, ter o vzorcih vzorčnih izkaznic, ki jih izdajo zunanja ministrstva'' (Uredba
Sveta (ES) št. 562/2006, 1. odst. 34. člena). ''Komisija informacije, o katerih je uradno
obveščena s strani drţav članic, da na voljo drţavam članicam in javnosti z objavo v seriji
C Uradnega lista Evropske unije in s katerimi koli drugimi primernimi sredstvi'' (Uredba
Sveta (ES) št. 562/2006, 2. odst. 34. člena).
''Preverjanje zadostnih sredstev za preţivljanje lahko temelji na gotovini, potovalnih čekih
in kreditnih karticah, ki jih ima drţavljan tretje drţave. Tudi garantne izjave, kadar so
predvidene z nacionalno zakonodajo, in garantna pisma gostiteljev, kakor je opredeljeno z
nacionalno zakonodajo, v primeru, da drţavljan tretje drţave prebiva pri gostitelju, lahko
sluţijo kot dokazilo zadostnih sredstev za preţivljanje'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006,
3. odst. 5. člena).
4. ''Ne glede na odstavek 1:
a) drţavljanom tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev iz odstavka 1, imajo pa
dovoljenje za prebivanje ali vizum za ponovni vstop, ki ga je izdala ena od drţav
članic ali, kjer se to zahteva, obe listini, se dovoli vstop na ozemlja drugih drţav
članic za namene tranzita, zato da lahko vstopijo na ozemlje drţave članice, ki je
izdala dovoljenje za prebivanje ali vizum za ponovni vstop, razen če so njihova
imena na nacionalnem seznamu razpisanih ukrepov drţav članic, katerih zunanje
meje ţelijo prestopiti, in razpisan ukrep spremljajo navodila za zavrnitev vstopa ali
tranzita;
b) drţavljanom tretjih drţav, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1, razen točke (b), in
ki so prišli na mejo, se lahko dovoli vstop na ozemlje drţav članic, če je vizum
izdan na meji v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 415/2003 z dne 27. februarja 2003
o izdaji vizumov na meji, vključno z izdajo takih vizumov pomorščakom v
tranzitu.17
Vizumi, izdani na meji, se vpišejo na seznam. Če vizuma ni mogoče nalepiti v listino,
se izjemoma nalepi na poseben list, vstavljen v listino. V tem primeru se uporabi
enotna oblika obrazca, na katerega se nalepi vizum, določena v Uredbi Sveta (ES) št.
333/2002 z dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi
vizum, ki ga je izdala drţava članica imetnikom potnih listin, ki jih drţava članica,
katera je obrazec izdala, ne priznava;18
c) drţavljanom tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo enega ali več pogojev iz odstavka 1,
lahko drţava članica dovoli vstop na svoje ozemlje iz humanitarnih razlogov, na
podlagi nacionalnega interesa ali zaradi mednarodnih obveznosti. Kadar je bil
glede takega drţavljana tretje drţave razpisan ukrep iz odstavka 1 (d), drţava
članica, ki mu je dovolila vstop na svoje ozemlje, o tem obvesti druge drţave
članice'' (Uredba Sveta (ES) št. 562/2006, 4. odst. 5. člena).

17
18

UL L 64, 7. 3. 2003, str. 1.
UL L 53, 23. 2. 2002, str. 4.
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''Vrnitev'' pomeni proces vračanja drţavljana tretje drţave – bodisi prostovoljno
izpolnitev obveznosti vrnitve ali prisilno vrnitev – v drţavo izvora; drţavo tranzita, v
skladu s sporazumi Skupnosti ali dvostranskimi sporazumi o ponovnem sprejemu
ali drugimi sporazumi; ali v drugo tretjo drţavo, v katero se zadevni drţavljan
tretje drţave vrne prostovoljno, pod pogojem, da ga ta drţava sprejme;



''odločba o vrnitvi'' pomeni upravno ali sodno odločbo ali akt, ki navaja ali
opredeljuje, da je prebivanje drţavljana tretje drţave nezakonito, ter nalaga ali
navaja obveznost vrnitve;



''odstranitev'' pomeni izvršitev obveznosti vrnitve, in sicer fizični prevoz iz drţave
članice;



''prepoved vstopa'' pomeni upravno ali sodno odločbo ali akt, ki prepoveduje vstop
in prebivanje na ozemlju drţav članic za določeno obdobje, skupaj z odločbo o
vrnitvi;



''nevarnost pobega'' pomeni, da v posameznem primeru obstajajo razlogi na
podlagi objektivnih meril, opredeljenih z zakonom, zaradi katerih se domneva, da
bi drţavljan tretje drţave, ki je v postopku vrnitve, lahko pobegnil;



''prostovoljni odhod'' pomeni izpolnitev obveznosti vrnitve v roku, ki je bil za to
določen v odločbi o vrnitvi;



''ranljive osebe'' pomeni mladoletnike, mladoletnike brez spremstva, invalide,
starejše ljudi, nosečnice, starše samohranilce z mladoletnimi otroki in osebe, ki so
bile izpostavljene mučenju, posilstvu ali drugim resnim oblikam psihološkega,
fizičnega ali spolnega nasilja.

Člen 4: Ugodnejše določbe:
1. Direktiva 2008/115/ES ne posega v ugodnejše določbe pri dvostranskih ali večstranskih
sporazumih med Skupnostjo ali Skupnostjo in njenimi drţavami članicami ter eno ali več
tretjimi drţavami ter pri dvostranskih ali večstranskih sporazumih med eno ali več
drţavami članicami ter eno ali več tretjimi drţavami.
2. Direktiva tudi ne posega v določbe, ki bi lahko bile ugodnejše za drţavljana tretje
drţave, določene v pravnem redu Skupnosti v zvezi s priseljevanjem in azilom.
3. Direktiva tudi ne vpliva na pravico drţav članic, da sprejmejo ali ohranijo določbe, ki so
ugodnejše za osebe, za katere se uporabljajo, če so takšne določbe zdruţljive s to
direktivo.
4. V zvezi z drţavljani tretjih drţav, ki so izvzeti s področja uporabe te direktive, katerim je
bil zavrnjen vstop v skladu s členom 13 Zakonika o schengenskih mejah ali ki so jih
pristojni organi prijeli ali ujeli pri nezakonitem prestopu kopenske, morske ali zračne
zunanje meje drţave članice in po tem niso pridobili dovoljenja ali pravice do prebivanja v
tej drţavi članici (glej člen 2(2) – področje uporabe); drţave članice:
a) zagotovijo, da njihova obravnava in raven zaščite nista manj ugodni, kot je to določeno
v 8(4) ter (5) člena te direktive glede omejitve uporabe prisilnih ukrepov, ki pravi, da v
primerih, ko drţave članice – kot zadnjo moţnost – uporabijo prisilne ukrepe za izvajanje
odstranitve drţavljana tretje drţave, ki se upira odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni in
ne prekoračujejo razumne sile. Izvajajo se v skladu s temeljnimi pravicami in z ustreznim
spoštovanjem dostojanstva in telesne integritete zadevnega drţavljana tretje drţave, kot
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je predvideno v nacionalni zakonodaji. Prav tako pa pri odstranjevanju po zračni poti
drţave članice upoštevajo Skupne smernice o varnostnih določbah za skupne odstranitve
po zračni poti, priloţene Odločbi 2004/573/ES. Drţave članice lahko ob upoštevanju
posebnih okoliščin posameznega primera odloţijo odstranitev za ustrezno obdobje, pri
tem pa upoštevajo zlasti fizično ali duševno stanje drţavljana tretje drţave. Zagotoviti se
mu mora nujna zdravstvena oskrba ter osnovno zdravljenje ter upoštevati se morajo
posebne potrebe ranljivih oseb. Prav tako se jim mora zagotoviti, da njihova obravnava in
raven zaščite nista manj ugodni, kot je določeno v členu 16 (pogoji pridrţanja) in členu 17
(pridrţanje mladoletnikov in druţin); spodaj razloţenih členih te direktive, ter
b) spoštujejo načelo nevračanja, ki pravi, da je vsaka ''prisilna odstranitev ali vrnitev
osebe v drţavo, kjer bi bilo njeno ţivljenje ali svoboda ogroţeno zaradi njene rase, vere,
narodnosti, pripadnosti posebni druţbeni skupini ali politični opredelitvi, ni dovoljena''
(ZMZ, 20. člen).
Člen 5: Nevračanje, največje koristi otroka, druţinsko ţivljenje in zdravstveno stanje:
Drţave članice pri izvajanju te direktive ustrezno upoštevajo največje koristi otroka,
druţinsko ţivljenje, zdravstveno stanje zadevnega drţavljana tretje drţave in spoštujejo
načelo nevračanja.

3.4 KONEC NEZAKONITEGA PREBIVANJA
Člen 6: Odločba o vrnitvi:
1. Brez poseganja v izjeme iz odstavkov 2 do 5 tega člena drţave članice izdajo odločbo o
vrnitvi vsakemu drţavljanu tretje drţave, ki nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.
2. Drţavljani tretje drţave, ki nezakonito prebivajo na ozemlju drţave članice in imajo
veljavno dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki jim daje pravico do prebivanja,
ki ga je izdala druga drţava članica, morajo takoj oditi na ozemlje te druge drţave članice.
Če zadevni drţavljan tretje drţave ne izpolni te zahteve ali če se njegov takojšnji odhod
zahteva zaradi javnega reda ali drţavne varnosti, se uporabi odstavek 1.
3. Drţave članice se lahko vzdrţijo izdaje odločbe o vrnitvi drţavljanu tretje drţave, ki
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju, če zadevnega drţavljana tretje drţave na
podlagi dvostranskih sporazumov ali ureditev, ki veljajo na dan začetka veljavnosti te
direktive, sprejme druga drţava članica. V tem primeru drţava članica, ki je sprejela
zadevnega drţavljana tretje drţave, uporabi odstavek 1.
4. Drţave članice se lahko kadar koli odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za
prebivanje ali drugega dovoljenja, ki iz sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih razlogov
zagotavlja pravico do prebivanja drţavljanu tretje drţave, ki nezakonito prebiva na
njihovem ozemlju. V tem primeru se odločba o vrnitvi ne izda. Če je bila odločba o vrnitvi
ţe izdana, se prekliče ali začasno razveljavi za čas trajanja veljavnosti dovoljenja za
prebivanje ali drugega dovoljenja, ki daje pravico do prebivanja.
5. Če je drţavljan tretje drţave, ki nezakonito prebiva na ozemlju drţave članice, vključen
v še nedokončan postopek za izdajo njegovega dovoljenja za prebivanje ali drugega
dovoljenja, ki daje pravico do bivanja, ta drţava članica preuči moţnost, da odločbe o
vrnitvi ne izda, dokler se postopek ne zaključi, brez poseganja v odstavek 6.
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6. Direktiva 2008/115/ES drţavam članicam ne preprečuje sprejetja odločitve o
prenehanju zakonitega prebivanja skupaj z odločbo o vrnitvi in/ali odločbo o odstranitvi
in/ali prepovedjo vstopa v enotni upravni ali sodni odločbi ali aktu, kakor je predvideno v
njihovi nacionalni zakonodaji, brez poseganja v postopkovne zaščitne ukrepe iz poglavja
III in iz drugih ustreznih določb zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje.
Člen 7: Prostovoljni odhod:
1. V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno obdobje za prostovoljni odhod, in sicer od sedem
do trideset dni, brez poseganja v izjeme iz odstavkov 2 in 4. Drţave članice lahko v svoji
nacionalni zakonodaji navedejo, da je tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni drţavljan
tretje drţave za to zaprosi. V tem primeru drţave članice obvestijo zadevne drţavljane
tretjih drţav o moţnosti vloţitve takšne vloge.
Obdobje, določeno v prvem pododstavku, ne izključuje moţnosti, da zadevni drţavljani
tretje drţave odidejo prej.
2. Drţave članice lahko, kadar je to potrebno, obdobje za prostovoljni odhod podaljšajo za
ustrezno obdobje, ob upoštevanju posebnih okoliščin posameznega primera, kot so
dolţina prebivanja, šoloobvezni otroci ter druge druţinske in socialne vezi.
3. V obdobju za prostovoljni odhod se lahko naloţijo določene obveznosti, namenjene
preprečevanju nevarnosti pobega, kot so redno javljanje organom, poloţitev ustrezne
finančne garancije, predloţitev dokumentov ali obveznost zadrţevanja na določenem
mestu.
4. Če obstaja nevarnost pobega ali če je bila vloga za zakonito prebivanje zavrnjena kot
očitno neutemeljena ali laţna ali če zadevna oseba ogroţa javni red, javno varnost ali
drţavno varnost, se drţave članice lahko vzdrţijo odobritve obdobja za prostovoljni odhod
ali odobrijo obdobje, krajše od sedmih dni.
Člen 8: Odstranitev:
1. Drţave članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvršitev odločbe o vrnitvi, če v skladu
s členom 7(4) ni bilo odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali če obveznost vrnitve ni
bila izpolnjena v obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem v skladu s členom 7.
2. Če je drţava članica v skladu s členom 7 odobrila obdobje za prostovoljni odhod, je
mogoče odločbo o vrnitvi izvršiti le po izteku obdobja, razen če se v tem obdobju pojavi
nevarnost oziroma ogroţanje iz člena 7(4).
3. Drţave članice lahko sprejmejo ločeno upravno ali sodno odločbo ali akt, ki odreja
odstranitev.
4. V primerih, ko drţave članice – kot zadnjo moţnost – uporabijo prisilne ukrepe za
izvajanje odstranitve drţavljana tretje drţave, ki se upira odstranitvi, so takšni ukrepi
sorazmerni in ne prekoračujejo razumne sile. Izvajajo se v skladu s temeljnimi pravicami
in z ustreznim spoštovanjem dostojanstva in telesne integritete zadevnega drţavljana
tretje drţave, kot je predvideno v nacionalni zakonodaji.
5. Pri odstranjevanju po zračni poti drţave članice upoštevajo Skupne smernice o
varnostnih določbah za skupne odstranitve po zračni poti, priloţene Odločbi 2004/573/ES.
Te skupne smernice so:
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A) PREDVRNITVENA FAZA
a) Zahteve glede povratnikov:
Skupne lete se organizira za nezakonite rezidente – osebe, ki ne izpolnjujejo ali nič več ne
izpolnjujejo pogojev za vstop, prisotnost ali bivanje na ozemlju drţave članice Evropske
unije. Drţava članica organizatorka in vsaka drţava članica udeleţenka zagotovita, da
pravni poloţaj vsakega od povratnikov, za katerega sta odgovorni, dopušča odstranitev.
Drţava članica organizatorka in vsaka drţava članica udeleţenka zagotovita, da
zdravstveno stanje povratnikov, za katere sta odgovorni, pravno in dejansko omogoča
varno odstranitev po zračni poti. Za povratnike z ugotovljenim zdravstvenim stanjem ali v
primeru, ko je potrebno zdravljenje, se zagotovijo zdravstvene kartoteke. Zdravstvene
kartoteke vključujejo izvide zdravniških pregledov, diagnozo in podrobno navedbo
morebitno potrebnih zdravil, da bi omogočili potrebne zdravstvene ukrepe. Če
spremljevalno zdravstveno osebje ne more primerno razumeti izvirnega jezika, se zagotovi
večjezične različice zdravstvenih kartotek. Drţave članice organizatorke in drţave članice
udeleţenke se spodbuja, da za zdravstvene kartoteke uporabljajo skupne standardizirane
obrazce ali izjave o zmoţnosti za letenje. Drţave članice udeleţenke pred operacijo
odstranitve obvestijo drţavo članico organizatorko o kakršnem koli zdravstvene stanju, ki
bi lahko vplivalo na odstranljivost povratnika. Drţava članica organizatorka si pridrţi
pravico do zavrnitve dostopa do skupnega leta vsakemu povratniku, katerega zdravstveno
stanje je takšno, da bi bil njegov povratek nezdruţljiv z načeli varnosti in dostojanstva.
Drţava članica organizatorka in vsaka drţava članica udeleţenka zagotovita, da so za
vsakega povratnika na voljo veljavne potne listine in vsi drugi potrebni dodatni dokumenti,
potrdila ali kartoteke. Pooblaščena oseba hrani dokumentacijo do prihoda v namembno
drţavo. Drţava članica organizatorka in vsaka drţava članica udeleţenka sta dolţni
zagotoviti, da imajo spremstvo in predstavniki vstopne vizume, ki so morebiti potrebni za
tranzitne in namembne drţave skupnega leta.
Drţava članica organizatorka zagotovi, da se letalske druţbe, tranzitne drţave, kjer je
primerno, in namembno drţavo vnaprej primerno obvesti in z njimi posvetuje o operaciji
odstranitve.
b) Zahteve glede spremstva:
Če drţava članica organizatorka zagotovi spremstvo za vse povratnike, vsaka drţava
članica udeleţenka dodeli vsaj dva predstavnika, ki sta prisotna na krovu letala;
predstavniki so pristojni za predajo povratnikov, za katere so odgovorni, lokalnim
organom v namembni drţavi.
Če ima drţava članica organizatorka namen poskrbeti izključno za povratnike iz svoje
drţave, zagotovi drţava članica udeleţenka spremstvo za povratnike, za katere je
odgovorna. V takšnih primerih je za udeleţbo različnih nacionalnih enot potreben
medsebojni sporazum med drţavo članico organizatorko in drţavami članicami
udeleţenkami glede varnostnih pravil, določenih v navedenih skupnih smernicah ali v
drugih sporazumih med drţavami članicami. O kakršnih koli drugih podrobnostih operacije
se opravi predhodno posvetovanje.
Če uporabi drţava članica udeleţenka spremstvo iz zasebnega sektorja, organi te drţave
članice zagotovijo najmanj enega uradnega predstavnika na krovu letala.
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Spremstva, dodeljena za naloge na krovu letal skupnih letov, bodo predhodno deleţna
posebnega usposabljanja za izvajanja takšnih misij; zagotoviti se jim mora potrebno
zdravniško podporo, odvisno od vrste misije. Spremstvo, ki se uporablja pri skupnih letih,
bi moralo biti po moţnosti seznanjeno z odstranitvenimi standardi drţave članice
organizatorke in drţav članic udeleţenk. Zaradi tega se drţave članice spodbuja, da
izmenjujejo informacije o svojih tečajih usposabljanja za spremstvo in da ponudijo tečaje
usposabljanja spremstvom iz drugih drţav članic.
Spremstvo ni oboroţeno. Nosi lahko civilna oblačila z razpoznavnim znakom, ki je
namenjen prepoznavanju. Drugo ustrezno pooblaščeno spremljevalno osebje prav tako
nosi prepoznavni znak. Člani spremstva se zaradi zagotovitve največje moţne varnosti v
letalu namestijo strateško. Poleg tega pa se namestijo na sedeţe skupaj s povratniki, za
katere odgovarjajo.
Število spremljevalcev se določi od primera do primera na podlagi analize o morebitnih
tveganjih in po medsebojnem posvetovanju. V večini primerov se priporoča, da je njihovo
število vsaj enako številu povratnikov na krovu. Po potrebi je za podporo na voljo
rezervna enota (npr. pri zelo oddaljenih namembnih krajih).
B) PREDODHODNA FAZA NA LETALIŠČIH ZA ODHOD ALI POSTANEK
a) Prevoz do letališča in zadrţevanje na letališču:


načeloma morajo biti spremstvo in povratniki na letališču vsaj tri ure pred
odhodom;



povratnike je treba na kratko seznaniti z izvršitvijo njihove odstranitve in jim
svetovati, da je popolno sodelovanje s spremstvom v njihovem lastnem interesu.
Pojasniti je treba, da se ne bo dopuščalo nikakršno moteče obnašanje in da ne bo
povzročilo prekinitve operacije odstranitve;



drţava članica organizatorka zagotovi na odhodnem letališču zavarovano
območje, da bi zagotovila ločen zbor in varno vkrcanje povratnikov. To območje
prav tako sluţi zavarovanju prihoda letala katere koli druge drţave članice, na
katerem se nahajajo povratniki zaradi priključitve skupnemu letu;



če mora letalo na skupnem letu narediti postanek na letališču druge drţave
članice zaradi prevzema povratnikov, je ta drţava članica odgovorna za
zagotovitev zavarovanega območja na letališču;



predstavniki drţave članice udeleţenke predajo povratnike, za katere so
odgovorni, usluţbencem drţave članice trenutne lokacije, ki običajno prihajajo iz
drţave članice organizatorke. Predstavniki drţav članic udeleţenk po potrebi
navedejo, kdo od povratnikov je izrazil namero, da se ne bo vkrcal v letalo, in še
zlasti, kdo od povratnikov potrebuje posebno pozornost zaradi telesnega ali
duševnega stanja;



drţava članica trenutne lokacije, na kateri se opravlja odstranitev, je odgovorna za
izvajanje kakršne koli suverenosti (npr. prisilni ukrepi). Pooblastila spremstev iz
drugih drţav članic udeleţenk so omejena na samoobrambo. Poleg tega pa lahko
spremstvo ob odsotnosti usluţbencev organov pregona iz drţave članice trenutne
lokacije ali zaradi podpore usluţbencem organov pregona sprejme razumne in
sorazmerne ukrepe kot odgovor na neposredno in resno nevarnost, da povratnik
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ne bi pobegnil, poškodoval samega sebe ali tretjo osebo ali povzročil škodo na
lastnini.

b) Reţim glede prijave, vkrcanja in varnostnega preverjanja pred vzletom je naslednji:


spremstvo drţave članice trenutne lokacije je odgovorno za prijavo in pomoč pri
prehodu območij kontrole;



pred vkrcanjem v letalo skupnega leta se vse povratnike podvrţe podrobnemu
varnostnemu pregledu. Vse predmete, ki bi lahko ogroţali varnost posameznikov in
skupnega leta, se zaseţe in shrani v prtljaţni prostor;



prtljage povratnika se ne postavi v potniško kabino. Vso prtljago, postavljeno v
prtljaţni prostor, se podvrţe varnostnemu pregledu in označi z lastnikovim
imenom. Vse, kar se v skladu s pravili Mednarodne organizacije za civilni letalski
promet (ICAO) obravnava kot nevarno, se odstrani iz prtljage;



denar in dragocene predmete se namesti v prozoren ovoj, označen z lastnikovim
imenom. Povratnike se obvesti o postopku glede odstranjenih predmetov in
denarja;



drţava članica organizatorka določi za vsako operacijo odstranitve največjo
odobreno teţo prtljage za vsakega povratnika;



vse povratnike vkrca v letalo skupnega leta osebje drţave članice trenutne
lokacije, ki mu po potrebi pomaga spremstvo za operacijo odstranitve.

