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POVZETEK
Magistrsko delo skozi praktičen primer zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav na
zunanji schengenski meji Slovenije preučuje neposredno uporabo prava EU. Temeljni
predpis, ki določa zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav v Franciji, Nemčiji, Belgiji,
Nizozemski, Luksemburgu, Italiji, Španiji, Portugalski, Grčiji, Avstriji, Finski, Švedski,
Danski, Malti, Češki, Slovaški, Poljski, Latviji, Litvi, Estoniji, Madžarski, Norveški, Islandiji,
Švici, Liechtensteinu in Sloveniji je Uredba EU (bolj znana kot Zakonik o schengenskih
mejah). V njej so predpisani pogoji, ki jih morajo državljani tretjih držav izpolnjevati za
vstop na schengensko območje. Ti pogoji so analizirani skozi ustavo, različne uredbe EU,
sodbe Sodišča EU in Upravnega sodišča Republike Slovenije ter prakso. Ob zavrnitvi
vstopa državljanov tretjih držav so preučeni tudi pogoji zavrnitve vstopa oseb, ki imajo
pravico do prostega gibanja po pravu EU, ki jo ureja Zakon o tujcih skozi implementacijo
Direktive o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja.
Magistrsko delo vsebuje procesno analizo izdaje upravnega akta »Zavrnitev vstopa na
meji« državljanom tretjih držav in akta »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« pri
osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU ter specifične okoliščine glede
na druge upravne postopke. Iz mednarodne primerjave s Hrvaško, ki ni članica
schengenskega območja je razvidno, da so postopki zavrnitve vstopa in izdaja akta o
zavrnitvi vstopa v Hrvaško po vstopu te države v EU, vsebinsko podobni Sloveniji ter
ostalim članicam schengenskega območja.
V empiričnem delu magistrskega dela je bilo pri osebah, ki imajo pravico do prostega
gibanja po pravu EU ugotovljeno, da je bilo v letih med 2008 in 2012 teh zavrnitev vstopa
zelo malo (le 34 oseb), zato se je nadaljnja analiza osredotočila le na zavrnitev
državljanov tretjih držav, kjer se neposredno uporablja pravo EU. Pri slednjih je bilo v letih
med 2008 in 2012 zavrnjenih 40351 tujcev iz 97 držav sveta. Najpogostejši zavrnitveni
razlog na slovenskem delu zunanje schengenske meje je ne posedovanje veljavnega
vizuma, ki je najpogostejši tudi na območju 26-terice schengenskih držav. Sledi razlog, da
tujec predstavlja grožnjo javnemu redu, za njim sledita razloga razpis ukrepa zavrnitve
vstopa v SIS zoper tujca in razlog prekoračitve časa dovoljenega bivanja. Slednjemu bo
potrebno v bodoče posvetiti več pozornosti zaradi preprečevanja nezakonitega prebivanja
znotraj schengenskega območja. Po ugotovitvah analize je Slovenija pomembna država
schengenskega območja, saj zaseda peto mesto po številu zavrnitev, znotraj 26-terice.
Slovenija je največ državljanov tretjih držav zavrnila iz neposredne soseščine, predvsem iz
Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine. Pritožb na izdane upravne akte zavrnitve vstopa
je bilo zelo malo, kar kaže, da slovenski policisti že na prvi stopnji vodijo upravni postopek
ustrezno. To potrdi tudi sodno varstvo, saj je bila v letih 2010-2012 le ena sodba v prid
državljana tretje države.
Ključne besede: zavrnitev vstopa na meji, pravo EU, uredbe, direktive, Zakonik o
schengenskih mejah, prvostopenjski upravni akt
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SUMMARY
APPLICATION OF THE EUROPEAN UNION LAW IN THE REFUSAL OF
ENTRY AT THE BORDER UPON THE EXTERNAL SCHENGEN BORDER
REPUBLIC OF SLOVENIA
Master´s thesis through a practical example refusal of entry third citizens on the outside
schengen borders of Slovenia examines direct application of EU law. Basic regulation,
which provides for refusal of entry of third-county nationals in France, German, Belgium,
the Netherlands, Luxembourg, Italy, Spain, Portugal, Greece, Austria, Finland, Sweden,
Denmark, Malta, Czech Republic, Slovakia, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Hungary,
Norway, Iceland, Switzerland, Lichtenstein and Slovenia is EU regulation (better known as
schengen borders code). There are prescribed conditions, which must be met by thirdcounty nationals for entry into the schengen area. This conditions were analyzed through
the constitution, different regulation EU, court decisions EU and administrative court
republic of Slovenia and practice. The refusal of entry of third-country nationals are
examined conditions refuse entry of persons, who have the right to move under the EU
law, governed by the implantation directive on the right citizens EU and there family
members to move.
Master´s thesis contains a procedural analysis of the issue of an administrative act «
Refusal of entry at the border« third-country nationals and act »Refused entry into the
Republic of Slovenia« in people who have right to move under the EU law and specific
circumstances in relation to other administrative procedures. From the international
comparisons with the Croatian, which isn´t a member schengen area, it´s apparent, that
the procedures for refusing entry and edition of the act of refusing entry into the Croatian
after entering that country in EU, content similar like Slovenia and the others schengen
members.
In the empirical part master´s thesis were in subjects who have the right to move under
the EU law found, that in period between 2008 and 2012 of refusing entry was very little
(only 34 persons), therefore the further analysis focus only refusing entry citizens of thirdcountries, which is directly applicable EU law. In the period between 2008 and 2012 was
refused 40351 foreigners from 97 countries of the world. The most common reasons for
refusal on Slovenian part the external schengen board is, they don´t have a valid visa,
which is the most common also the area schengen countries, following reason, that
foreigner presents threat public policy, behind him followed by ground alert for refusal of
entry into system SIS against foreigner and reason exceeding the limit of authorized stay.
The latter will be necessary in the future give more attention because of prevention of
illegal stay within the schengen area. The analysis is Slovenia important country in
schengen area, it occupies fifth place of terms of the number of rejection, inside
schengen area. Slovenia is up to third-country nationals refused from the directly
neighborhood, mainly from Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. Complaints
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issued administrative acts of refusing entry was very little, that means, the Slovenian
police in the first instance lead administrative acts appropriate. This confirms judicial
protection in the period between 2010-2012 was just one judgment in favor of thirdcountry nationals.
Key words: refusal of entry at the border, Eu law, regulation, directive, schengen border
code, first. Level administrative act
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UVOD

V magistrskem delu sem preučila konkreten primer neposredne uporabe Evropskega
prava, ki velja v vseh državah članicah brez kakršnegakoli akta o prenosu na nacionalno
raven. Uredba št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja in Uredba št. 610/2013 o spremembi Uredbe
št. 562/2006 (v nadaljevanju v Zakonik o schengenskih mejah, 2006) je splošno veljavna,
v celoti zavezujoča in neposredno veljavna v vseh državah članicah, tako da predstavlja
»zakon Skupnosti« in ga morajo v celoti upoštevati tisti, ki jih zadeva (fizične osebe,
države članice). Cilj Zakonika o schengenskih mejah je zagotoviti enotno izvajanje
zakonodaje v vseh državah članicah.
Zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav je opredeljena v 13. členu Zakonika o
schengenskih mejah (2006). Tujcu, državljanu tretje države, ki ga na mejnem prehodu
zavrnemo, izdamo upravni akt na »Standardnem obrazcu zavrnitev vstopa na meji«. Ta
akt je predpisan v 2. odstavku 13. člena Zakonika o Schengenskih mejah (2006). Oblika in
vsebina akta pa je predpisana v prilogi V del B v Zakoniku o Schengenskih mejah (2006)
in je enotna za države članice. Omenjeni upravni akt ureja konkretno situacijo in tujcu
prepove vstop v Slovenijo ter posledično tudi v druge države članice.
Jedro magistrskega dela oziroma osrednji predmet mojega preučevanja je zato
»Standardni obrazec zavrnitev vstopa na meji«, ki je akt (obrazec) Evropske unije (v
nadaljevanju EU), ki se ob določenih pogojih sme izdati samo državljanom tretjih držav.
Glede na predmet proučevanja sem ugotovila, da je področje zakonodaje EU, upravnega
prava in tujcev izredno široko področje, o katerem je na voljo kar nekaj literature. Na
področju tujske problematike se dosedanje raziskave ukvarjajo predvsem s primarno in
sekundarno zakonodajo EU, s področjem mednarodne zaščite, upravnega in
prekrškovnega prava, prostega gibanja in prebivanja oseb, vizumske politike ter njihove
uporabe v praksi. Med temi raziskavami pa ni zaslediti veliko del, ki bi se celovito
ukvarjala s postopkom zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav na zunanji schengenski
meji, v povezavi z izdajo konkretne individualne upravne odločbe na »Standardnem
obrazcu zavrnitve vstopa na meji«, zato sem podrobneje preučila to področje.
V zadnjih desetih letih opravljam naloge na področju mejnih zadev in tujcev. Opravljam
naloge varovanja državne meje in mejne kontrole, kjer v postopkih s tujci ugotavljamo
pogoje za vstop v schengenske države. Zakonodaja se je z vstopom Slovenije v EU in
schengenski prostor na tem področju precej spremenila. Zaradi teh sprememb se
schengenskemu pravu vse bolj posvečam. V letu 2011 sem diplomirala na Fakulteti za
državne in evropske študije z diplomsko nalogo Zavrnitev vstopa na schengensko območje
na mejnih prehodih zunanje schengenske kopenske meje na policijski upravi Maribor.
Tokrat pa želim to še nadgraditi s preučitvijo neposredne uporabe Evropskega prava v
postopku zavrnitve vstopa na zunanji schengenski meji Slovenije.

1

Namen magistrskega dela je bil preučiti uporabo Evropskega prava v postopku zavrnitve
vstopa na zunanji Schengenski meji Slovenije in določiti mesto upravnega akta izdanega
na »Standardnem obrazcu zavrnitve vstopa na meji« v hierarhiji pravnih aktov Slovenije
ter analizirati konkreten individualni prvostopenjski pravni akt, ki ga izdajajo slovenski
policisti na mejnih prehodih zunanje schengenske meje Slovenije neposredno na podlagi
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU.
V raziskavi, ki je bila izvedena v okviru magistrskega dela, so bili analizirani posamezni
procesni instituti iz Zakonika o schengenskih mejah in ZTuj-2 in postopkovne posebnosti
vodenja upravnega postopka s področja tujcev, in sicer:
 zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav in
 zavrnitve vstopa oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU.
Oba upravna postopka se vedno začneta po uradni dolžnosti in to še pred vstopom tujca
na ozemlje države članice. Postopek zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav se vodi
neposredno po Zakoniku o schengenskih mejah, ob upoštevanju pooblastila iz ZTuj-2.
Postopek zavrnitve vstopa oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU pa se
vodi v skladu z ZTuj-2. Oba policijska ukrepa zavrnitve vstopa obeh kategorij tujcev sta
tudi krajevno in časovno omejena, saj jih je mogoče izvesti le na mejnem prehodu ob
nameravanem vstopu v državo oziroma na schengensko območje.
Po definiciji iz 5. točke 2. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006) so osebe, ki imajo
pravico do prostega gibanja po pravu EU:
 državljani EU (vse osebe z državljanstvom ene od držav članic EU, 1. člen 20. člena
PDEU, 2012),
 družinski člani državljanov EU, ne glede na njihovo državljanstvo,
 državljani tretjih držav, ki imajo v skladu s pogodbami med EU in njenimi državami
članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega
gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov EU in
 družinski člani državljanov tretjih držav, ki imajo v skladu s pogodbami med EU in
njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani
pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov EU, ne glede na
njihovo državljanstvo.
Državljani tretjih držav so po definiciji iz 6. odstavka 2. člana Zakonika o schengenskih
mejah (2006) katerekoli osebe, ki niso državljani EU v smislu 1. člena 20. člena Pogodbe o
delovanju Evropske unije (v nadaljevanju PDEU) in niso zajete med osebe, ki imajo
pravico do prostega gibanja po pravu EU iz 5. odstavka 2. člana Zakonika o schengenskih
mejah (2006).
V magistrskem delu sem analizirala upravni postopek zavrnitve vstopa državljanov tretjih
držav, ki se vodi po enakih vstopnih pogojih v Franciji, Nemčiji, Belgiji, Nizozemski,
Luksemburgu, Italiji, Španiji, Portugalski, Grčiji, Avstriji, Finski, Švedski, Danski, Malti,
Češki, Slovaški, Poljski, Latviji, Litvi, Estoniji, Madžarski, Norveški, Islandiji, Švici,
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Liechtenstajnu in Sloveniji. Postopek sem analizirala skozi posamezne pogoje zavrnitve
vstopa, ki so določeni iz 5. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006) z namenom, da
sem lahko čim širše obrazložila posamezno točko iz izdanega upravnega akta. Primerjava
navedenega postopka v magistrskem delu med temi 26. državami ni smiselna, saj se
mora ta postopek izvajati na enak način.
Postopek zavrnitve vstopa sem analizirala z uporabo analitične, deskriptivne in statistične
metode (Toš, 1988, str. 62 in Znanstveno raziskovalne metode, 2013).
Tudi osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU je mogoče zavrniti, saj
njihova pravica do vstopa ni absolutna. V teoretični del sem tako vključila tudi postopek
zavrnitve vstopa teh oseb, ki se smejo zavrniti v skladu z nacionalno zakonodajo. Tudi v
tem primeru je bil postopek v nacionalno zakonodajo prenesen iz Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta, št. 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih
članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo
(EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS,
73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (v
nadaljevanju Direktiva 2004/38/ES).
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti:
 kateri od taksativno naštetih pogojev zavrnitve vstopa iz upravnega akta izdanega
na »Standardnem obrazcu zavrnitve vstopa na meji« so najpogostejši,
 kako Sodišče EU razlaga posamezna predhodna vprašanja povezana s pogoji
zavrnitve državljanov tretjih držav v zvezi 267. členom PDEU,
 primerjava tega akta z aktom (obrazcem) zavrnitve vstopa v Hrvaško, ki ni članica
schengenskega območja.
V magistrskem delu sem analizirala tudi nekaj izbranih odločb Upravnega sodišča
Republike Slovenije, ki navajajo razloge pritožb državljanov tretjih držav, ki se niso
strinjali z odločitvijo prvostopenjskega in drugostopenjskega organa v zvezi zavrnitve
vstopa državljanov tretjih držav.
Magistrsko delo poleg uvoda (prvo poglavje) obsega sedem zaokroženih poglavij.
Drugo poglavje obravnava pravno regulacijo povezano z zavrnitvijo vstopa tujcev na
schengenski meji, ki obsega določbe Ustave Republike Slovenije, pojem prava EU z
temeljnimi načeli, schengensko pravo, zunanje in notranje meje, različne kategorije oseb
ter materialne določbe neposredne in posredne uporabe prava EU.
Tretje poglavje teoretično obravnava pojem zavrnitve vstopa, njegove specifične
okoliščine glede na druge upravne postopke, mejno kontrolo s pooblastili policije ter
vodenje postopka v državah članicah schengenskega območja.
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Četrto poglavje celovito obravnava in analizira procesne posebnosti izdaje akta zavrnitve
vstopa na meji obema kategorijama oseb glede na Zakonik o schengenskih mejah in ZTuj2 skozi uvedbo postopka, ugotovitveni postopek skozi značilnosti in sestavine obeh
odločb, ki so preučene s pomenom obličnosti, njihovo izdajo ter vročitvijo. Prav tako
obravnava pritožbe zoper akte o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav in sodni nadzor
skozi izbrane študije primerov.
Peto poglavje identificira skupne značilnosti neposredne uporabe prava EU skozi razloge
za zavrnitev vstopa, ki so za državljane tretjih držav enaki v vseh državah članicah
schengenskega območja, saj so določeni v Uredbi EU. Razloge iz uredbe primerja z
razlagami Sodišča EU. Skozi prakso iz tega področja sem dodala tudi svoj prispevek k
razumevanju teh razlogov.
V šestem poglavju je mednarodna primerjava s Hrvaško, ki še ni članica schengenskega
območja.
Sedmo poglavje predstavlja rezultate analize izdanih aktov zavrnitve državljanov tretjih
držav ter preverjanje hipotez. Opredeljuje tudi prispevek k znanosti, stroki in praksi.
V zaključku je podan vsebinski povzetek in predstavljeni so zaključni sklepi celotnega
magistrskega dela.
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PRAVNI AKTI, SCHENGEN IN PRAVNA REGULACIJA NA
PODROČJU TUJCEV

2.1

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustava je temeljni in hkrati tudi najvišji splošni pravni akt z največjo pravno močjo v
hierarhiji splošnih pravni aktov določene države (Kaučič in Grad, 2008, str. 34).
Magistrsko delo preučuje neposredno uporabo prava EU, zato je v našem pravnem redu
najpomembnejši 3a. člen Ustave Republike Slovenije (URS) ki določa, da se lahko z
mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki
temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokraciji in načelih
pravne države. Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij na
katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic se v Sloveniji uporabljajo v
skladu s pravno ureditvijo teh organizacij. Tako so uredbe EU splošno veljavne ter se v
Sloveniji uporabljajo neposredno (Šumah Kotnik, 2006, str. 9).
Tujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene z
ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo državljani
Slovenije (13. člen URS). Pravice in svoboščine delimo na človekove in državljanske
pravice. Človekove pravice so tiste pravice, ki jih imamo vsi ljudje, neodvisno od
pravnopolitičnega statusa. Državljanske pravice pa imajo le državljani določene države, ne
pa tudi tujci (Kaučič in Grad, 2008, str. 97).
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje,
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Ustava tako zagotavlja , da smo pred zakonom vsi enaki (14. člen URS).
Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti
odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih (25.
člen URS). Tako je zagotovljena pritožba tudi zoper akt zavrnitve vstopa na meji.
Svoboda gibanja je opredeljena v 32. členu URS, ki govori, da ima vsakdo pravico, da se
prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. Tujcem
se na podlagi zakona lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej (3. odstavek 32.
člena URS). Skladno s to določbo ustave je v ZTuj-2 urejena pravica vstopa v državo,
zavrnitev vstopa, vizumi, prebivanje, odpoved prebivanja in prisilna odstranitev tujca iz
države (Kaučič in Grad, 2008, str. 124-125). Večina omenjenega pa je urejena že v
uredbah EU in se v Sloveniji neposredno uporablja na podlagi 3a. člena URS.
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Države imajo pravico, da omejijo vstop tujcem v državo in ta pravica zavrnitev vstopa je
pred ustavno pravico svobode gibanja. Tudi iz sodne prakse Upravnega in Vrhovnega
sodišča izhaja, da ustavna pravica svobode gibanja določena z ustavo ni absolutna
pravica, saj ne pomeni, da tujcu ob vstopu in gibanju v državi ne bi bilo treba izpolnjevati
pogojev določenih z zakonom. Podobno sodno prakso je mogoče povzeti iz Evropskega
sodišča za človekove pravice, saj med pravicami, ki jih določa EKČP ni pravice, ki bi tujcu
izrecno zagotavljala pravico do vstopa v državo (Šaloven, 2007, str. II).
Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi Ustave in zakonov
(2. odstavek 120. člena URS). Proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev
javnih pooblastil je zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in
organizacij (3. odstavek 120. člena URS).
Upravno delovanje je praviloma izpostavljeno notranjemu in zunanjemu nadzoru
zakonitosti delovanja. Notranji nadzor poteka znotraj same uprave in ga izvajajo višji
upravni organi nad nižjimi (ministrstvo za notranje zadeve nad policijo, generalna
policijska uprava nad policijskimi upravami, policijske uprave nad policijskimi postajami).
Zunanji nadzor pa izvajajo sodišča, kot sodni nadzor nad upravnim delovanjem, z
namenom varovanja pravic posameznika (Kaučič in Grad, 2008, str. 305).

2.2

EVROPSKO PRAVO, PRAVO EU, PRAVO ES, TEMELJNA NAČELA,
HIERARHIJA PRAVNIH AKTOV EU TER PRAVNO VARSTVO

Od vstopa Slovenije v EU se poleg nacionalnega prava neposredno uporablja tudi pravo
EU (Šaloven in Janc, 2007, str. 21), ker je skladno s 3a. členom URS. To velja tudi pri
postopku zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav. Trstenjakova (2010, str. 3) pa še
dodaja, da je k temu veliko prispevala uveljavitev Lizbonskih pogodb.
Kaj pomenijo trije različni pojmi: Evropsko pravo, pravo EU in pravo Evropske skupnosti (v
nadaljevanju ES), ki se v pravnih publikacijah pogosto prepletajo?
Pojem »evropsko pravo« ima več pomenov. V širšem geografskem smislu gre za pravo, ki
je skupno državam na prostoru med Nordkappom na severu in Gibraltarjem na jugu ter
Uralom na vzhodu in Atlantikom na zahodu, oziroma tisto, kar imajo pravni redi evropskih
držav skupnega. Ta pravila se označujejo kot »ius commune Europaeum«. To skupno
evropsko pravo temelji zlasti na vplivu rimskega prava in na kodifikaciji civilnega prava v
Franciji in Nemčiji ter tudi na druge države. Prav tako pojem evropskega prava v
geografskem smislu vključuje tudi dvostranske in večstranske mednarodne konvencije, ki
so jih med seboj sklenile evropske države. V ožjem smislu pa se pojem označuje kot
pravo evropskih gospodarski integracij, predvsem EU in Evropska skupnost za atomsko
energijo (v nadaljevanju ESAE) (Ferčič in dr., 2011, str. 19).
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Pojem »pravo EU« zajema celovit sistem pravnih pravil in načel, ki jih sprejemajo
institucije EU. To pravo temelji na Pogodbi o Evropski uniji (v nadaljevanju PEU), PDEU in
Listin EU o temeljih pravicah. Takšno vsebino prava EU je opredelila Lizbonska pogodba,
ki velja od 1. 12. 2009. Do tedaj namreč EU ni imela pravne subjektivitete, ampak je šlo
za politično povezavo, ki je na temelju Pogodbe iz Maastrichta združila dotedanje
gospodarsko sodelovanje. Zgradbo EU pred Lizbonsko pogodbo so ponazarjali s
tristebrnim templjem, katerega vrh je predstavljal EU. Prvi steber je predstavljal pravo ES
in ESAE, drugi je predstavljal skupno zunanjo in varnostno politiko, tretji pa sodelovanje
policije in pravosodja. (Ferčič in dr., 2011, str. 20-21).
Pojem »pravo ES« je do uveljavitve Lizbonske pogodbe označeval pravna pravila in
načela, ki so se nanašala na ES. To so bila pravna pravila in pravni akti (zlasti uredbe,
direktive in mednarodne konvencije). Pravo ES je bilo najpomembnejši in najobsežnejši
del prava EU, saj je bila stopnja sodelovanja v ES na najvišji ravni. EU je bila do Lizbonske
pogodbe skupni okvir za sodelovanje na različnih področjih in ravneh. Lizbonska pogodba
je tristebrno strukturo odpravila, ES pa nadomestila z EU (Ferčič in dr., 2011, str. 21).
Zato lahko, kadar govorimo o neposredni uporabi tovrstnega prava v postopku zavrnitve
vstopa državljanov tretjih držav na zunanji schengenski meji po uveljavitvi Lizbonske
pogodbe, uporabljamo le pojem »pravo EU«, saj je pojem ES zastarel in je bil uporabljen
le do uveljavitve Lizbonske pogodbe. Pojem evropsko pravo pa je preširok, saj se nanaša
tudi na države, ki so zunaj schengenskega območja.
Pravo EU je posebno avtonomno pravo. Poglavitne značilnosti tega posebnega prava
glede na pravo držav članic so štiri temeljna načela prava EU, ki jih je uveljavilo Sodišče
EU. Ta so (Ferčič in dr., 2011, str. 83):
 načelo avtonomnosti,
 načelo primarnosti,
 načelo neposredne uporabnosti in
 načelo neposrednega učinka.
Načelo avtonomnosti pomeni, da pravo EU nastaja, velja, se razlaga in uporablja izključno
v skladu s pravili samega prava EU, neodvisno od kateregakoli sistema nacionalnega ali
mednarodnega prava. Takoj ko pravilo primarnega ali sekundarnega prava EU začne
veljati, se mora uporabljati, ne glede na to, kaj določajo ustavni predpisi držav članic ali
mednarodno pravo. Pri klasičnem mednarodnem pravu lahko vsaka država v svoji ustavi
določi pogoje za prenos in izvršljivost. Ene države uporabljajo monistično doktrino pri
kateri tvorita nacionalno in mednarodno pravo enoten pravni sistem, tako, da
mednarodnega vira ni potrebno prenašati v nacionalni sistem in se le ta uporablja takoj.
Druge države pa uporabljajo dualistično doktrino, pri kateri tvorita nacionalno in
mednarodno pravo dva ločena pravna sistema. Nasprotno temu pa pravo EU samo določi
način prenosa in izvršljivosti. V primeru sporov glede vprašanj, ki jih ureja pravo EU, se ne
morejo uporabljati mehanizmi mednarodnega prava, ampak instrumentariji prava EU
(Ferčič in dr., 2011, str. 83 - 84).
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Načelo primarnosti da odgovor, katero pravo se mora uporabljati, če pride do neskladja
med pravom EU in nacionalnim pravom, to je pravo EU. Načelo primarnosti ne velja samo
za starejše nacionalne predpise, ampak tudi za tiste, ki so sprejeti po uveljavitvi pravila
prava EU in ne glede na rang nacionalnega predpisa. Sodišče EU razume načelo
primarnosti tako, da ima katerokoli pravilo iz sistema EU prednost pred katerimkoli
pravilom države članice, če pride med njimi do kolizije. Nacionalni organ mora uporabiti
pravilo iz sistema EU in prezreti pravilo iz sistema države članice (Ferčič in dr., 2011, str.
85 - 86). To načelo v proučenem primeru zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav
pomeni, da se mora primarno uporabljati določila Zakonika o schengenskih mejah.
Načelo neposredne uporabnosti pomeni, da so akti prava EU neposredno, brez
posredovanja zakonodajnih ali drugih organov, od njihovega sprejema naprej del
nacionalnega prava in se neposredno uporabljajo v državah članicah. To pomeni, da je za
pravo EU sprejeta monistična doktrina. Samodejnost neposredne uporabe pa je odvisna
od vrste akta. Tako se ustanovne pogodbe neposredno uporabljajo po ratifikaciji v vseh
državah članicah, uredbe se uporabljajo po izteku vacatio legis neposredno, direktive se
neposredno ne uporabljajo, ampak se uporablja nacionalna implementacijska zakonodaja.
Neposredno se direktive uporabljajo samo, če v predpisanem roku niso implementirane ali
so nepopolno implementirane (Ferčič in dr., 2011, str. 86). To načelo v proučenem
primeru zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav pomeni, da se morajo neposredno
uporabljati določila Zakonika o schengenskih mejah, pri zavrnitvi oseb, ki imajo pravico do
prostega gibanja po pravu EU pa ZTuj-2, saj je Direktiva 2004/38/ES implementirana v
ZTuj-2.
Načelo neposrednega učinka pomeni pravico posameznika, da se na takšno pravno pravilo
EU sklicuje, nacionalna sodišča in upravni organi pa mu jo morajo priznati. Neposredna
uporabnost se nanaša na akt v celoti, neposredni učinek pa je lastnost posameznih določb
neposredno uporabnih aktov.
Razlikovati je potrebno med vertikalnim in horizontalnim neposrednim učinkom. O
vertikalnem neposrednem učinku govorimo, ko se posameznik sklicuje na pravico proti
oblasti (državi, pokrajini, občini,...), o horizontalnem neposrednem učinku pa govorimo,
ko pravo EU učinkuje v razmerju med dvema posameznikoma (zasebni delodajalec,
delavec). Obstoj horizontalnega neposrednega učinka podeljuje posamezniku pravice
(tožnik) in obveznosti (toženec).
Vsa pravna pravila EU ne morejo imeti neposrednega pravnega učinka na posameznika
(na primer določila PEU in PDEU o sestavi in delovanju institucij EU,..), zato je potrebno,
da se neposredni učinek obravnava glede na vrsto akta. Pri PEU in PDEU najdemo
neposredni vertikalni učinek samo v tistih določilih pogodb, ki državam članicam jasno in
nepogojno nekaj prepovedujejo ali jim nalagajo obveznosti. Res je, da so take določbe
naslovljene na države članice in ne na posameznike, vendar to preko držav vpliva tudi na
posameznike. Taka določila so na primer 45. člen PDEU (prosto gibanje delavcev) in 157.
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člen PDEU (zapoved enakega obravnavanja moških in žensk). Sodišče EU je odločilo, da
se lahko na primer pri 157. členu PDEU posameznik poleg tega, da se sklicuje proti državi,
sklicuje tudi horizontalno v razmerju proti drugim posameznikom (stevardesa proti letalski
družbi zaradi nižjega plačila kot moškim sodelavcem). Pri uredbah imajo posamezna
določila prav tako neposredne učinkovite tako vertikalno, kot horizontalno. Pri direktivah,
ki so po 288. členu PDEU naslovljene na države članice je neposredni učinek nekoliko bolj
zapleten. Če se direktive v določenem času ne implementirajo v nacionalno zakonodajo
na primeren način, postanejo direktive neposredno uporabne, tako da so jih zavezana
uporabljati nacionalna sodišča in upravni organi. Posameznik se lahko proti državi sklicuje
na tako direktivo (vertikalni učinek), država proti posamezniku pa ne, ker je ni
implementirala. V letu 2010 je Sodišče EU odločilo, da ima direktiva, ki konkretizira
splošno načelo prava EU (na primer prepoved diskriminacije na podlagi starosti) tudi
neposredni horizontalni učinek (Ferčič in dr., 2011, str. 86 - 92).
Avbelj (2010, str. 17 – 18) ugotavlja, da mora uradna oseba upravnega organa, ki odloča
v postopkih najprej ugotoviti ustrezno pravno podlago za svoje odločanje. Največkrat se v
praksi naredi napaka, ko uradna oseba najprej začne iskati pravno podlago v nacionalnih
predpisih in šele nato v predpisih EU, kar je napačno, saj bi morala prvo iskati pravno
podlago v predpisih EU. Nato bi mora preveriti ali se predpis EU neposredno uporablja. V
kolikor se uporablja, mora uradna oseba uporabiti tega, v kolikor se ne, pa preveriti, ali je
nacionalna zakonodaja v skladu s predpisi EU.
Z vidika temeljnih načel prava EU, torej tudi policisti, ki na mejnem prehodu preverjajo
pogoje za vstop, najprej začnejo preverjati pravno podlago v pravu EU in šele nato v
nacionalni zakonodaji. Zraven načel je potrebno poznati in upoštevati še pravne akte,
njihovo delitev, hierarhijo, vsebino in obliko ter pravno varstvo zoper njih.
Pravni akt je zavestna izjava volje posameznega subjekta, s katero hoče tak subjekt
ustvariti pravne učinke, ki jih pravni red terja, ali dopušča. Pravni red določa posamezne
pravice in dolžnosti določenih subjektov, ki pred pravnim aktom še niso obstajale (Kušej in
dr., 1995, str. 87).
Pravni akti lahko imajo za vsebino abstraktna in splošna pravna pravila, ali pa individualna
in konkretna pravna pravila. Pravni akti, ki imajo za vsebino nova abstraktna in splošna
pravna pravila so zakoni, uredbe vlade in drugi podzakonski akti. Ta pravna pravila
morajo ljudje poznati, da bi se lahko po njih ravnali, zato morajo biti pred uveljavitvijo
objavljena v uradnem listu (Kušej in dr., 1995, str. 87). Zato morajo biti slovenska pravna
pravila objavljena v Uradnem listu Slovenije, evropska pa v Uradnem listu EU. Pravni akti,
ki imajo za vsebino nova individualna in konkretna pravna pravila so sodbe, upravne
odločbe in razne pogodbe (Kušej in dr., 1995, str. 87). Tudi slednje morajo naslovljenci
poznati, da se lahko po njih ravnajo, zato jih je potrebno naslovljencem tudi vročiti.
V splošnih pravnih aktih se naslovljencev ne imenuje po imenu, ampak se jih abstraktno
opiše po bistvenih značilnostih (na primer v 2. členu ZTuj-2, da je tujec vsakdo, ki nima
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državljanstva Slovenije). Že iz definicije pojma »tujci« vidimo, da so to osebe, ki niso
državljani države v kateri trenutno bivajo. Tujci lahko v državi prebivajo krajši ali daljši
čas. Nekateri se lahko v državi celo za stalno naselijo, drugi pridejo le na krajši obisk
(Debelak in Rakočevič, 2008, str. 129). Na podlagi splošnega akta pa se nato izdajo
posamični pravni akti za vsakega naslovljenca. V posamičnih pravnih aktih so naslovljenci
imenovani z imenom in priimkom ter drugimi konkretnimi značilnostmi (prebivališče,
državljanstvo, zaposlitev,..), tako, da točno vemo, kdo je ta tujec.
Splošni pravni akti urejajo celo vrsto situacij z določenimi bistvenimi znaki (na primer: v
zakonu je določena abstraktna pravna norma – »kdor drugemu povzroči škodo« - ta
škoda je lahko v mnogih oblikah).
Konkretni pravni akti urejajo le eno konkretno situacijo (na primer: tujcu z imenom in
priimkom se zavrne vstop v državo, ker ne izpolnjuje točno določenega pogoja (razloga) iz
Zakonika o schengenskih mejah). Pristojni upravni organ sam na lastno pobudo (po
uradni dolžnosti) začne ta upravni postopek, ker misli, da so nastopila z uredbo EU,
oziroma ZTuj-2 prej navedena dejstva oziroma okoliščine, ki narekujejo naložitev določene
obveznosti posamezniku. Upravni akt, izdan v upravnem postopku je spričo tega vedno
konkreten akt (Androjna in Kerševan, 2006, str. 50).
Upravno pravni akti so tisti pravni akti, ki vsebujejo odvisne splošne norme in posamične
upravno pravne norme (Čebulj in Strmecki, 2005, str. 55). Glede na že navedeno, so
upravni akti konkretni, posamični, enostranski in avtoritativni akti oblasti. Konkretni so
zato, ker urejajo konkretno situacijo na podlagi abstraktnega predpisa. Posamični zato,
ker urejajo posamično situacijo na podlagi splošnega predpisa. Enostranski zato, ker
izhajajo iz enostranskega upravno pravnega razmerja, v katerem je na eni strani upravni
organ (policija), na drugi strani pa stranka (tujec). Organ je nosilec oblasti, stranka pa je
nosilec pravice in obveznosti ali pravne koristi o kateri se odloča (ima pogoje za vstop ali
jih nima). Avtoritativen akt pa je zato, ker ima državni organ oblastno moč in se s stranko
v postopku ne pogaja, pač pa na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja in dokazov
avtoritativno odloči (tujcu dovoli vstop v državo ali tujca zavrne). Eden od takšnih upravno
pravnih aktov je tudi »Standardni obrazec zavrnitev vstopa na meji« (prvostopenjska
upravna odločba), s katerim upravni organ odloči o pravicah, obveznostih in pravnih
koristih posameznika (tujca). Upravni akt v obliki »Standardnega obrazca zavrnitev vstopa
na meji« tujcu nalaga, da ne sme vstopiti v Slovenijo oziroma schengensko območje, ker
ne izpolnjuje pogojev za vstop. Ta obrazec ustvari novo individualno konkretno pravno
normo.
Med pravnimi akti mora vladati hierarhija. Splošni pravni akti imajo zato višjo pravno
veljavo od individualnih pravnih aktov. Ali povedano drugače, individualni pravni akti
črpajo svojo veljavo iz veljavnosti splošnega pravnega akta. Ker pa ima sodobna družba
veliko raznih predpisov, poznamo več stopenj splošnih in individualnih pravnih aktov. Zato
je treba vedno ločiti, kateri akt je višje in kateri nižje pravne veljave.
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Pravni red EU tvorijo primarni in sekundarni pravni viri. Materialni ali primarni pravni viri
so izvirni viri, ki se ne opirajo na hierarhično višje, temveč so sami podlaga za sprejem
nižjih, tako imenovanih formalnih ali sekundarnih virov (Grilc in Ilešič, 2004, str. 81).
Na vrhu splošnih pravnih aktov v EU so ustanovne pogodbe s spremembami, pogodbe iz
Maastrichta, Amsterdama, Nice in Lizbone ter spremembe ob dosedanjih širitvah. Danes
je najvišji splošni pravni akt Lizbonska pogodba, ki je sopomenka za dve pogodbi, ki sta
najvišja splošna pravna akta EU. To sta PEU in PDEU z vsemi protokoli in prilogami, enako
naravo ima tudi Listina EU o temeljnih pravicah (primarno pravo). Ti dve pogodbi sta
enakovredni in sta odpravili dosedanji tristebrni sistem (Knez 2010, str. 19-20). Temu
sledijo akti, ki jih institucije EU sprejemajo na podlagi primarnih predpisov.
Najpomembnejši so uredbe, direktive, sklepi, priporočila in mnenja (sekundarno pravo).
Priporočila in mnenja po 288. členu PDEU ne spadata med zavezujoče pravne akte
(terciarno pravo). Čeprav jih 288. člen PDEU ne omenja, se kot sekundarno pravo štejejo
tudi sporočila, obvestila, navodila, okviri, resolucije, poslovniki,.. (mehko pravo, oziroma
akti sui generis) (Ferčič in dr., 2011, str. 73-74). Tu je pomembno poudariti, da imajo
določila PEU in PDEU ter uredbe prednost pred nacionalnimi predpisi (Ferčič in dr., 2011,
str. 77).
Lizbonska pogodba je uvedla delitev aktov EU na zakonodajne in nezakonodajne (Vatovec
in dr., 2010, str. 75). Zakonodajni akti so tisti, ki so sprejeti v rednem ali posebnem
zakonodajnem postopku. Preostali akti so nezakonodajni in se uporabljajo v primerih, ko
se PEU in PDEU izrecno sklicujeta nanje, ko uredba ali direktiva Evropski Komisiji
delegirata pooblastilo za sprejem akta (delegirani akti) ter v primerih, ko je sprejem ne
zakonodajnih aktov potreben, da se zagotovi enotna izvedba zavezujočega zakonodajnega
akta EU na nacionalni ravni (izvedbeni akti). (Ferčič in dr., 2011, str. 75).
Uredbe, direktive in sklepi se lahko sprejmejo kot zakonodajni, delegirani ali kot izvedbeni
akti. Iz poimenovanja pravnega akta izhaja njihov položaj v hierarhiji. V 3. odstavku 290.
člena PDEU (delegirani) in v 4. odstavku 291. člena PDEU (izvedbeni) je določeno, da se v
naslovu delegiranih in izvedbenih aktov vstavi pridevnik delegirani oziroma izvedbeni
(Vatovec in dr., 2010, str. 67). To je pomembno zaradi hierarhije, saj so najvišji
sekundarni pravni akti zakonodajni, temu sledijo delegirani, za njimi pa so izvedbeni.
Lizbonska pogodba med ne zakonodajne akte prišteva le delegirane in izvedbene akte,
vendar se lahko nezakonodajni akti sprejemajo tudi neposredno na podlagi primarnega
prava EU. V takšno kategorijo spadajo sklepi, ki jih sprejmeta Svet in Evropski svet na
področju skupne zunanje in varnostne politike, kjer so zakonodajne delavnosti izrecno
izključene. Ti akti ostajajo zunaj prej omenjene hierarhije (Vatovec in dr., 2010, str. 75).
Pravni akti se razlikujejo še po vsebini in obliki. Z vsebino razumemo pravne učinke, ki jih
pravni akt ustvari ali doseže. Oblika pravnega akta povezuje tri različne sestavine (Kušej
in dr., 1995, str. 89) in sicer:
 subjekt, ki je upravičen da izda ali ustvari določen pravni akt,
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 postopek v katerem je treba akt izdati ali ustvariti in
 zunanjo materialno spoznavno sestavino, s katero prihaja do izraza volje.
Subjekti, ki lahko izdajajo pravne akte znotraj države so državni organi, organizacije, ki
jim državni organi prepuščajo pooblastila oblastne narave in »navadne« osebe ter
organizacije ne oblastne narave.
Subjekta za izdajo pravnih aktov po 289. členu PDEU, ki po rednem zakonodajnem
postopku skupaj sprejmeta uredbe, direktive in sklepe sta Evropski parlament in Svet po
predhodnem predlogu Evropske Komisije. Po posebnem zakonodajnem postopku pa
Evropski parlament s sodelovanjem Sveta ali Svet s sodelovanjem Evropskega
parlamenta. V 290. členu PDEU je določeno, da se z zakonodajnim aktom lahko na
Evropsko komisijo prenese pooblastilo za sprejem nezakonodajnih aktov splošne uporabe.
Tudi ti se lahko imenujejo uredbe, direktive in sklepi (Knez, 2010, str. 19-20).
Pravni akti EU (uredbe, direktive in sklepi) se sprejmejo po postopku, ki je predpisan v
294. členu PDEU. Ta nam zagotovi, da bo subjekt, ki izdaja pravi akt pred izdajo le-temu
namenil vso potrebno pozornost, razsodnost in premišljenost, ki jih lahko povzročijo
posledice in učinki tega akta. Če se ne izdajo po teh postopkih, se lahko razglasijo za
neveljavne.
Zunanja sestava je lahko od ustne izjave subjekta, pa vse do točno predpisane pisne
oblike pravnega akta (Kušej in dr., 1995, str. 89).
Bistveno za pravni akt je povzročitev pravnih posledic. S tem se pravni položaj
posameznika, njegove pravice in obveznosti spremenijo. Spremembo lahko vidimo kot
poseg v naše pravice, zato je zoper praktično vsak pravni akt zagotovljeno pravno
varstvo. Pravno varstvo je pravica vsakogar, da od državnih organov zahteva varstvo v
primeru, ko misli, da mu je bila kršena kakšnakoli pravica.
Vrsta akta določa pravno varstvo posameznika, ki so mu z aktom kršene pravice:
 zoper splošne pravne akte je možen postopek presoje ustavnosti in zakonitosti,
 zoper posamične pravne akte pa je najprej možno redno pravno sredstvo
(pritožba), nato še izredno (zahteva za varstvo zakonitosti) in za tem še ustavna
pritožba.
Ustava določa, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega
sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih
interesih (25. člen URS).
Pravno varstvo zoper zavezujoče pravo EU je v PDEU predvideno več vrst postopkov od
katerih so najpomembnejši (Ferčič in dr., 2011, str. 95-110):
 tožba zaradi kršitve prava EU (258. in 259. člen PDEU),
 ničnostna tožba (263. člen PDEU),
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 tožba zaradi nedelovanja (265, člen PDEU),
 odškodninska tožba (268. člen v zvezi 340. členom PDEU) in
 postopek v zvezi s predhodnimi vprašanji (267. člen PDEU).
Tožbo zaradi kršitve prava EU lahko začne Komisija proti državi članici, če katerikoli
državni organ ali organizacije te države kršijo pravo EU ali če posameznik meni, da država
članica krši pravo EU. Postopek je vedno uperjen proti državi članici.
Ničnostna tožba je pravno sredstvo, ki je naperjeno proti domnevno nezakonitim aktom
institucij EU. Gre za tožbe proti splošnim aktom (uredbam in direktivam) in proti
individualnim aktom (zlasti sklepom).
Tožba zaradi nedelovanja je uperjena zoper institucije, organe, urade in agencije EU, da
se sprejmejo odločitve, ki bi jih morale sprejeti.
Z odškodninsko tožbo se lahko zahteva povrnitev škode, ki je nastala zaradi nezakonitega
ravnanja institucij EU ali njihovih uslužbencev, ki jo vloži posameznik ali država članica.
Sodišča v državi članici imajo pomembno vlogo v sporih med posameznikom in državo ter
v sporih med dvema posameznikoma. Da bi se zagotovila enotna uporaba zakonodaje EU
se nacionalno sodišče obrne na Sodišče EU. Predhodno vprašanje je vprašanje na katero
naj odgovori Sodišče EU, še preden o konkretni zadevi odloči sodišče v državi članici.
Vprašanje se nanaša na PEU, PDEU ali sekundarni predpis. Največkrat gre za vprašanje o
dvomu o razlagi ali veljavnosti uredb, direktiv in sklepov. Zato bodo v nadaljevanju
magistrskega dela predstavljena predhodna vprašanja povezana s posameznimi pogoji
zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav, ki izhajajo iz Zakonika o schengenskih mejah.
V upravnih postopkih se učinkovito pravno varstvo ne sme obravnavati kot samo sebi
namen, temveč bi moral biti cilj vedno optimalno in ne največjo možno postopkovno
varstvo (Schwarze, 2010, str. 1431-1432).
Listina EU o temeljnih pravicah je z Lizbonsko pogodbo dobila status zavezujoče narave,
ki ima enako pravno veljavo kot PEU in PDEU (6. člen PEU). Izjema pri tem sta Združeno
kraljestvo in Poljska (Protokol 30 priložen k PEU in PDEU). Posebna izjava (1 pod A
priložen k PEU in PDEU) določa, da Listina EU o temeljnih pravicah potrjuje temeljne
pravice, ki jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (v nadaljevanju EKČP) ter izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav članic.
Listina ne razširja področja uporabe prava EU čez pristojnosti EU, niti ne ustvarja novih
pristojnosti ali nalog EU, kakor tudi ne spreminja pristojnosti in nalog, opredeljenih v PEU
in PDEU.
EKČP je akt Sveta Evrope, torej od EU ločene organizacije, ki ima 47 držav pristopnic.
EKČP je vzpostavila sistem varovanja temeljnih pravic, ki ga zagotavlja Evropsko sodišče
za človekove pravice v Strasbourgu. K njej so pristopile vse države članice EU, sama EU
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pa ne. V sedanjem sistemu tako Sodišče v Strasbourgu ni pristojno presojati aktov EU.
Sodišče EU v Luksemburgu pa pri razlagi EKČP ni zavezano upoštevati sodb Sodišča v
Strasbourgu, poleg tega pa na odločitev Sodišča EU tudi ni mogoča pritožba (Ferčič in dr.,
2011, str. 118).
Pri Sodišču v Strasbourgu se lahko vsako državo članico, domnevno kršiteljico človekovih
pravic, toži s strani druge države članice Sveta Evrope. Organizacije, skupine in
posamezniki lahko tožijo svojo ali drugo državo, toda le za kršitev določil EKČP in šele
takrat, ko izčrpajo vsa pravna sredstva v svoji ali drugi državi (Bebler, 2007, str. 43).

2.3

SCHENGEN

Za zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav bi se naj v skladu s temeljnimi načeli prava
EU in glede na hierarhijo pravnih aktov EU v vseh državah članicah EU neposredno
uporabljala uredba (Zakonik o schengenskih mejah), vendar iz preambule1 te uredbe
izhaja, da temu ni tako. Preambula se sklicuje na pravno podlago v 77. členu PDEU in na
določene uvodne izjave. Uvodne izjave, ki utemeljujejo vsebino normativnega dela
uredbe določajo, da se upošteva schengenski pravni red, ki je vključen v okvir EU, da se
poenoti nadzor na zunanjih mejah ter, da uredba predstavlja razvoj določb
schengenskega pravnega reda tudi za nekatere države nečlanice EU. Zato je potrebno
preučiti postopek zavrnitve vstopa tudi skozi schengenski pravni red.
V 77. členu PDEU so določeni okvirni cilji EU na področju mejne kontrole. Ti so:
 zagotoviti, da se ne izvaja kontrola oseb pri prehajanju notranjih meja ne glede na
državljanstvo,
 izvajati kontrolo oseb in učinkovit nadzor pri prehajanju zunanjih meja in
 postopno uvajanje integriranega sistema upravljanja meja.
PDEU v zvezi preučevanega postopka zavrnitve vstopa, ki je del postopka mejne kontrole
določa še, da se zavrnitev vstopa izvaja le na zunanjih schengenskih mejah. Zato bo
potrebno za celovit odgovor na proučevano temo preučiti tudi kratko zgodovino
schengenskega sporazuma, pristopnih aktov držav pristopnic k schengnu in določila
Protokola št. 19.
Zaradi lažjega gibanja oseb je bila mejna kontrola med Belgijo, Nizozemsko in
Luksemburgom zelo ohlapna že leta 1960. Leta 1985 pa se je pet držav odločilo za
»schengen« (Ferčič in dr., 2011, str. 244). Izraz »schengen« oz. schengenski sporazum
se uporablja za dva mednarodna sporazuma, ki sta bila podpisana v luksemburški vasici
Schengen. Ime tega kraja je tako postalo sinonim za odpravo mejne kontrole na notranjih
mejah med državami pogodbenicami ob hkratnem uvajanju izravnalnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti, in sicer po enotnih načelih oziroma standardih.

1
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Prvi sporazum - Sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah je bil podpisan
14. 6. 1985 med Belgijo, Nizozemsko, Luksemburgom, Nemčijo in Francijo. Te države so
se za odpravo mejnih kontrol odločile predvsem zato, da bi zagotovile hitrejši in
učinkovitejši pretok oseb. Sporazum predvideva kratkoročne ukrepe za zmanjševanje
mejne kontrole, okrepljeno sodelovanje med policijskimi in carinskimi organi držav članic,
še posebej v boju zoper kriminal in vzpostavitev skupnih kontrolnih mest.
Načelne dogovore iz prvega sporazuma so države podpisnice 19. 6. 1990 dopolnile s
podpisom Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma, znane tudi pod imenom
Schengenska konvencija (Schutte, 1991, str. 549). V konvenciji, ki je začela veljati 1. 9.
1993 je navedenih vrsto podrobnih tehničnih rešitev, med katerimi je bila tudi
vzpostavitev skupne baze podatkov SIS.
Schengenski sporazum in konvencija sta nastala zunaj zakonodajnega okvirja EU, v
evropski pravni red pa sta bila vključena s posebnim protokolom k Amsterdamski pogodbi,
ki je začela veljati 1. 5. 1999. To pomeni, da je schengenski pravni red začel veljati po
vsej EU, razen na območju Velike Britanije in Irske, ki sta na lastno zahtevo izvzeti iz
schengenskega območja. Danes so določbe schengenskega pravnega reda skozi »Protokol
št. 19 o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir EU (v nadaljevanju Protokol št.
19)« priložene PEU in PDEU.
Schengenski pravni red ne zagotavlja le prostega gibanja ljudi brez mejnega nadzora,
temveč so z njim določena tudi skupna pravila za zagotavljanje varnosti, in sicer
oblikovanje skupnega vizumskega režima, koordinacija med policijami, carinskimi ter
pravosodnimi organi ter ukrepi v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. (Kaj je
schengen oz. schengenski sporazum, 2013).
Natančen seznam vsebine schengenskega pravnega reda je zajet v Prilogah A in B Sklepa
Sveta, št. 1999/435/ES in 1999/436/ES o opredelitvi schengenskega pravnega reda za
namen določanja pravne podlage za vsako določbo ali sklep, ki sestavlja schengenski
pravni red, skladno z ustreznimi določbami iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
Pogodbe o Evropski uniji. V tej prilogi sta Sporazum med vladami držav Gospodarske unije
Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske Republike o postopni odpravi kontrol na
skupnih mejah iz 1985, Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma med vladami
Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske Republike o postopni
odpravi kontrol na skupnih mejah iz leta 1990 in z njo povezana Sklepna listina ter skupne
izjave, protokoli o pristopu, razni sklepi in izjave.
Pet podpisnic obeh schengenskih sporazumov je 26. 3. 1995 skupaj s Portugalsko in
Španijo vzpostavilo schengensko območje. Avstrija, Italija (1. korak - 1. 12. 1997) in
Grčija (2. korak – 1. 1. 2000) so sporazum in konvencijo začele izvajati konec leta 1997. S
25. 3. 2001 pa so se območju pridružile še Danska, Finska in Švedska. Skupaj z njimi sta v
schengen vstopili še dve državi, ki nista članici EU in sicer Islandija in Norveška. Določbe
schengenskega pravnega reda so tako od marca 2001 v celoti izvajale naslednje države:
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Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Luksemburg,
Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Islandija in Norveška. Z 22. 12. 2007 so v
schengensko območje pristopile Madžarska, Slovaška, Češka, Poljska, Litva, Latvija,
Estonija, Malta in Slovenija. Slednje so ukinile nadzor na notranjih kopenskih mejah v noči
iz 21. 12. na 22. 12. 2007, na letališčih pa 20. 3. 2008. Nato je 12. 12. 2008 pristopila
Švica2 in 19. 12. 2011 še Liechtenstein3 (Schengensko območje, 2013).
Schengensko območje obsegajo še Azori, Madeira (Portugalska) in Kanarski otoki
(Španija) v Atlantskem oceanu (Schengensko območje, 2013).
V 2. členu Protokola št. 19 je določeno, da se schengenski pravni red uporablja v državah
članicah EU, razen tistih izjem, ki so razvidne iz Akta o pristopu. V Aktih o pristopu k EU za
Hrvaško (2012), Ciper (2003), Bolgarijo in Romunijo (2005) je določeno, da se
schengenski pravni red v teh državah še ne uporablja v celoti, zato te države niso del
schengenskega območja.

2.4

ZUNANJA IN
VAROVANJE

NOTRANJA

SCHENGENSKA

MEJA

TER

NJENO

Iz prejšnjega podpoglavja je razvidno, da današnje schengensko območje obsega 26
držav članic. Tako je schengenski pravni red od priložitve Protokola št. 19 k
Amsterdamski pogodbi od 1. 5. 1999 tudi pravi red EU. Kljub temu, da je schengenski
pravni red del prava EU, zunanja meja EU ni hkrati tudi zunanja meja schengenskega
območja. Definicije o notranji in zunanji schengenski meji najdemo tako v Konvenciji o
izvajanju schengenskega sporazuma, kot v Zakoniku o schengenskih mejah.
V 1. točki 1. odstavka Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma (2000) so
notranje meje definirane kot skupne kopenske meje pogodbenic (držav članic), njihova
letališča za notranje lete in morska pristanišča za redne trajektne povezave izključno iz
pristanišč ali v druga pristanišča na ozemlju pogodbenic, ki se ne ustavljajo v nobenem
pristanišču zunaj teh ozemelj.
V 2. točki 1. odstavka Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma (2000) so
zunanje meje definirane kot kopenske in morske meje pogodbenic ter njihova letališča in
morska pristanišča, če ne gre za notranje meje.
V 1. odstavku 2. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006) je definiran pojem
»notranje meje«, ki pomeni skupne meje na kopnem, vključno z mejami na rekah in
jezerih držav članic, letališča držav članic namenjena notranjim letom, morska, rečna in
jezerska pristanišča držav članic namenjena rednim notranjim trajektnim povezavam.