C) POSTOPEK MED LETOM
a) Med letom se na krovu letala uporabljajo naslednji varnostni ukrepi:


vodja operacije odstranitve drţave članice organizatorke opredeli celovit varnostni
in nadzorni načrt, ki ga je treba izvajati na krovu letala (gibanje v kabini, obroki
hrane itd.). Vsa spremstva se obvesti o varnostnem in nadzornem načrtu pred
začetkom operacije odstranitve;



če imajo povratniki različno drţavljanstvo, se jih na sedeţe v potniški kabini
namesti v skladu z razporedom drţave članice, ki je odgovorna za izvedbo
odstranitve, in glede na njihov končni namembni kraj;



med celotnim letom so potniki pripeti z varnostnimi pasovi;



če pride na krovu do večjega incidenta (tj. moteče obnašanje, ki bi lahko ogrozilo
dokončanje operacije ali varnost oseb na krovu letala), je vodja operacije drţave
članice organizatorke, v tesni povezavi s kapitanom letala ali v skladu z njegovimi
navodili, zadolţen za operativno vodenje ponovne vzpostavitve reda.

b) Prisilni ukrepi se uporabljajo, kot sledi:


prisilni ukrepi se izvajajo ob primernem spoštovanju osebnih pravic povratnikov;
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prisilo se lahko uporabi pri posameznikih, ki zavračajo odstranitev ali se ji upirajo.
Vsi prisilni ukrepi so sorazmerni in se uporabljajo le v mejah primerne sile. Ohrani
se dostojanstvo in telesna nedotakljivost povratnika. Posledično se v primeru
negotovosti operacija odstranitve, vključno z izvajanjem zakonite prisile, ki temelji
na upiranju in nevarnosti povratnika, v skladu z načelom nobene odstranitve za
vsako ceno, ustavi;



noben prisilni ukrep ne sme ogroziti normalne sposobnosti dihanja povratnika. V
primeru uporabe prisile je treba zagotoviti, da ostane prsni koš povratnika zaradi
ohranjanja normalnega delovanja dihal v pokončnem poloţaju in da nič ne
prizadene njegovega prsnega koša;



imobilizacijo povratnikov, ki se upirajo, se lahko doseţe z uporabo sredstev prisile,
ki ne ogroţajo njihovega dostojanstva in telesne nedotakljivosti;



drţava članica organizatorka in drţava članica udeleţenka se pred operacijo
odstranitve dogovorita o seznamu dovoljenih sredstev prisile. Brez poseganja v
nujne ukrepe, ki zagotavljajo varnost letala, je uporaba pomirjevalnih sredstev
zaradi laţje odstranitve prepovedana;



spremstvo se obvesti in seznani z dovoljenimi in prepovedanimi sredstvi prisile;



povratniki, omejeni s sredstvi prisile, ostanejo pod stalnim nadzorom ves čas leta;



odločitev o začasni odstranitvi sredstev prisile sprejme vodja operacije odstranitve
ali njegov namestnik.

c) Reţim glede zdravstvenega osebja in tolmačev je naslednji:


na skupnem letu je prisoten vsaj en zdravnik;



zdravnik ima dostop do vseh zadevnih zdravstvenih kartotek povratnikov, pred
odhodom pa se ga obvesti o povratnikih s posebnimi zdravstvenimi stanji.
Predhodno neugotovljena zdravstvena stanja, ki se jih odkrije neposredno pred
odhodom in ki lahko vplivajo na izvršitev odstranitve, je treba presoditi z
odgovornimi organi;



le zdravnik lahko da zdravilo povratnikom po natančni zdravstveni diagnozi.
Zdravilo, ki ga potrebuje povratnik med letom, je shranjeno na krovu;



vsak povratnik se lahko obrne na zdravnika ali spremstvo neposredno ali preko
tolmača v jeziku, v katerem se lahko izraţa;



drţave članice organizatorke zagotovijo, da je za operacijo odstranitve na voljo
primerno zdravstveno in jezikovno osebje.

d) Dokumentiranje in spremljanje operacije odstranitve:
Kakršen koli slikovni ali zvočni zapis opazovalcev tretjih oseb na skupnih letih je predmet
predhodnega dogovora med drţavo članico organizatorko in drţavami članicami
udeleţenkami.
Drţava članica organizatorka in drţave članice udeleţenke izmenjajo svoja interna poročila
o operaciji odstranitve, če priprava skupnega poročila ni potrebna. To je zlasti pomembno
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v primeru neuspešne operacije odstranitve. Vsa poročila o misiji so strogo zaupna in le za
interno uporabo. Poročila vsebujejo izjave o morebitnih incidentih in prisilnih ter
zdravstvenih ukrepih.
Drţava članica organizatorka in drţave članice udeleţenke se pred operacijo odstranitve
dogovorijo o vrsti in časovnem okviru obveščanja javnosti (če sploh), namenjenima
operaciji odstranitve. Informacije o operaciji odstranitve se običajno objavi šele po njenem
zaključku. Objavi fotografij ali osebnih podrobnosti o spremstvu se je treba izogibati.
D) FAZA TRANZITA
Direktiva Sveta 2003/110/ES z dne 25. novembra 2003 o pomoči v primeru tranzita za
namene repatriacije po zračni poti19 se uporablja med tranzitom v drţavi članici.
E) FAZA PRIHODA
Ob prihodu:

19



je drţava članica organizatorka odgovorna za navezavo stikov z organi namembne
drţave; v ta postopek so vključene tudi drţave članice udeleţenke;



je oseba za stike, ki ob prihodu vzpostavi prvi stik z lokalnimi organi, vodja
operacije odstranitve drţave članice organizatorke, razen če pred prihodom drţava
članica organizatorka in drţave članice udeleţenke ne določijo druge osebe za
stike;



drţava članica organizatorka in vsaka drţava članica udeleţenka predata
povratnike, za katere odgovarjata, organom namembne drţave skupaj s prtljago in
kakršnim koli predmetom, ki je bil zaseţen pred vkrcanjem. Vodilni predstavniki
drţave članice organizatorke in drţav članic udeleţenk so odgovorni za predajo
povratnikov lokalnim organom ob prihodu. Spremstvo običajno ne zapusti letala;



če je primerno in izvedljivo, drţava članica organizatorka in drţave članice
udeleţenke povabijo konzularno osebje, imigracijske uradnike za zvezo ali
predhodnice zadevnih drţav članic, da bi olajšali predajo povratnikov lokalnim
organom, kolikor je to skladno z nacionalnimi običaji in postopki;



so povratniki pri predaji lokalnim organom brez lisic ali drugih omejevalnih
sredstev;



se predaja povratnikov opravi zunaj letala (po presoji na koncu pomičnega mostu
ali stopnic ali v ustreznih letaliških prostorih). Kolikor je to mogoče, se lokalnim
organom ne dovoli vstopa na krov letala;



se čas, porabljen na namembnem letališču, skrajša na minimum;



je dolţnost drţave članice organizatorke in vsake drţave članice udeleţenke, da
imata za spremstvo in predstavnike (in povratnike, ki jim je bilo ponovno sprejetje
zavrnjeno) pripravljene načrte za nepredvidljive primere, ko je odhod letala po
izkrcanju povratnikov odloţen. Po potrebi ti načrti vključujejo zagotovitev
prenočišča.

UL L 321, 6.12.2003, str. 26.
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F) NEUSPEH OPERACIJE ODSTRANITVE
Če organi namembne drţave zavrnejo vstop na ozemlje ali če je treba operacijo
odstranitve ustaviti iz drugih razlogov, prevzameta drţava članica organizatorka in vsaka
drţava članica udeleţenka na lastne stroške odgovornost za vrnitev povratnikov, za katere
sta pristojni, na njuni zadevni ozemlji'' (Odločba Sveta (2004/573/ES ), 2004).
Člen 9: Odlog odstranitve:
1. Drţave članice odloţijo odstranitev:
a) če bi odstranitev kršila načelo nevračanja, kar je opredeljeno v 33. členu Ţenevske
konvencije, ki pravi, da ''nobena drţava podpisnica ne bo izgnala ali prisilno vrnila
begunca na kateri koli način na meje oz. ozemlja, kjer bi bila njegovo ţivljenje ali svoboda
ogroţena zaradi njegove rase, vere, drţavljanstva, pripadnosti neki določeni druţbeni
skupini ali določenega političnega prepričanja''. Drugi odstavek tega člena pa navaja, da
se ''na to pravico ne more sklicevati begunec, ki zaradi resnih razlogov velja za nevarnega
za varnost drţave, v kateri je, ali ki, glede na to, da je bil pravnomočno obsojen za
posebno teţko kaznivo dejanje, predstavlja nevarnost za skupnost te drţave''.20
Iz zgoraj omenjenega načela jasno izhaja, da razlogi, zaradi katerih ni mogoče tujca iz
drţave prisilno odstraniti oz. vrniti v drţavo, v kateri mu preti določena nevarnost, v veliki
meri sovpadajo s kriteriji, ki jih za priznanje statusa begunca določa 1. člen Ţenevske
konvencije. Ţenevska konvencija definira pojem ''begunec'' v 1A členu, obenem pa določa
tudi razloge, zaradi katerih ima določena oseba pravico do azila v določeni drţavi.21 V
členu 1C so navedeni primeri, ko se konvencija preneha uporabljati za osebe, na katere se
nanaša 1A člen, 1D, E in F členi pa določajo, kdaj uporaba konvencije ne pride v poštev.
Člen 1A (2) konvencije določa, da se izraz ''begunec'' uporablja za osebo, ki ''se zaradi
utemeljenega strahu pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti,
pripadnosti določeni druţbeni skupini ali določenem političnem prepričanju nahaja izven
drţave, katere drţavljan je, in ne more ali zaradi takšnega strahu noče uţivati varstva te
drţave, ali osebo, ki nima drţavljanstva, in se nahaja izven drţave, kjer je imela
predhodno prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi
omenjenega strahu vrniti v to drţavo''22. Begunec je tako vsaka oseba, ki izpolnjuje
pogoje iz citiranega člena. Dodelitev azila zato določene osebe ne naredi za begunca, pač
pa slednja to postane, ko je zadoščeno zgoraj navedenim pogojem.23 Status begunca pa
je ne le deklaratoren, temveč tudi individualen, kar pomeni, da se pogoji iz 1. člena
Ţenevske konvencije preverjajo pri vsakem posameznem oz. konkretnem primeru. Našteti
razlogi, določeni v ţe omenjenem členu 1A (2), so izključne narave in sklicevanje na
katere koli druge razloge, zaradi katerih bi se lahko določeni osebi priznal status begunca,
ni mogoče. Zaradi slednjega je zelo pomembno, da nacionalne zakonodaje ne odstopajo
od konvencijske definicije in da je tudi uporaba oz. interpretacija definicije oz. elementov
in kriterijev, ki jih vsebuje, čim bolj enotna.
Seveda pa obstajajo tudi pomembne razlike, tako npr. načelo nevračanja ne določa
utemeljenega strahu pred preganjanjem, ki je ključni kriterij za priznanje statusa
20
21
22
23

Tako konvencija o statusu beguncev.
Slobodan Rakočević, Predpisi o tujcih in azilu, str. 195.
Tako Konvencija o statusu beguncev.
Tako Konvencija o statusu beguncev.
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begunca, ampak govori o ogroţenosti ţivljenja in svobode določene osebe v drţavi.
Uveljavitev načela nevračanja ne pomeni tudi istočasnega priznanja statusa begunca. Pri
uporabi načela nevračanja se postavlja tudi vprašanje, kdo so njegovi upravičenci. Iz tega
izhaja, da so to osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. člena Ţenevske konvencije, ne glede na
to, ali jim je oz. ni priznan status begunca, kar pomeni, da varuje načelo nevračanja ne le
begunce, temveč tudi prosilce za azil.24
Načelo nevračanja oseb v drţave, kjer jim grozi nevarnost, preganjanje ali je na kakršen
koli način ogroţeno njihovo ţivljenje, osebna integriteta ali svoboda, pa predstavlja
splošno sprejet mednarodni standard in je povzeto v vrsti različnih mednarodnih
konvencij. Ker pa ima status norme v običajni mednarodni zakonodaji, so ga dolţne
spoštovati tudi tiste drţave, ki niso pogodbenice mednarodnih begunskih instrumentov.
Negativna posledica oz. stran spoštovanja načela nevračanja je, da lahko v določenih
primerih pride do dejansko zapletenih situacij, ki predstavljajo zlorabo azilnih postopkov.
Zlasti ekonomski migranti in drugi tujci, ki vstopajo v določeno drţavo nezakonito, so tisti,
ki pogosto vloţijo prošnjo za azil z namenom odloţitve ali celo preprečitve svoje
odstranitve iz te drţave. To seveda oteţuje hitro in učinkovito priznanje zaščite tistim, ki
so do nje dejansko upravičeni (glej Rakočević, 2000, str. 468).
Obenem pa se je strogo načelo nevračanja za drţave prvega pribeţališča izkazalo za zelo
obremenjujoče, zato se je v praksi izoblikoval termin ''začasnega pribeţališča'', ki naj bi
načelo nevračanja omehčal. Tako je Izvršilni odbor UNCHR (Urad zdruţenih narodov za
begunce) leta 1979 sprejel sklep št. 15 o mednarodni zaščiti, ki pravi, da naj v primeru
mnoţičnih pobegov osebe, ki iščejo azil v neki drţavi, dobijo vsaj začasno pribeţališče.
Drţave pa v takšnem primeru niso dolţne podeljevati azila, ki predstavlja pravzaprav
trajno rešitev, pač pa zagotoviti beguncem institut začasnega pribeţališča z namenom, da
se poiščejo stalne rešitve (prostovoljna repatriacija, razselitev v tretje drţave, naselitev v
drţavi pribeţališča) (glej Vrečar, 1999, str. 34).
Tudi v 7. členu Mednarodnega pakta o drţavljanskih in političnih pravicah je omenjeno da
nihče ne sme biti podvrţen mučenju ali nečloveškemu ali poniţujočemu ravnanju ali pa
kaznovanju; še posebej pa je prepovedano delati na kom brez njegove privolitve
medicinske ali znanstvene poskuse.
Tudi 3. člen Mednarodne konvencije proti mučenju in drugim oblikam okrutnega,
nečloveškega ali poniţujočega ravnanja ali kaznovanja vsebuje načelo nevračanja, in sicer
določa, da nobena drţava članica ne bo izgnala, vrnila ali izročila osebe drugi drţavi, če je
utemeljen sum, da bo podvrţena mučenju. Za ugotovitev, ali obstaja nevarnost, da bo
oseba v drugi drţavi mučena, je potrebno upoštevati vse pomembne okoliščine in če je to
mogoče ugotoviti, ali se v drugi drţavi pojavljajo odkrite in mnoţične kršitve človekovih
pravic.
Prednosti načela nevračanja so, da tega načela ne more uveljaviti begunec, kateremu je
mogoče pripisati dejanja, navedena v 2. odstavku 33. člena Ţenevske konvencije. Iz
zaščite so tako izključene osebe, za katere obstajajo utemeljeni razlogi, da bi lahko
ogroţale varnost drţave ali so bile obsojene zaradi posebno hudega kaznivega dejanja in
posledično pomenijo nevarnost za to drţavo. To pa pomeni, da se mora presojati v skladu
z mednarodno sprejetimi standardi, posebej pa velja opozoriti, da se milejši prekrški zoper
javni red ne morejo interpretirati kot nevarnost oz. ogroţati varnosti drţave. Tako kot pri
24

Lauterpacht and Betlehem, The Scope and Contenet of the Principle on Non-Refoulment, str.
118.
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izključitvenih razlogih je treba tudi tukaj najti ravnoteţje med nevarnostjo, ki jo določena
oseba pomeni za drţavo, in nevarnostjo, ki bi ji bila takšna oseba izpostavljena z vrnitvijo
v določeno drţavo (Rakočević, 1999, str. 210) ali
b) toliko časa, za kolikor se v skladu s členom 13(2) zagotovi suspenzivni učinek
(podrobneje glej člen 13(2) te direktive).
2. Drţave članice lahko ob upoštevanju posebnih okoliščin posameznega primera odloţijo
odstranitev za ustrezno obdobje. Pri tem morajo upoštevati:


fizično ali duševno stanje drţavljana tretje drţave;



tehnične razloge, kot je pomanjkanje prevoznih zmogljivosti ali neizvedljivost
odstranitve zaradi pomanjkanja identifikacijskih podatkov.

3. Če se odstranitev odloţi, zaradi zgoraj omenjenih razlogov (kot je določeno v odstavkih
1 in 2 tega člena), se lahko zadevnemu drţavljanu tretje drţave naloţijo obveznosti,
namenjene preprečevanju nevarnosti pobega, kot so redno javljanje organom, poloţitev
ustrezne finančne garancije, predloţitev dokumentov ali obveznost zadrţevanja na
določenem mestu.
Člen 10: Vračanje in odstranitev mladoletnikov brez spremstva:
Pravni okvir za vračanje je opredeljen v Zakonu o tujcih (ZTuj-1). V VI. poglavju je
predpisan postopek prisilne odstranitve tujca. Za odstranitev tujca je pristojna policija.
Tako mora tujec, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, drţavo zapustiti nemudoma
oziroma v roku, ki mu je bil postavljen. Odstranitev je lahko prostovoljna ali prisilna,
''zakon pa loči med tema dvema postopkoma, pri čemer nobeden od teh postopkov ne
predvideva še dodatnih ukrepov za primere odstranitve mladoletnikov brez spremstva, kar
se vsekakor kaţe kot pomanjkljivost'' (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 27). Tako
lahko policija pri prostovoljni odstranitvi tujca sodeluje tudi z drugimi drţavnimi organi,
mednarodnimi ali nevladnimi organizacijami. Prostovoljna odstranitev tujca, ki mu je
izrečena stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz drţave, ni mogoča. Tako se
lahko tujca, ki prostovoljno ne zapusti drţave, iz drţave prisilno odstrani, vendar samo če
je odločba, na podlagi katere je dolţan zapustiti drţavo, izvršljiva (ZTuj-1, 2. 3. in 4. odst.
50. člena). Tako:


''/t/ujca, ki se ga mora v skladu z zakonom prisilno odstraniti iz drţave, policija
privede do drţavne meje in ga napoti čez mejo ali izroči organom te drţave.