2
3

Sklep Sveta, št. 2008/903/ES
Sklep Sveta, št. 2011/842/EU
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V 2. odstavku 2. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006) je definiran pojem
»zunanje meje«, ki pomeni mejo držav članic schengenskega sporazuma na kopnem,
vključno z mejami na rekah in jezerih, meje na morju in letališčih, rečnih, morskih in
jezerskih pristaniščih pod pogojem, da ne gre za notranjo mejo.
Zunanja meja je dolga 51474 kilometrov. Ko govorimo o varovanju zunanjih meja,
govorimo o varovanju 8802 kilometrih zunanje kopenske meje in 42672 kilometrih morske
meje schengenskega območja (Toić Sintić, 2012, str. 143).
V 12. členu Zakonika o schengenskih mejah (2006) je določeno, da je glavni namen
varovanja meja preprečevanje nezakonitih prehodov meja, odvračanje čezmejne
kriminalitete in izvedba ukrepov proti osebam, ki so prestopile mejo nezakonito. Za osebo,
ki je nezakonito prestopila mejo in nima pravice do bivanja na ozemlju zadevne države
članice, se uporabi postopek za vračanje v skladu z Direktivo št. 2008/115/ES.
V 1. odstavku 4. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006) je določeno, da se lahko
zunanje meje prehajajo le na mejnih prehodih in med določenim delovnim časom. Na
mejnih prehodih, ki niso odprti 24 ur na dan, se delovni čas jasno označi. Ker pa se vsi ne
držijo tega določila je v 3. odstavku 4. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006)
določena obveznost držav članic schengenskega sporazuma, da se za nezakonit prehod
zunanjih meja izven mejnih prehodov uvedejo kazni v skladu s svojo nacionalno
zakonodajo. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
Izvajanje tega določila iz Zakonika o schengenskih mejah je v Sloveniji urejeno v Zakonu
o nadzoru državne meje (v nadaljevanju ZNDM-2). V 3. odstavku 45. člena ZNDM-2 je
določeno, da se z globo najmanj 400 EUR za prekršek kaznuje fizična oseba, ki prestopi
državno mejo izven mejnega prehoda ali izven delovnega časa. V 46. členu ZNDM-2 so
predvidene globe v znesku najmanj 600 EUR za prekršek zoper fizične osebe. Z globo
najmanj 2000 EUR so predvidene sankcije zoper pravne osebe ali samostojne podjetnike
posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost (49. člen ZNDM-2) za
zračne in morske meje.
Esih (2013, str. 5) meni, da je mejna kontrola na zunanjih mejah tako ostra, da begunci in
migranti poskušajo ilegalno prečkati to mejo tudi po morju. To povzroča velike pritiske na
nacionalne meje, čemur smo zadnje čase priča na jugu Italije (Lampedusa), Malte in
Grčije. Zaradi izpostavljenosti teh meja skušajo države nadzirati svoje meje na učinkovit
način in tako zajeziti nezakonito priseljevanje (Weiss in Wooldridge, 2007, str. 1).
Varovanje zunanje meje zahteva veliko dela in naporov, kar so med 12. 12. 2008 in 19.
12. 2011 ugotovili tudi v Švici, ko je bilo potrebno po 85 letih brez mejne kontrole (vse od
leta 1923) ponovno uvesti mejno kontrolo na 24 km dolgi meji z Lihtenštajnom, ker je
Švica leta 2008 vstopila v schengensko območje, Liechtenstajn pa ne. Zato je bila za mejo
med Švico in Lihtenštajnom sprejeta pragmatična rešitev, saj sta Lihtenštajn obkrožali
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Avstrija in Švica. V vzhodni Švici so ustanovili policijski informacijski center, ki je sodeloval
z mejno stražo z namenom, da se je poostril mejni nadzor na mejnih prehodih med
Avstrijo in Liechtensteinom. Motorna vozila so se kontrolirala tudi s pomočjo
videonadzora. Na meji med Švico in Liechtensteinom v kantonih Graubunden in St. Gallen
so organizirali mobilne policijske patrulje, ki so opravljaje mejno kontrolo (Just, 2010, str.
27 – 28).
Madžarska ima z Ukrajino 136 km zunanje meje, na kateri je pet cestnih in dva železniška
mejna prehoda, zato sta po 1. 1. 2008 Madžarska mejna straža in policija okrepili
sodelovanje. Na meji z Ukrajino sta začeli poostren nadzor zunanje meje s tehničnimi
sredstvi. Zelena meja z Ukrajino je precej gozdnata, zato so na dokaj ravninskem delu
izkoristili dva tam najvišja vrhova Trpa (156 m) in Tipet pri Barabasu (176 m) za izvajanje
nalog varovanja meje. Na obeh vrhovih so postavili stalne termovizijske kamere, ki
pokrivajo širše območje. Zraven stacionarnih termovizijskih kamer uporabljajo tudi
mobilne termovizijske kamere, ki so vgrajene v vozilih in ročne termovizijske kamere. V
obmejnih centrih imajo nameščeno opremo za sistematično analiziranje posnetkov (Nagy,
2010, str. 21 – 26).
Tudi Slovaška ima zunanjo mejo z Ukrajino. To mejo varuje v dveh conah. Prva cona je
neposredno ob meji in vse do 5 kilometrov v notranjost Slovaške, medtem ko druga cona
sega do 40 kilometrov v notranjost Slovaške. V obeh conah uporabljajo sodobno tehnično
opremo. Na dobrih 33 km meje imajo postavljeno tudi tako imenovano aktivno ograjo, ki
jo sestavlja klasična ograja s senzorji, ki zaznavajo dotikanje in plezanje po njej, ter
»ograjo« s samimi senzorji, ki zaznavajo gibanje. Na drugih območjih uporabljajo ostalo
razpoložljivo tehnično opremo (Odler, 2010, str. 29 – 30).
Na zračnih mejah pri zunanjih letih se opravlja mejna kontrola kot na zunanjih mejah,
zato so na letališču v Frankfurtu uvedli pilotski projekt imenovan »EasyPASS«. Gre za
sodobno uporabo biometričnih potnih listin. Sistem prebere podatke iz čipa v potnem listu
in ga primerja s fotografijo obraza osebe in s posnetkom obraza iz nadzorne kamere, ki
skenira obraz potnika. Sistem »EasyPASS« podatke primerja s schengenskim
informacijskim sistemom. Postopek traja okrog 15 sekund. S tem se skrajša čas
opravljanja mejne kontrole na minimum. Če se bo projekt izkazal za uspešnega, ga bodo
uvedli še na drugih letališčih v Nemčiji (Ketelaer, 2012, str. 33 – 34).
Notranje meje se lahko prehajajo na katerikoli točki brez opravljanja mejne kontrole oseb,
ne glede na njihovo državljanstvo (20. členu Zakonika o schengenskih mejah, 2006).
Zato je v 22. členu Zakonika o schengenskih mejah (2006) določeno, da države članice
schengenskega območja odpravijo vse ovire za tekoč pretok prometa na cestnih mejnih
prehodih na notranjih mejah. So pa dovoljeni izravnalni ukrepi, ki izhajajo iz 21. člena
Zakonika o schengenskih mejah (2006), ki govori, da odprava nadzora na notranjih mejah
ne vpliva na izvrševanje policijskih pooblastil s strani policij držav članic v skladu z
nacionalno zakonodajo, v kolikor izvajanje teh pooblastil nima enakovrednega učinka kot
mejna kontrola in če gre le za naključne kontrole, ki temeljijo na splošnih policijskih
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informacijah in izkušnjah glede možnih groženj javni varnosti ter stremijo zlasti k boju
proti čezmejnemu kriminalu.
Borsos (2010, str. 7 – 11) ugotavlja, da samo varovanje meje Madžarske s sosednjimi
državami, s katerimi ima ta država zunanjo mejo (Ukrajina, Romunija, Srbija, Hrvaška), ni
zadostno. Potrebno je izvajati tudi izravnalne ukrepe na notranjih mejah (Slovenija,
Avstrija, Slovaška) in kontrolo v notranjosti države. Cilj teh kontrol je ugotavljanje pogojev
za vstop in prebivanje ter preprečevanje čezmejne kriminalitete. Ta nadzor se na
Madžarskem opravi tako na cestnih kot železniških komunikacijah ter v rečnem prometu.
Poljska ima zunanjo mejo z Ukrajino, Belorusijo in Rusijo (enklavo Kaliningrad), ki jo
varujejo podobno kot prej omenjene države. Zraven pa ima tudi notranjo mejo z Litvo,
Slovaško, Češko in Nemčijo, zato je policijsko sodelovanje s policijskimi organi na
obmejnih območjih zelo pomembno. Tako sodelovanje predvideva tudi 39. in 44. člen
Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma. Zato so bili ustanovljeni tudi kontaktni
centri v okviru katerih si policijski organi pomagajo drug drugemu pri preprečevanju in
odkrivanju migracijskih tokov in kaznivih dejanj (Grzegorz, 2010, str. 14).
Češka je z vstopom v schengensko območje postala država, ki nima zunanje schengenske
meje, to pa še ne pomeni, da nima nobenih nalog s tega področja. Zato se je osredotočila
na preverjanje časa bivanja na območju držav članic schengenskega območja, na
odstranjevanje tujcev, ki prostovoljno ne zapustijo tega območja po preteku zakonito
dovoljenega časa bivanja, na preprečevanje čezmejne kriminalitete in druge izravnalne
ukrepe. Te izvajajo na raznih prometnih povezavah z uporabo najrazličnejše tehnične
opreme, ki jo imajo vgrajeno v posebno prirejenih vozilih, tako imenovanih »schengen
busih« (Kirchhof, 2010, str. 35 – 36).
Tudi v Sloveniji izvajamo nadzor zunanje schengenske meje s Hrvaško. Na notranjih
mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko izvajamo izravnalne ukrepe in kontrolo v notranjosti
države. Cilj teh kontrol je ugotavljanje pogojev za vstop in prebivanje ter preprečevanje
čezmejne kriminalitete. Te kontrole se v Sloveniji opravlja tako na cestnih, kot železniških
komunikacijah. Določene so v 35. členu ZNDM-2, ki govori, da lahko policisti zaradi
ugotavljanja nedovoljenega vstopa, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Slovenije
ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete zoper
osebe, za katere obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi prestopile notranjo mejo,
izvajajo izravnalne ukrepe. Izravnalne ukrepe policisti izvajajo tako, da naključno in
nediskriminatorno preverjajo osebe, ki so prestopile notranjo mejo.
V zvezi z izvajanjem ukrepov na notranji meji sta zanimivi sodbi Sodišča EU v zadevi Azizu
Melkiju (C-188/10, 2010) in Sélimu Abdeliju (C-189/10, 2010) proti Franciji ter Atiqullah
Adil proti Nizozemski (C-278/12 PPU, 2012).
Sodba Sodišča EU v zadevi Melkiju (C-188/10, 2010) in Abdeliju (C-189/10, 2010) proti
Franciji obravnava predhodno vnašanje po 267. členu PDEU z namenom preizkusa
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skladnosti Francoskega zakona, na podlagi katerega je dovoljeno opravljati kontrolo
identitete osebe na določenem območju med notranjo kopensko mejo Francije s sosednjo
državo, s pravom EU, v povezavi z določbami 67. člena PDEU, ki govori, da EU zagotovi,
da se pri prehajanju notranjih meja ne izvaja kontrola oseb, ter v povezavi z 20. in 21.
členom Zakonika o schengenskih mejah (2006).
Melkija in Abdelija sta Alžirska državljana, ki sta nezakonito prebivala v Franciji. Francija je
na podlagi 4. odstavka 78-2. člena Francoskega zakonika o kazenskem postopku
opravljala policijsko kontrolo na območju notranje meje med Francijo in Belgijo znotraj
območja 20 km od te meje. Zoper vsakega od njiju je bila 23. 3. 2010 izdana odločba o
prisilni odstranitvi in odločba o omejitvi gibanja. Melki in Abdeli sta pri Francoskem
sodišču, ki je pristojno za odreditev pripora, izpodbijala zakonitost te policijske kontrole.
Menila sta, da so določila, na podlagi katerih se je ta izvajala, kršila pravice in svoboščine,
ki jih zagotavlja Francoska ustava, saj ima Francija obveznosti, ki izhajajo iz Lizbonske
pogodbe (67. člen PDEU). Francosko sodišče je zaradi razlage prava EU prekinilo postopek
in Sodišču EU predložilo predhodno vprašanje na podlagi 267. člena PDEU. Spraševalo je,
ali 267. člen PDEU nasprotuje temu, da se sproži vmesni postopek pred Francoskim
ustavnim sodiščem, če je nek predpis nacionalnega prava protiustaven zato, ker naj bi bile
njegove določbe v nasprotju s pravom EU. Prav tako je spraševalo, ali 67. člen PDEU
nasprotuje Francoski zakonodaji, ki naj bi določala, da je mogoče na območju znotraj 20
km od notranje meje in v pristaniščih, na letališčih ter železniških in avtobusnih postajah,
odprtih za mednarodni promet, ugotavljati identiteto osebe.
Veliki senat Sodišča EU je razsodil, da 267. člen PDEU ne nasprotuje takšni nacionalni
zakonodaji, če:
 ta omogoča, da lahko nacionalna sodišča po vmesnem postopku ocene ustavnosti
predložijo Sodišču EU tako vprašanje,
 ta omogoča, da se zagotovi pravno varstvo pravic, ki ga zagotavlja pravni red EU
in
 se po takem vmesnem postopku ne uporabijo nacionalne določbe, o katerih se
meni, da so v nasprotju s pravom EU.
Veliki senat Sodišča EU je razsodil, da bi 67. člen PDEU in 20. in 21. člen Zakonika o
schengenskih mejah (2006) nasprotovala nacionalni zakonodaji le, če bi bila na podlagi
teh, policiji podeljena pooblastila za opravljanje kontrole identitete zoper vsako osebo
znotraj območja 20. kilometrov od notranje kopenske meje. Da bi se preverjalo
spoštovanje obveznosti posedovanja z zakonom določenih listin in dokumentov, ne glede
na njeno vedenje in posebne okoliščine, ki bi kazale na nevarnost kršitve javnega reda, in
če pri tem ne bi bil določen potreben okvir, ki bi zagotavljal, da te kontrole nimajo
enakovrednega učinka kot mejna kontrola.
Sodba Sodišča EU v zadevi Adil (C-278/12 PPU, 2012) proti Nizozemski obravnava
predhodno vnašanje po 267. členu PDEU v povezavi z 20. in 21. členom Zakonika o
schengenskih mejah (2006).
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Adil je trdil, da je Afganistanski državljan, ki ga je Nizozemska kraljeva žandarmerija kot
potnika na avtobusu ustavila pri mobilni varnostni kontroli. Do ustavitve je prišlo na
območju Nizozemske (na avtocesti), iz smeri Nemčije, dne 28. 3. 2012. Adil je bil pri tem
s sklepom pridržan na podlagi zakona o tujcih. V zapisniku o ustavitvi, privedbi in
pridržanju je bilo navedeno, da je bila kontrola opravljena v skladu s 4.17a členom uredbe
iz leta 2000 na podlagi informacij oziroma empiričnih podatkov o nezakonitem prebivanju
po prehodu meje, da je bilo vozilo ustavljeno v območju 20 km od kopenske meje z
Nemčijo, da so marca 2012 na tem mestu opravili eno ali več kontrol, ki so skupno trajale
54 ur, da so na tem mestu na dan ustavitve opravili eno ali več kontrol, ki so skupaj
trajale eno uro, in da so pri teh kontrolah dejansko ustavili le dve od mimo vozečih vozil.
Adil je pred Nizozemskih sodiščem izpodbijal zakonitost ustavitve in sklep o odredbi
pridržanja. Med drugim je navedel še, da ob kontroli ni bil podan utemeljen sum, da gre
za nezakonito prebivanje.
Nizozemsko sodišče je ugotovilo, da kontrola tujcev zaradi boja proti nezakonitemu
prebivanju po prehodu meje nima enakega učinka kot mejna kontrola. Pri tem so
upoštevali tudi zgoraj navedeno sodbo v zadevi Melki in Abdeli. Prav tako so ugotovili, da
se stališča različnih nizozemskih sodišč o skladnosti mobilnih varnostnih kontrol iz 21. in
22. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006) razlikujejo. Zato so na Sodišče EU na
podlagi 267. člena PDEU naslovili naslednja vprašanja v predhodno odločanje: Ali je treba
21. člen Zakonika o schengenskih mejah (2006) razlagati tako, da ta nasprotuje izvajanju
nacionalnega pooblastila (iz 50. člena Nizozemskega zakona o tujcih in iz 4.17a člena
uredbe iz leta 2000), izvajanju kontrol oseb na območjih znotraj 20. kilometrih za
notranjimi mejami sosednjih držav, zato da se preveri izpolnjevanje pogojev za zakonito
prebivanje, ki veljajo v državi članici? Ter, ali 21. člen Zakonika o schengenskih mejah
(2006) nasprotuje taki kontroli za pridobitev splošnih informacij in empiričnih podatkov o
nezakonitem prebivanju, če se opravlja v omejenem obsegu?
Sodišče EU je razsodilo, da je treba 20. in 21. člen Zakonika o schengenskih mejah (2006)
razlagati tako, da ta ne nasprotujeta nacionalni zakonodaji, ki policistom (kraljevi
žandarmeriji) dovoljujejo izvedbo kontrol na območju 20. kilometrov od notranje
kopenske meje, zato da bi se preverilo ali ustavljene osebe izpolnjujejo pogoje za zakonito
prebivanje, ki veljajo v tej državi članici, če se te kontrole izvajajo na podlagi splošnih
informacij in izkušenj o nezakonitem prebivanju oseb, in če veljajo nekatere omejitve
glede obsega.

2.5

SLOVENSKI DEL ZUNANJE SCHENGENSKE MEJE

Na 670 kilometrov dolgi meji s Hrvaško imamo 57 mejnih prehodov. Od tega 17 za
mednarodni cestni promet, 8 za mednarodni železniški promet, 10 za meddržavni promet
in 22 za obmejni promet. Zraven omenjenih imamo še 3 mejne prehode za mednarodni
zračni promet in 2 za mednarodni morski promet. Skupaj imamo torej 62 mejnih
prehodov.
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Na podlagi 17. člena ZNDM-2 je bila izdana Uredba o določitvi mejnih prehodov za
mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije
(2008), ki določa 40 mejnih prehodov:
 za mednarodni cestni potniški in tovorni promet (17 prehodov),
 za mednarodni železniški promet (8 prehodov),
 za mednarodni morski promet (2 prehoda)
 za mednarodni zračni promet (3. prehodi)
 za meddržavni cestni potniški promet (10 prehodov)
Na mejnih prehodih za mednarodni promet lahko mejo prestopijo vsi potniki. Na mejnih
prehodih za meddržavni promet se dovoli prehod meje državljanom Evropske unije,
evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije (Seznam mejnih prehodov
iz člena 2(8) Zakonika o schengenskih mejah, 2007).
V 3. členu Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije ter Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih
temelji Evropska unija (2003), ki je sestavni del Pogodbe (2003) med državami članicami
EU ter prej naštetimi državami o pristopu k EU je določeno, da se določene določbe
schengenskega pravnega reda, ki so vključene v okvir EU v teh državah začnejo
uporabljati šele po sprejetem sklepu Sveta. To je pomenilo, da Slovenija še ni bila članica
schengenskega območja ob vstopu v EU s 1. 5. 2004, ampak je to postala šele konec leta
2007.
Na podlagi 1. člena sklepa Sveta 2007/801/ES o polni uporabi določb schengenskega
pravnega reda, se schengenski pravni red od 21. 12. 2007 polno uporablja na kopenskih
mejah in od 30. 3. 2008 na zračnih mejah prej naštetih držav. S tem dnem se je odpravila
kontrola oseb na notranjih mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko ter vse omejitve uporabe
schengenskega informacijskega sistema (v nadaljevanju SIS). Ta sklep je pomenil vstop
Slovenije v schengenski prostor, državna meja s Hrvaško pa je postala zunanja
schengenska meja. Celovit policijsko-varnostni nadzor oseb, kot tudi fitosanitarni,
veterinarski, carinski in inšpekcijski nadzor se je izvajal na 6. mejnih prehodih (mejne
točke za celovit schengenski inšpekcijski nadzor - Border inspection posts – v nadaljevanju
BIP). To so cestni mejni prehodi Gruškovje, Obrežje in Jelšane, letališki mejni prehod
Brnik na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, železniški mejni prehod Dobova na železniški
postaji Dobova in pomorski mejni prehod Koper v Luki Koper. Slovenija je imela tako 6
tovrstnih BIP mejnih kontrolnih točk - tri cestne, eno železniško, eno pomorsko in eno
zračno. Na drugih mejnih prehodih se je opravljal le policijsko-varnostni in carinski nadzor.
V skladu s schengenskim zakonikom policisti opravljajo mejno kontrolo dveh vrst in sicer
»temeljno« za vse potnike in »temeljito« za državljane tretjih držav (Kos, 2011).
Zraven prej omenjenih BIP mejnih kontrolnih točk so bili najbolj frekvenčni mejni prehodi
za mednarodni promet na zunanji schengenski meji med Slovenijo in Hrvaško, kjer se je
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opravljal policijsko-varnostni in carinski nadzor Sečovlje, Dragonja, Starod, Zavrč, Metlika
in Petišovci.
Tudi po vstopu Hrvaške v EU s 1. 7. 2013 ostaja zgoraj omenjenih 11 mejnih prehodov na
vrhu najbolj frekvenčnih mejnih prehodov. S 1. 7. 2013 se na vseh mejnih prehodih
zunanje kopenske schengenske meje s Hrvaško opravlja le še policijsko-varnostni nadzor,
saj Hrvaška še ni članica schengenskega območja. V 4. členu Akta o pogojih pristopa
Republike Hrvaške in prilagoditvah PEU, PDEU in Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti za atomsko energijo (2012), ki je sestavni del Pogodbe (2012) med državami
članicami EU ter Hrvaško o pristopu Hrvaške k EU je namreč določeno, da se določene
določbe schengenskega pravnega reda na Hrvaškem začnejo uporabljati šele po
sprejetem sklepu Sveta. Sprejem takega sklepa pa lahko pričakujemo v prihodnosti.
S 1. 7. 2013 se je na 31. mejnih prehodih s Hrvaško uvedla skupna mejna kontrola
slovenskih in hrvaških policistov v celoti samo na eni strani skupne meje (One-Stop Border
Control) in na dveh le občasno. Na štirih se je ta že pred tem izvajala, na enajstih bodo
skupno mejno kontrolo uvedli kasneje, na devetih pa je ne bodo uvedli.

2.6

PRAVO EU IN STATUS OSEB

Tujce v upravnem postopku zavrnitve vstopa pravo EU deli na dve kategoriji oseb, in sicer
na:
 državljane tretjih držav in
 osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU.
Takšna delitev oseb vpliva na uporabo materialnega prava, saj se v postopku zavrnitve
vstopa pri državljanih tretjih držav neposredno uporablja pravo EU, pri osebah, ki imajo
pravico do prostega gibanja po pravu EU pa nacionalno pravo.
Tej delitvi sledi tudi Šaloven (2007, str. IV), ki tujce, ki vstopajo v državo deli na dve
kategoriji oseb, in sicer na državljane EU in državljane tretjih držav, ki imajo v skladu s
pogodbami med EU in njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami
na drugi strani, pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov EU ter
na ostale državljane tretjih držav. Taka različnost normativne ureditve bi lahko pomenila
diskriminatornost te ureditve, vendar temu ni tako, saj je iz mnenja generalne
pravobranilke Christine Stix-Hackl na Sodišču ES v primeru C-459/99 iz leta 2001 proti
Belgiji razvidno, da zgolj razlika v obravnavi teh dveh skupin oseb ne krši prepovedi
diskriminacije, saj je različno obravnavanje teh dveh skupin dovoljeno, če je to objektivno
upravičeno. Za državljane EU in njihove družinske člane namreč velja pravica do prostega
gibanja in prebivanja, ki vključuje tudi pravico do vstopa.
Pravica (načelo) prostega gibanja oseb je določeno v 2. odstavku 67. člena PDEU. Prost
pretok oseb in z njim povezana odprava nadzora na notranji mejah predstavlja eno od
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temeljnih svoboščin notranjega trga, na katerem je zagotovljena svoboda gibanja. Prosto
gibanje oseb danes ne pomeni samo ekonomske svoboščine, saj pravo EU omogoča tudi
gibanje po EU ekonomsko nedejavnim osebam. Tako lahko pravila o gibanju oseb delimo
na (Ferčič in dr., 2011, str. 142):
 gibanje ekonomsko aktivnih oseb:
- svobodno gibanja delavcev (45. člen PDEU),
- svobodno gibanja samozaposlenih in pravnih oseb (svoboda ustanavljanja –
49. člen PDEU in prost pretok storitev – 56. člen PDEU),
 gibanje ekonomsko neaktivnih oseb:
- gibanje državljanov EU, ki niso ekonomsko aktivni (študenti, upokojenci,
turisti,.. – 21. člen PDEU),
- gibanje družinskih članov ekonomsko aktivnih oseb
Prosto gibanje delavcev v PDEU tako sestavljajo migracijske pravice in prepoved
diskriminacije povezane z delom. Delavec ima pravico, da odide v drugo državo članico,
da tam išče in sprejme delo ter da tam prebiva. Iskalcu zaposlitve je načeloma dovoljeno,
da v drugi državi članici biva do 6 mesecev. Če v tem času ne najde zaposlitve ga lahko
država članica izžene (Ferčič in dr., 2011, str. 148 - 149). Migracijske pravice natančnejše
ureja Direktiva, št. 2004/38/ES.
Upokojeni delavci lahko ostanejo na ozemlju druge države članice tudi po tem, ko so se
upokojili. Pravico ostati v drugi državi članici imajo tudi njihovi družinski člani. To so
delavčev zakonec in njuni krvni sorodniki, ki so mlajši od 21 let in so odvisni od delavca
(Ferčič in dr., 2011, str. 151).
Svoboda ustanavljanja sedeža pomeni, da državljani držav članic, kot fizične osebe
oziroma pravne osebe s sedežem v eni državi članici, lahko za nedoločen čas opravljajo
svojo dejavnost v drugi državi članici (Ferčič in dr., 2011, str. 153).
Sprva so bile svoboščine prostega pretoka oseb omejene le na ekonomsko aktivne osebe,
nato pa so se začele širiti tudi na ekonomsko neaktivne osebe. Najprej se je prosto
gibanje oseb razširilo na družinske člane ekonomsko dejavnih oseb, v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja tudi na študente, upokojence in nato na vse državljane EU (Ferčič in
dr., 2011, str. 159).
EU se zavzema za sprejemanje ukrepov, s katerimi se zagotavlja, da se osebe pri
prehajanju notranjih meja ne kontrolirajo. S tem je zagotovljeno prosto gibanje oseb.
Gibanje oseb znotraj meja in nadzor na zunanjih mejah EU opredeljuje schengenski pravni
red, ki je vključen v okvir EU in Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma.
Iz same razlage pravice do prostega gibanja, ki izhaja iz primarnega prava EU še ne
moremo podrobno razmejiti obeh kategorij oseb, zato bo potrebno analizirati uredbe EU,
ki se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah. V 5. in 6. odstavku 2. člana
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Zakonika o schengenskih mejah (2006) najdemo definicijo razmejitve med državljani
tretjih držav in osebami, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU.
Državljani tretjih držav so po definiciji iz 6. odstavka 2. člana Zakonika o schengenskih
mejah (2006) katerekoli osebe, ki niso državljani EU v smislu 1. člena 20. člena PDEU in
niso zajete med osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU iz 5. odstavka 2.
člana Zakonika o schengenskih mejah (2006).
Osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU so po definiciji iz 5. odstavka 2.
člena Zakonika o schengenskih mejah (2006):
 državljani EU in državljani tretjih držav, ki so družinski člani državljana EU in
uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja v zvezi z direktivo 2004/38/ES,
 državljani tretjih držav in njihovi družinski člani ne glede na njihovo državljanstvo,
ki imajo v skladu s pogodbami med EU in njenimi državami članicami na eni strani
in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je
enakovredna pravici državljanov EU.
Z besedno analizo obeh definicij sem ugotovila, da se obe kategoriji oseb razlikujeta glede
na štiri pojme:
 državljan EU,
 družinski član ne glede na državljanstvo,
 državljani tretjih držav, ki imajo pogodbe z EU,
 ostale osebe.
V 1. odstavku 20. člena PDEU je definiran pojem »državljan EU«, ki govori, da je to oseba
z državljanstvom ene od držav članic EU. Od 1. 7. 2013 so države članice EU Avstrija,
Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija,
Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo Velike
Britanije in Severne Irske. Državljani teh 28 držav so tudi državljani EU.
Z uvedbo državljanstva EU so državljani EU na temelju PDEU dobili pravico do prostega
gibanja pod določenimi pogoji, ki ima neposredni učinek in je ni dopustno nesorazmerno
omejevati z nacionalno zakonodajo (Senčur Peček, 2010, str. 34-36). V 21. členu PDEU je
določeno, da ima vsak državljan EU pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju
držav članic ob upoštevanju določenih omejitev. Te omejitve so zadostna finančna
sredstva in zdravstveno zavarovanje. Državljani EU tako v okviru svobode gibanja ne
smejo postati breme za socialni sistem države gostiteljice. Kljub temu pa je Sodišče EU v
sodni praksi na temelju državljanstva EU priznalo nekatere socialne pravice, zlasti do
izobraževanja (Ferčič in dr., 2011, str. 160).
Državljanstvo EU ne zamenjuje nacionalnega državljanstva, ampak ga le dopolnjuje.
Vsakemu državljanu države članice EU morajo biti zagotovljene pravice do vstopa, bivanja
in nediskriminatornega obravnavanja v drugi državi članici (Maučec, 2006, str. 2-8).
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Državljanstvo EU predstavlja temeljni status državljanov držav članic, ki uresničujejo
pravico do prostega gibanja oseb in prebivanja. Pravica vseh državljanov EU do prostega
gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic je zagotovljena tudi njihovim družinskim
članom, ne glede na državljanstvo, kot določa direktiva št. 2004/38/ES. Ta ureja prosto
gibanje za ekonomsko aktivne in neaktivne državljane EU in njihove družinske člane
(državljane EU in tretjih držav).
V 2. odstavku 2. člena direktive 2004/38/ES je definiran pojem »družinski član«, ki govori,
da je to:
 zakonec,
 partner, s katerim je državljan EU sklenil registrirano partnerstvo na podlagi
zakonodaje države članice,
 potomec v ravni črti, ki je mlajši od 21 let ali je vzdrževana oseba,
 vzdrževan prednik v ravni črti in vzdrževan prednik v ravni črti zakonca ali
partnerja.
V 4. in 5. členu Direktive 2004/38/ES je določeno, da imajo vsi državljani EU z veljavno
osebno izkaznico ali potnim listom in njihovi družinski člani, ki niso državljani držav članic
in ki imajo veljavni potni list pravico, da zapustijo ozemlje države članice zaradi potovanja
v drugo državo članico. Od teh oseb se ne sme zahtevati nikakršnega izstopnega vizuma.
Enako velja za državljane EU pri vstopu. Za njihove družinske člane, ki niso državljani
držav članic se sme za vstop zahtevati veljavni potni list ter dovoljenje za prebivanje ali
vizum. Države članice tem osebam, preden jih zavrnejo, zagotovijo vse razumne
možnosti, da bi si te v razumnem času pridobile potrebne listine ali da lahko potrdijo ali
dokažejo na druge načine, da zanje velja pravica do prostega gibanja in prebivanja.
Prav tako omenjena direktiva 2004/38/ES določa, da država članica od družinskih članov
državljanov EU, ki so tujci, za izdajo dovoljenja za prebivanje ne sme zahtevati drugih
dokumentov kot veljavni potni list in dokumente, ki dokazujejo družinsko vez z
državljanom EU (Božič, 2009, str. 18).
Zraven državljanov EU imajo tudi državljani štirih tretjih držav (nečlanic EU) in njihovi
družinski člani, ne glede na njihovo državljanstvo, v skladu s pogodbami med EU in
njenimi državami članicami na eni strani in temi štirimi tretjimi državami na drugi strani
pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov EU. To so državljani
Norveške, Islandije, Lihtenštajna4 Švice5 in njihovi družinski. Ta ureditev je prenesena tudi
v slovensko nacionalno zakonodajo, saj 3. odstavek 117. člena ZTuj-2 določa, da se
določbe ZTuj-2, ki se uporabljajo za državljane EU, uporabljajo tudi za državljane držav
članic Evropskega gospodarskega prostora.
4