Policija privede do drţavne meje in napoti čez mejo in izroči organom te drţave
tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi mednarodnega sporazuma'' (ZTuj-1, 5. odst.
50. člena).

Tako sta kriterija za odločitev, ali bo mladoletnik brez spremstva vrnjen v drţavo izvora
oziroma v drţavo, ki ga je pripravljena sprejeti, le dva (Slovenska filantropija in PIC, 2009,
str. 27):


''/v/ drţavi, kamor bi se mladoletnika moralo vračati, je zagotovljen primeren
sprejem;



vračanje ni v nasprotju s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, spremenjeno s Protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjeno s Protokolom št. 2
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ter njenimi protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11, Evropsko konvencijo o
preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniţujočega ravnanja ali kaznovanja
ali Konvencijo o otrokovih pravicah (Uradni list RS-MP, št. 9/92) in Evropsko
konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic.''
Če pa obstajajo razlogi, zaradi katerih vrnitev mladoletnika v drţavo izvora ali v tretjo
drţavo, ki ga je pripravljena sprejeti, še ni mogoča, pristojni organ ne sme vrniti
mladoletnika v to drţavo. V takšnem primeru se mladoletniku ne izda dovoljenja za
začasno ali stalno bivanje, temveč se mu dovoli zadrţevanje v skladu z ZTuj-1, po
katerem se zadrţevanje v RS dovoli, če bi bila prisilna odstranitev v nasprotju z 51.
členom ZTuj-1. Ta člen določa, da ''prisilna odstranitev ali vrnitev tujca v drţavo, kjer bi
bilo njegovo ţivljenje ali svoboda ogroţena zaradi njegove rase, vere, narodnosti,
pripadnosti posebni druţbeni skupini ali političnega prepričanja, ali v drţavo, v kateri bi bil
lahko izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in poniţevalnemu ravnanju ali kazni, ni
dovoljena'' (ZTuj-1, 51. člen). Tako dovoljenje za zadrţevanje izda pristojni organ na
prošnjo tujca (oziroma skrbnika za posebni primer v primeru mladoletnika brez
spremstva) ali po uradni dolţnosti za dobo šestih mesecev; dokler trajajo razlogi pa se
dovoljenje lahko znova podaljša. Največkrat je skrbnik za posebni primer tisti, ki ob
sodelovanju z mladoletnikom vloţi prošnjo za začasno zadrţevanje, prošnji pa predloţi
poročila in dokaze, ki kaţejo na to, da mladoletniku ob vrnitvi ne bi bil zagotovljen
primeren sprejem (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 28).
Policija lahko mladoletnika brez spremstva, ki je nezakonito vstopil ali nezakonito biva v
RS v skladu z Zakonom o tujcih takoj oz. v najkrajšem moţnem času vrne v drţavo, iz
katere je prišel, oz. izroči predstavnikom drţave, katere drţavljan je (ZTuj-1, 60. člen). V
teh primerih, ki jih izvaja policija na podlagi bilateralnih sporazumov, mladoletnikom ni
dodeljen skrbnik, katerega naloga bi bila ščititi mladoletnikove koristi in delovati v skladu z
njegovimi najboljšimi interesi (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 28).
60. člen Zakona o tujcih prav tako določa, da v kolikor zgoraj omenjena postopka nista
mogoča, policija začasno nastani mladoletnika v Center za tujce (CT) v posebnem oddelku
za mladoletnike in obvesti pristojni center za socialno delo, ki mora mladoletniku
nemudoma postaviti skrbnika za posebni primer. ''Statistike, pridobljene s strani CT,
kaţejo na to, da je bil v obdobju od 2004 do 2008 mladoletnikom, nastanjenim v CT,
skrbnik postavljen le v 71,5 % primerih'' (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 28).
Ob nastanitvi mladoletnika v CT mu policija izda sklep o nastanitvi. Pravzaprav se posebne
odločbe o vrnitvi mladoletnikov ne izda, saj se mladoletnika nastani v CT s sklepom zaradi
odstranitve iz drţave, ki iz različnih razlogov s strani policijskih enot na terenu ni bila
moţna. O samem postopku in načinu vračanja mladoletnika odloča pristojni inšpektor v
sodelovanju z mladoletnikom in njegovim skrbnikom. Tako Center za tujce ugotavlja
dejansko stanje v drţavi, kamor naj bi se mladoletnik vrnil, in preveri vse morebitne
zadrţke. Do pogovora mladoletnika s skrbnikom, policija ne izvaja nobenih ukrepov s
svoje strani. Postopek odstranitve pa se ustavi, če mladoletnik zaprosi za mednarodno
zaščito ali vloţi prošnjo za začasno zadrţevanje (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str.
28).
Direktiva o vračanju nezakonito prebivajočih drţavljanov tretjih drţav določa v svoji 1.
točki 10. člena, da preden se izda odločba o vrnitvi mladoletnika brez spremstva, ''se mu
mora zagotoviti pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki izvajajo prisilno vračanje, pri
tem pa se upošteva največja korist otroka. Pri postopkih, ko so mladoletniki nastanjeni v
CT in imajo dodeljenega skrbnika, bi bilo potrebno obstoječo ureditev v RS uskladiti z
zgoraj omenjenim določilom v direktivi do decembra 2010, saj je skrbnik vključen, ko je
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mladoletnik ţe v postopku odstranitve iz drţave'' (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str.
29).
V primerih in postopkih, ko policija takoj vrne mladoletnike v sosednjo drţavo,
mladoletniki nimajo dodeljenega skrbnika. Direktiva o vračanju nezakonito prebivajočih
drţavljanov tretjih drţav v 2. členu določa, ''da so tujci, katere policija takoj vrne v
sosednjo drţavo, lahko izvzeti iz vsebine direktive in bi bilo priporočljivo v skladu z
načelom delovanja v najboljšo korist otroka, ki ga določa Konvencija o otrokovih pravicah
(KOP), obstoječo ureditev v RS spremeniti in mladoletnikom tudi v teh postopkih
zagotoviti skrbnika'' (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 29).
Nevladna organizacija – Slovenska filantropija (SF), ki izvaja skrbništva za mladoletnike
brez spremstva ter sodeluje pri njihovih vrnitvah v drţave izvora, izvaja prakso vračanja,
ki je sledeča:
''V primerih, ko se mladoletnik skupaj s skrbnikom glede na situacijo in dane (omejene)
moţnosti odloči za vrnitev domov, skrbnik naveţe stik s starši ali bliţnjimi sorodniki
mladoletnika, s katerimi se dogovori, da ga pričakajo ob prihodu v domovino. V določenih
primerih (npr. ko gre za sum trgovine z ljudmi) skrbnik naveţe stik s primerno nevladno
organizacijo v drţavi izvora z namenom podpore in pomoči mladoletniku ob in po vrnitvi.
O tem skrbnik obvesti socialno sluţbo in pristojnega inšpektorja v CT. Skrbniki se
dogovarjajo za vsak primer posebej in dejansko ni zagotovil za primeren sprejem. V večini
primerov mladoletnike na poti domov spremlja skrbnik, v nekaterih primerih, ko
mladoletniki sami izrazijo ţeljo in skrbnik v sodelovanju s pristojnim inšpektorjem oceni,
da je primerno, pa se mladoletniki vračajo tudi v spremstvu sorodnikov ali prijateljev, ki so
prav tako nastanjeni v CT. Skrbnik spremlja mladoletnika do vstopa v drţavo izvora, kjer
ga preda policiji'' (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 29).
Pri tem pa je pred vsako vrnitvijo tujca nujno potrebno sodelovanje slovenske policije s
policijo v tretji drţavi in z diplomatsko-konzularnim predstavništvom tretje drţave v RS ali
kateri od sosednjih drţav. Tako ima Republika Slovenija sklenjenih 17 sporazumov o
vračanju z različnimi drţavami, nekaj sporazumov, katerih uporaba je predvidena tudi za
RS, pa je sklenjenih med EU in tretjimi drţavami (Šrilanka, Albanija, Moldavija, Hongkong
idr.). Ti sporazumi pa ne vsebujejo posebnih določil glede mladoletnikov, čeprav Center za
tujce v primeru najave vračanja teh oseb v drţavo, v katero se tujca vrača, policijo
seznani, da gre za mladoletno osebo in da se pričakuje ustrezen sprejem teh mladoletnih
otrok brez spremstva (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 29).
Direktiva o vračanju nezakonito prebivajočih drţavljanov tretjih drţav določa v 2. točki 10.
člena, da se morajo organi drţave članice pred odstranitvijo prepričati, da bo mladoletnik
vrnjen članu druţine, izbranemu skrbniku ali ustreznim sprejemnim centrom v drţavi
vrnitve, kljub temu da policija najavi prihod mladoletnika v drţavo sprejema. V primeru,
ko ima mladoletnik skrbnika, pa le-ta naveţe stik s starši ali drugimi sorodniki in se
poskuša dogovoriti, da pričakajo mladoletnika ob prihodu v drţavo izvora. ''V praksi
dejansko ni vzpostavljenih mehanizmov, s pomočjo katerih bi se drţavni organi ali skrbnik
lahko prepričali o tem, da bo mladoletnik vrnjen druţini, skrbniku ali ustrezni instituciji.
Tudi samo spremstvo skrbnika ni zagotovilo za primerni sprejem, saj je mladoletnik ob
vstopu v drţavo predan policiji'' (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 29).
Člen 11: Prepoved vstopa:
1. Odločbam o vrnitvi se priloţi prepoved vstopa, če:
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obdobje za prostovoljni odhod ni bilo odobreno ali



obveznost vrnitve ni bila spoštovana.

V drugih primerih se odločbam o vrnitvi lahko priloţi prepoved vstopa.
2. Trajanje prepovedi vstopa se določi ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin
posameznega primera in načeloma ne traja več kot pet let. Pet let se lahko prekorači, če
drţavljan tretje drţave predstavlja resno groţnjo javnemu redu, javni varnosti ali drţavni
varnosti.
3. Drţave članice preučijo preklic ali začasen odlog prepovedi vstopa, če lahko drţavljan
tretje drţave, za katerega je bila izdana prepoved vstopa v skladu oziroma v drugih
primerih, ko se odločbam o vrnitvi lahko priloţi prepoved vstopa (z drugim pododstavkom
odstavka 1) in dokaţe, da je zapustil ozemlje drţave članice v celoti v skladu z odločbo o
vrnitvi.
Za ţrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, katerim je bilo odobreno dovoljenje za prebivanje
po Direktivi Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, izdanem
prebivalcem tretjih drţav, ki so ţrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet
dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi25, ne
velja prepoved vstopa brez poseganja, da obveznost vrnitve ni bila spoštovana in pod
pogojem, da zadevni drţavljan tretje drţave ne predstavlja groţnje za javni red, javno ali
nacionalno varnost.
Drţave članice se lahko v posameznih primerih vzdrţijo izdaje prepovedi vstopa, jo
prekličejo ali pa začasno odloţijo iz humanitarnih razlogov.
Prav tako pa lahko drţave članice v posameznih primerih ali določenih vrstah primerov
prekličejo ali začasno odloţijo prepoved vstopa iz drugih razlogov.
4. Kadar drţava članica obravnava izdajo dovoljenja za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki
zagotavlja pravico do prebivanja drţavljanu tretje drţave, za katerega je druga drţava
članica izdala prepoved vstopa, se najprej posvetuje z drţavo članico, ki je prepoved
vstopa izdala, in upošteva njene interese v skladu s členom 25 Konvencije o izvajanju
Schengenskega sporazuma26, ki pravi:


''Kadar pogodbenica obravnava izdajo dovoljenja za prebivanje tujcu, za katerega
je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa, se najprej posvetuje s pogodbenico, ki je
ukrep razpisala, in upošteva njene interese; dovoljenje za prebivanje se izda samo
iz utemeljenih razlogov, kakor so humanitarni razlogi ali mednarodne obveznosti.

Če se dovoljenje za prebivanje izda, pogodbenica, ki je ukrep razpisala, ukrep prekliče,
vendar pa lahko tujca uvrsti na svoj nacionalni seznam razpisanih ukrepov.


25
26

Če se izkaţe, da je bil ukrep zavrnitve vstopa razpisan za tujca z veljavnim
dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdala ena od pogodbenic, se pogodbenica, ki
je ukrep razpisala, posvetuje s pogodbenico, ki je izdala dovoljenje za prebivanje,
da bi ugotovili, ali obstajajo zadostni razlogi za razveljavitev dovoljenja za
prebivanje.

UL L 261, 6. 8. 2004, str. 19.
UL L 239, 22. 9. 2000, str. 19.
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Če se dovoljenje za prebivanje ne razveljavi, pogodbenica, ki je ukrep razpisala, ta ukrep
prekliče, vendar pa lahko tujca uvrsti na svoj nacionalni seznam razpisanih ukrepov''
(Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma, 25. člen).
5. Omenjeni odstavki od 1 do 4 se uporabljajo brez poseganja v pravico do mednarodne
zaščite v drţavah članicah v skladu s členom 2(a) Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29.
aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati drţavljani
tretjih drţav ali osebe brez drţavljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz
drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite27, ki pravi da
''mednarodna zaščita'' pomeni status begunca in status subsidiarne zaščite; ''status
begunca'' pomeni priznanje drţavljana tretje drţave ali osebe brez drţavljanstva kot
begunca s strani drţave članice; "status subsidiarne zaščite" pa pomeni priznanje
drţavljana tretje drţave ali osebe brez drţavljanstva kot osebe, upravičene do subsidiarne
zaščite, s strani drţave članice.

3.5 POSTOPKOVNI VAROVALNI UKREPI
Člen 12: Oblika:
1. Odločbe o vrnitvi in, če so bile izdane, odločbe o prepovedi vstopa in odločbe o
odstranitvi se izdajo v pisni obliki ter navajajo dejanske in pravne razloge ter informacije o
razpoloţljivih pravnih sredstvih.
Informacije o dejanskih razlogih so lahko omejene, če nacionalna zakonodaja dovoljuje
omejitev pravice do obveščenosti, zlasti z namenom varovanja nacionalne varnosti,
obrambe, javne varnosti ter preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih
dejanj.
2. Prosilec za mednarodno zaščito – drţavljan tretje drţave ima pravico, da postopek
spremlja in v njem sodeluje v jeziku, ki ga razume ali za katerega se lahko smiselno
domneva, da ga razume, to pa ni nujno, da je njegov materni jezik. Informiran je o
njegovem poteku celotnega postopka mednarodne zaščite ter svojih pravicah in
dolţnostih. V ta namen prejme brošuro, z vsebino katere je ustno seznanjen s strani
nevladnih organizacij. V primeru, da je prosilec gluh, se mu zagotovi pomoč tolmača
znakovnega jezika. Prisotnost tolmača se zagotovi pri vseh pomembnih procesnih dejanjih
odločb v zvezi z vrnitvijo iz odstavka 1, vključno z informacijami o razpoloţljivih pravnih
sredstvih.
3. Drţave članice se lahko odločijo, da ne uporabijo odstavka 2 za drţavljane tretjih drţav,
ki so nezakonito vstopili na ozemlje drţave članice in zato niso dobili dovoljenja ali pravice
do prebivanja v tej drţavi članici.
V takšnem primeru se odločbe v zvezi z vrnitvijo iz odstavka 1 izdajo na standardnem
obrazcu, ki je določen v nacionalni zakonodaji.
Drţave članice dajo na voljo splošne informacije z razlago glavnih elementov
standardnega obrazca v vsaj petih jezikih, ki jih nezakoniti priseljenci, ki v zadevno drţavo
članico vstopajo, najbolj pogosto uporabljajo ali razumejo.
Člen 13: Pravna sredstva:

27

UL L 304, 30. 9. 2004, str. 12.

45

1. V skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti je za vodenje postopkov na prvi stopnji
pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. Vodijo ga uradniki, zaposleni v Sektorju za azil.
Postopek je lahko redni ali pospešeni. Uradna oseba na podlagi navedb pri sprejemu
prošnje za mednarodno zaščito drţavljana tretje drţave presodi, ali se prošnja lahko
obravnava v pospešenem postopku oz. kadar prosilec ne sodeluje v postopku, prikriva
podatke, navaja neresnična dejstva ali pa je očitno, da prosilec, glede na prvi razgovor, ne
izpolnjuje pogojev za priznanje zaščite v R Sloveniji. Tudi 55. člen Zakona o mednarodni
zaščiti pravi, da se prošnja lahko zavrne, kadar prosilec s kaznivim dejanjem lahko ogrozi
nacionalno varnost ali pa javni red drţave. Pospešeni postopek je skrajšani postopek, v
katerem ni dodatnega osebnega razgovora. Uvede se, kadar je očitno, da je prosilec
zaprosil za zaščito iz ekonomskih razlogov ali kadar si ţeli s prošnjo zagotoviti legalno
bivanje v Sloveniji in tako odloţiti odstranitev iz drţave. Uradna oseba izda odločbo, s
katero prošnjo zavrne kot očitno neutemeljeno ali pa prosilcu – drţavljanu tretje drţave
prizna status begunca.
Pri obravnavi prošnje v rednem postopku pristojni organ povabi prosilca na zaslišanje.
Vabilo na zaslišanje drţavljan tretje drţave prejme v jeziku, ki ga razume, in v roku, ki
omogoča dovolj časa za pripravo na zaslišanje. Zaslišanje vodi uradna oseba v prisotnosti
tolmača.
1. odstavek 53. člena Zakona o mednarodni zaščiti pravi, da se prošnja zavrne kot
neutemeljena v rednem postopku, če uradna oseba ugotovi, da prosilec – drţavljan tretje
drţave ne izpolnjuje pogojev za priznanje mednarodne zaščite, kot jih navaja 23. člen
Zakona o mednarodni zaščiti, ki pravi, da mora uradna oseba pri preverjanju pogojev za
priznanje mednarodne zaščite upoštevati predvsem podatke iz prosilčeve izjave in
prošnje, podatke, ki so bili pridobljeni v osebnem razgovoru, ter dokumentacijo, ki jo je
predloţil prosilec za mednarodno zaščito. Pri tem pa mora uradnik upoštevati dokaze,
podatke, dokumentacijo in informacije o izvorni drţavi, ki jih je pridobil organ. Potrebno je
upoštevati tudi, ali je bil prosilec ţe izpostavljen preganjanju, kar pravi 27. člen Zakona o
mednarodni zaščiti (pripadnost določeni rasi ali verski skupini, pripadnost določeni
veroizpovedi, narodna pripadnost, pripadnost posebni druţbeni skupini ter politično
prepričanje), ter ali mu je bila povzročena resna škoda (groţnja s smrtjo kaznijo ali
usmrtitvijo, mučenje ali nečloveško ali poniţevalno ravnanje, kazen prosilca v izvorni
drţavi ter resna groţnja za ţivljenje ali osebnost civilista zaradi samovoljnega nasilja v
situacijah mednarodnega ali notranjega oboroţenega spopada, kar pravi 28. člen Zakona
o mednarodni zaščiti).
Pristojni organ s sklepom ustavi postopek v primeru, da se prosilec – drţavljan tretje
drţave ne odzove vabilu na zaslišanje ter svojega izostanka predhodno ne opraviči, da
prosilec ne sporoči spremembe naslova in mu zato vabila ni mogoče pravilno vročiti, če
prosilec noče sodelovati pri ugotavljanju svoje istovetnosti ter če je iz uradnih evidenc
razvidno, da je prosilec samovoljno zapustil Azilni dom ali njegovo izpostavo ter se v roku
treh dni ni vrnil, če je bil razseljen in se v roku treh dni od obvestila stanodajalca
pristojnemu organu, ki vodi postopek, ni vrnil na zasebni naslov.
V postopku za pridobitev mednarodne zaščite so odločitve pristojnega organa dokončne,
lahko pa se zoper odločitev sproţi upravni spor. Prva pritoţba na odločitev prve stopnje se
lahko vloţi na Upravno sodišče RS.
2. Če je bila prošnja zavrnjena v rednem postopku za mednarodno zaščito, lahko
drţavljan tretje drţave, ki je vloţil to prošnjo, v 15 dneh od vročitve odločbe vloţi toţbo na
Upravno sodišče RS v Ljubljani. V primeru, ko je bila prošnja zavrnjena v pospešenem
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postopku, lahko prosilec za mednarodno zaščito v 3 dneh od vročitve odločbe vloţi toţbo
na Upravno sodišče v Ljubljani.
Upravno sodišče mora o redni toţbi odločiti v 30 dneh ter v 7 dneh v pospešenem
postopku. Sodišče odloči in izda sodbo, ki je vročena prosilcu – drţavljanu tretje drţave ali
njegovemu pooblaščencu. Odloči lahko tako, da:


toţbi ugodi in zadevo vrne v ponovno odločanje organu, ki je izdalo odločbo na
prvi stopnji. Zadeva se vrne v stanje, v katerem je bila, preden je bil odpravljeni
upravni akt izdan;



toţbo zavrţe v skladu z Zakonom o upravnem sporu;



toţbo zavrne kot neutemeljeno, če ugotovi, da je bil postopek pred izdajo
izpodbijanega upravnega akta pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu
utemeljena, ter če ugotovi, da je izpodbijani upravni akt po zakonu utemeljen,
vendar iz drugih razlogov, kot so navedeni v upravnem aktu.

V primeru, da Upravno sodišče Republike Slovenije toţbo zavrne ali zavrţe, lahko
drţavljan tretje drţave nadaljuje postopek in vloţi pritoţbo na Vrhovno sodišče RS v 15
dneh od vročitve sodbe Upravnega sodišča.
Tako je v odločbi, s katero je prošnja za mednarodno zaščito zavrnjena, in v sklepu, s
katerim se ustavi postopek, določen rok za zapustitev drţave, ki prične teči z dnem
pravnomočno končanega postopka za pridobitev mednarodne zaščite. Z dnem poteka
navedenega roka preneha tudi pravica bivanja v Azilnem domu. V tem času mora
drţavljan tretje drţave zapustiti ozemlje Republike Slovenije.
3. Drţavljani tretje drţave oziroma prosilci za mednarodno zaščito kakor tudi tujci, ki so
nezakonito vstopili na ozemlje Republike Slovenije in čakajo na prisilno odstranitev
oziroma je njihov postopek za mednarodno zaščito bil končan, imajo pravico do
brezplačne pravne pomoči. Le-ta se prosilcu zagotovi v pritoţbenih postopkih pred
Upravnim in Vrhovnim sodiščem. Nevladna organizacija Pravno informacijski center – PIC
zagotavlja brezplačno pravno pomoč. Financira se preko programa, sofinanciranega s
strani Evropskega begunskega sklada in Vlade RS (Mednarodna zaščita, 2010).
4. Drţave članice zagotovijo, da se na zahtevo drţavljana tretje drţave zagotovi potrebna
pravna pomoč in/ali pravno zastopanje brezplačno v skladu z ustrezno nacionalno
zakonodajo ali pravili glede pravne pomoči, ter lahko določijo, da za takšno brezplačno
pravno pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo pogoji (Direktiva Sveta 2005/85/ES, 3.
odst. 15. člena):


''samo za postopke pred sodiščem v skladu s Poglavjem V Direktive 2005/85/ES in
ne za katere koli naknadne pritoţbe ali preglede, ki jih predvideva nacionalna
zakonodaja, vključno s ponovnim obravnavanjem pritoţbe, ki sledi naknadni
pritoţbi ali pregledu; in/ali



samo tistim, ki nimajo zadosti sredstev; in/ali



samo s strani pravnih in drugih svetovalcev, ki jih nacionalno pravo izrecno
imenuje za pomoč in/ali zastopanje prosilcev za azil; in/ali



samo kadar je verjetno, da bo pritoţba ali pregled uspešen.
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Drţave članice zagotovijo, da pravna pomoč in/ali zastopanje, zagotovljeno v skladu s
četrto alinejo, nista samovoljno omejevana.''
V 4. točki 15. člena Direktive Sveta 2005/85/ES o minimalnih standardih glede postopkov
za priznanje ali odvzem statusa begunca v drţavah članicah je omenjeno, da podrobna
pravila za vloţitev in obravnavanje prošenj za pravno pomoč in/ali zastopanje lahko
določijo drţave članice. Poleg tega lahko drţave članice (Direktiva Sveta 2005/85/ES, 5.
odst. 15. člena):


''določijo denarne in/ali časovne omejitve za opravljanje brezplačne pravne pomoči
in/ali zastopanja, pod pogojem, da takšne omejitve ne omejujejo samovoljo
dostopa do pravne pomoči in/ali zastopanja;



predvidijo, da obravnava prosilcev v zvezi s honorarji in drugimi stroški ni
ugodnejša od obravnave njihovih drţavljanov v zadevah, ki se nanašajo na pravno
pomoč.''

''Drţave članice lahko zahtevajo, da se jim v celoti ali delno povrne vse odobrene stroške,
če in kadar se finančni poloţaj prosilca znatno izboljša ali če je bila odločitev o dodelitvi
takšnih ugodnosti sprejeta na podlagi neresničnih podatkov, ki jih je predloţil prosilec''
(Direktiva Sveta 2005/85/ES, 6. odst. 15. člena).
Člen 14: Varovalni ukrepi pred vrnitvijo:
1. Razen v primerih iz členov 16 in 17, drţave članice zagotovijo, da se za drţavljane
tretjih drţav v obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem v skladu s členom 7, in v
obdobjih, za katera je bila odstranitev odloţena v skladu s členom 9, po moţnosti
upoštevajo naslednja načela:


ohrani se enotnost druţine z druţinskimi člani, prisotnimi na njihovem ozemlju;



zagotovi se nujna zdravstvena oskrba in osnovno zdravljenje oziroma zdravstveno
varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje;



mladoletnikom se zagotovi dostop do osnovnega izobraţevalnega sistema ob
upoštevanju dolţine prebivanja;



upoštevajo se posebne potrebe ranljivih oseb.

2. Drţave članice v skladu z nacionalno zakonodajo osebam iz odstavka 1 izročijo pisno
potrdilo, da je bilo obdobje za prostovoljni odhod podaljšano v skladu s členom 7(2), ki
pravi, da drţave članice lahko, kadar je to potrebno, obdobje za prostovoljni odhod
podaljšajo za ustrezno obdobje, ob upoštevanju posebnih okoliščin posameznega primera,
kot so dolţina prebivanja, šoloobvezni otroci ter druge druţinske in socialne vezi, ali da se
odločba o vrnitvi začasno ne izvrši.

3.6 PRIDRŢANJE Z NAMENOM ODSTRANITVE
Člen 15: Pridrţanje:
1. Razen če v določenem primeru ni moţno učinkovito uporabiti drugih zadostnih, vendar
manj prisilnih ukrepov, lahko drţave članice pridrţijo drţavljana tretje drţave, ki je v
postopku vračanja, le da pripravijo vrnitev in/ali izvedejo postopek odstranitve, zlasti če:
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obstaja nevarnost pobega ali



se zadevni drţavljan tretje drţave izogiba ali ovira pripravo vrnitve ali postopek
odstranitve.

Obdobje pridrţanja je kar se da kratko in traja le toliko časa, kolikor trajajo postopki za
ureditev odstranitve, ti pa se izvedejo skrbno.
2. Pridrţanje odredijo upravni ali sodni organi.
Odredba mora biti pisna, v njej morajo biti navedeni dejanski in pravni razlogi.
Če so pridrţanje odredili upravni organi, drţave članice:


zagotovijo hiter sodni pregled zakonitosti pridrţanja, o kateri odločijo kar se da
hitro po začetku pridrţanja; ali



zadevnemu drţavljanu tretje drţave zagotovijo pravico, da začne postopek, s
katerim se zakonitost pridrţanja hitro pregleda kar se da hitro po sproţitvi
ustreznega postopka. V tem primeru drţave članice nemudoma obvestijo
zadevnega drţavljana tretje drţave o moţnosti uvedbe takega postopka.

Če je pridrţanje nezakonito, se zadevnega drţavljana tretje drţave nemudoma izpusti.
3. V vsakem primeru se na zahtevo zadevnega drţavljana tretje drţave ali po uradni
dolţnosti pridrţanje pregleda v razumnih časovnih presledkih. V primeru podaljšanja
pridrţanja pregled nadzira sodni organ.
4. Kadar s pravnega vidika ali iz drugih razlogov ni več upravičeno pričakovati odstranitve
ali ker pogoji iz odstavka 1 niso več izpolnjeni, pridrţanje ni več upravičeno in zadevna
oseba se nemudoma izpusti.
5. Pridrţanje traja, dokler so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je to potrebno, da
se zagotovi uspešna odstranitev. Vsaka drţava članica določi omejeno obdobje pridrţanja,
ki ne sme presegati šestih mesecev.
6. Drţave članice ne smejo podaljšati obdobja šestih mesecev, razen za omejeno obdobje,
ki v skladu z nacionalno zakonodajo ne sme presegati dvanajst mesecev, kadar obstaja
verjetnost, da bo postopek odstranitve kljub vsem ustreznim prizadevanjem trajal dlje
zaradi:


nezadostnega sodelovanja zadevnega drţavljana tretje drţave ali



zamud pri pridobivanju potrebne dokumentacije iz tretjih drţav.

Člen 16: Pogoji pridrţanja:
1. Pridrţanje se praviloma izvaja v posebnih centrih za pridrţanje. Če drţava članica ne
more zagotoviti nastanitve v posebnem centru za pridrţanje in mora za to uporabiti
nastanitev v zaporu, so drţavljani tretjih drţav v pridrţanju ločeni od navadnih zapornikov.
2. Drţavljanom tretjih drţav v pridrţanju se na zahtevo dovoli, da pravočasno vzpostavijo
stik z zakonitimi zastopniki, druţinskimi člani in pristojnimi konzularnimi organi.
3. Posebna pozornost se posveti razmeram ranljivih oseb. Zagotovi se nujna zdravstvena
oskrba in osnovno zdravljenje.
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4. Ustrezne in pristojne nacionalne, mednarodne in nevladne organizacije ter organi imajo
moţnost obiskati centre za pridrţanje in/ali zapor, v kolikor so ti uporabljeni za pridrţanje
drţavljanov tretjih drţav v skladu s tem poglavjem. Za takšne obiske se lahko zahteva
dovoljenje.
5. Pridrţanim drţavljanom tretjih drţav se redno zagotavljajo informacije, ki pojasnjujejo
pravila v centru in/ali v zaporu in določajo njihove pravice in obveznosti. Te informacije
vključujejo tudi informacije o pravici – v skladu z nacionalno zakonodajo – do stikov z
organizacijami in organi, katere so omenjene v odstavku 4.
Člen 17: Pridrţanje mladoletnikov in druţin:
1. Edina institucija v Republiki Sloveniji, ki nastanjuje mladoletnike brez spremstva, kateri
so obravnavani kot ilegalni migranti, so nastanjeni v Centru za tujce. ''Kljub določilom v
ZTuj-1 se moţnost nastanitve mladoletnikov brez spremstva izven CT v praksi ne
implementira, saj v RS ne obstaja alternativna nastanitev za te mladoletnike.
Nastanjevanje mladoletnikov brez spremstva in druţin z mladoletnimi otroki v CT se izvaja
sistematično in predstavlja stalno prakso. Ker Direktiva o vračanju v 1. točki 17. člena
določa drugačno ureditev (mladoletniki brez spremstva in druţine z mladoletnimi otroki se
pridrţijo le v izjemnih primerih), bi bilo potrebno obstoječo ureditev v RS uskladiti z
omenjeno direktivo do decembra 2010'' (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 17).
Tako je ob nastanitvi v CT mladoletniku s strani policije izdan sklep o nastanitvi in ne
sklep o omejitvi gibanja, čeprav je CT institucija zaprtega tipa, kjer je gibanje tujcev
omejeno na prostore centra in v skladu s hišnim redom na okolico centra; tukaj lahko
govorimo, da je mladoletnikom de facto omejeno gibanje (Slovenska filantropija in PIC,
2009, str. 17).
ZTuj-1 določa da nastanitev v CT ali izven centra traja do odstranitve, a ne dlje kot šest
mesecev. V primeru da odstranitev iz drţave še vedno ni mogoča, se lahko nastanitev v
CT podaljša za nadaljnjih šest mesecev oziroma se do odstranitve določi drugi kraj
namestitve bivanja.
Tako je na podlagi statistike, posredovane s strani CT, '' iz podatkov za obdobje od 2004
do 2008 razvidno, da je namestitev mladoletnikov brez spremstva v centru v večini
primerov trajala manj kot mesec dni (297 od skupno 323 primerov (92 %)), le v redkih
primerih pa od enega do treh mesecev (26 od skupno 323 primerov (8 %)). Primerov,
kjer bi bil mladoletnik brez spremstva nastanjen v CT več kot 3 mesece ni, kar kaţe na to,
da je obstoječa ureditev v RS ţe urejena v skladu z Direktivo o vračanju, ki v 1. točki 17.
člena določa, da so mladoletniki pridrţani le za najkrajši moţni čas'' (Slovenska filantropija
in PIC, 2009, str. 17).
''Ustavno sodišče RS je glede predloga za premestitev oseb iz CT v Azilni dom (AD)
zapisalo, da 'bivanje v Centru za tujce ni prilagojeno daljšemu bivanju, predvsem pa ne
omogoča daljše nastanitve otrok, tako da bi se v največji meri upoštevale koristi otrok' ter
'upoštevajoč prvi odstavek 3. člena Konvencije o otrokovih pravicah in dejstvo, da se
lahko v obravnavanem primeru namen nastanitve v Centru za tujce doseţe tudi z
milejšimi ukrepi, je Ustavno sodišče odločilo, da se mladoletna pritoţnika do končne
odločitve Ustavnega sodišča iz Centra za tujce premesti v Azilni dom. Glede na 8. člen
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zagotavlja pravico do
zdruţitve in ohranitve celovitosti druţine z oţjimi druţinskimi člani, je odločilo, da se v
Azilni dom v Ljubljani premestita tudi starša' '' (sklep Up-859/06 z dne 7. 7. 2006)
(Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 17).
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2. Zakon o tujcih v 60. členu predpisuje postopek z mladoletnimi tujci. Zakon ne določa
različnih postopkov glede na starost mladoletnikov. Tako se v CT mladoletnike brez
spremstva nastani v posebnem oddelku za mladoletnike brez spremstva, mladoletnike, ki
potujejo s starši pa, skupaj s starši, na oddelek za ranljive skupine. Pri tem pa je
mladoletniku brez spremstva mogoče zagotoviti drugo, primernejšo obliko nastanitve, če
policija med postopkom oceni, da je za mladoletnika koristnejša nastanitev pod
nadzorstvom organa socialnega varstva. Vendar zoper mladoletnega tujca brez spremstva
ni mogoče odrediti bivanja pod stroţjim policijskim nadzorom. Tako je omenjena ureditev
ţe urejena v skladu z 2. točko 17. člena Direktive o vračanju nezakonito prebivajočih
drţavljanov tretjih drţav, ki določa, da se druţinam z mladoletnimi otroki zagotovi ločena
nastanitev, ki omogoča primerno zasebnost (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 17).
3. Pridrţani mladoletniki se lahko v prostem času ukvarjajo z dejavnostmi, vključno z
igrami in rekreacijskimi dejavnostmi, primernimi njihovi starosti, ter imajo, odvisno od
dolţine prebivanja, dostop do izobraţevanja. Tako so otroci, ki so v CT nastanjeni s starši
in so šoloobvezni, vključeni v osnovno šolo v Postojni. V Centru za tujce imajo med
bivanjem moţnost vsakodnevnega druţenja znotraj oddelkov, gibanja na sveţem zraku
(najmanj dve uri na dan), rekreiranja, obiskov, razgovorov, kontaktov z nevladnimi
organizacijami idr. Pri tem pa imajo druţine in otroci moţnost neomejenega gibanja na
sveţem zraku, saj so na Oddelku za ranljive kategorije vrata na zunanje dvorišče odprta.
Za prostočasne aktivnosti skrbi socialna sluţba. ''Tudi v tem vidiku sta ureditev, kot jo
določa ZTuj-1, in praksa ţe urejeni v skladu z določili 3. točke 17. člena Direktive o
vračanju'' (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str. 19).
4. Mladoletnikom brez spremstva se, kolikor je le mogoče, zagotovi namestitev v
ustanovah, ki imajo osebje in zmogljivosti, ki upoštevajo potrebe oseb njihove starosti.
Center za tujce zagotavlja ustrezno zdravstveno varstvo kakor tudi primerno dostopnost
zdravstvenih storitev vsem tujcem, ki jih potrebujejo, pravico do šolanja (pri čemer je
problem le ustrezno znanje slovenskega jezika), jedilniki pa so za otroke in njihove starše
primerni in zagotavljajo primeren razvoj otrok (Slovenska filantropija in PIC, 2009, str.
18).
5. V Republiki Sloveniji so mladoletniki brez spremstva prepoznani kot posebna, ranljiva
skupina. V Zakonu o tujcih in v Zakonu o mednarodni zaščiti je omenjeno, da je treba
mladoletnika, ki je nezakonito vstopil ali ki nezakonito prebiva v RS, takoj vrniti v drţavo,
iz katere je prišel, s tem pa postavlja mladoletnika brez spremstva v zelo ranljiv poloţaj,
saj mu ni dodeljen skrbnik. ''V skladu z načelom delovanja v najboljšo korist otroka, ki ga
določa Konvencija o otrokovih pravicah, bi bilo potrebno vsem mladoletnikom brez
spremstva dodeliti skrbnika. Pri obravnavi mladoletnikov je prav tako pomemben celostni
pristop in iskanje dolgoročnih rešitev za mladoletnika'' (Slovenska filantropija in PIC, 2009,
str. 32).
Člen 18: Nujne razmere:
1. Če nenavadno veliko število drţavljanov tretjih drţav, ki se morajo vrniti, predstavlja
nepredvideno veliko breme za zmogljivosti centrov za pridrţanje v drţavi članici ali za
njeno upravno ali sodno osebje, lahko ta drţava članica v času takšnih izrednih razmer
dovoli obdobja za sodni pregled, ki so daljša od obdobij iz tretjega pododstavka člena
15(2), in sprejme nujne ukrepe v zvezi s pogoji pridrţanja v zaporu, vendar ločeno od
navadnih zapornikov.

51

2. Če se zadevna drţava članica zateče k takšnim izrednim ukrepom, o tem obvesti
Komisijo. Slednjo obvesti tudi takoj, ko ni več vzrokov za uporabo teh izrednih ukrepov.
3. Nič v tem členu se ne sme razumeti kot dovoljenje drţavam članicam, da odstopajo od
svoje splošne obveznosti in sprejetje vseh ustreznih, bodisi splošnih ali posebnih ukrepov,
da zagotovijo izpolnjevanje svojih obveznosti iz te direktive.