Sklep Sveta in Komisije, št. 1994/1/ESPJ
Švica ni članica Evropskega gospodarskega prostora, saj je pristop na referendumu leta 1992
zavrnila, je pa članica Evropskega združenja za prosto trgovino

5
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Iz analize mnenj posameznih avtorjev in zakonodaje iz tega področja sem ugotovila, da
imajo pravico do prostega gibanja državljani 32 držav (državljani 28. držav članic EU in 4.
držav nečlanic EU) ter njihovi družinski člani, ne glede na njihovo državljanstvo. Pravica
do prostega gibanja, ki vključuje tudi pravico do vstopa prej omenjenih pa ni absolutna
pravica niti zanje, saj je mogoče zavrniti tudi to kategorijo oseb. Omenjene kategorije
oseb sicer ni mogoče zavrniti z neposredno uporabo evropske zakonodaje, mogoče pa jih
je na podlagi nacionalne. Tako je na podlagi 3. odstavka 118 . člena ZTuj-2 in 4. odstavka
127. člena ZTuj-2 možno zavrniti tudi državljana EU, družinskega člana državljana EU in
družinskega člana slovenskega državljana. V povezavi s 117. členom ZTuj-2 pa tudi
državljana Evropskega gospodarskega prostora (Norveške, Islandije in Lihtenštajna) in
državljana Švice.

2.7

NEPOSREDNA UPORABA PRAVA EU V POSTOPKU ZAVRNITVE
VSTOPA DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV

Uredba 562/2006 in Uredba 610/2013 o spremembi te Uredbe št. 562/2006, ki sta bolj
poznani kot Zakonik o schengenskih mejah je splošni pravni akt, ki je na podlagi 288.
člena PDEU zavezujoč in se v celoti neposredno uporablja v vseh državah članicah, med
njimi tudi na ozemlju Slovenije. Zakonik o schengenskih mejah ima pravno naravo
zakona. Iz njega neposredno izhajajo pravice in/ali dolžnosti za posameznika. Z njim se je
vzpostavilo pravno razmerje med posamezniki in institucijami EU. Ker pa EU sama ne
izvaja mejne kontrole in posledično temu postopka zavrnitve vstopa je izvrševanje mejne
kontrole preneseno na države članice, med njimi tudi na Slovenijo in njene organe ter
organe v sestavi (policijo). Tako nastopi pravno razmerje med državo članico (policijo) in
posameznikom (državljanom tretje države).
Iz tega izhaja, da imajo državne uprave držav članic pomembno vlogo pri delovanju EU,
saj v večini primerov izvršujejo evropske odločitve (Bugarič, 2003, str. 24).
Zakonik o schengenskih mejah v uvodu poudarja, da je prosto gibanje oseb na
schengenskem območju eden največjih dosežkov evropske integracije zaradi odprave
nadzora na notranjih mejah. Zato si morajo države članice medsebojno popolnoma
zaupati, da so sposobne v celoti izvajati spremljevalne ukrepe, ki omogočajo odpravo tega
nadzora na notranjih mejah.
Zakonik o schengenskih mejah je bil sprejet leta 2006, v letu 2013 pa so bile sprejete
nekatere tehnične spremembe veljavnih pravil Zakonika. EU je sprejela te spremembe tudi
v skladu z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti iz 5. člena PEU. Načeli subsidiarnosti in
sorazmernosti urejata izvrševanje pristojnosti EU. Načelo subsidiarnosti opredeljuje
pogoje, pod katerimi ima EU na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, pri
ukrepanju prednost pred državami članicami (Naglič in Papadopoulou, 2013, str. 1).
Subsidiarnost je tako vodilno načelo za razmejitev odgovornosti med državami članicami
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in EU, ki pove, kdo mora ukrepati (Poročilo komisije o subsidiarnosti in sorazmernosti,
2011, str. 1). Sorazmernost pa je vodilno načelo pri opredelitvi, kako mora EU izvajati
svoje pristojnosti. Ukrepi EU vsebinsko in formalno ne smejo presegati tistega, kar je
potrebno za doseganje ciljev (Poročilo komisije o subsidiarnosti in sorazmernosti, 2011,
str. 2). Načelo sorazmernosti in druga pravna načela lahko pomagajo pri uporabi evropske
doktrine in abstraktnih načelih (Kühn, 2005, str. 577).
V skladu z 290. členom PDEU je sprememba v letu 2013 s 33. členom Zakonika o
schengenskih mejah na Komisijo prenesla pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov.
To so akti o dodatnih ukrepih, ki urejajo varovanje ter spremembe prilog tega Zakonika. V
preučevanem primeru magistrskega dela so to spremembe, ki se nanašajo na upravni akt
policije, torej »Standardni obrazec zavrnitev vstopa na meji«.
V Zakoniku o schengenskih mejah je določeno, da za Islandijo, Norveško, Švico in
Lihtenštajn Zakonik predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu
Sporazumov oziroma Protokolov k sporazumom med EU in temi državami o pridružitvi teh
držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.
Danska ne sodeluje pri sprejetju Zakonika o schengenskih mejah v skladu s Protokolom,
št. 22 o stališču Danske, ki je priložen PEU in PDEU, zato zanjo ni zavezujoč in se v njej
ne uporablja. Ker pa za Dansko Zakonik predstavlja nadgradnjo schengenskega pravnega
reda, se ta lahko sama odloči ali ga bo v skladu s protokolom v šestih mesecih prenesla v
svoje nacionalno pravo.
V 1. in 3. členu Protokola (št. 20) o uporabi nekaterih vidikov člena 26 PDEU za Združeno
kraljestvo in Irsko je določeno, da ti dve državi izvajata mejno kontrolo z drugimi
državami članicami EU, ne glede na določbe 26. in 77. člena PDEU. Iz Protokola (št. 21) o
stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice izhaja,
da ti dve državi ne sodelujeta pri sprejemanju ukrepov. Zato Združeno kraljestvo in Irska
nista del schengenskega območja (opt-out). Kljub temu, da sta Združeno kraljestvo Velike
Britanije in Severne Irske (29. 5. 2000) ter Irska (28. 2. 2002) na podlagi 4. člena
Protokola št. 19 zaprosili za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega
pravnega reda (Schengensko območje, 2013) in Zakonik o schengenskih mejah zanju
predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, ta zakonik za ti dve državi ni
zavezujoč in se v njih tudi ne uporablja.
Zakonik o schengenskih mejah velja tudi na Cipru, v Romuniji, Bolgariji in Hrvaški, saj so
v skladu s Protokolom št. 19 te države pravno zavezujoče članice EU, da se pridružijo
schengenskem območju, vendar zaenkrat še niso njen del, zato se Zakonik v skladu z Akti
o pogojih pristopa teh držav v celoti še ne uporablja.
Zakonik o schengenskih mejah je torej v celoti zavezujoč in se tudi v celoti neposredno
uporablja brez prenosa v nacionalno zakonodajo v 21. državah članicah EU ter v 4.
državah nečlanicah EU, kjer predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda. V
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eni državi članici EU se uporablja posredno, saj ga je potrebno prenesti v nacionalno
pravo, v 4. državah članicah EU pa se le deloma uporablja, medtem ko v dveh 2. državah
članicah EU ni zavezujoč in se tam tudi ne uporablja. Zakonik o schengenskih mejah je
temeljni predpis, ki ga morajo policisti v postopku zavrnitve vstopa neposredno
uporabljati, ne glede na nacionalno zakonodajo 25 držav članic schengenskega območja.
Danski policisti pa ga zaradi specifičnega položaja uporabljajo skozi predpise nacionalne
zakonodaje.
Zakonik o schengenskih mejah je predpisal tudi obliko in vsebino upravnega akta o
zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav, ki se neposredno uporablja po pravu EU.
Omenjeni akt lahko dopolni ali spremeni le Komisija.

2.8

PRENOS PRAVA EU V NACIONALNO ZAKONODAJO

Zraven neposredne uporabe prava EU, ki velja v postopku zavrnitve vstopa državljanov
tretjih držav in izhaja iz uredbe EU, poznamo še preneseno uporabo prava EU, ki velja v
postopku zavrnitve vstopa pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU.
Za slednje se posredno uporabljajo določila Direktive 2004/38/ES.
Direktiva 2004/38/ES je splošni pravni akt, ki je za države članice zavezujoč glede cilja, ki
naj bi se dosegel z njo. Države jo morajo prenesti v nacionalno zakonodajo, da se doseže
cilj direktive. Slovenija je to direktivo prenesla v svojo nacionalno zakonodajo že leta
2005. Takrat je bila sprejeta novela Zakona o tujcih (ZTuj-1B), ki je s 24. členom dodala
celo novo XII.a poglavje z naslovom »Vstop in prebivanje državljanov držav članic EU in
njihovih družinskih članov ter družinskih članov slovenskih državljanov, ki so začeli veljati
20. 11. 2005. Danes to področje ureja ZTuj-2.
ZTuj-2 tako daje pravno podlago v 3. odstavku 118 . člena ZTuj-2 in 4. odstavku 127.
člena ZTuj-2, da se sme izvesti postopek zavrnitve vstopa tudi za državljane EU, družinske
člane državljanov EU in družinske člane slovenskih državljanov. V povezavi s 117. členom
ZTuj-2 pa tudi državljane Evropskega gospodarskega prostora (Norveške, Islandije in
Lihtenštajna) in državljane Švice. Te osebe se lahko zavrne, če:
 nimajo veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega lista, pri družinskih članih,
ki niso državljani EU pa tudi če nimajo ustreznega vizuma,
 še ni potekel čas, za katerega jim je prepovedan vstop v državo,
 bi njihovo prebivanje v Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali
mednarodne odnose Slovenije ali obstaja sum, da bo njihovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi
obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem
drugih kaznivih dejanj,
 kažejo resne znake nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v
mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma
resne znake druge nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozila zdravje ljudi in za katero
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je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane
ukrepe.
Vsi zavrnitveni razlogi so implementirani iz Direktive 2004/38/ES skozi zavezujoče cilje, ki
jih je želela doseči direktiva. Prvi zavrnitveni razlog je implementiran iz 5. člena Direktive
2004/38/ES. V 1. odstavku 5. člena Direktive 2004/38/ES je določeno, da države članice
dovolijo državljanom EU vstop na njihovo ozemlje z veljavno osebno izkaznico ali potnim
listom. Cilj direktive je bil, da se čim bolj poenostavi prestop meja. V 2. odstavku 5. člena
Direktive 2004/38/ES določa, da morajo imeti družinski člani, ki niso državljani držav
članic vstopni vizum, če je ta potreben v skladu z Uredbo 539/2001. Če teh dokumentov
državljan EU ali njegov družinski član nima pri sebi, se mu, preden se ga zavrne, zagotovi
možnost, da si v razumnem času pridobi te listine, saj zanje velja pravica do prostega
gibanja in prebivanja (4. odstavek 5. člena Direktive 2004/38/ES). Da si policist v praksi
tega razumnega roka ne bi samostojno določal je nacionalni zakonodajalec v 1. odstavku
4. člena Navodila o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu
članu državljana EU (2012) določil, da ta razumni čas traja do 6 ur.
Drugi zavrnitveni razlog je implementiran iz 32. člena Direktive 2004/38/ES. V 2. odstavku
32. člena Direktive 2004/38/ES je določeno, da nimajo pravice do vstopa na ozemlje
zadevne države članice v času, ko jim je prepovedano prebivanje v tej državi.
Tretji zavrnitveni razlog je implementiran iz 27. člena Direktive 2004/38/ES. V 1. odstavku
27. člena Direktive 2004/38/ES je določeno, da lahko države članice omejijo svobodo
gibanja in prebivanja državljanov EU in njihovih družinskih članov, ne glede na
državljanstvo, in sicer zaradi javnega reda ali javne varnosti, saj se na te razloge ne da
sklicevati iz ekonomskih ciljev.
Četrti zavrnitveni razlog je implementiran iz 29. člena Direktive 2004/38/ES. V 1. odstavku
29. člena Direktive 2004/38/ES je določeno, da se svobodo gibanja lahko omeji zaradi
bolezni z možnostjo epidemije, ki so opredeljene v ustreznih pravnih dokumentih
Svetovne zdravstvene organizacije in druge infekcijske bolezni ali kužne parazitske
bolezni, če so predmet zaščitnih določb, ki se uporabljajo za državljane države članice
gostiteljice.
Zavrnitev vstopa za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU izhaja iz
Direktive 2004/38/ES, ki je implementirana v ZTuj-2. Zato pravno podlago za izdajo
upravnega akta na obrazcu »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« prav tako najdemo v
nacionalni zakonodaji in sicer v 6. členu Navodila o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo
državljanu EU in družinskemu članu državljana EU (2012), ki je izdan na podlagi ZTuj-2.
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3

ZAVRNITEV VSTOPA NA SCHENGENSKI MEJI

3.1

POJEM

V besedni zvezi »zavrnitev vstopa« se nahajata dve besedi, »zavrniti« in »vstopiti«. Slovar
slovenskega knjižnega jezika (2008, str. 3483) navaja, da beseda »zavrniti« pomeni
narediti, da kdo ne more iti, priti tja, kamor namerava. Beseda »vstopiti« (SSKJ, 2008, str.
3296) pomeni priti v kaj, v notranjost česa, v državo. Pri zavrnitvi vstopa gre za upravni
postopek policije, s katerim ta nekomu onemogoči, da pride tja, kamor namerava, se
pravi, da se mu ne dovoli vstopiti na državno ozemlje, oziroma na ozemlje 26. držav članic
schengenskega območja.
Schengenski sistem temelji na predpostavki, da je prehod čez eno od zunanjih
schengenskih meja dovoljenje za dostop na vse dele ozemlja ter predpostavlja
avtomatično priznanje vizuma za krajše bivanje, ki ga izda ena od držav podpisnic na
celotnem schengenskem območju (Guild, 2002, str. 305), zato je pomembno, da se vse
tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop, zavrne že na zunanjih mejah. Vodenje in
odločanje v tej upravni zadevi (zavrniti vstop) kljub dejavnosti na instrumentalni, pretežno
operativno tehnični ravni javnega upravljanja ni preprosto (Kovač, 2009, str. 30), saj gre
za enega od najhujših mejnih ukrepov, ki grobo poseže v svobodo gibanja oseb.
Zavrnitev vstopa je upravna zadeva, saj se v njej odloča o pravici do vstopa in obveznosti
izpolnjevanja določenih pogojev za vstop tujca, kot fizične osebe, na področju upravnega
prava. S predpisi je določeno, da policija, kot upravni organ vodi postopek mejne kontrole
in odloča o zavrnitvi vstopa z izdajo upravne odločbe v konkretni zadevi zaradi varstva
javnega interesa, ki izhaja iz narave stvari (2. člen Zakona o splošnem upravnem
postopku, v nadaljevanju ZUP). To so temeljne značilnosti zavrnitve vstopa, ki jih je
potrebno razmejiti od kazenskih, prekrškovnih in civilnih zadev (Androjna in Kerševan,
2006, str. 45).
Zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav je definirana in opredeljena v 13. členu
Zakonika o schengenskih mejah (2006). V tem členu je določeno, da se državljanu tretje
države zavrne vstop na ozemlje držav članic, če ne izpolnjuje pogojev, določenih iz 5.
člena tega Zakonika, kateri so predstavljeni pri preučitvi standardnega obrazca zavrnitev
vstopa na meji. Zavrnitev vstopa za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu
EU je definiran in opredeljen v ZTuj-2. Vstop se lahko zavrne le z utemeljeno odločitvijo,
ki določa natančne razloge za zavrnitev. Ukrep začne učinkovati takoj. Mejni policisti
zagotovijo, da tujec, kateremu je bil vstop zavrnjen, ne vstopi na ozemlje države, oziroma
na schengensko območje.
Javni (splošni) interes (korist) je vsebinsko nedorečen pojem, zato ga je potrebno
presojati skozi naravo stvari. Ta korist mora biti nad koristjo posameznika, ker gre za
korist skupnosti. Javni interes je v primeru pravno vezanega odločanja v postopku
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zavrnitve vstopa opredeljen v učinkovitem nadzoru prehajanja zunanjih meja (77. člen
PDEU), da bi se preprečilo nezakonito prehajanje meja, odvračanje čezmejne kriminalitete
in določitev obveznosti (pogojev) posamezniku za načrtovano kratkoročno bivanje tujcev
(5. in 12. člen Zakonika o schengenskih mejah, 2006). Nasproti javnemu interesu je
interes posameznika, to je izpolniti pogoje in vstopiti. Zato pride do kolizije med obema
interesoma. Na javni interes mora policija gledati po uradni dolžnosti. Brž ko ugotovi, da
tujec ne izpolnjuje pogojev, mora uvesti upravi postopek (Androjna in Kerševan, 2006,
str. 93 - 95).
Pojma »zavrnitev vstopa« ne smemo enačiti s pojmom »vrnitev«, ki ga ureja Direktiva
Evropskega parlamenta in Sveta, št. 2008/115/ES o skupnih standardih in postopkih v
državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki v 3.
členu opredeljuje vrnitev kot proces vračanja državljana tretje države, ki je že v državi,
bodisi prostovoljno, bodisi prisilno in je v slovensko zakonodajo prenesen skozi določbe od
63. do 69. člena ZTuj-2, ki deli vračanje tujcev na prostovoljno (z rokom do 30 dni) in
brez roka (Kovač in Gradišnik, 2012, str. 12). Iz tega vidimo, da je glavna in pomembna
razlika v tem, da je pri »vrnitvi« tujec že v državi, pri »zavrnitvi« pa še sploh ni vstopil v
državo, saj 3. točka 1. odstavka 2. člena ZTuj-2 definira pojem »vstop« kot prihod na
državno ozemlje.

3.2

SPECIFIČNE OKOLIŠČINE

Glavna specifična okoliščina upravnega postopka zavrnitve vstopa izhaja iz 3. člena
Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma (2000), ki določa, da je prestop
zunanjih meja dovoljen samo na mejnih prehodih. To je preneseno tudi v 6. členu ZTuj-2,
ki govori, da je vstop v Slovenijo na zunanji meji dovoljen samo na mejnih prehodih. Tako
iz konvencije, kot iz ZTuj-2 izhaja, da tujec zunanjo mejo na dovoljen način prestopi šele,
ko je končan postopek mejne kontrole in je tujcu vstop v državo s strani policije dovoljen.
Prestop državne meje oziroma mejne črte še ne pomeni vstop na ozemlje države oziroma
na schengensko območje, ampak je potrebno prestopiti še točko mejne kontrole, ki je
največkrat odmaknjena od mejne črte. To ugotovitev potrdi 4. odstavek 13. člena
Zakonika o schengenskih mejah (2006), ki od mejnih policistov zahteva, da zagotovijo, da
tujec, kateremu je bil vstop zavrnjen, ne vstopi na ozemlje države. Tako se postopek
zavrnitve vstopa vedno vodi pred vstopom tujca na državno ozemlje.
Državne meje med državami članicami schengenskega območja niso odpravljene, ampak
je odpravljena le mejna kontrola na notranjih mejah. Za prestop notranjih in zunanjih mej
še vedno potrebujemo veljavne listine (osebno izkaznico ali potni list).
Državna meja je opredeljena kot mejna črta, ki razmejuje območje ene države od območij
sosednjih držav. Določa mejo teritorialnega območja jurisdikcije neke države. Državna
meja je kopenska in morska meja ter območje letališč in pristanišč, prek katerih poteka
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mednarodni promet. (3. člen ZNDM-2). Za prestop se šteje vsako človekovo gibanje čez
državno mejo (15. člen ZNDM-2). Zunanje schengenske meje se ne sme prestopiti kjerkoli
na mejni črti, ampak le na mejnih prehodih.
Na območju mejnega prehoda je gibanje omejeno. Tujca, ki prestopi mejno črto med
dvema državama, ni pa mu bil dovoljen vstop na ozemlje druge države članice, mora
država iz katere prihaja takoj in brezpogojno sprejeti nazaj, saj še ni stopil na ozemlje
druge države. Prav ta specifična okoliščina vpliva na to, da se upravni postopek zavrnitve
vstopa razlikuje od drugih postopkov v tem, da v tem postopku določenih procesnih
dejanj, ki jih predvideva ZUP ni mogoče izvesti. V upravnem postopku zavrnitve vstopa:
 se postopek začne po uradni dolžnosti,
 se ne vroča vabil tujcu v postopku,
 se ne vodi zapisnika o ustni obravnavi oziroma izjavah tujca v postopku,
 ni potreben prevod listin in ni nobenega podaljšanja kakršnih koli listin,
 ni stroškov postopka,
 ni možen umik zahteve,
 je možna samo osebna vročitev odločbe o zavrnitvi vstopa.

3.3

MEJNA KONTROLA IN POOBLASTILA POLICIJE

V b. točki 1. odstavka 77. člena PDEU so določeni okvirni cilji EU na področju mejne
kontrole, ki navaja, da se izvaja kontrola oseb in učinkovit nadzor pri prehajanju zunanjih
meja (Ferčič in dr., 2011, str. 244).
V 1 . členu Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma (2000) je »mejna kontrola«
definirana, kot kontrola na meji, ki se izvaja izključno zaradi nameravanega prestopa
meje, ne glede na kakršnekoli druge razloge.
V 10. odstavku 2. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006) je definiran pojem
»mejna kontrola«, ki pomeni kontrolo, opravljeno na mejnih prehodih, s katero se
zagotovi, da se osebam, vključno z njihovimi vozili in predmeti v njihovi posesti, dovoli
vstop na ozemlje držav članic ali izstop iz ozemlja držav članic.
V 1. točki 7. člen Zakonika o schengenskih mejah (2006) je določeno, da je vsak, ki
prestopi zunanjo mejo, predmet kontrole mejnih policistov. To opredeljuje tudi nacionalna
zakonodaja, ki je v 2. členu ZTuj-2 definirala »mejno kontrolo« kot kontrolo na državni
meji, ki jo izvajajo pristojni organi zaradi nameravanega vstopa, tranzita in izstopa tujcev
z državnega ozemlja Slovenije.
Zakonik o schengenskih mejah razlikuje dve vrsti mejnih kontrol, ki ju opravljajo mejni
policisti in sicer:
 temeljno mejno kontrolo za vse potnike in
 temeljito mejno kontrolo za državljane tretjih držav.
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Temeljna mejna kontrola za vse potnike je določena v 2. odstavku 7. člena Zakonika o
schengenskih mejah (2006), ki navaja, da se ta opravi pri vseh osebah, da se ugotovi
njihova identiteta na podlagi predložitve njihovih potnih listin. Pri temeljni mejni kontroli
gre za hitro in enostavno preverjanje, po potrebi z uporabo tehničnih naprav in
preverjanjem informacij izključno glede ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih in
neveljavnih listin v ustreznih zbirkah podatkov, veljavnosti listine, ki dovoljuje zakonitemu
imetniku prehod meje, in ugotavljanja znakov ponarejanja ali prenarejanja. Temeljna
mejna kontrola na zunanji meji se praviloma opravlja pri osebah, ki imajo pravico do
prostega gibanja po pravu EU. Vendar pa lahko mejni policisti pri opravljanju temeljne
mejne kontrole pri teh osebah naključno preverjajo tudi, ali te osebe ne predstavljajo
resnične, neposredne in dovolj resne grožnje notranje varnosti, javnemu redu,
mednarodnim odnosom držav članic ali grožnjo javnemu zdravju. Posledice takih
preverjanj ne posegajo v pravico do prostega gibanja po pravu EU.
Temeljita mejna kontrola za državljane tretjih držav je določena v 3. odstavku 7. člena
Zakonika o schengenskih mejah (2006), ki navaja, da se ta opravi pri državljanih tretjih
držav pri vstopu in izstopu. Temeljita kontrola pri vstopu obsega preverjanje pogojev za
vstop iz 5. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006) in kontrolo listin, ki dovoljujejo
prebivanje in opravljanje poklicnih dejavnosti. Pri tem se preverja ustreznost listine za
prehod meje, po potrebi tudi vizumov ali dovoljenj za prebivanje, pregled vstopnih in
izstopnih žigov, preverjanje namena bivanja, preverjanje zadostnih sredstev za
prebivanje, pregled njegovega prevoznega sredstva in predmetov, ki jih prevaža,
preverjanje morebitnega ogrožanja javnega reda, notranje varnosti, javnega zdravja ali
mednarodnih odnosov katerekoli države članice, preverjanje podatkov in razpisanih
ukrepov v SIS in nacionalnih zbirkah podatkov.
Policija je pristojni organ, ki je v skladu s 5. in 6. točko 4. člena Zakona o nalogah in
pooblastilih policije (v nadaljevanju ZNPPol) pooblaščena za opravljanje temeljne in
temeljite mejne kontrole, nadzora državne meje in gibanja ter prebivanja tujcev. Še bolj
natančno pa je to v 4. členu določa ZNDM-2 (lex specialis), ki navaja, da je za nadzor
državne meje pristojna policija. Slovenija je morala svojo odločitev, da je slovenska
policija edina pristojna za nadzor meja tudi uradno sporočiti Evropski Komisiji, ki vodi
seznam nacionalnih služb, pristojnih za nadzor meje (2006) v skladu s 15. in 34. členom
Zakonika o schengenskih mejah (2006). Ta seznam Komisija objavi v uradnem listu EU.
Postopka izvajanja mejne kontrole in zavrnitve vstopa sta zahtevna postopka, saj od
policistov zahtevata določena specifična znanja, tako s področja nacionalne zakonodaje,
kot poznavanje prava EU, zato je v 3. točki 1. odstavka 15. člena Zakonika o
schengenskih mejah (2006) določeno, da države članice zagotovijo, da so mejni policisti
specializirani in ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Pri usposabljanju mejnih policistov se
morajo upoštevati skupni osnovni učni načrti, ki jih določi in razvija Evropska agencija za
upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic EU (FRONTEX) v
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skladu s 5. členom Uredbe, št. 2007/2004. Mejni policisti opravljajo nadzor državne meje
na podlagi modela analiz tveganja (4. člen Uredbe, št. 2007/2004).
Za prestop državne meje se šteje vsako človekovo gibanje čez državno mejo (15. člen
ZNDM-2), mejna kontrola pa se opravi ob nameravanem prestopu državne meje (18. člen
ZNDM-2). Mejno kontrolo opravi policist praviloma na območju mejnega prehoda, če pa je
oseba zalotena pri nezakonitem prestopu državne meje ali po njem, policist mejno
kontrolo takrat opravi na kraju, kjer je tako osebo zalotil.
Osebe, ki nameravajo ali so že prestopile mejno črto, morajo policistom izročiti veljavni
dokument za prestop državne meje ter se podrediti mejni kontroli. Območje mejnega
prehoda lahko zapustijo šele, ko je mejna kontrola opravljena. Samovoljna zapustitev je
kazniva. Državljani tretjih držav morajo pri mejni kontroli pojasniti vse okoliščine
pomembne za prehod državne meje.
Policisti imajo v postopku opravljanja mejne kontrole posebna pooblastila na podlagi 28.
člena ZNDM-2, in sicer:
 zahtevati smejo predložitev veljavnih dokumentov, ki so potrebni za prestop
državne meje, tako za osebe kot za predmete,
 v dokumente za prestop državne meje smejo policisti vnesti podatke o okoliščinah
vstopa ali izstopa iz države,
 opraviti smejo kontrolo potnikov, kontrolo prevoznega sredstva in kontrolo stvari,
ki jih ima oseba s seboj,
 osebo smejo zadržati za nujno potreben čas, vendar za največ 48 ur.
V 4. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje (2007) je določeno, da
se mejna kontrola opravi takoj po prihodu potnika oziroma prevoznega sredstva na
območje opravljanja mejne kontrole, potniki pa praviloma za čas opravljanja kontrole
ostanejo v vozilu. Iz tega sledi, da se postopek opravljanja mejne kontrole vedno začne
po uradni dolžnosti.
Kadar obstaja razlog za sum, da je oseba nedovoljeno prestopila državno mejo, smejo
policisti zaradi ugotovitve vseh potrebnih dejstev in okoliščin prehajanja meje ali zaradi
zavrnitve tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo in ga zaradi utemeljenih
razlogov iz države ni mogoče napotiti takoj, tako osebo zadržati za nujno potreben čas,
vendar za največ 48 ur. Če zadržanje take osebe traja več kot 6 ur, mora policist taki
osebi izdati pisno odločbo ter jo obvestiti o razlogih za zadržanje. Zoper tako odločbo ima
zadržana oseba tudi pravico do pritožbe, vendar pritožba ne zadrži zadržanja. O pritožbi
odloča pristojno Okrožno sodišče v 48. urah.
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3.4

ZAVRNITEV VSTOPA, KOT ZAKLJUČNI DEL POSTOPKA MEJNE
KONTROLE

Postopek zavrnitve vstopa na mejnem prehodu zunanje schengenske meje je le zaključni
del prej omenjenega širšega postopka mejne kontrole. Do začetka postopka zavrnitve
vstopa pride le, če se v postopku mejne kontrole, ki je v izključni pristojnosti policije
nesporno ugotovi, da oseba, ki namerava prestopiti državno mejo ne izpolnjuje pogojev,
ki so za državljane tretjih držav določeni 5. členu Zakonika o schengenskih mejah (2006),
za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU pa v 118. ali 127. členu ZTuj2. Pri slednjih osebah moramo seveda pred zavrnitvijo vstopa upoštevati tudi Navodilo o
zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu članu državljana EU
(2012), ki določa, da kadar državljan EU ali njegov družinski član nima veljavne osebne
izkaznice ali potnega lista ter vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če sta zahtevana,
policist pred zavrnitvijo vstopa tej osebi omogoči, da si najkasneje v šestih urah, pridobi
veljavne dokumente potrebne za vstop, ali da se ji jih dostavi, ali da izkaže ali na druge
načine dokaže, da zanjo velja pravica do prostega gibanja in prebivanja.

3.5

VODENJE POSTOPKA V DRŽAVAH ČLANICAH SCHENGENSKEGA
OBMOČJA

Postopek zavrnitve državljanov tretjih držav je v državah schengenskega območja
predpisan z uredbo EU (Zakonikom o schengenskih mejah), ki se mora neposredno
uporabljati v 21. državah članicah EU in 4. državah nečlanicah EU v skladu s pogodbami
med temi nečlanicami in EU, saj pri slednjih ta uredba predstavlja razvoj schengenskega
prava. V skladu s Protokolom št. 22 o stališčih Danske in s prenosom določil Zakonika o
schengenskih mejah v pravni red Danske, pa ta velja tudi zanjo. Tako je postopek
zavrnitve vstopa za državljane tretjih držav predpisan s pravom EU in je enak v vseh 26.
državah članicah schengenskega območja.
Postopek zavrnitve vstopa za državljane tretjih držav se v vseh državah članicah začne na
podlagi 1. odstavka 13. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006), ki določa, da se
državljanu tretje države, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vstop le-ta zavrne.
Za vse države članice schengenskega območja veljajo popolnoma enaki pogoji za
zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav, ki so določeni v 1. odstavku 5. člena Zakonika o
schengenskih mejah (2006).
Vse države članice schengenskega območja morajo državljanu tretje države izdati enotni
upravni akt o zavrnitvi vstopa, ki je prav tako določen v Zakoniku o schengenskih mejah.
Vsebine in oblike tega upravnega akta same ne smejo spreminjati ali dopolnjevati.
Spremembe oblike in vsebine tega upravnega akta lahko sprejme le Evropska Komisija,
saj je pooblastilo za spreminjanje delegiranih aktov nanjo preneseno na podlagi 5.
odstavka 12. člena in v skladu s 33. členom Zakona o schengenskih mejah (2006).

36

Vse države članice schengenskega območja morajo na podlagi 2. odstavka 13. člena
Zakonika o schengenskih mejah (2006) zavrnitev vstopa utemeljiti z utemeljeno pisno
odločitvijo razlogov za zavrnitev na prej navedenem upravnem aktu.
V vseh državah članicah schengenskega območja imajo državljani tretjih držav, ki jim je
bil vstop zavrnjen, pravico do pritožbe in v vseh teh državah pritožba ne zadrži izvršitve
odločitve o zavrnitvi vstopa.
Ker v vseh 26. državah članicah velja enaka uredba, enaki pogoji zavrnitve vstopa,
postopek se začne na podlagi enakega predpisa in državljanom tretjih držav se izda enak
upravni akt o zavrnitvi vstopa, ki se ga ne sme spreminjati, primerjava med državami
članicami schengenskega območja ni mogoča, saj velja enotno pravo EU.
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4

PROCESNA ANALIZA IZDAJE AKTA ZAVRNITVE VSTOPA

4.1

UVEDBA POSTOPKA – EX OFFO

Upravni postopek se lahko načeloma začne na zahtevo, ko gre za zadevo v interesu
stranke, ali uradoma, ko gre za varstvo javne koristi, pri čemer za določen upravni
postopek velja običajno le ena od obeh opcij po ZUP. Nujen pogoj za začetek postopka je
ustrezna iniciativa (Rakočevič, 2011, str. 3), ki jo lahko da organ, ki je pristojen za
odločanje v upravni zadevi, ali stranka. Če se postopek začne na iniciativo organa,
pravimo, da se začne po uradni dolžnosti (ex offo) in za začetek postopka velja načelo
oficialnosti (uradna maksima). Nasprotje od tega načela je načelo dispozitivnosti (zasebna
maksima), ki velja, če je za začetek upravnega postopka potrebna zahteva stranke
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 275).
Pobudnik za začetek postopka po uradni dolžnosti zaradi varstva javnega interesa
(učinkovit nadzor prehajanja zunanjih meja) je pristojni organ (policija). Policija je dolžna
začeti postopek na prvi stopnji uradoma (Androjna in Kerševan, 2006, str. 277):
 če tako določa zakon,
 če ugotovi, da ga je treba začeti glede na obstoječe dejansko stanje zaradi varstva
javne koristi.
Postopek zavrnitve vstopa je zaključna faza mejne kontrole, ki jo lahko analiziramo skozi
dve fazi postopka, to je mejno kontrolo in zavrnitev vstopa. Opravljanje mejne kontrole se
mora začeti po uradni dolžnosti, ker tako določa 7. člen Zakonika o schengenskih mejah.
Pri tem policija ne ugotavlja ali javna korist zahteva začetek upravnega postopka, saj je
javna korist že podlaga za tako določbo v uredbi EU (Androjna in Kerševan, 2006, str.
277).
V postopkih po ZTuj-2 se subsidiarno uporabljajo tudi določbe ZUP, če z ZTuj-2 ni drugače
določeno (85. člen ZTuj-2). Postopek na mejnem prehodu se po uradni dolžnosti začne
takoj, ko oseba vstopi na območje mejnega prehoda in policist (uradna oseba, ki vodi
postopek) v ta namen naredi kakršnokoli dejanje (127. člen ZUP). Tako se za dejanski
začetek postopka šteje prvo dejanje pridobivanja dokazov s strani policista o izpolnjevanju
pogojev za vstop (Rakočevič, 2011, str. 3). Če se pri mejni kontroli ugotovi, da tujec
izpolnjuje vse pogoje za vstop, se ta konča z dovolitvijo vstopa in z žigosanjem potne
listine, če je to potrebno (10. člen Zakonika o schengenskih mejah, 2006) in do zavrnitve
vstopa sploh ne pride. Če pa policist pri mejni kontroli glede na obstoječe dejansko stanje
nesporno ugotovi, da tujec ne izpolnjuje pogojev za vstop, mejna kontrola preide v
zavrnitev vstopa. Cilj zavrnitve vstopa je varovanje javnega interesa, zato se ta začne po
uradni dolžnosti (ex offo). Na začetek zavrnitve vstopa tujec nima nobenega vpliva (ni
vložnika zahteve - ni vloge). Če organ ne začne z zavrnitvijo vstopa, tujec nima nobenega
pravnega sredstva, na podlagi katerega bi lahko izsilil tak začetek (Androjna in Kerševan,
2006, str. 275 - 276).
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Zaradi varstva javne koristi se bo tujcu v postopku zavrnitve vstopa omejila, oziroma
začasno ukinila njegova pravica do vstopa (Androjna in Kerševan, 2006, str. 277), saj se
lahko le tujcu na podlagi zakona omeji vstop v Slovenijo (3. odstavka 32. člena URS).
Državljana Slovenije na zunanji schengenski meji Slovenije slovenski policisti ne smejo
zavrniti, saj 47. člen URS določa, da našega državljana ni dovoljeno izročiti ali predati,
razen če obveznost izročitve ali predaje izhaja iz mednarodne pogodbe. O slednjem pa
lahko odloča le sodišče. Tako bodo v nadaljnjo procesno analizo vključeni le tujci, saj se
lahko samo zoper tujce izvede postopek zavrnitve vstopa.
Postopka zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav iz Zakonika o schengenskih mejah ne
začenjajo organi EU sami, čeprav gre za pravo EU, ampak je to preneseno na države
članice. V Sloveniji je pooblastilo za zavrnitev vstopa določeno v 10. členu ZTuj-2, ki
navaja, da se tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop zavrne.
Iz preučevanega je razvidno, da policisti državljana tretje države zavrnejo takoj, ko
nesporno ugotovijo in dokažejo, da ne izpolnjuje predpisanih pogojev za vstop. Oseb, ki
imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, pri katerih se prav tako nesporno ugotovi,
da nimajo veljavnega dokumenta za prestop meje ali nimajo vizuma ali dovoljenja za
prebivanje, pa se ne sme takoj zavrniti. Policisti jim morajo dati še 6 ur časa, da si te
dokumente pridobijo, šele nato jih lahko zavrnejo.

4.2

UGOTAVLJANJE IN DOKAZOVANJE

Skozi mejno kontrolo se opravi ugotovitveni postopek oziroma dokazovanje. V
ugotovitvenem postopku je treba ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki jih določa
materialni predpis (Zakonik o schengenskih mejah, ZTuj-2) in so pomembne za odločitev
v upravni zadevi. Gre za uresničevanje načela zaslišanja stranke in načela materialne
resnice, ki se lahko doseže v skrajšanem ali v posebnem ugotovitvenem postopku
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 300).
Izbira, po katerem postopku se odloča v zadevi, je odvisna od tega, ali je dejansko stanje
ugotovljeno in nesporno, ali pa še neugotovljeno in sporno. Zato v nobenem postopku ni
le skrajšanega ali le posebnega ugotovitvenega postopka. Odvisno je do primera do
primera. Mejna kontrola z zavrnitvijo vstopa se praviloma opravi v skrajšanem
ugotovitvenem postopku, ker se da dejansko stanje v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in
dokazov, ki jih je navedel oziroma predložil tujec (potni list, osebno izkaznico, druge javne
listine) ali na podlagi dejstev, ki so organu znana in ker gre za nujne ukrepe v javnem
interesu (varstvo javnega reda in miru ter javne varnosti), ki jih ni mogoče odlagati. (1. in
4. točka, 1. odstavka, 144. člena ZUP). Bistvo skrajšanega ugotovitvenega postopka je v
združitvi ugotovitvenega postopka in odločanja v konkretni upravni zadevi, zato je
izključeno načelo zaslišanja tujca. Razlog za izjemo od načela zaslišanja tujca v tem
primeru ni v tem, da ne bi bil potreben poseben ugotovitveni postopek, temveč v nujnosti
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in neodložljivosti ukrepov, ki jih je treba podvzeti v javnem interesu (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 309 - 313).
Pri državljanih tretjih držav je postopek zavrnitve vstopa na meji določen v uredbi EU, kar
potrjuje nacionalna zakonodaja v 10. členu ZTuj-2 z določbo, da o zavrnitvi vstopa odloča
policija po postopku, urejenem v Zakoniku o schengenskih mejah.
Načelo materialne resnice zahteva, da mora biti zadeva vsestransko in objektivno
raziskana in dognana, ne glede na to, komu so ta dejstva in okoliščine v korist ali škodo
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 99).
Predmet dokazovanja so tista dejstva in okoliščine na podlagi katerih upravni organ
(policija) izda odločbo. Namen in cilj dokazovanja je prepričati policista o resničnosti teh
dejstev in okoliščin. To prepričanje se doseže s presojo dokazov. Dokazna sredstva
(dokazila oziroma dokazi) so listine, potrdila,... (Androjna in Kerševan, 2006, str. 334 336). Ta dokazna sredstva so podrobneje preučena pri razlogih zavrnitve vstopa v petem
poglavju.
Policist, ki opravlja mejno kontrolo, mora po uradni dolžnosti čim hitreje ugotoviti ta
dejstva in zbrati dokaze, pomembne za morebitno uvedbo postopka zavrnitve vstopa. Da
bi lahko policist to izvedel, mu omogoča Zakonik o schengenskih mejah (2006), ki v 7.
členu določa, da se pri vseh potnikih opravi temeljna oziroma temeljita mejna kontrola.
Temeljita mejna kontrola se opravi pri državljanih tretjih držav. V okviru temeljite mejne
kontrole se ugotavlja, ali državljan tretje države izpolnjuje pogoje za vstop, ki so
predpisani v 5. členu Zakonika o Schengenskih mejah (2006). Policist preverja pogoje za
vstop državljana tretje države tako, da preverja vsak pogoj posebej. Pri preverjanju si
pomaga s Schengenskim priročnikom (2006), ki policista s praktičnimi nasveti vodi skozi
posamezna opravila.
Temeljna mejna kontrola se opravi pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po
pravu EU, z namenom da se ugotovi ali oseba ne predstavlja resnične, neposredne in
dovolj resne grožnje notranje varnosti, javnemu redu, mednarodnim odnosom države
članice ali grožnjo javnemu zdravju v skladu z Direktivo 2004/38/ES, ki je implementirana
v ZTuj-2.
Tudi nacionalna zakonodaja sledi pravu EU. ZNDM-2 od osebe, ki prestopa mejo zahteva
obveznost podreditve mejni kontroli, saj lahko le tako policist ugotovi vsa dejstva za
morebitno zavrnitev tujca.
ZNDM-2 v 1. in 3. odstavku 27. člena določa, da mora oseba (oseba, ki ima pravico do
prostega gibanja po pravu EU in državljan tretje države), ki namerava prestopiti zunanjo
mejo, izročiti veljavni dokument za prestop državne meje in se podrediti mejni kontroli ter
ne sme zapustiti območja mejnega prehoda, dokler ni mejna kontrola opravljena ali se
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kako drugače izmakniti mejni kontroli oziroma odstopiti od nameravanega prestopa
državne meje. Ravnati se mora po navodilih in odredbah policista, ki opravlja mejno
kontrolo.
Državljan tretje države mora policistu, ki opravlja mejno kontrolo, pojasniti tudi vse
okoliščine, pomembne za prehod državne meje (2. odstavek 27. člena, ZNDM-2). Pri
zahtevi, da mora državljan tretje države pojasniti vse okoliščine, lahko gre za izjavo
stranke (188. člen ZUP). Takoj ko se uporabi izjava stranke, ki se razlikuje od ostalih
ugotovitev organa, kot dokazno sredstvo, preide skrajšani ugotovitveni postopek v
posebnega in s tem dobi stranka že po 22. členu URS in po 9. in 146. členu ZUP pravico
izjaviti se. V takem primeru bi se moral pisati zapisnik, saj ga Zakonik o schengenskih
mejah, ZTuj-2, ali ZNDM-2 ne izključujejo, ZUP pa ga terja.
Policist, ki opravlja mejno kontrolo, sme (2. odstavek 28. člena ZNDM-2):
 zahtevati predložitev veljavnih dokumentov, ki so potrebni za prestop državne
meje za osebe in predmete,
 vnesti v dokumente za prestop državne meje podatke o okoliščinah vstopa ali
izstopa iz države,
 opraviti kontrolo potnikov, prevoznega sredstva in stvari, ki jih ima oseba s seboj,
 zadržati osebo za nujno potreben čas, vendar največ za 48 ur.
Kontrola potnikov, prevoznega sredstva in stvari zajema (29. člen, ZNDM-2):
 preverjanje dokumentov za prestop državne meje skupaj s preverjanjem
biometričnih podatkov ter z ugotavljanjem identitete osebe in drugih pogojev za
prestop, tiralično-tehnično preverjanje osebe z odvzemom prstnih odtisov in
odtisov dlani ter preverjanje drugih telesnih identifikacijskih značilnosti,
 zunanji in notranji vidni pregled prevoznega sredstva,
 kontrolo predmetov in stvari, ki jih ima oseba, ki namerava prestopiti državno
mejo s seboj ali v prevoznem sredstvu.
V primeru suma, da ima oseba pri sebi prepovedane stvari, predmete ali zaradi
ugotavljanja njene identitete, sme policist osebo pregledati ali preiskati. Preiskava po tem
členu ne zajema preiskave telesnih votlin (2. odstavek 29. člena ZNDM-2).
V primeru suma, da oseba v prevoznem sredstvu prevaža prepovedane predmete ali
stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju njene identitete ali identitete drugih potnikov ter
zaradi preprečevanja nedovoljenega vstopa sme policist preiskati prevozno sredstvo, kar
pomeni podroben pregled vseh delov, vključno z razstavljanjem posameznih delov
prevoznega sredstva (4. odstavek 29. člena ZNDM-2).
V primeru suma, da so v predmetih ali stvareh, ki jih ima oseba s seboj ali v prevoznem
sredstvu prepovedani predmeti ali stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju njene identitete
ali identitete drugih potnikov, sme policist preiskati predmete ali stvari, kar pomeni

41

podroben pregled vseh delov skupaj z razstavljanjem posameznih delov (6. odstavek 29.
člena ZNDM-2).
Policist, ki opravlja mejno kontrolo sme za nujno potreben čas, vendar največ za 48 ur,
zadržati osebo, ki namerava prestopiti državno mejno, če je to zadržanje potrebno zaradi
ugotovitve vseh potrebnih dejstev in okoliščin v zvezi zavrnitve vstopa tujca, ker tujec ne
izpolnjuje pogojev za vstop v državo in ga zaradi utemeljenih razlogov iz države ni
mogoče takoj napotiti (1. odstavek 32. člena ZNDM-2).
Ta pooblastila so policistom namenjena zato, da se lahko nesporno ugotovijo vsi dokazi in
vsa dejstva, ki so potrebna za morebitni nadaljnji prekrškovni, kazenski ali drugi postopek
ali za uvedbo postopka zavrnitve vstopa in izdajo upravnega akta o zavrnitvi na mejnem
prehodu.

4.3

ODLOČBA

Odločba, izdana v upravnem postopku, je konkretni upravni akt, s katerim pristojni organ
odloči o pravici, obvezanosti ali pravni koristi posameznika, oziroma drugih strank v
postopku. Z upravno odločbo, ki je najpomembnejši akt v upravnem postopku, se splošni
materialni predpis (Zakonik o schengenskih mejah, ZTuj-2) uporabi za konkreten in
posamičen primer (Grafenauer in dr., 2010, str. 94).
V postopku zavrnitve vstopa razlikujemo dve kategoriji oseb in dva materialna predpisa,
zato imamo tudi dva upravna akta (pisni odločbi) o zavrnitvi vstopa na meji in sicer:
 standardni obrazec »Zavrnitev vstopa na meji« in
 obrazec »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo«.

4.3.1 SKUPNE ZNAČILNOSTI OBEH ODLOČB
Bistvene in vzporedne značilnosti obeh aktov (odločb) so pravni učinki, administrativni
izvor, avtoritarnost, konkretnost, enostavnost, izvršljivosti in obličnost (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 45 - 51 in 379 - 426).
Skozi pravne učinke ugotovimo, da gre za javno naravo pravice in/ali obveznosti, pri
katerem pride do kolizije med javnim interesom (učinkovito varovanje zunanjih meja) in
interesom tujca (izpolniti pogoje za vstop in vstopiti). Obe učinkujeta konstitutivno, ker
kreirata novo pravno razmerje, saj prepovedujeta vstop (onerozna odločba). Vendar imata
obe tudi deklarativne sestavine, saj glede na obstoječe dejansko stanje pri nekaterih
zavrnitvenih pogojih le ugotavljata obveznosti, ki že obstajajo po samem predpisu,
oziroma določata, kako se tako pravno razmerje razume s pravnega stališča. Obe odločbi
I. stopnje sta izvršljivi od trenutka ko se vročita tujcu, ker pritožba ne zadrži izvršitve
ukrepa zavrnitve vstopa (224. člen ZUP). Tako sta izvršljivi že pred dokončnostjo (ko
pritožba še ni izključena) in pred pravnomočnostjo (ko še ni izključena pritožba in upravni
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spor) (Grafenauer in dr., 2010, str. 97, ter Androjna in Kerševan, 2006, str. 448 - 450).
Obe učinkujeta (glede na čas) od izdaje in vročitve tujcu ter zapustitve schengenskega
območja oziroma države do naslednjega ponovnega vstopa.
Administrativni izvor pri obeh odločbah se kaže skozi izdajatelja, to je policijo (upravni
organ), ki je organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve (1. člen ZUP in 85. člen ZTuj2).
Avtoritarnost pri obeh odločbah se kaže skozi izdajo teh odločb s strani policije na podlagi
splošne norme (uredba EU, ZTuj-2). Policija se s tujcem ne pogaja, ampak izda odločbi
vedno, ko tujec ne izpolnjuje predpisanih pogojev za vstop iz 5. člena Zakonika o
schengenskih mejah (2006) ali 118. oziroma 127. člena ZTuj-2, saj je vezana na prej
navedena predpisa in jih mora izpolniti (kogentnost norme). Zato sta odločbi tudi
enostranski izraz oblastne volje organa.
Konkretnost pri obeh aktih se kaže skozi že ugotovljeno dejansko stanje, to je, da določen
(konkreten) tujec (z imenom in priimkom) ne izpolnjuje vseh pogojev za vstop.
Obe odločbi o zavrnitvi vstopa se izdata na naprej predpisanih obrazcih v fizični pisni
obliki. Pri obeh je takoj razvidno, da gre za odločbi, čeprav imata drugačen naziv.
Sestavne dele vsake odločbe (obrazca) sem posebej v nadaljevanju primerjala tudi s
pomenom in morebitno kršitvijo obličnosti. Pri analizi sem upoštevala subsidiarno uporabo
določil ZUP, materialna predpisa na podlagi katerih sta bili izdani, določila o tem, da lahko
predpis določa, da posamezni deli odločbe niso vedno obvezni, specifike postopka ter
načeli primarnosti in neposredne uporabnosti prava EU.
Pisna odloča ima naslednje sestavine (3. odstavek 210. členu ZUP):
 uvod,
 naziv,
 izrek (dispozitiv),
 obrazložitev,
 pouk o pravnem sredstvu,
 podpis uradne osebe in žig organa.

4.3.2 STANDARDNI OBRAZEC »ZAVRNITEV VSTOPA NA MEJI«
Pravna podlaga za izdajo upravnega akta na standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na
meji« za državljane tretjih držav (slika 1) je v 2. odstavku 13. člena Zakoniku o
Schengenskih mejah (2006). Gre za akt iz prava EU, ki se uporablja neposredno. Ta
upravni akt ima uvod, naziv, izrek, obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, podpis uradne
osebe in žig organa.