3.7 KONČNE DOLOČBE
Člen 19: Poročanje:
Komisija vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o uporabi te direktive v
drţavah članicah, ter če je primerno, predlaga spremembe.
Komisija prvič poroča do 24. decembra 2013 in se pri tem osredotoči zlasti na uporabo
členov 11 (prepoved vstopa), 13(4) (pravna sredstva) in člena 15 (pridrţanje) v drţavah
članicah. V zvezi s členom 13(4) (pravna sredstva) Komisija oceni zlasti dodatne finančne
in upravne učinke v drţavah članicah.
Člen 20: Prenos:
1. Drţave Evropske unije morajo do 24. decembra 2010 uskladiti nacionalno zakonodajo z
omenjeno direktivo ter najpozneje do 24. decembra 2011 sprejeti zakone in druge
predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo glede pravnih sredstev (člen 13(4)
Direktive 2008/115/ES). Besedilo teh določb takoj sporočijo Komisiji.
Drţave članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo
ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo drţave članice.
2. Drţave članice predloţijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje,
sprejetih na področju, ki ga zajema ta direktiva.
Člen 21: Povezava s Schengensko konvencijo:
Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih
v drţavah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih drţavljanov tretjih drţav
nadomešča določbe členov 23 in 24 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma.
Člen 22: Začetek veljavnosti:
Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih
v drţavah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih drţavljanov tretjih drţav začne
veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Člen 23: Naslovniki:
Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih
v drţavah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih drţavljanov tretjih drţav je
naslovljena na drţave članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.
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4 ZAKLJUČEK
Najpomembnejši dokument s tega področja migracij in eden največjih doseţkov
slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je gotovo sprejeta Direktiva
2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih
standardih in postopkih v drţavah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih
drţavljanov tretjih drţav. Dokument je rezultat večletnih prizadevanj po dosegu
političnega konsenza glede zagotavljanja enotnih praks in standardov pri vračanju tujcev v
matično oziroma v ciljno tretjo drţavo. Republika Slovenija ureja migracijsko politiko z
Zakonom o tujcih (Ur. l. RS št. 64/2009-UPB6), ki določa pogoje in načine vstopa,
zapustitve in bivanja tujcev. Nosilec zakona s področja vračanja tujcev je Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije, za samo prisilno vračanje pa je pristojna Policija
Republike Slovenije, ki je organ v sestavi ministrstva.
Direktiva zavezuje vse drţavljane tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več
pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v drţavi članici. Drţave članice bi morale
zagotoviti, da se nezakonito prebivanje drţavljanov tretjih drţav zaključi po poštenem in
preglednem postopku. V skladu s splošnimi načeli zakonodaje EU bi morale biti odločbe,
izdane v skladu s to direktivo, sprejete za vsak primer posebej in bi morale temeljiti na
nepristranskih merilih, pri čemer se ne bi smelo upoštevati zgolj nezakonitega prebivanja,
ampak bi morala biti obravnava obseţnejša. Drţave članice lahko zakonito vrnejo
nezakonito prebivajoče drţavljane tretjih drţav, če obstajajo pravični in učinkoviti azilni
sistemi, ki v celoti upoštevajo načelo nevračanja, ki pravi, da vsaka prisilna odstranitev ali
vrnitev osebe v drţavo, kjer bi bilo njeno ţivljenje ali svoboda ogroţeno zaradi njene rase,
vere, narodnosti, pripadnosti posebni druţbeni skupini ali politični opredelitvi, ni
dovoljena.
Posebej pomembna je Uredba sveta ES št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov
za določitev drţave članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od
drţav članic vloţi drţavljan tretje drţave. S tem pa naj bi bila onemogočena večkratna
obravnava posameznega prosilca za azil v več drţavah članicah. Uredba poskuša doseči,
da bodo tujci, ki v eni od drţav članic EU zaprosijo za azil, v tej tudi obravnavani, ter da
ne bodo po vloţitvi prošnje v eni od drţav te zapustili in enako poskusili v drugi drţavi
članici EU. Uredba se osredotoča na odnose med posameznimi drţavami članicami ter
določa merila, na podlagi katerih se lahko določi pristojnost posamezne drţave.
Vzpostavitev sistema ''Eurodac'' za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe
Dublinske konvencije pripomore k pospešitvi obravnavanja vlog za dodelitev azila, hkrati
pa preprečuje goljufivim prosilcem, da bi poskušali vloţiti prošnje za azil v drugih drţavah
članicah, potem ko jih je ena drţava članica zavrnila, ter onemogoča, da bi na ta način
obremenjeval sistem z večkratnimi vlogami.
Zakon o tujcih določa, da se tujca, ki nezakonito prebiva na ozemlju Republike Slovenije,
iz drţave odstrani. Odstranitev je lahko prostovoljna ali prisilna. Prostovoljna odstranitev
je odstranitev, pri kateri tujec sodeluje s policijo. Pri prostovoljni odstranitvi tujca lahko
policija sodeluje tudi z drugimi drţavnimi organi, mednarodnimi ali nevladnimi
organizacijami. Prostovoljna odstranitev tujca, ki mu je izročena stranska kazen ali
stranska sankcija izgona tujca iz drţave, ni mogoča. Tujec, ki mu je bila izrečena stranska
kazen izgona tujca iz drţave ali stranska sankcija izgona tujca iz drţave in tujca, ki
prostovoljno ne zapusti drţave, se iz drţave prisilno odstrani. Tako tujca, ki se ga mora v
skladu z zakonom prisilno odstraniti iz drţave, policija privede do drţavne meje in ga
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napoti čez mejo ali izroči organom te drţave. Policija privede do drţavne meje in napoti
čez mejo in izroči organom te drţave tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi mednarodnega
sporazuma.
Policija prisilno odstrani iz drţave tudi tujca, ki zakonito prebiva na območju Republike
Slovenije, zoper katerega je druga drţava članica Evropske unije izrekla pravnomočno
odločitev o izgonu.
Slovenska zakonodaja nalaga izvajanje postopkov vračanja tujcev policiji, hkrati pa pri
prostovoljnem vračanju omogoča tudi sodelovanje nevladnih in drugih organizacij.
Dosedanja praksa v Republiki Sloveniji kaţe, da se nevladne in druge organizacije v
postopke vračanja vključujejo le v psiho-socialno oskrbo in pomoč tujca v času nastanitve
v Centru za tujce.
Postopke vračanja tujcev v skladu z nacionalno zakonodajo izvaja policija. To pa pomeni,
da vsaka policijska enota, ki obravnava tujca, ki ne izpolnjuje pogojev vstopa oziroma
prebivanja v Republiki Sloveniji, sama izpelje postopek odstranitve iz drţave. Kadar iz
objektivnih razlogov tujca ni mogoče takoj odstraniti iz drţave, se ga nastani v Center za
tujce, ki nadaljuje s postopkom odstranitve.
Center za tujce je specializirana enota Policije, organa v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve Republike Slovenije, ki je kot sektor v Upravi uniformirane policije zadolţen za
sprejem, nastanitev in odstranjevanje iz drţave tistih tujcev, ki se na območju Republike
Slovenije zadrţujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi. Pri tem gre predvsem za tiste tujce,
ki jih iz kakršnih koli razlogov policijske enote same ne morejo takoj odstraniti iz drţave. V
Centru za tujce je poskrbljeno za sprejem, nastanitev ter oskrbo tujcev za čas, ki je nujno
potreben za njihovo odstranitev iz drţave, kakor tudi omejevanje svobode gibanja tujcev v
obsegu in na način, ki še zagotavlja uspešno odstranitev tujca iz drţave. Center za tujce
nudi psiho-socialno pripravo tujca na odstranitev ter sodelovanje s konzularnimi
predstavništvi ali sluţbami za priseljevanje tretjih drţav z namenom pridobivanja
potrebnih potovalnih dokumentov za vrnitev tujca. Prav tako se v Centru za tujce izvaja
prisilno vračanje drţavljanov tretjih drţav, kar vključuje izbiro ustreznega prevoznika,
spremstvo in predajo tujca pristojnim organom v drţavi izvora ter organizacijo čarterskih
letov. Pri tem je zelo pomembno, da se operativno sodelovanje izvaja s sorodnimi
institucijami v drţavah članicah EU zaradi zagotavljanja učinkovite in enotne uporabe
skupnih standardov vračanja in spoštovanja obveznosti iz mednarodnih instrumentov.
Center za tujce je edina institucija, ki se v Republiki Sloveniji ukvarja s prisilnim
odstranjevanjem tujcev, ki imajo s strani pravosodnih ali administrativnih organov izdan
sodni oziroma upravni akt, na podlagi katerega so dolţni zapustiti ozemlje Republike
Slovenije.
Drţave članice lahko ob upoštevanju posebnih okoliščin posameznega primera odloţijo
odstranitev za ustrezno obdobje, pri tem pa upoštevajo zlasti fizično ali duševno stanje
drţavljana tretje drţave. Zagotoviti se mu mora nujna zdravstvena oskrba ter osnovno
zdravljenje ter upoštevati se morajo posebne potrebe ranljivih oseb. Posebno občutljiva in
ranljiva kategorija oseb so mladoletne osebe. S tujimi mladoletnimi osebami je potrebno
še posebej skrbno ravnati. Različni mednarodni pravni akti kakor tudi slovensko pravo
zagotavljajo tem osebam posebne pravice, ki omejujejo zlasti represivne ukrepe drţavnih
organov. Posebna pozornost velja za tiste mladoletnike, ki so v tujini brez spremstva
staršev ali zakonitih zastopnikov ali pa so šele po prihodu v drţavo ostali brez takšnega
spremstva.
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Če obstaja nevarnost pobega ali če je bila vloga za zakonito prebivanje zavrnjena kot
očitno neutemeljena ali laţna ali če zadevna oseba ogroţa javni red, javno varnost ali
drţavno varnost, se drţave članice lahko vzdrţijo odobritve obdobja za prostovoljni odhod
ali odobrijo obdobje, krajše od sedmih dni.
V zvezi s tem je glavna naloga Centra za tujce nastanitev tujcev, ki so v postopku prisilne
odstranitve iz drţave, ta pa mora biti izvedena na način, ki zagotavlja popolno spoštovanje
človekovih pravic in svoboščin, pri tem pa ţeli prispevati k temeljnemu cilju, to je
zagotavljanje trajne vrnitve tujca v matično drţavo. Center za tujce deluje na podlagi
Zakona o tujcih in na podlagi temeljnih mednarodnopravnih standardov spoštovanja in
varovanja človekovih pravic in svoboščin.
Drţavljani tretjih drţav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju EU, morajo oditi ali jih je treba
vrniti. Zato so nujni ukrepi za vračanje. Sprejet je bil večletni program za izvajanje
Evropskega sklada za vračanje (je eden od štirih finančnih instrumentov splošnega
programa ''Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov'', ki spodbuja pošteno delitev
odgovornosti med drţavami članicami, ki izhajajo iz uvedbe integriranega upravljanja
zunanjih meja in iz izvajanja skupnih politik azila in priseljevanja). Ti projekti v okviru
letnega programa financiranja so: razvoj in izvajanje programov prostovoljnega vračanja
in ponovnega vključevanja v sodelovanju z nevladnimi in drugimi mednarodnimi
organizacijami, organizacija povratnih letov v sodelovanju z drugimi drţavami članicami in
agencijo Frontex, vzpostavitev stabilnega in uspešnega operativnega sodelovanja s tujimi
konzularnimi predstavništvi in organi, pristojnimi za priseljevanje, v tretjih drţavah.
Pri sodelovanju s tretjimi drţavami pa ne gre zgolj za nudenje finančne pomoči, pač pa si
EU prizadeva razviti ukrepe, ki bodo zagotavljali dolgoročnejše in trajnejše spoprijemanje
s tem pojavom.
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PRILOGA 2: SLIKE IN TABELE

Tabela 1: Število nastanjenih tujcev od leta 1992 do 2009 v Centru za tujce

Leto

Število tujcev

1992

1.178

1993

2.797

1994

3.048

1995

2.403

1996

2.095

1997

3.747

1998

8.869

1999

15.559

2000

14.576

2001

10.034

2002

3.272

2003

1.908

2004

1.544

2005

1.639

2006

1.117

2007

781

2008

512

2009

408

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, (2010)
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Tabela 2: Sprejeti tujci v Center za tujce po drţavljanstvu v letih 2005, 2006 in 2007

2005
Drţava

2006
Število Drţava

2007
Število Drţava

Število

ŠČG

564

Srbija

489

Srbija

292

Albanija

287

Albanija

240

Albanija

133

Turčija

171

BiH

104

BiH

80

Moldavija

159

Turčija

88

Turčija

74

BiH

127

Makedonija

37

Makedonija

37

Makedonija

102

Moldavija

34

Irak

16

Romunija

32

Ukrajina

20

Afganistan

14

Bolgarija

27

Romunija

18

Pakistan

12

Indija

19

Rusija

10

Črna gora

12

Ostali

151

Ostali

77

Ostali

105

SKUPAJ

781

SKUPAJ

1639

SKUPAJ

1117

Vir: Evropski sklad za vračanje (2008, str. 4)
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Tabela 3: Drţava izvora nastanjenih tujcev v Centru za tujce

Drţava

2009

2008

2007

2006

2005

Srbija

32

89

298

489

564

Kosovo

85

99

Albanija

21

25

133

240

287

Bosna in
Hercegovina

53

61

80

104

127

Turčija

14

52

74

88

171

Makedonija

20

20

37

37

102

Irak

7

4

16

2

10

Afganistan

21

18

14

4

5

Pakistan

35

14

12

4

14

Črna gora

9

6

12

0

0

Gruzija

3

4

11

5

13

Ukrajina

6

17

10

20

16

Moldavija

5

18

9

34

159

Indija

1

5

8

1

19

Egipt

0

0

7

0

1

Rusija

1

11

6

10

10

Iran

3

3

4

7

6

Sierra Leone

0

0

4

0

2

Bangladeš

5

0

4

0

16

Kitajska

3

3

4

1

0

Druge drţave

84

63

37

62

117

408

512

781

1.117

1.639

SKUPAJ

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, (2010)
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Tabela 4: Število mladoletnikov brez spremstva, ki so bili v obdobju od 2004 do 2008
nastanjeni v Centru za tujce

Leto
Število

2004
112

2005
91

2006
67

2007
83

Vir: Slovenska filantropija in PIC (2009, str. 20)

Slika 1: Nastanjeni v Centru za tujce v letu 2009

VIR: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA, (2010)
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2008
40

Tabela 5: Število mladoletnikov brez spremstva, ki so bili v obdobju od 2004 do 2007
nastanjeni v Azilnem domu

Drţava
izvora

2002
M

Afganistan
Albanija
Alţirija
Bangladeš
Bosna in
Hercegovina
Gruzija
Indija
Irak
Iran
Liberija
Kamerun
Makedonija
Moldavija
Mongolija
Nigerija
Pakistan
Palestina
Ruska
federacija
Senegal
Sierra Leone
Šrilanka
Sudan
Turčija
Srbija in
Črna gora
Srbija
SKUPAJ

Ţ

2003
M
2
4
4

5
2

2
1
3

Ţ

2004
M
3

Ţ
1

1

M
1
34
1
1

Ţ

2006

2007

M
1
8

M
5
7

Ţ

1

3

10
114
4
6
3

1

8
10
8
3
5
2
4
12
1
3
2
5
4

9
1

2

4
1
3
2

1
1
2
1
1

1

1

2
1

3
2

2
1
1

5

1

1

5
3

6

3
30

13
102

1
10

1

2

24

14
80

1
2

5
21

6
25

Vir: Slovenska filantropija in PIC (2009, str. 24)
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1
7
5
1
22
4

4
1
2

SKUPAJ

Ţ

1
2

1

6

2005

1
2

44
288

Tabela 6: Število mladoletnikov brez spremstva, ki so bili v letu 2008 nastanjeni v
Azilnem domu

Drţava
izvora

Skupaj

Ţenske

Afganistan
Albanija
Srbija
Turčija
Gana
Ruanda
SKUPAJ

9
3
2
2
1
1
18

0
0
0
0
0
0
0

Moški
0–13

14–15

16–17

0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
1
0
0
6

4
3
2
1
1
1
12

Vir: Slovenska filantropija in PIC (2009, str. 24)

Tabela 7: Število mladoletnikov brez spremstva, ki so bili v obdobju od 2004 do 2008
vrnjeni v drţavo izvora

Leto
Število

2004
31

2005
18

2006
46

2007
49

2008
19

Vir: Slovenska filantropija in PIC (2009, str. 30)

Tabela 8: Aktivnosti Centra za tujce

2005

2006

2007

Stiki z konzularnimi
predstavništvi

375

220

160

Pridobljen potni list za vrnitev

268

143

90

Organizirane čarter odstranitve

1

1

1

Spremstvo tujcev

6

9

19

(Emergency travel document)

Vir: Evropski sklad za vračanje (2008, str. 5)
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Tabela 9: Odstranjeni tujci