43

Slika 1: Standardni obrazec »Zavrnitev vstopa na meji«

uvod

naziv

obrazložitev

pravni
pouk
žig
podpis

izrek

Vir: priloga V del B v Zakoniku o Schengenskih mejah (2006)

Oblika in vsebina akta na standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji« je predpisana
v prilogi V, del B, Zakonika o Schengenskih mejah (2006) in je enotna za vseh 26 držav
članic schengenskega območja (slika1). Pri Norveški, Islandiji, Švici in Lihtenštajnu znak
zastave EU v desnem zgornjem kotu obrazca ni potreben, saj te štiri države niso članice
EU. Oblike in vsebine države članice same ne smejo spreminjati, saj gre za delegirani akt
EU. Spremeni ga lahko le Komisija na katero je preneseno pooblastilo za sprejemanje.
Sprememba pa začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta taki
spremembi (33. člen Zakona o schengenskih mejah, 2006).
Upravni akt na standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji« je narejen v obliki
obrazca s črtami za izpolnjevanje vsebine. Akt je možno izpolniti tudi tako, da se vsebina v
praznih rubrikah natisne s tiskalnikom ali izpolni ročno s pisalom.
V uvodu je na levi strani na vrhu obrazca navedena država izdajateljica akta, na desni pa
zastava EU. Sledi naslov (naziv) upravnega akta »Zavrnitev vstopa na meji«. Pod njim so
podatki o mejnem prehodu na zunanji schengenski meji in času zavrnitve vstopa, ki je kot
datum izdaje odločbe pomemben za presojo vprašanja, ali je bil pri odločanju uporabljen
ustrezni materialni predpis in, ali je bila policija pristojna za odločanje (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 426), ker se drugače odločbe ne bi dalo preizkusiti (7. točka, 2.
odstavka, 237. člena ZUP). Temu sledijo podatki o osebi, zoper katero se izreka ukrep
prepovedi vstopa z navedbo dokumentov, na podlagi katerih je bila ugotovljena identiteta
osebe ter podatki o morebitnem vizumu v kolikor je ta potreben.
Po 212. členu ZUP v uvod odločbe spada tudi način uvedbe postopka (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 412), ki ga z uredbo EU predpisan standardni obrazec »Zavrnitev
vstopa na meji« nima. Je pa iz ostale vsebine odločbe (obrazca) razvidno, da se postopek
na I. stopnji začne po uradni dolžnosti, saj se nikjer ne omenja vlog (63. člen ZUP).
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Sledi izrek (dispozitiv), ki izraža vsebino odločbe, zato je osrednji in najpomembnejši
sestavni del, saj se z njim odloči. Če odločba ne bi imela dispozitiva, v upravnem postopku
sploh ne bi bilo odločeno. Dispozitiv je tudi edini od sestavnih delov odločbe, ki postane
izvršljiv, dokončen in pravnomočen. (Androjna in Kerševan, 2006, str. 413 - 415). Izrek se
v standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji« glasi, da je oseba, ki prihaja iz
sosednje države peš ali s prevoznim sredstvom obveščena, da se ji ne dovoli vstop v
državo v skladu z (sklicevanje na nacionalno zakonodajo to je 10. člen ZTuj-2) iz razlogov
iz točk A, B, C, D, E, F, G, H ali I iz Zakonika o schengenskih mejah, kateri bodo
analizirani v nadaljevanju.
Ocenjujem, da je celoten izrek v tem aktu kratek, natančen in jasen. Med dodatke izreka
oziroma morebitne (eventualne) sestavine izreka se navede, da pritožba ne zadrži
izvršitve (Androjna in Kerševan, 2006, str. 414). V standardnem obrazcu je klavzula o
nesuspenzivnosti pritožbe navedena v izreku, pa čeprav je v tekstu za opombami. V teoriji
in sodni praksi po 22. členu URS navedeni učinek nastopi le, če je ta klavzula del izreka.
Posebnega prostora za opis podrobnejše utemeljitve (obrazložitve) zavrnitve na
predpisanem obrazcu ni. Pri točki E je rubrika »predložene niso bile naslednje listine« s
črto, kjer se vpiše seznam teh listin. Pri točki I je naročilo za vpis sklica na nacionalno
zakonodajo. Pod njim je prostor za morebitne pripombe. Ta prostor bi lahko šteli za
prostor v katerega se da napisati skrajšano obrazložitev. Odločbo s skrajšano
obrazložitvijo je mogoče izdati v enostavni upravni zadevi v kateri je udeležena ena sama
stranka (4. odstavek 214. člena ZUP) in je dejansko stanje mogoče ugotoviti v skrajšanem
ugotovitvenem postopku (144. člen ZUP). Odločba v takšni zadevi se lahko izda na
predpisanem obrazcu. (Androjna in Kerševan, 2006, str. 417 - 419). Pri zavrnitvenih
razlogih iz točk A, C in H gre le za »potrditev«, da državljan tretje države nima
dokumenta, vizuma, dovoljenja za prebivanje ali je v SIS z veljavnim ukrepom. Pri
razlogih B in D (uporaba ponarejene listine), se to ugotovi v drugem postopku
(kazenskem) in tako dalje. V tem postopku se z izrekom tujca obvesti, da na primer pri
sebi nima veljavne listine, in mu zato vstop ni dovoljen. Menim, da je tak izrek že sam po
sebi obrazložen in utemeljen in je skozi njega pojasnjeno, zakaj je bila konkretna zadeva
rešena tako, kot je bilo določeno v izreku, ter da dodatna obrazložitev ne bi bila smiselna.
Že skozi izrek se da presojati pravilnost in zakonitost izdane odločbe ter razlog, ki je bil
odločilen za presojo dokazov in razlogov, ki so glede na ugotovljeno dejansko stanje
narekovali tako odločbo. Glede na navedeno menim, da »evropski zakonodajalec« prav
zaradi tega v obrazcu ni predvidel posebnih črt za vpis obrazložitve pri točkah A, B, C, D in
H. Drugače je pri točki E, kjer je predviden prostor za skrajšano obrazložitev. Če tukaj
odločba ne bi imela obrazložitve, bi bila izpodbojna, saj bi šlo za bistveno kršitev pravil
postopka (Grafenauer in dr., 2010, str. 101). Tudi pri točkah F, G in I bi bila potrebna
obrazložitev. Pri razlogu F bi bilo potrebno navesti, koliko dni je prekoračil čas bivanja in
kdaj bo lahko vstopil, pri razlogu G bi bilo potrebno navesti koliko finančnih sredstev je
imel ob nameravanem vstopu in koliko bi jim moral imeti glede na obdobje, obliko bivanja
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in vrnitev, oziroma tranzit, pri razlogu I pa na katere določbe predpisov se opira točka I in
razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo tako odločitev.
Kot eventualna sestavina obrazložitve je tudi sklicevanje na predpis, ki določa, da pritožba
ne zadrži izvršitve (2. odstavek, 214. člena ZUP). Z navedbo tega predpisa se utemelji tisti
del izreka, s katerim je bilo to izrečeno (Androjna in Kerševan, 2006, str. 414). Glede na
to, bi se moralo v obrazložitvi navesti, da pritožba ne zadrži izvršitve odločitve o zavrnitvi
vstopa v skladu z 2. alinejo 3. odstavka 13. člena Zakonika o Schengenskih mejah in v
skladu z 2. odstavkom 10. člena ZTuj-2. V standardnem obrazcu pa je le v izreku
navedeno, da pritožba ne zadrži ukrepa zavrnitve vstopa.
Sledi pravni pouk, ki tujca pouči, da ima v roku osem dni možnost podaje pritožbe zoper
zavrnitev vstopa v skladu z nacionalno zakonodajo, ki v 2. odstavku 10. člena ZTuj-2
določa, da se ta poda na Ministrstvo za notranje zadeve. Nadalje se osebo pouči, da je
mogoče informacije o zastopnikih pridobiti pri Odvetniški zbornici Republike Slovenije, kar
je v skladu z določilom 1. alineje 3. odstavka 13. člena Zakonika o Schengenskih mejah
(2006), ki navaja, da se državljanu tretje države zagotovi pisna navedba kontaktnih točk,
ki omogočajo zagotovitev informacij o zastopnikih, ki so pooblaščeni za zastopanje
državljana tretje države v njegovem imenu v skladu z nacionalno zakonodajo. V pravnem
pouku je navedeno, da pritožba ne zadrži izvršitve ukrepa zavrnitve vstopa in da sprejme
en izvod tega dokumenta (odločbe).
V zadnjem delu akta o zavrnitvi vstopa so na desni strani navedeni podatki o uradni osebi
(policistu), ki je vodila postopek zavrnitve vstopa in podpisala upravni akt. Če odločba ne
bi bila podpisana, ne bi imela pravnega učinka, saj bi se štelo, da sploh ni bila izdana in
da organ ni izrazil svoje volje v ustrezni obliki (Androjna in Kerševan, 2006, str. 426). Na
sredini je žig organa, ki je akt izdal. Na levi strani je prostor za podpis zavrnjene osebe, s
katerim potrdi, da ji je bil ta akt osebno vročen. Na obrazcu ni predvidenega prostora za
vpis številke odločbe. Bistvo številke je v tem, da lahko ločimo med seboj različne odločbe
istih ali različnih strank. Številka odločbe je obvezna sestavina pritožbe po 238. členu ZUP
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 425 - 426). Glede na specifičnost tega postopka, v
katerem se vedno odloča le o zavrnitvi ene osebe, se tudi brez številke odločbe ve za
katero odločbo (obrazec) gre.

4.3.3 OBRAZEC »ZAVRNITEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO«
Sestavni deli odločbe na obrazcu »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« so podobni kot
na prejšnjem, zato so v nadaljevanju le predstavljeni.
Pravno podlago za izdajo obrazca (odločbe) »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« za
osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU (slika 2) najdemo v 6. členu
Navodila o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu članu
državljana EU (2012, nacionalno pravo), določa, da mora policist, ki zavrne vstop
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državljanu EU ali družinskemu članu, posamezen razlog za zavrnitev natančno utemeljiti.
Pisna utemeljitev se izda na obrazcu, ki je priloga tega navodila in je objavljena skupaj z
njim. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu
članu državljana EU je podzakonski predpis, ki je izdan na podlagi 118. in 127. člena ZTuj2. V povezavi z 117. členom ZTuj-2 se uporablja tudi za državljane držav članic
Evropskega gospodarskega prostora, uporablja pa se tudi za državljane Švice. Člena 118
in 127 ZTuj-2 sta implementirana iz Direktive 2004/38/ES.
Oblika in vsebina akta »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« (slika 2) je predpisana v
prilogi Navodila o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu
članu državljana EU (2012).
Upravni akt »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« je pisna odločba, narejena v obliki
obrazca s črtami za izpolnjevanje vsebine, katero je možno izpolniti ročno s pisalom. Akt
je možno izpolniti tudi tako, da se vsebina v praznih rubrikah natisne s tiskalnikom.
V uvodu (212. člen ZUP) obrazca »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« je na levi strani
na vrhu glava države izdajateljice. V njej so podatki o organu, ki je upravni akt izdal,
sledijo podatki o mejnem prehodu na zunanji schengenski meji in čas zavrnitve vstopa.
Pod temi podatki je naziv (naslov) upravnega akta »Zavrnjen vstop v Republiko
Slovenijo«. Temu sledijo podatki o osebi, zoper katero se izreka ukrep prepovedi vstopa z
navedbo dokumentov na podlagi katerih je bila ugotovljena identiteta osebe. Nato je
navedena točka in dostavek ter člen iz ZTuj-2, na podlagi katerega je ta pristojni organ
uvedel postopek po uradni dolžnosti.
Sledi izrek (213. člen ZUP), ki odloča o predmetu postopka (zavrnitvi vstopa) in se glasi:
»oseba je seznanjena, da ji je vstop v državo zavrnjen iz razlogov« (iz točk A, B, C, D ali
E, ki bodo preučeni v nadaljevanju). Stroškov postopka ni, ker je akt izdan po uradni
dolžnosti. V izreku ni naloženega tudi nobenega dejanja, niti roka, v katerem bi ga bilo
potrebno opraviti, saj zavrnjena oseba ne sme vstopiti v državo.
Pod izrekom je prostor za podrobnejšo utemeljitev zavrnitve vstopa (obrazložitev, 214.
člen ZUP).
Sledi pravni pouk (215. člen ZUP), ki osebo pouči, da ima zavrnjena oseba v roku osem
dni možnost podaje pritožbe zoper zavrnitev vstopa na podlagi 5. odstavka 118. člena
(državljan EU), oziroma 6. odstavka 127. člena (družinski član) ZTuj-2 na Ministrstvo za
notranje zadeve. V pravnem pouku je navedeno, da pritožba ne zadrži izvršitve ukrepa
zavrnitve vstopa. Ker v obrazcu ni posebej navedeno, da je ta del teksta pravni pouk, bi
lahko zadnji stavek v tem delu šteli tudi za del izreka (4. odstavek, 213. člena ZUP, 2013),
saj mora biti v izreku navedeno, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
V zadnjem delu akta o zavrnitvi vstopa so na desni strani navedeni podatki o uradni osebi
(policistu), ki je vodila postopek zavrnitve vstopa in podpisala ta upravni akt (216. člen
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ZUP). Na sredini je žig organa (3. odstavku 210. členu ZUP), na levi strani pa je prostor za
podpis zavrnjene osebe, s katerim ta potrdi, da ji je bil akt osebno vročen.
Slika 2: Obrazec »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo«

obrazložitev

uvod

naziv

izrek

pravni
pouk

žig
podpis

Vir: Priloga navodila o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu članu
državljana EU (2012).

4.3

IZVEDBA ZAVRNITVE, IZDAJA AKTA TER OSEBNA VROČITEV

Izvedba postopka zavrnitve vstopa, izdaja upravnega akta ter vročitev tega akta je
upravni postopek, ki je medsebojno tesno povezan ne glede ali gre za državljane tretjih,
ali za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU.
Za državljane tretjih držav je postopek zavrnitve vstopa določen v 6. odstavku 13. člena
Zakonika o schengenskih mejah (2006), ki napotuje na podrobna pravila, ki urejajo
zavrnitev vstopa iz dela A Priloge V. tega Zakonika. V delu A Priloge V. Zakonika o
schengenskih mejah (2006) so določeni izvedbeni koraki postopka za zavrnitev vstopa na
meji za državljane tretjih držav.
Policist, ki zavrne vstop državljanu tretje države mora posamezen razlog za zavrnitev
natančno utemeljiti. Pisna utemeljitev se izda na »Standardnem obrazcu zavrnitev vstopa
na meji«, ki se izpolni v dveh izvodih, podpiše pa ga tudi državljanu tretje države,
kateremu se vstop ne dovoli. Če zavrnjena oseba odkloni podpis, policist vpiše vzrok
odklonitve na obrazec. Kopija se vroči zavrnjeni osebi, originalni izvod pa se arhivira.
Vročanje upravnega akta tujcu je pomembno z vidika nastanka pravnih učinkov akta
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(pisanja), ki se vroča (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 114), tako za tujca, kot za policijo, ki
vodi postopek. Poleg pravnih učinkov akta, to je seznanitev z razlogi zavrnitve je vročitev
povezana še z roki za pritožbo, saj se akt šteje za izdanega šele z opravljeno vročitvijo
(Kovač, 2004, str. 10).
Zraven vročitve akta policist zavrnitev vstopa označi v potni list tujca in sicer tako, da
odtisne vstopni žig mejnega prehoda in ga z neizbrisnim črnilom črne barve prečrta v
obliki križa in desno od žiga, prav tako z neizbrisnim črnilom zapiše črko, ki ustreza
razlogu zavrnitve vstopa, kot jih določa akt pisne utemeljitve (prikaz na sliki 3).
Slika 3: Razveljavitev mejnega žiga

Vir: Schengenski priročnik (2006, str. 42)

Kadar je potrebno razveljaviti tudi vizum, to policist stori tako, da nanj odtisne žig
»RAZVELJAVLJENO« in zaradi morebitne zlorabe še uniči optično spremenljivi element
vizumske nalepke ter prečrta besedo »vizum«. Ukrep zavrnitve vstopa se vpiše še v
evidenco, pri čemer se navede identiteto, državljanstvo državljana tretje države, podatke
iz dokumenta, ki državljanu tretje države dovoljuje prehod meje, ter razlog in datum
zavrnitve vstopa.
V kolikor državljan tretje države, ki se mu zavrne vstop na zunanji meji na mejni prehod
prispe s prevoznikom, mora policist temu prevozniku ukazati, da prevzame odgovornost
za državljana tretje države in ga brez odlašanja odpeljati v tretjo državo iz katere je bil
pripeljan ali v tretjo državo, ki mu je izdala listino za prehod meje ali v katerokoli drugo
tretjo državo, v katero ima zagotovljen vstop ali, da najde sredstva za nadaljnji prevoz
državljana tretje države v skladu s 26. členom Konvencije o izvajanju Schengenskega
sporazuma (2000) in skladu s Direktivo št. 2001/51/ES. Ta direktiva je prenesena v
slovensko nacionalno zakonodajo, ki v 1. odstavku 16. člena ZTuj-2 določa, da sme
prevoznik pripeljati tujca na zunanjo mejo po kopenski, zračni ali vodni poti samo, če ima
tujec ustrezno potno listino in dovoljenje za vstop, če ga kot državljan tretje države
potrebuje. V kolikor prevoznik sam ne more odpeljati tujca iz države, mora na svoje
stroške nemudoma poiskati drugega prevoznika, da to stori (16. člen ZTuj-2). Pri tem ne
gre za vsako osebo, ki tujca z vozilom pripelje na zunanjo mejo. Zato je v 2 . členu ZTuj-2
definiran pojem prevoznika, ki je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno ukvarja s
prevozom potnikov po kopenski, zračni ali vodni poti.
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Za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU je postopek zavrnitve vstopa
določen v 6. členu Navodila o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in
družinskemu članu državljana EU (2012).
Policist, ki zavrne vstop državljanu EU ali družinskemu članu, mora posamezen razlog za
zavrnitev natančno utemeljiti. Pri tem mora upoštevati, da utemeljitev, ki bi opisovala le
neko splošno preventivo ni dovoljena, ampak mora biti konkretna. Tudi v tem postopku se
pisna utemeljitev izda na obrazcu »Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo« v dveh
izvodih, katera podpiše tudi zavrnjena oseba. Če ta odkloni podpis, policist vpiše vzrok
odklonitve v akt. En izvod se vroči zavrnjeni osebi, drugi pa se arhivira. Zraven vročitve
akta policist zavrnitev vstopa označi v potni list in sicer tako, da odtisne vstopni žig
mejnega prehoda in ga z neizbrisnim črnilom črne barve prečrta v obliki križa (slika 3). Ob
desni strani odtisnjenega žiga napiše črko, ki označujejo razlog zavrnitve vstopa v državo,
kot jih določa akt pisne utemeljitve. Če ima družinski član v potnem listu izdan tudi vizum,
se zavrnitev vstopa označi poleg vizuma. Ukrep zavrnitve vstopa se vpiše še v evidenco
tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.
V primerih, ko državljanu EU ali družinskemu članu ni mogoče označiti zavrnitve vstopa v
potni list (ker nima ustreznega dokumenta), policist ukrep zavrnitve vstopa vpiše le v
evidenco tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.
Področje, ki ga ureja ZTuj-2 je v pravnem pogledu na več mestih specifično, tako da so
zlasti v procesnem pogledu potrebne številne drugačne rešitve od splošno uveljavljenih
(Rakočevič, 1999, str. 25). Ena o takih je vročanje akta, kjer moramo upoštevati posebno
situacijo, ki izhaja iz 3. člena Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma (2000),
kjer je določeno, da je prestop zunanjih meja dovoljen samo na mejnih prehodih. To
določa tudi Ztuj-2, ki v 6. členu navaja, da se vstop v Slovenijo na zunanji meji dovoljuje
samo na mejnih prehodih. Tako iz konvencije, kot iz ZTuj-2 izhaja, da tujec zunanjo mejo
na dovoljen način prestopi šele, ko je opravljena mejna kontrola na mejnem prehodu. V
kolikor se mu na mejnem prehodu vstop ne dovoli, tujec še ni prestopil zunanje meje.
Glede na te okoliščine lahko policist akt o zavrnitvi vstopa le osebno vroči na mejnem
prehodu. S tem že sam predpis, na podlagi katerega je akt o zavrnitvi vstopa izdan,
določa osebno vročitev, saj mora policist po končanem postopku zavrnitve vstopa tujcu
zagotoviti, da oseba, kateri je bil vstop zavrnjen, ne vstopi na ozemlje zadevne države.

4.4

PRITOBA ZOPER AKT ZAVRNITVE VSTOPA

Pritožba je edino redno pravno sredstvo, s katero se izpodbija konkretni upravni akt I.
stopnje, ki še ni postal dokončen (Grafenauer in dr., 2010, str. 109).
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4.4.1 PRITOŽBA NA DRUGOSTOPENJSKI ORGAN
V skladu s 25. členom URS je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega
pravnega sredstva proti odločbam državnih organov. Zato lahko oseba, ki ima pravico do
prostega gibanja po pravu EU in državljan tretje države v 8 dneh (prekluzivni rok – po
tem procesnega dejanja ni več mogoče opraviti, saj nastopi prekluzija, Evropska
pravosodna mreža, 2013) od zavrnitve vstopa vložita pisno ali ustno pritožbo na zapisnik
(238. člen ZUP) pri organu, ki jima je izdal upravni akt o zavrnitvi vstopa. Pritožba zoper
zavrnitev vstopa ima devolutivno značilnost, saj o pravnem sredstvu v obeh primerih
odloča Ministrstvo za notranje zadeve kot drugostopenjski organ, nima pa suspenzivne
značilnosti, saj ne zadrži izvršitve (Grafenauer in dr., 2010, str. 110) tega upravnega akta
(3. odstavek 13. člena Zakonika o Schengenskih mejah in 2. odstavek 10. člena ZTuj-2,
ali 5. odstavek 118. člena ZTuj-2 ali 6. odstavek 127. člena ZTuj-2). Pri tem je potrebno
upoštevati, da morajo policisti na mejnem prehodu osebi, ki ima pravico do prostega
gibanja po pravu EU in ji je izdan akt o zavrnitvi vstopa, prepovedati vstop na ozemlje
države (4. odstavek 31. člena Direktive 2004/38/ES). Še strožje pa je določilo 4. odstavka
13. člena Zakonika o schengenskih mejah, ki določa, da morajo mejni policisti zagotoviti,
da državljan tretje države, kateremu je bil vstop zavrnjen, ne vstopi na ozemlje države
članice. Iz navedenega sledi, da se lahko pritožba poda:
 takoj ob osebni vročitvi akta o zavrnitvi vstopa na mejnem prehodu, saj tujec ne
sme vstopiti na ozemlje države in mora takoj oditi z mejnega prehoda v tujo
državo,
 v centru za tujce (tja se nastani le, če tujca ni mogoče takoj odstraniti z ozemlja
države, 76., 77., 78. in 79. člen ZTuj-2)
 iz tujine
V pritožbi mora biti naveden prvostopenjski akt, ki se izpodbija, označen organ, torej
policijska postaja, ki je akt izdala ter datum izdaje. Prav tako mora biti navedeno, zakaj se
prvostopenjski akt izpodbija (2. odstavek 238. člen ZUP).
Pritožbeni razlogi zoper zavrnitev vstopa so lahko materialne ali procesne narave.
Materialne narave (errores in iudicando) so, če je bil materialni predpis (Zakonik o
schengenskih mejah, ZTuj-2) napačno uporabljen, ali če je bilo dejansko stanje
ugotovljeno nepopolno ali napačno. Procesne narave (errores in procedendo) so, če so
podane kršitve pravil postopka (Grafenauer in dr., 2010, str. 111 -112). Absolutno
bistvene kršitve pravil postopka so (Androjna in Kerševan, 2006, str. 505 - 507):
 če je odločbo izdal stvarno nepristojni organ (če je ni izdala policija),
 če osebi, ki bi morala biti udeležena, kot stranka v postopku, ta možnost ni bila
dana (tega razloga v specifičnem postopku zavrnitve vstopa ni, saj postopek vedno
teče samo z eno stranko, ki vedno pride na mejni prehod),
 če stranki ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih
za izdajo odločbe (načelo zaslišanja stranke, ko je bilo odločeno v skrajšanem
ugotovitvenem postopku, moralo pa bi biti v posebnem ugotovitvenem postopku),
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 če stranke ni zastopal zakoniti zastopnik, ali če pooblaščenec ni imel pooblastila
(mladoletne osebe so pri prehodu zunanje meje predmet enake kontrole kot
odrasli, Priloga VII Zakonika o schengenskih mejah, 2006),
 če so bile kršene določbe o uporabi jezika v postopku,
 če je pri odločanju sodelovala oseba, ki bi morala biti izločena in
 če se odločbe ne da preizkusiti (ni navedenega organa, ki je odločbo izdal, kar je
na obrazcu malo verjetno, ni navedenega policista, ki je odločil o zavrnitvi vstopa,
odločba nima bistvenih delov obrazložitve pa bi jo marala imeti, ni datuma
izdaje,…).
Drugostopenjski organ o pritožbi navadno odloča v času, ko je tujec že izven ozemlja
države. Zato je v pravnem pouku standardnega obrazca zavrnitve vstopa na meji
navedeno, da je mogoče dobiti informacije o zastopnikih pri Odvetniški zbornici Republike
Slovenije. Tujec si tako lažje pridobi pooblaščenca, ki ga zastopa. Če je pooblaščenec
odvetnik, pa v pooblastilu, ki mu ga je dal tujec ni omejitev in konkretno določenih
procesnih pravic ima odvetnik pravico opravljati vsa procesna dejanja v postopku o tej
upravni zadevi, zlasti pa vložiti in umakniti razne zahteve, prepoznati nasprotne zahtevke,
skleniti poravnavo in vložiti pritožbo (1. odstavek 59. člena ZUP).
Drugostopenjski organ lahko pritožbo zavrže, zavrne, prvostopenjski akt v celoti ali
deloma odpravi ali ga spremeni, ali odločbi izreče za nično (246. člena ZUP).
Postopek v zvezi s pritožbo je sestavljen iz dveh delov (Grafenauer in dr., 2010, str. 114),
in sicer:
 predhodni postopek in
 reševanje pritožbe.
V predhodnem postopku organ druge stopnje preizkusi ali je pritožba dovoljena,
pravočasna in, ali jo je vložila upravičena oseba. Če ugotovi, da ni dovoljena, je prepozna,
ali jo je vložila neupravičena oseba, jo brez spuščanja v vsebino zavrže s sklepom. Če je
ne zavrže, pa jo sprejme v reševanje in jo preizkusi v delu v katerem jo pritožnik
izpodbija. Pri vsebinskem reševanju pritožbe (Grafenauer in dr., 2010, str. 114 -116 in
Androjna in Kerševan, 2006, str. 495 - 520) lahko:
 pritožbo zavrne kot neutemeljeno (postopek pred izdajo odločbe je bil pravilen,
odločba je pravilna in temelji na zakonu, v postopku na prvi stopnji so bile
pomanjkljivosti, ki pa niso bistvene, izrek je zakonit, vendar obrazložen z
napačnimi razlogi in je drugostopenjski organ sam navedel prave razloge za
odločitev v svoji odločbi),
 odpravi odločbo in jo sam reši (gre za materialnopravne razloge, kot so: zmotno
presojeni dokazi, je šlo za napačno sklepanje glede dejanskega stanja, napačno
uporabljen materialni predpis),
 odpravi odločbo v celoti ali deloma in jo sam reši, ali vrne organu I. stopnje (so
zmotno ali nepopolno ugotovljena dejstva, je prišlo do bistvenih kršitev pravil
postopka, je izrek nejasen (do nejasnega izreka v postopkih zavrnitve vstopa ne
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pride, saj je to del obrazca) ali v nasprotju z obrazložitvijo, vrne pa jo le, če bi bil
ponovni postopek na prvi stopnji bolj ekonomičen),
 odločbo I. stopnje spremeni v korist ali škodo pritožnika (pri zavrnitvi vstopa se
korist ne da doseči na ugodnejši način, saj sta možni samo vstop tujca ali
zavrnitev),
 odločbo odpravi in zadevo pošlje v reševanje pristojnemu organu (če ne bi policija
izdala obrazca zavrnitve vstopa),
 odločbo izreče za nično.
V nadaljevanju sta skozi študijo izbranih primerov preučeni dve dokončni odločbi
(predmeta upravnega spora), ki sta bili po pritožbi zoper odločbo I. stopnje zavrnjeni z
odločbo II. stopnje. S tem sta postali dokončni tako prva, kot drugostopenjska odločba. V
tem primeru vsebinsko odločitev vsebuje prvostopenjska odločba in jo bo mogoče
izpodbijati v upravnem sporu (Androjna in Kerševan, 2006, str. 666).