2005

2006

2007

Drţava

Število

Drţava

Število

Drţava

Število

ŠČG

275

Srbija

346

Srbija

249

Moldavija

125

Albanija

201

Albanija

107

Albanija

96

Turčija

61

Turčija

60

Turčija

92

BiH

59

BiH

57

BiH

68

Moldavija

28

Makedonija

27

Makedonija

40

Makedonija

25

Črna gora

13

Romunija

27

Ukrajina

18

Ukrajina

10

Ukrajina

17

Romunija

17

Moldavija

8

Rusija

5

Gruzija

8

Afganistan

5

Ostali

22

Ostali

34

Ostali

33

SKUPAJ

767

SKUPAJ

797

SKUPAJ

569

Vir: Evropski sklad za vračanje (2008, str. 4)
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PRILOGA 3: EVROPSKI SKLAD ZA VRAČANJE – LETNI PROGRAM 2010 –
SLOVENIJA
EVROPSKI SKLAD ZA VRAČANJE – LETNI PROGRAM 2010 – SLOVENIJA
Skupna azilna politika je sestavni del cilja EU o postopnem oblikovanju območja svobode,
varnosti in pravičnosti. V ta namen je bil v letu 2000 ustanovljen Evropski sklad za
begunce, ki je deloval od 1. 1. 2000 do 31. 12.2004. Podpiral je dejavnosti drţav članic, ki
se nanašajo na pogoje za sprejem, vključevanje oseb, ki stalno bivajo v drţavi članici, ter
vračanje v izvorno drţavo. Trenutno je v veljavi Odločba št. 573/2007/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za
obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih
tokov in razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/904/ES.
SPLOŠNA PRAVILA ZA IZBIRO PROJEKTOV, KI SE FINANCIRAJO V OKVIRU
PROGRAMA
Ministrstvo za notranje zadeve, ki je odgovorni organ za vse štiri sklade programa
Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov, pri pripravi programov črpanja sredstev iz
skladov sodeluje tudi z drugimi resornimi ministrstvi: Ministrstvom za javno upravo,
Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za šolstvo in
šport, Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve ter Ministrstvom za kulturo. Za
medministrsko koordinacijo skrbita dva organa: Nadzorni odbor in Medresorska delovna
skupina za upravljanje in izvajanje skladov.
Nadzorni odbor je koordinacijsko telo, v katerem so zastopana vsa ministrstva/telesa, ki
so upravičena do sodelovanja pri implementaciji vseh štirih skladov. Ustanovljen je bil s
sklepom Vlade RS št. 06001-6/2007/6 dne 22. 11. 2007 in št. 06001-7/2007/3 dne 27. 12.
2007. Sestavljen je iz članov in njihovih namestnikov iz organov, ki sodelujejo kot
posredniška telesa oziroma končni upravičenci teh sredstev, odgovornega organa in
organa za potrjevanje. Poleg tega so v delovanje odbora kot opazovalci vključeni tudi
predstavniki neodvisnega revizijskega organa (Urad RS za nadzor proračuna). Nadzorni
odbor ima svoj poslovnik, ki opredeljuje pristojnosti in postopke odločanja, predvsem pa
daje oceno upravičenosti projektov in vladi v potrditev posreduje razrez sredstev med
prioritetnimi projekti, ki se financirajo iz posameznega sklada, spremlja izvajanja vsakega
cilja programa, ki ga financira posamezni sklad, pregleduje poročila o spremljanju stanja,
predlaga in sprejema korektivne ukrepe za dosego programskih ciljev in izboljšanje
učinkovitosti zagotovljene pomoči, priporoča izboljšave za upravljanje.
Medresorska delovna skupina upravlja izvajanje vseh štirih skladov. Je operativna delovna
skupina Nadzornega odbora in pripravlja stališča za odločanje na sejah Nadzornega
odbora. Koordinira razrez sredstev med projekti znotraj posameznega sklada in rešuje
operativne probleme, ki se pojavljajo pri izvajanju posameznega sklada. Pripravi tudi
okvirni razrez sredstev med projekti sklada. O končni razdelitvi sredstev med projekti
odloči Nadzorni odbor. Medresorsko delovno skupino vodi predsednik delovne skupine, ki
je predstavnik odgovornega organa. V delovni skupini so predstavniki strokovnih sluţb
ministrstev, ki pripravljajo projekte za sklade. Sestanke medresorske delovne skupine po
potrebi sklicuje predsednik delovne skupine. Glede na vsebino sestanka se povabi člane
delovne skupine, ki pokrivajo posamezno delovno področje.
Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje, ki sta upravičena za črpanje
sredstev iz Evropskega sklada za vračanje, sta pripravili potencialne projekte, ki so v
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skladu z odločbo št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter v skladu s
prioritetami, ki jih ima posamezno ministrstvo.
Letni program 2010 bo realiziralo Ministrstvo za notranje zadeve kot odgovorni organ v
vlogi organa za dodeljevanje kot tudi v vlogi izvršilnega organa, odvisno od predlaganega
projekta. Republika Slovenija ureja migracijsko politiko z Zakonom o tujcih (Ur. l. RS št.
107/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 44/2008, 71/2008), ki določa pogoje in načine
vstopa, zapustitve in bivanja tujcev. Nosilec zakona s področja vračanja tujcev je
Ministrstvo za notranje zadeve, za samo prisilno vračanje pa je pristojna Policija Republike
Slovenije, ki je organ v sestavi ministrstva. Slovenska zakonodaja nalaga izvajanje
postopkov vračanja tujcev policiji, hkrati pa pri prostovoljnem vračanju omogoča tudi
sodelovanje nevladnih in drugih organizacij. V program se v delu, ki se nanaša na
povečanje zmogljivosti pravosodnih organov za hitrejšo presojo odločb o vrnitvi, prvič
vključuje tudi Ministrstvo za pravosodje.
Predlog večletnega in letnega programa je pripravila Projektna enota za evropska sredstva
v okviru Ministrstva za notranje zadeve. Predlog obravnava in potrdi Nadzorni odbor, ki
deluje na medministrskem nivoju in tako nadzoruje delo Ministrstva za notranje zadeve
kot odgovornega organa v funkciji izvršilnega organa. Po potrditvi predlaganih projektov
in razreza sredstev so programi posredovani v potrditev Vladi RS. Predlog projektov in
razrez sredstev je Nadzorni odbor potrdil na svoji seji dne 17. 9. 2009.
Ministrstvo za notranje zadeve bo pri implementaciji programov prostovoljnega vračanja
nastopal v vlogi organa za dodelitev, pri vseh ostalih predlaganih programih pa v vlogi
izvršilnega organa.
Ministrstvo za notranje zadeve v vlogi organa za dodeljevanje bo na podlagi določil
Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije kot tudi 9. člena Odločbe Komisije o določitvi pravil št. 575/2007/ES objavilo
javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih in nepridobitnih organizacij v okviru
Evropskega sklada za vračanje. Na razpis se bodo lahko prijavile vse zainteresirane osebe,
ki opravljajo dejavnost, ki je predmet razpisa na nepridobitni način. Programi se bodo
ocenili v skladu s kriteriji, primerjalno s programi po posameznih področjih razpisa in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Javni razpis bo pripravila Sluţba za
javne razpise v okviru Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju s pristojnimi
strokovnimi sluţbami. Postopek javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s pisno
odločbo ministra. Komisija bo vodila postopek odpiranja prejetih vlog za dodelitev
sredstev. To se mora izvesti v roku, ki je predviden v javnem razpisu, vendar najkasneje v
roku osmih dni od izteka roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte. O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik.
Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloţeni vsi
zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za
dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem
roku ne dopolnijo, se zavrţejo. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o
njihovem ocenjevanju voditi zapisnik. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev, ki ga skupaj s predlogi sklepov oziroma obvestil predloţi ministru.
Ministrstvo za notranje zadeve bo pri izvajanju večine programov nastopalo v vlogi
izvršilnega organa, ki bo implementacijo programov preneslo na policijo, to je Center za
tujce in na Ministrstvo za pravosodje. Implementacija teh programov bo potekala po
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določilih zakona, ki ureja javno naročanje, in v skladu s podzakonskimi akti, izdanimi na
njegovi osnovi. Glede na ocenjeno vrednost in razpoloţljivo število moţnih izvajalcev se
lahko javno naročilo odda kot odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti, postopek s pogajanji (brez predhodne objave, po predhodni objavi),
postopek zbiranja ponudb (po predhodni objavi, brez predhodne objave), kot naročilo
male vrednosti ali na drug način, določen z zakonom.
Postopek oddaje javnega naročila:
Ministrstvo za notranje zadeve oziroma posredniško telo prične postopek oddaje javnega
naročila za projekt v potrjenem letnem programu na podlagi odobrenega finančnega
načrta. Obenem se potrdi, da so celotni projekt, tehnične zahteve in formalni pogoji
upravičeni ter skladni z odobrenim letnim programom, skladni z 11. členom Odločbe
Komisije o določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 575/2007/ES.
V primeru skrajšanja roka za prejem ponudb skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje,
mora Ministrstvo za notranje zadeve oziroma posredniško telo na portalu javnih naročil ter
v Uradnem listu Evropske unije objaviti predhodno informativno obvestilo.
Ministrstvo za notranje zadeve oziroma posredniško telo izda sklep o začetku postopka
oddaje javnega naročila, imenovanju vodje izvedbe in strokovne komisije za izvedbo
javnega naročila ter pripravi razpisno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo.
Javno naročilo objavi na portalu javnih naročil in glede na ocenjeno vrednost predmeta
javnega naročila tudi v Uradnem listu Evropske unije, po potrebi sklicuje informativne
sestanke in podaja dodatna obvestila in pojasnila razpisne dokumentacije.
Po odpiranju ponudb, ki ga izvaja strokovna komisija in o katerem se vodi zapisnik,
komisija prispele ponudbe pregleda, analizira in oceni.
Na podlagi zapisnika o pregledu in ocenjevanju ponudb se pripravi sklep o oddaji oziroma
izidu javnega naročila, ki se ga posreduje vsem ponudnikom. V primeru, da v zakonskih
rokih ni pisnih opozoril ponudnikov na odločitev naročnika, zahtev ponudnikov po dodatni
obrazloţitvi odločitve o oddaji javnega naročila ali vloţenega revizijskega zahtevka, je
sklep o oddaji oziroma izidu naročila pravnomočen.
Po pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila se pripravi in podpiše pogodba.
Ministrstvo za notranje zadeve oziroma posredniško telo v zakonskem roku objavi izid
postopka javnega naročila oziroma objavo obvestila o oddaji naročila na portalu javnih
naročil in glede na vrednost naročila tudi v Uradnem listu Evropske unije. Po objavi
obvestila o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve oziroma posredniško telo izdela
končno poročilo o oddaji oziroma izidu javnega naročila. V primeru, da javno naročilo ne
uspe ter so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javno naročanje, lahko Ministrstvo za
notranje zadeve oziroma posredniško telo odda javno naročilo na podlagi postopka s
pogajanji.
Podpisnik pogodb je Ministrstvo za notranje zadeve oziroma posredniško telo, ki je vodilo
postopek javnega naročanja. Podpisnik pogodbe je razviden iz samih ukrepov. Telo, ki
realizira ukrep, vodi postopek javnega naročanja in podpiše pogodbo z izvajalcem.
V skladu z obdobjem upravičenosti črpanja sredstev letnega programa 2010 in sredstev
slovenske udeleţbe, planirane v proračunih 2010 in 2011 ter prva polovica 2012, je večina
projektov načrtovana v proračunskem letu 2010. Leto realizacije, ki je navedeno pri
vsakem ukrepu, pomeni predvideno obdobje finančne realizacije v okviru letnega
programa 2010.
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Sredstva Evropskega sklada za vračanje bodo razbremenila stroške izvajanja politike
vračanja v tistem delu, ki se nanaša na odstranitev tujcev. Dodana vrednost Evropskega
sklada za vračanje bo pospešeno povezovanje z nevladnimi in drugimi mednarodnimi
organizacijami, bolj intenzivno sodelovanje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi na
področju pridobivanja dokumentov, zagotavljanje povečanega obsega sredstev za
organizacijo vrnitev tujcev z letali, zagotavljanje dodatnih sredstev za usposabljanja in
izobraţevanja ter povečanje zmogljivosti pravosodnih organov za hitrejšo presojo odločb o
vrnitvi.
SPREMEMBE SISTEMOV UPRAVLJANJA IN NADZORA
Vključitev Ministrstva za pravosodje kot posredniškega telesa v sistem upravljanja in
nadzora.
UKREPI, KI JIH PODPIRA PROGRAM V OKVIRU IZBRANIH PREDNOSTNIH
NALOG
Prednostna naloga 1: Podpora za razvoj strateškega pristopa drţav članic k
upravljanju vračanja

Prostovoljno vračanje drţavljanov tretjih drţav (posebna prednostna naloga)
Namen in obseg ukrepa:
Cilj Republike Slovenije je spodbujanje prostovoljne vrnitve tujcev in pomoč nevladnim in
drugim mednarodnim organizacijam pri izvajanju reintegracijskih programov v drţavi
izvora tujca. V Republiki Sloveniji se prostovoljno vračanje tujcev do tega trenutka ni
izvajalo, zato je interes Republike Slovenije, da se vzpostavi sodelovanje z nevladnimi in
drugimi mednarodnimi organizacijami, ki bodo pripravile ustrezne programe
prostovoljnega vračanja in reintegracije tujcev. Republika Slovenija je zagotovila zakonsko
podlago za vključitev nevladnih in drugih mednarodnih organizacij v postopke
prostovoljnega vračanja tujcev. Le tovrstne organizacije namreč lahko zagotovijo
realizacijo reintegracijskih programov v smislu nudenja socialne, ekonomske in druge
pomoči tujcem v drţavi izvora po vrnitvi. Ministrstvo za notranje zadeve bo v okviru
vsakega letnega programa izvedlo razpis za zbiranje predlogov izvedbe reintegracijskih
programov.
Ministrstvo za notranje zadeve je v letu 2009 prvič objavilo javni razpis za izvajanje
reintegracijskih programov in prostovoljnega vračanja tujcev v drţavo njihovega izvora. Z
letnim programom 2010 se bo nadaljevalo izvajanje programa, začrtanega ţe v letnem
programu 2008 in 2009.
Predvideni prejemniki donacij:
Na podlagi določil Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije ter v skladu z 9. in 10. členom Odločbe Komisije o določitvi
pravil št. 2008/575/ES bo Ministrstvo za notranje zadeve objavilo javni razpis za
sofinanciranje projektov nevladnih in nepridobitnih organizacij.
Po potrebi, navedba upravičenosti glede projektov, ki jih neposredno izvaja odgovorni
organ kot izvršilni organ:
Ni relevantno.
Predvideni količinsko ovrednoteni rezultati in kazalniki, ki jih je treba uporabiti:
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Skrajšanje časa nastanitve tujcev, ki čakajo na odstranitev; povečanje števila odstranjenih
tujcev z območja Republike Slovenije; povečanje pripravljenosti tujcev na vrnitev v drţavo
izvora; zmanjšanje števila prisilno vrnjenih tujcev; varne in humane vrnitve v kritične
drţave; zmanjšanje števila pritoţb tujcev na račun nehumanega vračanja; izvajanje
odstranitve tujcev iz Republike Slovenije v skladu s politiko EU in mednarodnimi trendi na
področju vračanja. Cilj aktivnosti je trajna odstranitev tujca z območja Republike Slovenije
in s tem z območja EU.
Preglednost financiranja EU:
Vsa dokumentacija ter pisna gradiva, povezana s projekti, bodo označena z logotipom EU.
Ministrstvo za notranje zadeve bo v zvezi z izvajanjem programov ustrezno predstavilo
vlogo Evropskega sklada za vračanje tudi upravičencem projektov.
Komplementarnost s podobnimi ukrepi, financiranimi z drugimi instrumenti ES, če je to
primerno:
V Republiki Sloveniji se prostovoljno vračanje do sedaj ni izvajalo niti za begunce niti
tujce, tako da prostovoljno vračanje ni bilo nikoli sofinancirano iz drugih finančnih
instrumentov EU, kot je to na primer Evropski sklad za begunce I in II (European Refugee
Fund I and II). V obdobju zadnjih štirih let sta bili realizirani le dve prostovoljni vrnitvi v
sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM). Prostovoljni vrnitvi sta
financirala IOM in Republika Slovenija iz nacionalnih sredstev.
Finančne informacije:
Za izvedbo ukrepa je predvidenih 147.000 EUR, ki bodo predvidoma porabljeni v letu
2011. Finančna ocena temelji na predvideni reintegraciji v smislu nudenja socialne,
ekonomske in druge pomoči tujcem v drţavi izvora po vrnitvi za 15 oseb. Finančna ocena
je odvisna tudi od mesta reintegracije, to je same drţave in okolja (podeţelje ali mesto),
zato je ocena narejena na povprečju skoraj 10.000 EUR na osebo, pri čemer je 147.000
EUR maksimum za izvedbo programa.

Vračanje drţavljanov tretjih drţav, ki ga izvaja Center za tujce
Namen in obseg ukrepa:
Cilj je poenostavitev in izvajanje prisilnega vračanja drţavljanov tretjih drţav, pri tem pa v
največji meri zagotoviti neposredno vrnitev v drţavo izvora in posledično zmanjšati
verjetnost njegove vrnitve v Republiko Slovenijo oziroma na območje EU.
Upoštevajoč cilje te prednostne naloge bodo Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Center za tujce izvajali sledeče ukrepe:


izvajanje odstranitev z letalom, avtobusom, vlakom in drugimi prevoznimi sredstvi
z namenom povečati izvedbo odstranitev z letalom direktno v drţavo izvora in
obenem zmanjšanje števila odstranitev po kopnem;



organizacija čarterskih prevozov (letalo, avtobus) upoštevajoč načelo
gospodarnosti (število tujcev in oddaljenost drţave izvora) in varnostne ocene;



spremstvo tujcev s strani usposobljenih policistov, medicinskega osebja, skrbnikov
v primeru posebnih kategorij in prevajalcev, ko to narekujejo varnostne ocene;



psiho-socialna pomoč tujcem v času vračanja v drţavo izvora, kadar to zahtevajo
okoliščine;
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izvajanje predhodnih srečanj z lokalnimi organi;



kritje stroškov prevoza tujca znotraj drţave izvora po odstranitvi (odvisno od
oddaljenosti kraja: do 100 km, od 100 do 500 km, nad 500 km, 100, 200 oziroma
400 EUR dodeljenih sredstev).

Delo Centra za tujce zagotavlja, da so vsi postopki vračanja, ki tečejo zoper določeno
osebo, v skladu z vsemi zakonskimi normativi ter izpeljani na za tujca dostojen način. Da
je center pri tem uspešen, dokazujejo statistični podatki, ki kaţejo, da je več kot 90 %
uspešno izvedenih prisilnih vračanj izpeljanih brez uporabe prisilnih sredstev in brez
spremstva policistov. Da se ta raven ohrani in tudi izboljša, je potrebno posebno
pozornost namenjati individualni obravnavi tujca, in sicer svetovanju o moţnostih
prostovoljne vrnitve, pri tem po potrebi uporabiti usposobljene prevajalce in tujcu pred
vrnitvijo omogočiti pregled pri medicinskem osebju. Fazo predpriprave tujca na vrnitev v
drţavo izvora financira Republika Slovenija iz nacionalnih sredstev. V izjemnih primerih,
kadar zdravstveno stanje tujca zahteva, je potrebno pri samem vračanju zagotoviti tudi
spremstvo medicinskega osebja. Prav tako je za uspešno izvedbo odstranitve pri večji
skupini drţavljanov tretjih drţav nujna prisotnost prevajalca. Center za tujce pri vračanju
drţavljanov tretjih drţav prevajalce uporablja v vseh primerih, kadar ni moţna
komunikacija med spremljevalci in tujci v njim razumljivem jeziku.
Izkušnje Centra za tujce kaţejo, da tujec laţje sprejme odločitev o vrnitvi, če se mu
dodelijo minimalna denarna sredstva za nakup hrane in vozne karte za lokalni prevoz po
vrnitvi v drţavo izvora. Ta način pri tujcu spodbudi maksimalno sodelovanje skozi celoten
postopek vračanja (od ugotavljanja identitete, pridobivanja dokumentov za vrnitev, do
same vrnitve).
V primeru vračanja tujca v nekatere tretje drţave je pred samo vrnitvijo tujca potrebno
pridobiti soglasje njihovih imigracijskih organov. Tako imenovano predhodno srečanje
(Advance Party) se opravi v tretji drţavi, preden se tujca dejansko vrne. Namen srečanja
med predstavnikom drţave, ki tujca odstranjuje, in pristojnim organom tretje drţave je,
da se pristojni organ tretje drţave neposredno seznani z vsemi podatki v zvezi z njihovim
drţavljanom, dokumentacijo, na podlagi katerega se bo tujca vračalo, in ostalimi podatki v
zvezi z odstranitvijo. S tem se organizator vračanja izogne morebitnim teţavam pri predaji
tujca pristojnim organom tretje drţave.
Kadar Center za tujce vrača drţavljane tretjih drţav v oddaljene kraje, in če v teh primerih
ne more zagotoviti takojšnje vrnitve spremljevalcev, poskrbi za njihovo nastanitev v
primernem kraju za toliko časa, kot je nujno potrebno za njihovo vrnitev v domovino.
Nastanitev zajema stroške prenočišča in prehrane. Za spremljevalce je potrebno
predhodno pridobiti vsa potrebna dovoljenja za vstop v ciljno drţavo in dovoljenje za
tranzit za ostale drţave, preko katerih bo odstranitev potekala.
Realizacija vseh zgoraj navedenih ukrepov se bo ponovila v vsakem letnem programu
Evropskega sklada za vračanje. Predvidene drţave vrnitve so Kosovo, Srbija, BIH, FRY
Makedonija, Romunija, Albanija, Moldavija, Ukrajina, Irak itd. Glede na pretekle izkušnje
se večina vrnitev izvede v balkanske drţave (30 %).
Predvideni prejemniki donacij:
Prejemnik donacije je odgovorni organ, ki nastopa v vlogi izvršilnega organa in delegira
realizacijo ukrepov Policiji, Centru za tujce, kot organu v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve.
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Po potrebi, navedba upravičenosti glede projektov, ki jih neposredno izvaja odgovorni
organ kot izvršilni organ:
Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je v skladu z nacionalno
zakonodajo edina pristojna za izvajanje prisilnih odstranitev iz drţave. To pomeni, da
vsaka policijska enota, ki obravnava tujca, ki ne izpolnjuje pogojev vstopa oziroma
prebivanja v Republiki Sloveniji, sama izpelje postopek odstranitve iz drţave. Kadar iz
objektivnih razlogov tujca ni mogoče takoj odstraniti iz drţave, se ga nastani v Center za
tujce, ki nadaljuje s postopkom vrnitve. Policija ima na področju prisilnega vračanja
monopolno pozicijo, ki ji jo zagotavlja nacionalna zakonodaja.
Predvideni količinsko ovrednoteni rezultati in kazalniki, ki jih je treba uporabiti:
Pričakovani rezultati:


skrajšanje časa nastanitve tujcev, ki čakajo na odstranitev;



povečanje števila odstranjenih tujcev z območja Republike Slovenije;



povečanje pripravljenosti tujcev na vrnitev v drţavo izvora.

Indikatorji bodo:


število odstranjenih tujcev po kategorijah in po načinu prevoza – ocena 700
odstranitev, od tega 600 z letalom in 100 z avtobusom;



število čarterskih prevozov (letalski in avtobusni) – 2 čarter avtobusa in 2 čarter
letali;



število izvedenih spremstev – 100;



obseg in kakovost nudene psiho-socialne pomoči tujcem v fazi vrnitve;



število srečanj z lokalnimi organi – 4;



število in višina finančnih sredstev, nudena tujcem po vrnitvi – ocena 10.000 EUR.