4.4.2 SODNI NADZOR NA UPRAVNO SODIŠČE - ŠTUDIJE IZBRANIH PRIMEROV
Sodni nadzor nad upravnimi postopki v zvezi izdaje upravnega akta zavrnitve vstopa na
meji je specifičen. Zavrnitev državljanov tretjih držav in zadevni upravni akt »Zavrnitev
vstopa na meji« v celoti ureja pravni red EU in ne nacionalna zakonodaja Republike
Slovenije. Sodišče EU to razlaga tako, da ima katerokoli pravilo iz EU prednost pred
katerimkoli pravilom države članice, oziroma, da mora nacionalni organ uporabiti pravilo
iz EU. Zato se nacionalna sodišča v skladu z 267. členom PDEU obračajo na Sodišče EU,
da sprejme določene predhodne odločbe, preden nacionalno sodišče dokončno odloči. To
je bilo ugotovljeno tudi v dveh sodbah Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki je pri
dveh tretjih državljanih (Nigerije in Gane), ki sta potovala skupaj, odločilo različno. Obe
sodbi se nanašata na zavrnitev vstopa iz razlogov namena in pogojev bivanja v zvezi
točke E iz standardnega obrazca »Zavrnitev vstopa na meji«.
Prva sodba Upravnega sodišča U 1768/2010 je bila izdana 19. 5. 2011 zoper tožbo na akt
o zavrnitvi vstopa prvo in drugostopenjskega organa s strani državljanke tretje države.
Državljanka Nigerije je bila študentka v Beogradu. Tam si je na diplomatsko-konzularnem
predstavništvu Slovenije pridobila schengenski vizum tipa C za enkraten vstop, za čas 14
dnevnega bivanja za namen turističnega obiska. Z letalom iz Beograda je 29. 8. 2010
pripotovala na letališki mejni prehod zunanje schengenske meje. Policistom, ki so
opravljali mejno kontrolo se je izkazala z veljavnim potnim listom Nigerije, v katerem je
imela veljavni vizum tipa C, bančno kartico, 600 EUR gotovine in indeks, s katerim je
dokazala, da je študentka v Beogradu. Policistu je povedala, da vstopa z namenom
turističnega ogleda Slovenije in da bo v tem času bivala v hotelu, katerega si je
predhodno tudi rezervirala. Pripotovala je skupaj s prijateljem, državljanom Gane, ki ga je
imel istočasno v postopku mejne kontrole drugi policist. Slovenijo naj bi zapustila še pred
iztekom veljavnosti vizuma, vrnila pa bi z vlakom čez Hrvaško v Srbijo. Policisti so
državljanko Nigerije zavrnili iz razloga E, »ne poseduje ustrezne dokumentacije, ki bi
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potrjevala namen in pogoje bivanja« z izdajo prvostopenjskega akta na standardnem
obrazcu, ki se izda državljanom tretje države. Ker je bil prvi povratni let v Beograd šele 1.
9. 2010, so morali mejni policisti zagotoviti, da omenjena državljanka, kateri je bil vstop
zavrnjen, ne bo vstopila na ozemlje države članice. To so storili na tak način, da so jo
nastanili v Center za tujce v Postojni, kjer je bila nastanjena do izvedbe mejnega ukrepa
zavrnitve vstopa. Na prvostopenjski akt o zavrnitvi vstopa se je Nigerijska državljanka
pritožila na Ministrstvo za notranje zadeve in predlagala, da se odločitev o zavrnitvi vstopa
odpravi. V pritožbi je navedla, da iz akta o zavrnitvi ni razvidno katere listine naj ne bi bile
predložene, saj na standardnem obrazcu niso navedene.
Drugostopenjski organ je v izreku odločbe pritožbo zoper odločitev o zavrnitvi vstopa
zavrnil. V obrazložitvi je podrobno pojasnil vse razloge zavrnitve. Med temi je navedel, da
so policisti pri mejni kontroli ugotovili, da se izjava Nigerijske državljanke in njenega
prijatelja, državljana Gane, s katerim sta potovala skupaj, niso ujemale. Nadalje so
ugotovili, da nima vizuma za Hrvaško, ki ga potrebuje, če se hoče vrniti v Srbijo skozi
njeno ozemlje. Tudi bivanja v hotelu ni imela rezerviranega kot je predhodno predstavila
policistom, saj je bila rezervacija zanjo prestavljena na drugi datum s strani neznane
osebe. Policisti so tudi ugotovili, da navedena ni predložila povratne vozovnice za Srbijo. V
postopku mejne kontrole je bilo tudi ugotovljeno, da namen bivanja v Sloveniji ni bil
utemeljen, vizum je bil pridobljen z lažnim prikazovanjem okoliščin, oziroma na podlagi
dokazil, ki so bila kasneje popravljena oziroma spremenjena. Sama posest vizuma tipa C v
potnem listu še ni zadosten razlog, da se državljanu tretje države dovoli vstop brez
dodatnega preverjanja okoliščin. Policisti na letališkem mejnem prehodu so temeljito zbrali
obvestila o namenu njenega bivanja ter na podlagi opisanih okoliščin ugotovili, da
Nigerijska državljanka ni imela ustrezne dokumentacije za utemeljitev namena vstopa na
schengensko območje. Te ugotovitve so bile tujki s strani policistov tudi ustno
predstavljene. Prav tako so policisti na standardnem obrazcu pravilno označili razlog
zavrnitve pod točko E, saj je bil ta edini možen glede na ugotovljena dejstva in
predstavljene okoliščine.
Organ druge stopnje je skozi reševanje pritožbe spoznal, da je odločba prve stopnje sicer
pomanjkljiva, vendar pomanjkljivosti niso bistvene in niso vplivale na odločitev. Zato tudi
ne bi bilo smotrno ugoditi pritožbi in odpraviti prvostopenjske odločbe, ker bi morala biti
po odpravi pomanjkljivosti odločitev v zadevi zopet enaka. V svoji odločbi je organ druge
stopnje navedel te pomanjkljivosti in jih tudi razložil. Prav tako je spoznal, da je izrek
zakonit (Androjna in Kerševan, 2006, str. 497).
Stranki v upravnem sporu zoper odločbo o zavrnitvi vstopa sta tožnik in toženec. Tožnik je
fizična oseba (Nigerijska državljanka), ki je bila stranka v postopku izdaje upravnega akta
in v tožbi zatrjuje, da ji je z upravnim aktom kršena njena pravica (Grafenauer in dr.,
2010, str. 148). Toženec je država. Kot zastopnik države v upravnem sporu nastopi tisti
organ, ki je izdal drugostopenjski akt (ministrstvo za notranje zadeve), s katerim je bila
pritožba zoper prvostopenjski akt zavrnjena (Androjna in Kerševan, 2006, str. 685).

54

V upravnem sporu odloča na prvi stopnji Upravno sodišče Republike Slovenije (11. člen
Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). Postopek na prvi stopnji do izdaje
sodbe poteka po naslednjih fazah: tožba, predhodni preizkus tožbe, postopek s tožbo,
pripravljalni postopek, glavna obravnava in sodba (Grafenauer in dr., 2010, str. 157).
Predhodni preizkus tožbe je preliminarna presoja sodišča ali je treba voditi sodni postopek
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 717). Tega je tožba Nigerijske državljanke prestala, saj
je sodišče ni zavrglo s sklepom.
V postopku s tožbo je strankam ob seznanitvi s tožbo dana možnost, da podajo odgovor
na tožbo. Tožena stranka (drugostopenjski organ) je v odgovoru na sodbo navedla zgoraj
opisano. Pri tem se lahko navaja zgolj tista dejstva in dokaze, ki so obstajali med
odločanjem na prvi stopnji (51. člen ZUS-1), zato navajanje novih dejanskih okoliščin v
odgovoru na tožbo ne more sanirati napak (nezakonitosti), ki so nastale v upravnem
postopku (Androjna in Kerševan, 2006, str. 724).
V pripravljalnem postopku so predvidena pooblastila in ukrepi predsednika senata, s
katerimi poskuša rešiti spor čim hitreje in to še pred razpisom glavne obravnave. V tej fazi
se bi glede na uporabo prava EU reševala tudi predhodna vprašanja, ki pa jih v omenjeni
zadevi ni bilo (Androjna in Kerševan, 2006, str. 729 - 734).
Pravica do sojenja na javni glavni obravnavi je temeljna človekova pravica (23. in 24.
člen URS). Izjema od izvedbe glavne obravnave v upravnem sporu je kot v tem
analiziranem primeru sojenje na seji, četudi je dejansko stanje med tožnico in toženko
sporno (Androjna in Kerševan, 2006, str. 740).
Nigerijska državljanka je na odločbo drugostopenjskega organa vložila tožbo na Upravno
sodišče, saj je upravni spor sodni spor, ki se nikoli ne more začeti po uradni dolžnosti
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 497). Upravno sodišče je s sodbo odločilo, da je tožba,
ki se nanaša na izpodbijanje akta o zavrnitvi vstopa na meji, utemeljena. V obrazložitvi je
navedlo, da 2. odstavek 13. člena Zakonika o schengenskih mejah določa, da se lahko
vstop državljanu tretje države zavrne le z utemeljeno odločitvijo, ki določa natančne
razloge za zavrnitev. Sodišče je ugotovilo, da prvostopenjski akt ni bil izdan v skladu s
citiranim določilom, ker v njem razlogi za zavrnitev niso bili natančno določeni. Označen je
bil razlog E, ni pa bilo navedeno, katerih listin tujka ni predložila. Taka obrazložitev pa je
bila tako pomanjkljiva, da se izpodbijanega akta ne bi dalo preizkusiti. Upravno sodišče je
tudi navedlo, da je drugostopenjski organ v obrazložitvi pojasnil vse razloge za zavrnitev,
vendar pa bi morali biti ti razlogi pojasnjeni že v prvostopenjskem aktu. To naj bi po
mnenju Upravnega sodišča imelo za posledico, da tožnica v upravnem postopku ni imela
možnosti, da bi razloge, kot so navedeni v drugostopenjski odločbi, izpodbijala s pritožbo
že pred drugostopenjskim organom, ampak je nanje lahko odgovorila šele v upravnem
sporu. Tak način vodenja upravnega postopka pa je posegel v pravico do pravnega
sredstva, ki ga določata 13. člen ZUP in 25. člen URS, saj mora biti pravica do pritožbe
učinkovita. Sodišče je tudi ugotovilo, da se izpodbijanega prvostopenjskega akta ne da
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preizkusiti, ker niso dovolj natančno navedeni razlogi za zavrnitev, zato je s tem podana
bistvena kršitev pravil upravnega postopka iz 7. točke 2. odstavka 237. člena ZUP.
Sodišče ni vrnilo zadeve v ponovno odločanje prvostopenjskemu organu, ampak je zgolj
odpravilo prvostopenjski akt, saj je v konkretni zadevi narava odločitve taka, da ni možno
zadeve vrniti v ponovno odločanje. Sodišče je na podlagi 3. točke 1. odstavka 64. člena
ZUS-1 odločilo, da v postopku za izdajo akta o zavrnitvi vstopa niso bila pravilno
uporabljena pravila postopka. Ker je sodišče akt odpravilo zaradi bistvene kršitve določb
postopka, se do ostalih navedb ni opredeljevalo. Sodišče tudi v tej zadevi ni razpisalo
glavne obravnave, ker je bilo že na podlagi tožbe izpodbijanega akta ter upravnih spisov
očitno, da je treba tožbi ugoditi (1. alineja 2. odstavka 59. člena ZUS-1).
Preučitev vsebine in postopka na prvi stopnji do izdaje druge sodbe Upravnega sodišča je
bila podobna kot pri prvi, z razliko, da je bila pri tej razpisana glavna obravnava.
Druga sodba Upravnega sodišča U 1767/2010 je bila izdana 28. 10. 2011 zoper tožbo na
akt o zavrnitvi vstopa prvo in drugostopenjskega organa s strani državljana tretje države,
ki je imel državljanstvo Gane. Tujec je imel dovoljenje za začasno prebivanje v Srbiji. Na
diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije si je tam pridobil schengenski vizum
tipa C za enkraten vstop, z namenom turističnega obiska in ogleda Ljubljane. Z letalom je
29. 8. 2010 pripotoval na letališki mejni prehod zunanje schengenske meje. Policistom, ki
so opravljali mejno kontrolo, se je izkazal z veljavnim potnim listom Gane, v katerem je
imel veljavni vizum tipa C, 450 EUR gotovine, drugih dokazil o finančnih sredstvih
(bančne, kreditne kartice ipd.) pa ni imel. Ob podaji vloge za izdajo vizuma je predložil
potrdilo o plačilu 68 EUR (z dne 20. 8. 2010) za rezervacijo hotela. Pripotoval je skupaj z
že prej omenjeno državljanko Nigerije. Slovenijo naj bi zapustil pred iztekom veljavnosti
vizuma z vlakom čez ozemlje Hrvaške nazaj v Srbijo. Policisti so mu pri temeljiti mejni
kontroli v njegovi prtljagi našli tudi zemljevid Dunaja. Državljan Gane je bil zavrnjen iz
razloga E, »ne poseduje ustrezne dokumentacije, ki bi potrjevala namen in pogoje
bivanja« z izdajo prvostopenjskega akta na standardnem obrazcu, ki se izda državljanom
tretje države. Zoper ta akt se je državljan Gane pritožil na Ministrstvo za notranje zadeve
in predlagal, da se naj odločitev o zavrnitvi vstopa odpravi. V pritožbi je navedel, da iz
akta o zavrnitvi ni razvidno katere listine naj bi predložil, saj te na standardnem obrazcu
niso navedene.
Drugostopenjski organ je pritožbo državljana Gane zoper prvostopenjski akt zavrnil kot
neutemeljeno. V obrazložitvi je podrobno pojasnil vse razloge zavrnitve. Med temi je
navedel, da so policisti pri mejni kontroli ugotovili, da se izjave državljana Gane in njegove
prijateljice državljanke Nigerije, s katero sta pripotovala, niso ujemale. Policisti so tudi
ugotovili, da državljan Gane nima vizuma za Hrvaško, katerega potrebuje, če se hoče
vrniti v Srbijo čez ozemlje Hrvaške. Tudi bivanja v hotelu ni imel rezerviranega, saj je bila
rezervacija prestavljena na drugi datum, prav tako s strani neznane osebe. Državljan
Gane je imel pri sebi 450 EUR, v Sloveniji pa je nameraval bivati 7 dni. Referenčni znesek,
potreben za vstop v Slovenijo je 70 EUR za dan bivanja, tako da bi potreboval 490 EUR,
če se pri tem ne upošteva dodaten znesek za vrnitev v Srbijo. Drugostopenjski organ
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nadalje ugotavlja, da je bil akt o zavrnitvi vstopa izpolnjen pomanjkljivo, saj bi morali
policisti poleg navedenega razloga pod točko E, označiti tudi razlog pod točko G, »ne
posreduje zadostnih sredstev za preživljanje glede na obdobje in obliko bivanja ali
sredstev za vrnitev v matično državo ali tranzit«. Kljub tej pomanjkljivosti pri izpolnjevanju
obrazca pa je drugostopenjski organ ugotovil, da je bila zavrnitev vstopa izvedena na
temeljito ugotovljenih dejanskih okoliščinah, tako, da te pomanjkljivosti niso bile bistvene
(2. odstavek, 248. člena ZUP). Pomanjkljivost prvostopenjskega organa je bila odpravljena
z drugostopenjsko odločbo, v kateri so bili navedeni in obrazloženi pravilni razlogi
zavrnitve vstopa ter obrazloženo, katerih listin državljan Gane ni predložil ob mejni
kontroli (3. odstavek, 248. člena ZUP). Prav tako je drugostopenjski organ navedel, da je
prvostopenjska odločba (na standardnem obrazcu zavrnitve vstopa na meji) določena s
pravnim redom EU in ne z nacionalno zakonodajo. Organ druge stopnje je glede na vse
navedene okoliščine zavrnil pritožbo, saj je ugotovil, da je bil postopek pravilen, odločba
pravilna ter na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena (1. odstavek, 248. člena
ZUP).
Državljan Gane je na odločbo drugostopenjskega organa vložil tožbo na Upravno sodišče.
V tožbi se je skliceval na sodbo U 1078/07 iz leta 2008, ki se nanaša na akt o zavrnitvi
vstopa na standardnem obrazcu iz katerega ni bilo razvidno, katere listine naj ne bi bile
predložene.
Drugostopenjski organ v odgovoru na tožbo pritrjuje tožbene navedbe, da bi moralo biti v
prvostopenjskem aktu na standardnem obrazcu navedeno, katere listine bi moral
predložiti, da mu ne bi bil zavrnjen vstop, ker ima šele na tej podlagi tožnik zagotovljeno
pravico do učinkovitega pravnega sredstva v smislu 25. člena URS v povezavi z 2.
odstavkom 13. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006), kot je bilo to ugotovljeno v
sodbi U 1078/2007 iz leta 2008. Vendar pa je organ izpostavil, da iz obrazložitve te sodbe
izhaja, da je drugostopenjski organ navedeno pomanjkljivost v prvostopenjskem aktu
odpravil, zaradi česar sodišče tedaj tožbi ni ugodilo, ker pomanjkljivost prvostopenjskega
akta ni vplivala na pravilnost in zakonitost odločitve.
Glavna obravnava je namenjena zagotavljanju pravici do sodnega varstva tožnika. Gre za
sodni postopek, ki je potreben le v primerih, ko je med strankama sporno dejansko stanje
in ga mora samo sodišče ugotoviti (Androjna in Kerševan, 2006, str. 724).
Tožnik (državljan Gane) se glavne obravnave osebno ni udeležil. Navzoča je bila le
njegova pooblaščenka, ki je na glavni obravnavi umaknila dokazni predlog po zaslišanju
tožnika iz razloga ekonomičnosti, ker tožnik ni prišel v Slovenijo, izrecno pa je vztrajala pri
tožbi in tožbenih predlogih.
Tožena stranka (drugostopenjski organ) je na naroku dne 28. 10. 2011 vztrajala pri vsem
do tedaj navedenem in izpostavila, da je bila tožeči stranki pri mejni kontroli izdana
zavrnitev vstopa na standardnem obrazcu, kot ga predpisuje 13. člen Zakonika o
schengenskih mejah (2003), obširnejša obrazložitev razlogov pa je bila tožeči stranki
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podana ustno, kar lahko potrdita tudi z njihove strani predlagani priči (dva policista, ki sta
takrat opravljala mejno kontrolo), ki bi se jih zaslišalo.
Na glavni obravnavi sta bila kot priči zaslišana oba policista. Prvi policist je pojasnil, da je
opravljal mejno kontrolo v prvi vrsti in ko je ugotovil, da ima v postopku državljana tretje
države (Gane), za katerega je po Zakoniku o schengenskih mejah predpisana temeljita
mejna kontrola, ga je predal v nadaljnji postopek policistu, ki je opravljal kontrolo v drugi
vrsti. Ta je pojasnil, da je pri navedenem državljanu opravljal temeljito mejno kontrolo v
skladu z Zakonikom o schengenskih mejah. Pri tem je temeljito preveril veljavnost
potnega lista, vizuma, opravil podrobnejše poizvedbe in preverjanja v zvezi s predloženimi
listinami, rezervacijo hotela, pregledom njegove prtljage in finančnih sredstev,
ugotavljanje posedovanja povratne vozovnice, namena bivanja, pogojev za vrnitev čez
ozemlje Hrvaške, saj je državljan Gane v postopku mejne kontrole navajal, da se bo v
Srbijo vrnil z vlakom. Pri preverjanju namena vstopa je zbiral obvestila tudi od sopotnice,
državljanke Gane, s katero sta pripotovala skupaj. Policist je omenil, da je pri državljanu
Gane našel tudi zemljevid Dunaja. Ves postopek je potekal v angleškem jeziku, ki so ga
razumele vse stranke v postopku.
Sodišče je na glavni obravnavi policistoma (pričama) postavilo sedem vprašanj. 1. Kakšen
indic mora biti podan, da se mejni policist odloči, da bo pri nekomu opravljal temeljno, pri
drugem pa temeljito mejno kontrolo? Policist je odgovoril, da je v Zakoniku o
schengenskih mejah določeno, da je potrebno pri vseh državljanih tretjih držav opravljati
temeljito mejno kontrolo. 2. Ali je to običajno, da se preverja dokumente, ki jih predloži
državljan tretje države? Policist je odgovoril, da se mora po Zakoniku o schengenskih
mejah pri vseh državljanih tretjih držav obvezno preverjati namen bivanja, finančna
sredstva in vse druge okoliščine vstopa v državo oziroma na schengensko območje. 3.
Kakšen je nadaljnji postopek, če se pri teh preverjanjih ugotovi neskladje med
predloženimi dokumenti in ugotovljenimi dejstvi? Policist je odgovoril, da se po
nedvoumno ugotovljenih neskladjih začne postopek zavrnitve vstopa. Osebi se ob tem
predstavijo vse ugotovitve in se ji da možnost, da se o njih izjasni. Policist je povedal, da
je takšen postopek potekal tudi z državljanom Gane. 4. S kakšno listino se državljanu
tretje države zavrne vstop na meji? Policist je odgovoril, da se državljanu tretje države v
skladu z Zakonikom o schengenskih mejah izda predpisan standardni obrazec, ki je
enoten za vse države članice schengenskega območja. To je akt, s katerim je bil zavrnjen
tudi državljan Gane in se mu je osebno tudi vročil. 5. Ali obstaja kakšna možnost, da se v
tem standardnem obrazcu piše tudi obrazložitev odločitve, v konkretnem primeru pod črko
E? Policist je odgovoril, da na predpisan standardni obrazec, ki ga določa Zakonik o
schengenskih mejah ni možnosti pisanja obrazložitve, ampak se vpišejo zgolj gola dejstva
oziroma, katere dokumentacije oseba ni posedovala. 6. Ali je bilo s kakšnim zakonskim
aktom po nacionalni zakonodaji določeno, da mora biti državljanu tretje države pri
tovrstnem postopku dana posebna pisna obrazložitev glede zavrnitve na meji? Oba
policista sta odgovorila, da ni to nikjer navedeno. 7. Kdo je vodil postopek zavrnitve
vstopa pritožnika? Policist, ki je opravljal mejno kontrolo v času postopka z državljanom
Gane v drugi vrsti je odgovoril, da je postopek zavrnitve vstopa vodil on, drugi policist pa
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je odgovoril, da je takrat opravljal tudi dela in naloge vodja izmene, zato je bil za
zakonitost izvedbe postopka odgovoren on.
Sodišče je glede za zgoraj ugotovljeno lahko v celoti sledilo utemeljitvi odločitve
drugostopenjskega organa v skladu z določili 2. odstavka 254. člena ZUP, saj je odgovoril
na vse bistvene pritožbene ugovore, ki jih je v sodbi ugotovilo (2. odstavek 71. člena ZUS1).
Sodišče je tako tožbo zavrnilo na podlagi 1. odstavka 63. člena ZUS-1, saj je ugotovilo, da
je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in na zakonu utemeljen.
Pri tem odločanju pa ni prezrlo, da je bila v primerljivi sodbi U 1768/2010 izdana ugodilna
sodba, vendar ob bistveno različnem dejanskem stanju, v kateri je državljanka Nigerije ob
prihodu na mejno kontrolo razpolagala v primerjavi z državljanom Gane tako z bančnimi
karticami, kot tudi 600 EUR gotovine in še z indeksom fakultete iz Beograda, kjer je imela
začasno prebivališče.
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5

NEPOSREDNA UPORABA PRAVA EU SKOZI RAZLOGE ZA
ZAVRNITEV VSTOPA

Razlogi za zavrnitev vstopa so pri državljanih tretjih držav določeni v Zakoniku o
schengenskih mejah (uredbi EU), ki se uporablja neposredno. Razlogi so osrednji del obeh
aktov o zavrnitvi vstopa. Zato sem preučevala, kaj o zavrnitvenih razlogih določa Zakonik
o schengenskih mejah in drugi predpisi in kaj je o njih povedalo Sodišče EU skozi
odločanje o predhodnih vprašanjih iz 267. člena PDEU. Temu sem nato dodala še lastne
poglede in razmišljanja kako sama skozi večletno prakso dela na področju mejnih zadev in
tujcev razumem te razloge.
Akt o zavrnitvi vstopa za državljane tretjih držav razlikuje naslednje razloge:
 (A) ne poseduje veljavne potne listine ali listin,
 (B) poseduje lažno/predrugačeno/ponarejeno potno listino
 (C) ne poseduje veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje
 (D) poseduje lažen/predrugačen/ponarejen vizum ali dovoljenje za prebivanje
 (E) ne poseduje ustrezne dokumentacije, ki bi potrjevala namen in pogoje bivanja
(priložene niso bile naslednje listine):
 (F) na ozemlju države članice EU v okviru 6-mesečnega obdobja biva že 3 mesece
(sprememba v letu 2013 - »..180-dnevnega obdobja biva že 90 dni«)
 (G) ne poseduje zadostnih sredstev za preživljanje glede na obdobje in obliko
bivanja ali sredstev za vrnitev v matično državo ali tranzit
 (H) za to osebo je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa v SIS ali v nacionalni
evidenci
 (I) predstavlja grožnjo javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali
mednarodnim odnosom eni ali več državam članicam EU (vsaka država mora
navesti sklicevanje na nacionalno zakonodajo v zvezi s takšnimi primeri zavrnitve
vstopa).
Zraven razlogov zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav sem v to poglavje dodala tudi
razloge za zavrnitev vstopa oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, kljub
temu, da je zavrnitev navedenih oseb zelo malo (okrog 5 na leto pri več milijonov
tovrstnih potnikov, ki prestopijo zunanjo schengensko mejo). Ti so enaki, kot razlogi za
zavrnitev državljanov tretjih držav, razen razloga C, kot tudi same pravne podlage.
Akt o zavrnitvi vstopa za osebe, ki ima pravico do prostega gibanja po pravu EU razlikuje
naslednje razloge:
 (A) nima veljavnega dokumenta za prestop meje,
 (B) nima vize ali dovoljenja za prebivanje,
 (C) še ni potekel čas, za katerega mu je bil prepovedan vstop,
 (D) oseba predstavlja nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose,
 (E) oseba predstavlja nevarnost za javno zdravje.
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Razlogi v aktu o zavrnitvi vstopa pri državljanih državljanov tretjih držav so navedeni v
točkah A, B, C, D, E, G, H in I, ki so enaki od začetka veljavnosti Zakonika o schengenskih
mejah, to je od 13. 10. 2006 (40. člen Zakonika o schengenskih mejah, 2006), razen
točke F, ki je bila spremenjena s spremembo Zakonika o schengenskih mejah, to je z 18.
10. 2013 (7. člen spremembe Zakonika o schengenskih mejah, 2006).
Razlogi v aktu o zavrnitvi vstopa pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po
pravu EU izhajajo iz Direktive 2004/38/ES, ki v 40. členu določa, da države članice zakone
uskladijo z direktivo do 30. 4. 2006. Direktiva je bila prenesena v slovensko nacionalno
zakonodajo in skozi njo v točke A, B, C, D in E upravnega akta o zavrnitvi vstopa.