Cilj aktivnosti je trajna odstranitev tujca z območja Republike Slovenije in s tem z območja
EU.
Preglednost financiranja EU:
Vsa dokumentacija ter pisna gradiva, povezana s projekti, bodo označena z logotipom EU.
Ministrstvo za notranje zadeve bo v zvezi z izvajanjem programov ustrezno predstavilo
vlogo Evropskega sklada za vračanje tudi upravičencem projektov. Spremljevalci bodo
tujce obvestili, da je njihovo pot domov sofinancirala EU.
Komplementarnost s podobnimi ukrepi, financiranimi z drugimi instrumenti ES, če je to
primerno:
V Republiki Sloveniji so bili vsi ukrepi, navedeni v okviru te aktivnosti, do sedaj vedno
financirani iz nacionalnih sredstev.
Finančne informacije:
Ukrep se je izvajal ţe v letu 2009, gre za kontinuirano izvajanje tudi v letu 2010. Za
izvedbo programa je predvidenih 293.000 EUR, ki bodo porabljeni v letu 2010. Cena
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stroškov je pripravljena na podlagi preteklih podatkov, pri čemer je sama realizacija
odvisna od migracijskih gibanj v Republiki Sloveniji.
Prednostna naloga 2

Podpora za sodelovanje med drţavami članicami pri upravljanju vračanja
Namen in obseg ukrepa:
Cilj je povečati sodelovanje med drţavami članicami EU in Agencijo Frontex v postopkih
vračanja, s tem pa zagotoviti trajno odstranitev tujca z območja Republike Slovenije in s
tem z območja EU ter obenem zmanjšati stroške odstranitev tako na ravni Republike
Slovenije kot EU.
Center za tujce bo izvajal sledeči ukrep:


sodelovanje z Agencijo Frotex oziroma z drugimi drţavami članicami EU, pri
organizaciji skupnih vrnitev tako po kopnem kot zraku.

Republika Slovenija bo organizirala čarterske polete in/ali odstranitve po kopnem, pri tem
pa v organizacijo vključila vse zainteresirane drţave članice. Center za tujce bo v sistemu
ICONET obveščal druge drţave članice in agencijo Frontex o načrtovanih odstranitvah in o
moţnostih sodelovanja. Republika Slovenija bo organizirala čarterske polete le v primeru
večjih skupin tujcev iz iste drţave in kadar to zahtevajo varnostne ocene.
S sodelovanjem s sorodnimi organi ţeli Republika Slovenija vzpostaviti redno izmenjavo
informacij o migracijskih tokovih, prenos izkušenj in dobre prakse na področju
pridobivanja dokumentov za drţavljane tretjih drţav ter izmenjavo informacij o najboljših
načinih njihovega vračanja. S takšnim sodelovanjem se vzpostavi tudi medsebojna pomoč
in organizacija skupnih odstranitev. Za slednje je pristojen Center za tujce, ki v zadnjem
obdobju beleţi porast tujcev iz drţav, s katerimi se v postopkih vračanja še ni srečeval.
Gre predvsem za drţavljane drţav afriškega kontinenta, Azije in bivše drţave Sovjetske
zveze. Pri vračanju omenjenih tujcev se je izkazalo kot koristno vključevanje oziroma
sodelovanje pri organiziranju skupnih letov in skupnih odstranitev po kopnem, saj se je na
tak način dosegla trajna in uspešna odstranitev tujca v drţavo izvora.
Realizacija ukrepa se bo ponovila v vsakem letnem programu Evropskega sklada za
vračanje.
Predvideni prejemniki donacij:
Prejemnik donacije je odgovorni organ, ki nastopa v vlogi izvršilnega organa in delegira
realizacijo ukrepov Policiji, Centru za tujce, kot organu v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve.
Po potrebi, navedba upravičenosti glede projektov, ki jih neposredno izvaja odgovorni
organ kot izvršilni organ:
Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je v skladu z nacionalno
zakonodajo edina pristojna za izvajanje prisilnih odstranitev iz drţave. To pomeni, da
vsaka policijska enota, ki obravnava tujca, ki ne izpolnjuje pogojev vstopa oziroma
prebivanja v Republiki Sloveniji, sama izpelje postopek odstranitve iz drţave. Kadar iz
objektivnih razlogov tujca ni mogoče takoj odstraniti iz drţave, se ga nastani v Center za
tujce, ki nadaljuje s postopkom vrnitve. Policija ima na področju prisilnega vračanja
monopolno pozicijo, ki ji jo zagotavlja nacionalna zakonodaja.
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Predvideni količinsko ovrednoteni rezultati in kazalniki, ki jih je treba uporabiti:
Pričakovani rezultat:


večje sodelovanje med drţavami članicami EU in Agencijo Frontex s tem pa
učinkovitejše izvajanje politike vračanja na nivoju EU.

Indikatorji bodo:


število skupnih odstranjenih tujcev z letali ali po kopnem organiziranih s strani
Republike Slovenije, vključujoč vsaj eno drţavo članico EU in po moţnosti Agencijo
Frontex – načrtovano 1 letalo in 1 avtobus.

Cilj aktivnosti je trajna odstranitev tujca z območja Republike Slovenije in s tem z območja
EU in zmanjšanje stroškov odstranitev tako na ravni Republike Slovenije kot EU.
Preglednost financiranja EU:
Vsa dokumentacija ter pisna gradiva, povezana s projekti, bodo označena z logotipom EU.
Ministrstvo za notranje zadeve bo v zvezi z izvajanjem programov ustrezno predstavilo
vlogo Evropskega sklada za vračanje tudi upravičencem projektov. Spremljevalci bodo
tujce obvestili, da je njihovo pot domov sofinancirala EU.
Komplementarnost s podobnimi ukrepi, financiranimi z drugimi instrumenti ES, če je to
primerno:
V Republiki Sloveniji so bili vsi ukrepi, navedeni v okviru te aktivnosti, do sedaj vedno
financirani iz nacionalnih sredstev.
Finančne informacije:
Za izvedbo programa je predvidenih 100.000 EUR, ki bodo porabljeni v letu 2010. Ocena
stroškov je pripravljena na podlagi preteklih podatkov, pri tem pa je potrebno poudariti,
da je sama realizacija odvisna od migracijskih gibanj v Republiki Sloveniji.
Prednostna naloga 3: Podpora za posebna inovativna (med)narodna orodja za
upravljanje vračanja

Sodelovanje s
priseljevanje

konzularnimi

predstavništvi

in

pristojnimi

organi

za

Namen in obseg ukrepa:
Cilj je vzpostaviti in izboljšati učinkovito, stabilno in operativno sodelovanje s tujimi
konzularnimi predstavništvi in pristojnimi organi za priseljevanje v drţavi tujčevega izvora
z namenom identifikacije tujcev in pridobitve potnih listin za vračanje drţavljanov tretjih
drţav ter zagotovitev hitrih in uspešnih odstranitev.
Center za tujce bo izvajal naslednje ukrepe:


vabljenje predstavnikov diplomatsko-konzularnih predstavništev ali organov za
preseljevanje tretjih drţav v Center za tujce z namenom identifikacije tujcev in
izdaje ustreznih dokumentov za vrnitev;



organizacija strokovnih posvetov;
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predhodna srečanja z lokalnimi predstavniki v tretji drţavi pred operacijo
odstranitve.

Z namenom vzpostaviti učinkovito, trajno operativno sodelovanje s tujimi konzularnimi
predstavništvi in pristojnimi organi za priseljevanje v drţavi tujčevega izvora je ključnega
pomena vzpostavitev osebnih stikov med predstavniki domačih in tujih organov. Praksa
kaţe, da predstavništva tujih drţav pred izdajo potovalnega dokumenta opravijo intervju s
tujcem z namenom, da se prepričajo, da gre dejansko za njihovega drţavljana. V
Republiki Sloveniji je trenutno prisotnih pribliţno 50 tujih predstavništev, ki imajo
pristojnost izdati potovalni dokument, sicer so za Republiko Slovenijo pristojna
predstavništva, ki imajo sedeţ v drugi drţavi. V teh primerih je potrebno v postopku
identifikacije zagotoviti prisotnost tujca na pristojnem predstavništvu ali zagotoviti prihod
predstavnika tujega predstavništva v Republiko Slovenijo. V okviru Evropskega sklada za
vračanje se bodo organizirali obiski predstavništev, s katerimi še niso vzpostavljeni
kontakti, okrepili obstoječi komunikacijski kanali, s tem pa se bo povečalo moţnost, da bo
za tujca izdan osebni dokument za vrnitev in da bo tako tujec brez teţav sprejet v drţavo
izvora po njegovi vrnitvi.
Center za tujce ima dobre izkušnje z ugotavljanjem identitete in pridobivanjem
dokumentov na nekaterih tujih predstavništvih, ki imajo sedeţ na Dunaju (Republika
Avstrija) in v Budimpešti (Republika Madţarska), ki imajo akreditacijo za Republiko
Slovenijo. V ta namen bosta v začetku leta 2010 nabavljena dva prenosna računalnika, ki
bosta uporabljena samo za te namene, in sicer za nemotene povezave s Centrom za tujce
in drugimi organi v Republiki Sloveniji iz tujine ali terena oziroma izven sedeţa Centra za
tujce. Namen je v sprejemanju in posredovanju raznih dokumentov, kot so potrdila,
dopisi, nakazila takse ipd., ki so v danem in konkretnem trenutku nujno potrebni za
potrditev identitete in izdajo dokumenta za tujca, ki je v postopku vrnitve.
Realizacija ukrepov se bo ponovila v vsakem letnem programu Evropskega sklada za
vračanje.
Predvideni prejemniki donacij:
Prejemnik donacije je odgovorni organ, ki nastopa v vlogi izvršilnega organa in delegira
realizacijo ukrepov Policiji, Centru za tujce, kot organu v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve.
Po potrebi, navedba upravičenosti glede projektov, ki jih neposredno izvaja odgovorni
organ kot izvršilni organ:
Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je v skladu z nacionalno
zakonodajo edina pristojna za izvajanje prisilnih odstranitev iz drţave. To pomeni, da
vsaka policijska enota, ki obravnava tujca, ki ne izpolnjuje pogojev vstopa oziroma
prebivanja v Republiki Sloveniji, sama izpelje postopek odstranitve iz drţave. Kadar iz
objektivnih razlogov tujca ni mogoče takoj odstraniti iz drţave, se ga nastani v Center za
tujce, ki nadaljuje s postopkom vrnitve. Policija ima na področju prisilnega vračanja
monopolno pozicijo, ki ji jo zagotavlja nacionalna zakonodaja.
Predvideni količinsko ovrednoteni rezultati in kazalniki, ki jih je treba uporabiti:
Pričakovani rezultati:


povečanje števila kontaktov s tujimi predstavništvi;
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povečanje števila pridobljenih potovalnih in drugih dokumentov za potrebe
vračanja tujcev;



skrajšanje časa nastanitve tujcev, ki čakajo na odstranitev;



povečanje števila odstranjenih tujcev z območja Republike Slovenije.

Indikatorji bodo:


število izvedenih identifikacijskih postopkov – ocenjenih 500 postopkov,



število pridobljenih dokumentov za potrebe vračanja, vizumov ali drugih dovoljenj
za potrebe vračanja ali tranzita – 300 dokumentov,



število vzpostavljenih kontaktov,



število izvedenih strokovnih posvetov – 350 srečanj,



število srečanj z lokalnimi predstavniki v drţavi izvora – 4.

Cilj aktivnosti je vzpostavitev učinkovitega in trajnega sistema pridobivanja potrebnih
dokumentov za vrnitev, s tem pa učinkovito izvajanje politike vračanja.
Preglednost financiranja EU:
Vsa dokumentacija ter pisna gradiva, povezana s projekti, bodo označena z logotipom EU.
Ministrstvo za notranje zadeve bo v zvezi z izvajanjem programov ustrezno predstavilo
vlogo Evropskega sklada za vračanje tudi upravičencem projektov.
Komplementarnost s podobnimi ukrepi, financiranimi z drugimi instrumenti ES, če je to
primerno:
V Republiki Sloveniji so bili vsi ukrepi, navedeni v okviru te aktivnosti, do sedaj vedno
financirani iz nacionalnih sredstev.
Finančne informacije:
Za izvedbo programa je predvidenih 20.000 EUR, ki bodo porabljeni v letu 2010, pri
čemer je 2.000 EUR namenjenih za nakup dveh (2) prenosnih računalnikov s podporo za
brezţično komunikacijo. Ocena stroškov je pripravljena na podlagi preteklih podatkov,
povečanih za 10 %, v skladu s pričakovanimi višjimi cenami letalskih kart in drugih
stroškov, pri čemer je sama realizacija odvisna tudi od migracijskih gibanj v Republiki
Sloveniji.

Vzpostavitev trajnega operativnega sodelovanja s prevajalci pri postopkih
ugotavljanja identitete tujcev na podlagi izdelave jezikovnih analiz
Namen in obseg ukrepa:
Cilj Centra za tujce je povečati število identificiranih tujcev, ki so v postopku odstranitve iz
drţave in ki ne sodelujejo v postopkih pridobivanja dokumentov. Namen ukrepa je
vključevanje prevajalcev v postopke ugotavljanja identitete, ki poleg uradnega jezika
določenih drţav poznajo tudi narečja oziroma dialekte, specifične za regije, oziroma
narodnostne pripadnosti. S pomočjo analize jezika se lahko jasno definira območje, od
koder tujec prihaja in je zato lahko osnova za dokazovanje drţavljanstva tujca in
pridobitev ustreznih dokumentov pri konzularnih organih tretjih drţav.
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Center za tujce bo izvajal sledeče ukrepe:


vzpostavitev seznama prevajalcev, ki poleg dobrega poznavanja uradnih jezikov
obvladujejo tudi narečja in dialekte, ki so značilni za posamezne drţave;



vključevanje prevajalcev v postopke identifikacije tujcev z namenom izdelave
jezikovnih analiz (language analyses);



vabilo prevajalcem oziroma ekspertom za jezike iz drugih drţav članic EU v
primerih, kadar jih v Republiki Sloveniji ni na razpolago.

Izkušnje Centra za tujce kot tudi izkušnje sorodnih organov v drugih drţavah članicah EU
kaţejo, da je ob zaprosilu za izdajo dokumentov na diplomatsko-konzularnih
predstavništvih tretjih drţav potrebno predloţiti ustrezna dokazila, da je obravnavani tujec
drţavljan konkretne drţave. Največkrat so to osebni dokumenti ali drugi dokumenti, ki
dokazujejo povezavo tujca z relevantno drţavo. Teţave se pojavijo takrat, ko drţavljan
tretje drţave nima nobenih dokumentov in ne sodeluje v postopku identifikacije z
namenom, da bi se na ta način izognil odstranitvi iz drţave. V teh primerih lahko s
pomočjo prevajalcev oziroma ekspertov za jezike glede na dialekt, ki ga tujec govori,
ugotovi, iz katere drţave prihaja, v nekaterih primerih celo konkretno regijo ali področje v
določeni drţavi. Nekatera diplomatsko-konzularna predstavništva kakovostne analize
poznavanja jezika tujca akceptirajo kot zadosten dokaz za izdajo dokumentov. V kolikor v
Republiki Sloveniji ne bo uspelo najti ustreznega prevajalca, se bo preko mreţe za
obveščanje (ICONET) agencije FRONTEX poskušalo najti strokovnjaka v drugi drţavi
članici EU in ga povabiti k sodelovanju.
Predvideni prejemniki donacij:
Prejemnik donacije je odgovorni organ, ki nastopa v vlogi izvršilnega organa in delegira
realizacijo ukrepov Policiji, Centru za tujce, kot organu v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve.
Po potrebi, navedba upravičenosti glede projektov, ki jih neposredno izvaja odgovorni
organ kot izvršilni organ:
Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je v skladu z nacionalno
zakonodajo edina pristojna za izvajanje prisilnih odstranitev iz drţave. To pomeni, da
vsaka policijska enota, ki obravnava tujca, ki ne izpolnjuje pogojev vstopa oziroma
prebivanja v Republiki Sloveniji, sama izpelje postopek odstranitve iz drţave. Kadar iz
objektivnih razlogov tujca ni mogoče takoj odstraniti iz drţave, se ga nastani v Center za
tujce, ki nadaljuje s postopkom vrnitve. Policija ima na področju prisilnega vračanja
monopolno pozicijo, ki ji jo zagotavlja nacionalna zakonodaja.
Predvideni količinsko ovrednoteni rezultati in kazalniki, ki jih je treba uporabiti:
Pričakovani rezultati:


povečanje števila identificiranih tujcev;



povečanje števila pridobljenih dokumentov, ki so potrebni za vračanje tujcev;



skrajšanje časa nastanitve tujcev, ki čakajo na odstranitev;



krajši postopek identificiranja;



povečanje števila odstranjenih tujcev z območja Republike Slovenije.
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Indikatorji bodo:


število izvedenih identifikacijskih postopkov – ocenitev 200 drţavljanov iz tretjih
drţav;



število zahtevanih dokumentov za potrebe vračanja na osnovi analize jezika –
pribliţno 50 dokumentov;



število sodelovanj s prevajalci iz drugih drţav članic EU – predvidoma 3 primeri.

Cilj aktivnosti je vzpostavitev učinkovitega in trajnega sistema pridobivanja potrebnih
dokumentov za vrnitev, s tem pa učinkovito izvajanje politike vračanja.
Preglednost financiranja EU:
Vsa dokumentacija ter pisna gradiva, povezana s projekti, bodo označena z logotipom EU.
Ministrstvo za notranje zadeve bo v zvezi z izvajanjem programov ustrezno predstavilo
vlogo Evropskega sklada za vračanje tudi upravičencem projektov.
Komplementarnost s podobnimi ukrepi, financiranimi z drugimi instrumenti EU, če je to
primerno:
V Republiki Sloveniji so bili vsi ukrepi navedeni v okviru te aktivnosti do sedaj vedno
financirani iz nacionalnih sredstev.
Finančne informacije:
Za izvedbo programa je predvidenih 20.000 EUR, ki bodo porabljeni v letu 2010. Ocena
stroškov je pripravljena na podlagi preteklih podatkov, pri tem pa je potrebno poudariti,
da je sama realizacija odvisna od migracijskih gibanj v Republiki Sloveniji.

Vzpostavitev trajnega sodelovanja z nevladnimi in drugimi neprofitnimi
organizacijami in društvi
Namen in obseg ukrepa:
Cilj Centra za tujce je vzpostavitev učinkovitega operativnega sodelovanja z nevladnimi in
drugimi neprofitnimi organizacijami ali društvi v postopkih identifikacije tujcev in z
namenom pridobivanja informacij o varnostnih in drugih razmerah v krajih, od koder
drţavljani tretjih drţav prihajajo ali kamor se jih vrača. Namen je tudi identifikacija ţrtev
trgovine z ljudmi in njihovo vključevanje v nacionalne programe o zaščiti ţrtev trgovine z
ljudmi kakor tudi pomoč pri njihovem vključevanju v domače okolje, v kolikor se odločijo
za vrnitev.
Center za tujce bo izvajal sledeče ukrepe:


vzpostavitev sodelovanja z nevladnimi in drugimi neprofitnimi organizacijami ali
društvi, katerih programi so v povezavi z migracijo, migranti ali z misijonarskim
delom;



vključevanje predstavnikov nevladnih ali drugih neprofitnih organizacij v postopke
identifikacije tujcev ali nudenje pomoči pri prostovoljni vrnitvi drţavljana tretje
drţave v smislu navezave stikov z njihovimi druţinami ali sorodniki;



organizacija strokovnih posvetov z namenom izmenjave in primerjave izkušenj,
informacij in dobrih praks glede nezakonitih migracij in migrantov v Republiki
Sloveniji.
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Center za tujce bo posebno pozornost posvetil vzpostavitvi kontaktov z organizacijo, pod
okriljem katere delujejo misijonarji predvsem v Afriki in Aziji. Namen sodelovanja je
pridobivanje verodostojnih informacij o varnostnih in drugih razmerah, ki so pomembne
pri načrtovanju odstranitev. Prav tako so lahko misijonarji vezni člen pri navezavi stikov
tujca, ki je v postopku vračanja, z njegovo druţino ali sorodniki. Ne nazadnje lahko nudijo
Centru za tujce pomoč pri pridobitvi ustreznega dokumenta za neidentificiranega tujca.
Predvideni prejemniki donacij:
Prejemnik donacije je odgovorni organ, ki nastopa v vlogi izvršilnega organa in delegira
realizacijo ukrepov Policiji, Centru za tujce, kot organu v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve.
Po potrebi, navedba upravičenosti glede projektov, ki jih neposredno izvaja odgovorni
organ kot izvršilni organ:
Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je v skladu z nacionalno
zakonodajo edina pristojna za izvajanje prisilnih odstranitev iz drţave. To pomeni, da
vsaka policijska enota, ki obravnava tujca, ki ne izpolnjuje pogojev vstopa oziroma
prebivanja v Republiki Sloveniji, sama izpelje postopek odstranitve iz drţave. Kadar iz
objektivnih razlogov tujca ni mogoče takoj odstraniti iz drţave, se ga nastani v Center za
tujce, ki nadaljuje s postopkom vrnitve. Policija ima na področju prisilnega vračanja
monopolno pozicijo, ki ji jo zagotavlja nacionalna zakonodaja.
Predvideni količinsko ovrednoteni rezultati in kazalniki, ki jih je treba uporabiti:
Pričakovani rezultati:


povečanje števila identificiranih tujcev;



povečanje števila prostovoljnih vrnitev;



skrajšanje časa nastanitve tujcev, ki čakajo na odstranitev;



krajši postopek identificiranja;



povečanje števila odstranjenih tujcev iz območja Republike Slovenije.

Indikatorji bodo:


število izvedenih strokovnih posvetov in sestankov – predvidoma 10.

Temeljni cilj projekta je vzpostavitev trajnega sodelovanja z nevladnimi in drugimi
neprofitnimi organizacijami z namenom pridobivanja informacij iz rizičnih drţav, kamor je
vračanje tujcev še posebej zahtevno, in z namenom pridobivanja morebitne pomoči pri
ugotavljanju identitete tujca oziroma navezave stikov z druţinami ali znanci.
Preglednost financiranja EU:
Vsa dokumentacija ter pisna gradiva, povezana s projekti, bodo označena z logotipom EU.
Ministrstvo za notranje zadeve bo v zvezi z izvajanjem programov ustrezno predstavilo
vlogo Evropskega sklada za vračanje tudi upravičencem projektov.
Komplementarnost s podobnimi ukrepi, financiranimi z drugimi instrumenti ES, če je to
primerno:
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V Republiki Sloveniji so bili vsi ukrepi, navedeni v okviru te aktivnosti, do sedaj vedno
financirani iz nacionalnih sredstev.
Finančne informacije:
Posebne finančne obremenitve z izvajanjem te prednostne naloge se ne pričakuje, ker bo
sodelovanje z nevladnimi in drugimi neprofitnimi organizacijami ali društvi potekalo v
obliki sestankov in strokovnih posvetov. Prioriteta namreč ne zajema izvajanja projektov
vračanja oziroma ponovnega vključevanja vračane osebe v domače okolje (kar je zajeto v
okviru prednostne naloge 1), temveč le izmenjavo izkušenj, informacij in dobre prakse v
drţavi izvora tujca. Morebitni stroški telefonske, videokonferenčne ali druge moţne
komunikacije s predstavniki organizacij ali društev v drţavi, kjer delujejo, se bodo krili iz
proračuna Centra za tujce.
Za izvedbo programa je predvidenih 3.000 EUR, ki bodo porabljeni v letu 2010.
Prednostna naloga 4: Podpora za standarde Skupnosti in najboljše prakse
glede upravljanja vračanja

Usposabljanje izvajalcev, vključenih v postopke vračanja
Namen in obseg ukrepa:
Cilj je izobraţevanje in usposabljanje osebja, ki je kakor koli vključeno v proces vračanja
drţavljanov tretjih drţav.
Republika Slovenija posebno pozornost namenja izobraţevanju in usposabljanju policistov
in drugega osebja, ki sodeluje v postopkih vračanja. S tem namenom se ţe izvajajo
programi usposabljanja, ki jih za potrebe Centra za tujce, predvsem za policiste
spremljevalce, izvaja Policijska akademija. Za civilne usluţbence izobraţevanja potekajo v
zunanjih institucijah. Za uresničitev cilja, to je zagotavljanje visoko usposobljenega in
izobraţenega kadra, bodo realizirani naslednji izobraţevalni programi in druge oblike
usposabljanja:


usposabljanje policistov spremljevalcev,



usposabljanje socialnih delavcev in medicinskega osebja,



usposabljanje na področju humanega ravnanja s tujci in spoštovanja človekovih
pravic,



usposabljanje na področju poznavanja zgodovine, kulture, običajev, religije, jezika
drţav, iz katerih prihajajo tujci,



jezikovno usposabljanje,



sodelovanje na mednarodnih forumih, sodelovanje na konferencah in seminarjih
ekspertov na področju vračanja tujcev,



srečanje ekspertov Centra za tujce s predstavniki Urada za meje azil in migracije,
Ministrstva za notranje zadeve, Republike Kosovo z namenom izmenjave najboljših
praks na področju vračanja.

V okviru te prednostne naloge so predvideni tudi sestanki ekspertov iz drugih drţav članic
pa tudi predstavnikov nevladnih organizacij in drugih neprofitnih organizacij s področja
vračanja s ciljem izmenjave dobrih praks na področju identifikacije, pridobivanja
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dokumentov, organizacije vrnitev, prostovoljnega vračanja in reintegracijskih programov,
izmenjave informacij o drţavah izvora itd.
Stalno in kakovostno izobraţevanje in usposabljanje osebja, ki je na kakršen koli način
vključeno v proces vračanja drţavljanov tretjih drţav, je izjemnega pomena za uspešno
izpeljano operacijo ob doslednem spoštovanju vseh temeljnih pravic oseb, ki se jih vrača.
Na področju obravnave tujcev je strokovnost in usposobljenost edino vodilo, ki vodi do
rezultatov, ki so v skladu z mednarodnimi standardi, hkrati pa tudi sprejemljivi za tujca, ki
se ga vrača v drţavo izvora.
Usposabljanj se bodo udeleţili policisti spremljevalci, socialni delavci in medicinsko osebje.
Izobraţevanja bodo potekala tudi na področju humanega ravnanja s tujci in spoštovanja
človekovih pravic in na področju poznavanja zgodovine, kulture, običajev, religije, jezika
drţav, iz katerih prihajajo tujci. V okviru te aktivnosti je prav tako predvideno sodelovanje
na mednarodnih forumih, konferencah in seminarjih ekspertov s področja vračanja.
Posebna pozornost bo namenjena področju komunikacije in reševanja konfliktov s
poudarkom na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin. Z namenom, da bi bili postopki
prisilnega vračanja drţavljanov tretjih drţav zakoniti, strokovni in v skladu z vsemi
mednarodnimi načeli in standardi ter evropskimi smernicami (Direktiva o vračanju
nezakonitih priseljencev), bodo izvedena izobraţevanja in usposabljanja usluţbencev
centra, ki spremljajo tujce pri vračanju. Tečaji tujih jezikov so namenjeni laţjemu
sporazumevanja osebja centra z nastanjenimi tujci kot tudi spremljevalcem pri organizaciji
skupnih vrnitev (letov ali avtobusnih prevozov), v kateri sodeluje več drţav članic EU.
Statistični podatki Centra za tujce za obdobje od 2005 do 2008 kaţejo, da je bilo glede na
drţavljanstvo največ sprejetih in odstranjenih oseb iz Republike Kosovo. Do razglasitve
neodvisnosti Kosova (tj. v letu 2008) je vse postopke v zvezi z repatriacijo vodil UNMIK,
nakar je to prevzel Urad za meje, azil in migracije, ki deluje v okviru Ministrstva za
notranje zadeve (Department for Border, Asylum and Migration) Republike Kosovo.
Sodelovanje Centra za tujce z omenjenim uradom poteka nemoteno in se v glavnem
nanaša na ugotavljanje in potrjevanje identitete oseb ter usklajevanje terminov in drugih
formalnosti pri prevzemu oseb.
Center za tujce bo v finančnem letu 2010 zato v sklopu izobraţevanj in izmenjave dobrih
praks organiziral srečanje svojih ekspertov z usluţbenci Urada za meje, azil in migracije,
katerega glavni cilj je vzpostavitev operativnega sodelovanja med sluţbama in analiza
obstoječe prakse skupnega dela. Namen dogodka bo tudi širitev politike in načel EU pri
reševanju problematike na področju nezakonite migracije. Ob tej priloţnosti bo Center za
tujce predstavil svoje izkušnje in dobro prakso na področju nastanitve in oskrbe tujcev, ki
jih ima v postopku do odstranitve iz drţave in standarde EU s področja varstva pravic pri
izvajanju ukrepov odstranitve tujcev z njenega območja.
Realizacija ukrepov se bo ponovila v vsakem letnem programu Evropskega sklada za
vračanje
Predvideni prejemniki donacij:
Prejemnik donacije je odgovorni organ, ki nastopa v vlogi izvršilnega organa in delegira
realizacijo ukrepov Policiji, Centru za tujce, kot organu v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve.
Po potrebi, navedba upravičenosti glede projektov, ki jih neposredno izvaja odgovorni
organ kot izvršilni organ:
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Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je v skladu z nacionalno
zakonodajo edina pristojna za izvajanje prisilnih odstranitev iz drţave. To pomeni, da
vsaka policijska enota, ki obravnava tujca, ki ne izpolnjuje pogojev vstopa oziroma
prebivanja v Republiki Sloveniji, sama izpelje postopek odstranitve iz drţave. Kadar iz
objektivnih razlogov tujca ni mogoče takoj odstraniti iz drţave, se ga nastani v Center za
tujce, ki nadaljuje s postopkom vrnitve. Policija ima na področju prisilnega vračanja
monopolno pozicijo, ki ji jo zagotavlja nacionalna zakonodaja.
Predvideni količinsko ovrednoteni rezultati in kazalniki, ki jih je treba uporabiti:
Pričakovani rezultati:


povečana usposobljenost vseh zaposlenih;



povečana varnost oseb, ki sodelujejo v postopkih vračanja;



zmanjšano število pritoţb tujcev na postopek;



spoznavanje mednarodnih trendov in seznanitev z evropsko Direktivo o vračanju
nezakonitih priseljencev.

Indikatorji bodo:


število izvedenih usposabljanj po vsebini in obsegu – 5 različnih vsebinskih
programov;



število in struktura udeleţencev usposabljanj – 30 tečajnikov;



število mednarodnih sodelovanj, udeleţb na forumih, konferencah – 3;



srečanje ekspertov Republike Slovenije in Republike Kosovo.

Cilj aktivnosti je učinkovito izvajanje politike vračanja na človeku dostojen, prijazen in
učinkovit način ter v skladu z evropskimi smernicami ter zagotovljena varnost osebja, ki
sodeluje v vseh postopkih vračanja.
Preglednost financiranja EU:
Vsa dokumentacija ter pisna gradiva, povezana s projekti, bodo označena z logotipom EU.
Ministrstvo za notranje zadeve bo v zvezi izvajanjem programov ustrezno predstavilo
vlogo Evropskega sklada za vračanje tudi upravičencem projektov.
Komplementarnost s podobnimi ukrepi, financiranimi z drugimi instrumenti ES, če je to
primerno:
V Republiki Sloveniji so bili vsi ukrepi, navedeni v okviru te aktivnosti, do sedaj vedno
financirani iz nacionalnih sredstev.
Finančne informacije:
Za izvedbo programa je predvidenih 53.000 EUR, ki bodo porabljeni predvidoma v
proračunskem letu 2010. Finančna ocena temelji na finančnih podatkih o realiziranih
usposabljanjih, seminarjih, mednarodnih konferencah ipd.

Povečanje zmogljivosti pravosodnih organov za hitrejšo presojo odločb o
vrnitvi, zoper katere je bila vloţena pritoţba
Namen in obseg ukrepa:
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V sodelovanju z Upravnim sodiščem RS in Vrhovnim sodiščem RS bo Ministrstvo za
pravosodje, Center za izobraţevanje v pravosodju, pristopilo k izvedbi izobraţevanj in
usposabljanj z namenom zagotoviti učinkovito in pošteno presojo odločb o vračanju
nezakonito prebivajočih drţavljanov tretjih drţav.
S tem namenom bo Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraţevanje v pravosodju:


organiziral mednarodno konferenco z namenom izobraţevanja domačih sodnikov,
javnih usluţbencev ter predstavnikov nevladnih organizacij, vključujoč prakso
upravnih organov oziroma sodišč in primerjava pravnih predpisov, ki
implementirajo Direktivo 2008/115/ES.



organiziral seminar in skupno usposabljanje za osebje pravosodnih organov na
področju vračanja azila,



organiziral študijski obisk Evropskega sodišča za človekove pravice in sedeţa
Zdruţenih narodov, Visokega komisariata Zdruţenih narodov za begunce (UNHCR),



organiziral specializirana jezikovna usposabljanja,



zagotovil nakup ustrezne strokovne literature.

Vse zgoraj nanizane aktivnosti so namenjene strokovnemu usposabljanju sodnikov.
Predvideni prejemniki donacij:
Prejemnik donacije je odgovorni organ, ki nastopa v vlogi izvršilnega organa in delegira
realizacijo ukrepa Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraţevanje v pravosodju.
Po potrebi, navedba upravičenosti glede projektov, ki jih neposredno izvaja odgovorni
organ kot izvršilni organ:
Ministrstva za pravosodje je v skladu z nacionalno zakonodajo edino pristojno za izvajanje
izobraţevanja v pravosodju. Na podlagi Zakona o sodiščih je minister, prisojen za
pravosodje ustanovil Center za izobraţevanje v pravosodju (CIP), ki skrbi za strokovno
izpopolnjevanje ter usposabljanje za delo v pravosodnih organih. V okviru CIP se
organizira in skrbi za izvedbo izobraţevanja upravnih in vrhovnih sodnikov.
Predvideni količinsko ovrednoteni rezultati in kazalniki, ki jih je treba uporabiti:
Pričakovani rezultat je povečanje zmogljivosti pravosodnih organov za hitrejšo presojo
odločb o vrnitvi, v sklopu le-tega pa:


boljše izvajanje sodne kontrole nad upravnimi akti o vračanju oseb, ki nezakonito
bivajo na ozemlju drţav članic EU,



povečanje strokovnosti in usposobljenosti pravosodnih organov za hitrejšo presojo
odločb o vrnitvi,



poglobitev sodelovanja med drţavami članicami v okviru integriranega upravljanja
vračanja in njegovega izvajanja,



seznanitev s sodno prakso procesnih standardov posameznih drţav.

Preglednost financiranja EU:
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Vsa dokumentacija ter pisna gradiva, povezana s projekti, bodo označena z logotipom EU.
Ministrstvo za notranje zadeve bo v zvezi z izvajanjem programov ustrezno predstavilo
vlogo Evropskega sklada za vračanje tudi širši javnosti.
Komplementarnost s podobnimi ukrepi, financiranimi z drugimi instrumenti ES, če je to
primerno:
V Republiki Sloveniji so bili vsi ukrepi, navedeni v okviru te aktivnosti, do sedaj vedno
financirani iz nacionalnih sredstev.
Finančne informacije:
Za izvedbo programa je predvidenih 175.500 EUR, ki bodo porabljeni predvidoma v letu
2010. V stroških so zajeti stroški organizacije, stroški predavateljev, potni stroški,
dnevnice itd.
TEHNIČNA POMOČ
Namen tehnične pomoči:
Namen tehnične pomoči je izvedba letnega programa sofinanciranega s strani Evropskega
sklada za vračanje na transparenten in finančno učinkovit način.
Odgovorni organ bo sredstva za tehnično pomoč namenil za dejavnosti, ki zadevajo
tehnično in upravno pomoč pri pripravi in izvedbi letnega programa, dejavnosti
informiranja in prepoznavnosti sofinanciranja iz Evropskega sklada za vračanje, tisk in
distribucijo različnih publikacij in gradiv ter različne objave v uradnih in drugih
publikacijah. Iz tehnične pomoči se bo financirala tudi končna evalvacija programa.
Ker za vse štiri sklade nastopa en odgovorni organ, organ za potrjevanje in revizijski
organ, se bodo iz sredstev tehnične pomoči financirali tudi upravičeni stroški, povezani z
delovanjem teh organov, vendar pa se bodo ukrepi tehnične pomoči za stroške dela,
opreme, aktivnosti informiranja in druge stroške, ki jih ne bo mogoče jasno pripisati
posameznemu skladu zdruţevali v ukrepih tehnične pomoči pri Skladu za zunanje meje.
V okviru letnega programa 2010 Evropskega sklada za vračanje načrtujemo evalvacijo
programa v skupni vrednosti 30.000 EUR, ki se bo realizirala v letu 2013.
Pričakovani količinsko ovrednoteni rezultati:
Načrtovana tehnična pomoč bo zagotovila kakovostno upravljanje Sklada s strani
odgovornega organa, organa za potrjevanje in revizijskega organa na področjih:


informiranost in prepoznavnost dejavnosti, financiranih iz Evropskega sklada za
vračanje;



objave informacij v uradnih in drugih publikacijah glede javnih razpisov in drugih
obvestil;



tisk in distribucija informacijske brošure in strokovnih gradiv;



prevodi različnih publikacij in gradiv ter strokovne literature v tuje jezike,



končna evalvacija programa,



upravičeni stroški nadzornega organa, odgovornega organa in organa za
potrjevanje, potrebni za njihovo učinkovito delovanje,
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objava informacij o končnih upravičencih in projektih na spletni strani Ministrstva
za notranje zadeve (Ministrstvo za notranje zadeve, 2010).

Preglednost financiranja EU:
Sofinanciranje Evropskega sklada za vračanje bo jasno razvidno pri vsaki aktivnosti, ki se
bo nanašala na projekte, sofinancirane s strani Evropskega sklada za vračanje v skladu z
Odločbo Komisije o določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 575/2007/ES.
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Tabela 10: Osnutek finančnega načrta (letni program 2010) – sklad za vračanje

Letni program 2010 - Osnutek finančnega načrta
Tabela 1: Pregledna razpredelnica
Država članica: Republika Slovenija
Sklad: Sklad za vračanje

(EUR – tekoče cene)
3.1.1. Prostovoljno vračanje državljanov tretjih držav (posebna
prednostna naloga 1.1)
3.1.2. Vračanje državljanov tretjih držav, ki ga izvaja Center za tujce
Skupaj prednostna naloga 1
3.2.1. Podpora za sodelovanje med državami članicami pri
upravljanju vračanja
Skupaj prednostna naloga 2
3.3.1. Sodelovanje s konzularnimi predstavništvi in pristojnimi organi
za priseljevanje
3.3.2. Vzpostavitev trajnega operativnega sodelovanja s prevajalci pri
postopkih
ugotavljanja identitete tujcev na podlagi izdelave jezikovnih analiz
3.3.3. Vzpostavitev trajnega sodelovanja z nevladnimi in drugimi
neprofitnimi
organizacijami in društvi

Ref.
Ref.
Posebna
prednostna prednostna
naloga
naloga
1
1
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Prispevek
Skupnosti
(a)

Javna
dodelitev
(b)

SKUPAJ
(c=a+b)

1 110.250,00 36.750,00 147.000,00
219.750,00 73.250,00 293.000,00
330.000,00 110.000,00 440.000,00
25.000,00 100.000,00
25.000,00 100.000,00

% ES
(d=a/c)

Delež
skupnega
zneska
(e=c/skupaj c)

75,00%
75,00%
75,00%

17,47%
34,82%
52,29%

75,00%
75,00%

11,88%
11,88%

2

75.000,00
75.000,00

3

15.000,00

5.000,00

20.000,00

75,00%

2,38%

3

15.000,00

5.000,00

20.000,00

75,00%

2,38%

3

2.250,00

750

3.000,00

75,00%

0,36%

Skupaj prednostna naloga 3
3.4.1. Usposabljanje izvajalcev vključenih v postopke vračanja
3.4.2. Povečanje zmogljivosti pravosodnih organov za hitrejšo
presojo odločb
o vrnitvi, zoper katere je bila vložena pritožba
Skupaj prednostna naloga 4
Skupaj
Tehnična pomoč
Skupaj

4

4

32.250,00 110.750,00
39.750,00 13.250,00

43.000,00
53.000,00

75,00%
75,00%

5,11%
6,30%

131.625,00 43.875,00 175.500,00 75,00%
171.375,00 57.125,00 228.500,00 75,00%
608.625,00 202.875,00 811.500,00 75,00%
30.000,00
30.000,00 100,00%
638.625,00 202.875,00 841.500,00 75,89%

20,86%
27,15%
96,43%
3,57%
100,00%

Opomba: Sredstva skupnosti, dodeljena Republiki Sloveniji iz Evropskega sklada za vračanje za letni program 2010, znašajo 1.054.405,86 EUR. Republika Slovenija
je prijavila
projekte v skupni višini 841.500,00 EUR, pri čemer bo znašal prispevek skupnosti 638.625 EUR. Delež sofinanciranja Skupnosti znaša do 75,89 %, vključujoč
tehnično pomoč.
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