5.1

RAZLOG 1: OSEBA NIMA VELJAVNEGA DOKUMENTA ALI LISTIN ZA
PRESTOP MEJE

Pravi razlog zavrnitve vstopa je povezan z dokumenti za prestop meje. Državljani tretjih
držav in osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, morajo imeti vedno pri
sebi veljavne dokumente za prestop zunanje ali notranje meje. Pri prestopu notranjih
meja tujcem ni potrebno dajati na vpogled dokumentov za prestop meje, saj je bila mejna
kontrola z vstopom Slovenije v schengen odpravljena. Dokumenti za prehod (prestop)
državne meje (2013) so:
 osebna izkaznica,
 potni list (navadni, diplomatski, službeni, za vrnitev, za begunca, za apatrida, za
tujca in od Suverenega malteškega reda),
 pomorska ali brodarska knjižica,
 U.N. Laissez-passer (prepustnica),
 dokumenti posadk civilnih letal in
 listine za prehajanje državne meje na podlagi bilateralnih sporazumov.
Med naštetimi dokumenti za prehod državne meje sta v praksi največkrat uporabljena
osebna izkaznica in potni list. Gre za javni listini, ki jih v predpisani obliki izda pristojni
organ. Dokazujejo pa tisto, kar se v njih potrjuje, oziroma določa, tako da se resničnost
listin predpostavlja (Grafenauer in dr., 2010, str. 87).
Samo z osebno izkaznico smejo zunanje in notranje meje prestopiti le državljani držav EU
in schengenskega območja. Vsi drugi državljani morajo imeti potni list. Potni list tako
potrebujejo tudi osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, če niso
državljani držav EU ali schengenskega območja.
Prej omenjena pravica prestopa državnih meja držav članic EU samo z veljavno osebno
izkaznico izhaja iz 1. odstavka 4. in 5. člena direktive 2004/38/ES, ki je implementirana v
slovensko nacionalno zakonodajo skozi Zakon o osebni izkaznici (v nadaljevanju ZOIzk-1),
ki v 2. odstavku 1. člena navaja, da se lahko osebna izkaznica uporablja za prehod
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državne meje držav EU in schengenskega območja ter drugih držav, ki so za to izrazile
privolitev.
Privolitev za prestop meja državljanom Slovenije samo z osebno izkaznico izven območje
EU in schengenskega območja so dale še Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija,
Makedonija, Albanija, Kosovo, Andora, Monako, San Marino in Vatikan.
Zakonodajalec je zavrnitveni razlog iz točke »(A) nima veljavnega dokumenta za prestop
meje« v zvezi z osebno izkaznico, ki izhaja iz direktive 2004/38/ES obrazložil v 3. členu
Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu članu
državljana EU (2012). Osebna izkaznica državljana EU, Norveške, Islandije, Švice in
Lihtenštajna ni veljaven dokument za prestop meje:
 če ji je potekel rok veljavnosti, razen v primerih, določenih v Evropskem
sporazumu o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta Evrope (2001),
 če je osebna izkaznica ponarejena ali predrugačena, ali od druge osebe, če je
osebna izkaznica raztrgana, razpadla ali tako poškodovana, da ne predstavlja več
enotne listine in
 če iz nje ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti identitete imetnika, imetnik pa pri
sebi nima nobene druge listine za dokazovanje identitete.
Popolnoma enaka razlaga je tudi za prestop državne meje s potnim listom. Tudi v tem
primeru se uporabi enak zavrnitveni razlog A.
Rok veljavnosti dokumenta za prestop meje je razviden iz zapisa datuma na dokumentu,
vendar se tu razlaga okrog veljavnosti še ne konča. Določene države Sveta Evrope so
skozi Sporazum o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta Evrope dosegle, da
se sme z dokumenti določenih držav prestopati meje, kljub temu, da je že potekel rok
njegove veljavnosti. V prilogi tega sporazuma so navedene listine, ki za prehod državne
meje še veljajo, kljub poteku roka veljavnosti (na primer: Avstrijski potni list velja še pet
po preteku roka veljavnosti).
Če osebna izkaznica ni pristna, ni veljavna za prestop meje. Za ugotavljanje razlogov iz
točke A si policisti pri kontroli osebnih izkaznic in drugih dokumentov pomagajo z
različnimi zbirkami listin tujih držav, med njimi tudi z javno dostopnim registrom pravih
osebnih dokumentov in potnih listin na spletu, ki deluje pri Generalnemu direktoratu za
pravosodje in notranje zadeve v okviru Generalnega sekretariata Sveta EU
(v
nadaljevanju PRADO). Vse informacije v tem registru so zbrale in prispevale države
članice EU ter Islandija, Norveška in Švica. V PRADO je objavljena oblika, vsebina ter
druge značilnosti osebnih izkaznic.
Večina potnikov za prestop meje potrebuje potni list. Potne liste smejo izdajati samo
države. Edina izjema od tega mednarodno veljavnega pravila je potni list Suverenega
malteškega reda, ki ga izdaja ta red, in ne država Malta. Imetniki potnih listov različnih
držav sveta smejo na schengensko območje vstopiti z veljavnim vizumom, oziroma brez
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njega. S potnim listom Suverenega malteškega reda se na schengensko območje vstopa
brez vizuma (Dokumenti za prehod meje, 2013).
Podobno kot za osebno izkaznico, le da je tu ponovno mogoče govoriti o vseh osebah, ki
imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, je v 1. odstavku 4. in 5. člena direktive
2004/38/ES določeno, da se družinskim članom, ki niso državljani države članice, dovoli
vstopiti na ozemlje ostalih držav članic EU le z veljavnim potnim listom. V 2. odstavku 5.
člena direktive 2004/38/ES pa je določeno še, da morajo imeti družinski člani, ki niso
državljani države članice še vstopni vizum v skladu z Uredbo št. 539/2001.
Vsa prej navedena določila direktive 2004/38/ES so prenesena v nacionalno zakonodajo,
ki v 7. členu ZTuj-2 določa, da mora tujec za vstop, zapustitev in bivanje v Sloveniji imeti
veljavno potno listino. Brez veljavne potne listine se dovoli vstop tujcem, ki jih je Slovenija
dolžna sprejeti na podlagi mednarodnega sporazuma ali v skladu s sprejetimi
mednarodnimi akti. Na na podlagi mednarodnega sporazuma se tako lahko dovoli vstop v
primeru tranzita izgnanih tujcev, ki niso državljani države, s katero je sklenjen tak
sporazum. V 8. členu ZTuj-2 je navedeno še, da mora imeti tujec tudi vizum v skladu s
prej omenjeno Uredbo, št. 539/2001.
Zavrnitveni razlog iz točke »A - nima veljavnega dokumenta za prestop meje« iz akta
»Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« je jasno določen tako za državljane EU in
schengenskega območja, kot za družinske člane teh državljanov in tudi v praksi policistom
ne postavlja dodatnih vprašanj. Tudi sama razumem ta zavrnitveni razlog enako, kot je
določen z zakonodajo.
Pri neposredni uporabi prava EU, ki velja za državljane tretjih držav se uporablja
zavrnitveni razlog »A - ne poseduje veljavne potne listine ali listin« iz akta »Zavrnitev
vstopa na meji« v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah. Državljani tretjih držav
morajo v skladu s točkama a in b 1. odstavka 5. člena Zakonika o schengenskih mejah
(2006) imeti veljavno potno listino in še veljaven vizum, če to zahteva Uredba št.
539/2001, razen če imajo veljavno dovoljenje za prebivanje.
Neposredna uporaba prava EU skozi Uredbo št. 2252/2004 državam članicam EU in
državam članicam schengenskega območja, za katere ta uredba predstavlja nadaljnji
razvoj schengenskega prava, nalaga vsebinsko in oblikovno prilagoditev potnih listov tej
uredbi. Tudi določene tretje države so želele, da bi lahko imetniki njihovih biometričnih
potnih listov imeli določene olajšave pri vstopu v schengenski prostor (vstop brez vizuma).
Tako prilagoditev so opravile države zahodnega Balkana.
Pri pregledu seznama tretjih držav iz Uredbe št. 539/2001, katerih državljani morajo pri
prehodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve,
je glede na lego slovenskega dela schengenske zunanje meje potrebno poudariti dve
spremembi Uredbe št. 539/2001, ki veljajo za države zahodnega Balkana in posledično
tudi na zavrnitveni razlog A. V 2. točka 1. člena Uredba št. 1244/2009 določa izvzetje iz
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vizumske obveznosti pri uporabi biometričnih potnih listov državljanom Makedonije, Črne
gore in Srbije z izjemo imetnikov srbskih potnih listov, ki jih izdaja srbski usklajevalni
urad od 19. 12. 2009 naprej. Prav tako je v 2. točki 1. člena Uredbe št. 1091/2010 to
izvzetje iz vizumske obveznosti določeno še za imetnike biometričnih potnih listov Albanije
ter Bosne in Hercegovine od 15. 12. 2010 dalje.
Uredba št. 2252/2004 in njena spremna z Uredbo 444/2009, ki zahtevata vključitev
prstnih odtisov v čip biometričnega potnega lista so sprožila vprašanje, ali se sme
odkloniti izdajo potnega lista, če njegov imetnik odkloni odvzem prstnih odtisov. V sodbi
Michael Schwarz proti Nemčiji (C‑291/12, 2013) je Sodišče EU razsodilo o predhodnem
vprašanju na podlagi 267. člena PDEU. Vprašanje Upravnega sodišča Nemčije je bilo
povezano z odvzemom prstnih odtisov, ki jih določa 2. odstavek 1. člena Uredbe, št.
2252/2004 in 444/2009. Schwarz je zaprosil za izdajo potnega lista, pri čemer je odklonil
odvzem prstnih odtisov. Vlogo so mu zavrnili. Zato je Schwarz pri Upravnem sodišču v
Nemčiji vložil tožbo z zahtevo, da se mu izda potni list brez odvzema prstnih odtisov, saj
naj bi ta Uredba kršila pravico do varstva osebnih podatkov, ki so zagotovljene v 7. členu
Listine EU o temeljnih pravicah, ki se nanaša na pravico do zasebnega življenja. Sodišče
EU je ugotovilo, da odvzem prstnih odtisov in njihovo shranjevanje v potnih listih pomeni
poseg v pravico do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, vendar
ta ukrep vsekakor upravičuje cilj zaradi katerega je bil ta ukrep predpisan. Cilj je namreč
prepreči nezakonit vstop oseb v EU ter zaščititi potne liste pred kakršnokoli zlorabo in
ponarejanjem. Uredba izrecno določa, da se prstni odtisi uporabijo samo za preverjanje
verodostojnosti potnega lista in identitete njegovega imetnika. Zato je Sodišče EU
razsodilo, da je uredba skladna z Listino EU o temeljnih pravicah.
Zraven potnih listov prehod meje dovoljujejo še pomorska ali brodarska knjižica,
Prepustnica Združenih narodov in druge listine za prehajanje državne meje na podlagi
bilateralnih sporazumov.
Konvencija o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu (Londonski sporazum)
določa, da je pomorska ali brodarska knjižica osnovni dokument za izkazovanje
istovetnosti članov posadke pri vkrcavanju in izkrcavanju. Pomorska knjižica je dokument
za prehod državne meje za mornarje, ki so vkrcani na ladjo, za potovanje mornarjev v
drugo državo zaradi vkrcanja na ladjo, oziroma za vrnitev v domovino po izkrcanju ladje
(Dokumenti za prehod meje, 2013).
Imetniki veljavnih U.N. Laissez-passer prepustnic, ki jih izdajajo Združeni narodi za vstop
v Slovenijo ne potrebujejo vizuma (ne glede na njihovo državljanstvo). Ta dokument je
enakovreden službenemu potnemu listu, oziroma diplomatskemu potnemu listu
(Konvencija o privilegijih specialnih organizacij, 21. 11. 1947, Dokumenti za prehod meje,
2013).
Listine za prehajanje državne meje na podlagi bilateralnih sporazumov so listine, ki jih
posamezne države sklenejo s sosednjimi državami na podlagi sporazumov. Take listine so
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obmejne prepustnice, obmejne izkaznice, posebne prepustnice, dovolilnice in drugi
dokumenti (Dokumenti za prehod meje, 2013).
Tudi sama menim, da zavrnitveni razlog iz točke »A - ne predstavlja dodatnih težav v
praksi, saj vsebuje jasno določilo obveznosti posedovanja veljavnega dokumenta za
prestop državne meje. Kljub temu pa je zakonodajalec poskrbel še za podrobnejšo
razlago, kdaj se šteje, da državljan tretje države nima veljavne potne listine za vstop iz 5.
člena Zakonika o schengenskih mejah (2006). To razlago je podal v 8. členu Navodila
razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države (2012), v
katerem navaja, da državljan tretje države nima veljavne potne listine za vstop, če:
 je potekel rok njene veljavnosti,
 poskuša uporabiti potno listino druge osebe,
 je listina ponarejena ali predrugačena,
 uporablja listine, ki niso priznane kot listine za prehod državne meje, je potna
listina raztrgana, razpadla ali tako poškodovana, da ne predstavlja več enotne
listine ali če iz takšne listine ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti identitete
imetnika.
Med naštetimi alinejami je potrebno poudariti, da je izmed vseh najtežje izsledljiv drugi
razlog, torej, poskuša uporabiti potno listino druge osebe. V tem primeru gre za pristno
listino, vendar si tujci, kadar za to odločijo, priskrbijo listino osebe, ki na biografski strani
predstavlja podobne vizualne značilnosti tujca, ki tako listino uporablja. Na tak način
poskušajo zavesti organe mejne kontrole, da bi lahko kljub morebitnemu neizpolnjevanju
pogojev za vstop na schengensko območje, vstopili.

5.2

RAZLOG 2: POSEDOVANJE LAŽNE/PREDRUGAČENE/PONAREJENE
POTNE LISTINE

Izvirnost (avtentičnost) javne listine je mogoče izpodbijati (Androjna in Kerševan, 2006,
str. 343). Osebi, ki se izkaže z lažno, predrugačeno, ponarejeno ali tujo potno listino se
zavrne vstop. To velja tako za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU,
kot za državljane tretje države. Pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu
EU ta razlog izhaja iz 1. odstavka 5. člena direktive 2004/38/ES, ki določa, da imajo te
osebe pravico do vstopa le z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom. Pri državljanih
tretjih držav pa ta razlog izhaja iz 5. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006). Zraven
zavrnitve vstopa gre tu še za kaznivo dejanje ali prekršek.
Kaznivo dejanje »Ponarejanje listin« je določeno v 3. odstavku 251. členu Kazenskega
zakonika (2008). To dejanje stori nekdo, če ponaredi javno listino, ki je izdana na podlagi
zakona, jo spremeni ali uporabi kot pravo. Ker proučujemo razloge zavrnitve vstopa po
točki »A - nima veljavnega dokumenta za prestop meje«, oziroma po točki »B - poseduje
lažno/predrugačeno/ponarejeno potno listino«, so take listine v večini primerov zavrnite
vstopa, osebne izkaznice in potni listi. Osebne izkaznice se v Sloveniji izdajajo na podlagi
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ZOIzk-1, ki ima v skladu 6. členom predpisano obliko in vsebino, potni listi pa na podlagi
ZPLD-1, ki ima v skladu 12. členom predpisano obliko in vsebino.
Na svetu je 194 držav, ki izdajajo potne liste, zato si organi mejne kontrole pri
ugotavljanju razlogov iz točke A in točke B pri delu pomagajo z različnimi zbirkami listin
tujih držav, med njimi tudi PRADO. Pri kontroli se preverjajo posamezne značilnosti
osebnih izkaznic in potnih listin v smeri ponarejanja oziroma predrugačenja. Med temi
značilnostmi so zaščitni elementi, ki se med različnimi listinami razlikujejo. Pri preverjanju
pristnosti listin za prestop državne meje se preverjajo zaščite listin (merilna vlakna,
optična spremenljivost oz. kinegram, vodni tisk, fotografija osebe in podobno).
Nekateri tujci uporabijo originalno potno listino, ki ima vse zgoraj navedene značilnosti, z
razliko, da na njej nekaj predrugačijo. Največkrat predrugačijo listino na biometrični strani
potnega lista tako, da odstranijo originalno fotografijo prvotnega imetnika in na njeno
mesto vstavijo svojo fotografijo. S tako predrugačeno listino poskušajo »preslepiti« organ
mejne kontrole in vstopiti v državo.
V tovrstnih postopkih se ugotavljajo tudi razlogi za uporabo ponarejenih in predrugačenih
listin. Eden izmed njih je vizumska obveznost iz Uredbe št. 539/2001 za nekatere tretje
države. Tujci, za katere velja vizumska obveznost in si vizumov iz različnih razlogov ne
morejo pridobiti, se poslužujejo tudi ponarejanja oziroma nezakonitega pridobivanja
vizumov. V kolikor se na mejnem prehodu odkrije takšen primer, se tujca zavrne iz
razloga C, ki bo preučen v nadaljevanju. Eden izmed razlogov je povezan z nerazkritjem
prave identitete osebe zaradi preverjanja v SIS. Če je zoper neko osebo razpisan ukrep
prepovedi vstopa na schengensko območje ali prijetje s privedbo, bo ta oseba na vstopu
zavrnjena iz razloga H, ali bo aretirana, zato se tujci v izogib temu na mejnem prehodu
poslužijo tudi izkazovanju s ponarejenimi dokumenti.
Vendar pa se osebe, ki prestopajo mejo, ne poslužujejo samo ponarejanju listin, potrebnih
za prestop državne meje, ampak tudi vozniških dovoljenj, prometnih dovoljenj, registrskih
tablic, številk šasij na vozilih in drugih javnih listin.
Razloga zavrnitve vstopa iz točke A in B sta tesno povezna z ugotavljanjem istovetnosti
osebe in njenimi dokumenti. V praksi se ugotavlja, da največ lažnih, ponarejenih in
predrugačenih listih ugotovijo prav policisti na meji, v notranjosti države manj, saj se na
točki opravljanja mejne kontrole delo usmerja prav v ugotavljanje pogojev za vstop in
preprečevanju čezmejne kriminalitete ter preprečevanju nezakonitega priseljevanja. Kljub
temu, da se mejne kontrole med državami članicami odpravljajo, bo potrebno tudi v
prihodnje nadaljevati z izravnalnimi ukrepi, katerim bo v skladu z zakonodajo EU prioriteta
preprečevanje čezmejne kriminalitete in nezakonito priseljevanje.
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5.3

RAZLOGA 3 IN 4: NE POSEDUJE VIZUMA IN DOVOLJENJA ZA
PREBIVANJE TER UPORABA LAŽNIH,
PREDRUGAČENIH IN
PONAREJENIH VIZUMOV IN DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE

Pri državljanih tretjih držav sta razloga za izvedbo postopka zavrnitve vstopa in izdajo akta
o zavrnitvi iz točke »C - ne poseduje veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje« in iz
točke »D - poseduje lažen/predrugačen/ponarejen vizum ali dovoljenje za prebivanje« iz
akta »Zavrnitev vstopa na meji«. Oba razloga izhajata iz 5. člena Zakonika o
schengenskih mejah (2006).
Pri družinskih članih državljanov EU in pri družinskih članih državljanov Islandije,
Norveške, Švice in Lihtenštajna, ne glede na njihovo državljanstvo pa je razlog za izvedbo
postopka zavrnitve vstopa iz akta »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« iz točka »B nima vize ali dovoljenja za prebivanje«. Razlog izhaja iz 2. odstavka 5. člena Direktive
2004/38/ES, ki je prenesen tudi v slovensko nacionalno zakonodajo in sicer v 8. člen ZTuj2 (2011). Državljanov EU in schengenskega območja po tej točki ni mogoče zavrniti.
Okoliščine vseh treh (C, D in B) razlogov so enake, zato sem jih preučila skupaj.
Vizum je dovoljenje, ki ga izda država članica z namenom (2. člen Uredbe, št. 810/2009 s
spremembami, v nadaljevanju Vizumski zakonik, 2009):
 tranzita skozi mednarodna tranzitna območja letališč držav članic EU (vizum A letališki tranzitni vizum),
 tranzita čez ozemlje ali načrtovanega bivanja na ozemlju držav članic, ki ne
presega 90 dni v kateremkoli 180-dnevnem obdobju od datuma prvega vstopa na
ozemlje držav članic (vizum C) in velja za celotno ozemlje držav članic EU (enotni
vizum C) ali na ozemlju ene ali več držav članic, vendar ne v vseh državah članicah
(vizum C z ozemeljsko omejeno veljavnostjo).
Vizuma A in C sta izdana na podlagi Vizumskega zakonika. Zato ta dva vizuma v 2. in 3.
odstavku 17. člena povzema tudi Ztuj-2 in k njima dodaja še vizum za dolgoročno bivanje
(vizum D). Vsi vizumi se izdajajo na vizumskih nalepkah, ki morajo imeti enotno obliko in
vsebino, kar je določeno v Uredbi, št. 1683/95 o enotni obliki za vizume s spremembami.
Vrsta vizuma je razvidna iz črk A, C ali D.
Vizum A se izda državljanu tretje države za tranzit skozi mednarodna tranzitna območja
letališč, ki se nahajajo na ozemlju držav članic. Imetnik tega vizuma se sme v času
vmesnega pristanka letala na mednarodnem tranzitu zadrževati le na območju letališča.
Zadrževanje tretjih državljanov v letalskem tranzitnem prostoru na letališču ne pomeni
vstopa v državo članico. Vizum A morajo trenutno imeti državljani 12. tretjih držav, ki so
navedene v Prilogi VI Vizumskega zakonika (2009), ko tranzitirajo mednarodno tranzitno
območje letališč držav članic. Te države so: Afganistan, Bangladeš, Demokratična
republika Kongo, Eritreja, Etiopija, Gana, Iran, Irak, Nigerija, Pakistan, Somalija in Šri
Lanka.
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Vizum C (enotni vizum) se lahko izda za enkratni, dvakratni ali večkratni vstop. Obdobje
veljavnosti vizuma in trajanje dovoljenega bivanja sta določena na podlagi obravnave, ki
zajema preverjanje pogojev za vstop in oceno tveganja. Trajanje načrtovanega bivanje na
ozemlju držav članic je do 90 dni v 180 dnevnem obdobju. Pri preverjanju pogojev za
vstop se preverja, ali tujec izpolnjuje pogoje za vstop iz 5. člena Zakonika o schengenskih
mejah (2006). Pri preverjanju ocene tveganja pa se preverja, ali tujec predstavlja
tveganje nezakonitega priseljevanja ali tveganje za varnost držav članic in tveganje, da ne
bo zapustil ozemlje držav članic pred datumom izteka zaprošenega vizuma. Če so
izpolnjeni vsi ti pogoji, se sme vizum izdati z veljavnostjo do petih let. Bivanje je v primeru
tranzita dovoljeno tako dolgo, kolikor časa je potrebnega za ta tranzit (24. člen
Vizumskega zakonika, 2009).
Vizum C z ozemeljsko omejeno veljavnostjo se v skladu s 25. členom Vizumskega
zakonika (2009) izda izjemoma v naslednjih primerih, ko država članica meni, da je zaradi
humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali spoštovanja mednarodnih obveznosti
treba odstopiti od načela izpolnitve pogojev za vstop iz 5. člena Zakonika o schengenskih
mejah (2006) ali ko se izda vizum, čeprav katera od držav članic pri predhodnem
posvetovanju nasprotuje izdaji enotnega vizuma ali ko se izdati vizum zaradi nujnosti,
čeprav predhodnega posvetovanja ni bilo. Vizum z ozemeljsko omejeno veljavnostjo se
največkrat izda tujcu, ki ima potno listino, ki jo priznava ena ali več držav članic, ne pa
vse. Izda se le za ozemlje držav članic, ki priznavajo potno listino.
Vizum tipa D je nacionalni vizum, ki ga izda ena od držav članic v skladu z nacionalnim
pravom (1. člen Uredbe, št. 265/2010). Velja največ eno leto. Če država članica tujcu
dovoli, da na njenem ozemlju ostane za obdobje daljše od enega leta, se vizum za
dolgoročno prebivanje pred koncem njegove veljavnosti nadomesti z dovoljenjem za
prebivanje. Vizum D omogoča tujcu, da se lahko prosto giba in prebiva na ozemlju drugih
držav članic 90 dni v 180 dnevnem obdobju (2. člen Uredbe, št. 265/2010).
V skladu s slovensko nacionalno zakonodajo se vizum tipa D izda na podlagi 19. in 20.
člena ZTuj-2 (2011) tujcu, ki je družinski član državljana EU ali ob upoštevanju 117. člena
ZTuj-2 tudi družinskim članom državljana držav članic Evropskega gospodarskega
prostora ali Švice in omogoča združitev družine. Vizum tipa D se izda tudi imetnikom
diplomatskega ali službenega potnega lista in jim omogoča prebivanje zaradi opravljanja
mandata ter udeležencem seminarjev, katerim omogoča udeležbo.
Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma (2000, člen 11) je v preteklosti poznala
še tranzitni vizum (vizum B), ki je dovoljeval imetniku enkratno, dvakratno ali v izjemnih
primerih večkratno potovanje prek ozemlja pogodbenic na ozemlje tretje države. Ta je
združen v enotnem vizumu (na primer Avstrijski vizum B+D).
Vizum sam po sebi tujcu še ne omogoča vstopa. Policisti na mejnem prehodu pred
vstopom preverjajo, ali so se morda spremenila dejstva, na podlagi katerih je bil vizum
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izdan. Če so, se taki osebi vstop zavrne in vizum prekliče. Vizum lahko razveljavijo tudi, če
se izkaže, da so bili v postopku izdaje vizuma na diplomatko-konzularno predstavništvo
posredovani napačni podatki ali zamolčana pomembna dejstva.
Tujec mora imeti vizum že pred nameravanim vstopom. Če tega nima je to v večini
primerov razlog za zavrnitev, razen v nepredvidljivih izjemnih okoliščinah, ko lahko vizum
izdajo tudi policisti na mejnem prehodu (35. člen Vizumskega zakonika, 2009 in 18. člen
ZTuj-2).
Večina tujih državljanov potrebuje vizum za vstop na schengensko območje. Od 194 držav
sveta, danes tega ne potrebujejo le državljani 54. držav, državljani obeh posebnih
upravnih regij Ljudske republike Kitajske (Hong Kong, Macau), britanski prekomorski
državljani, člani civilnega letalskega in ladijskega osebja, imetniki prepustnic mednarodnih
organizacij, pripadniki oboroženih sil NATA ali Partnerstva za mir (Priloga I in II ter 4. člen
Uredbe, št. 539/2001 s spremembami).
V zvezi izdaje vizumov so pomembni sklepni predlogi generalnega pravobranilca Paola
Mengozzija v zadevi Koushkaki proti Nemčiji (C‑84/12, 2013), ki se nanašajo na postopek
za izdajo vizuma in ocene tveganja nezakonitega priseljevanja. Nemčija je podala predlog
za sprejetje predhodne odločbe na podlagi 267. člena PDEU. Predlog se nanaša na izdajo
vizuma tipa C iranskemu državljanu Koushkaku. Koushkaku je na nemškem diplomatskokonzularnem predstavništvu v Teheranu (Iran) 7. 11. 2010 vložil vlogo za izdajo vizuma
tipa C. V vlogi je navedel, da je poročen, brez zaposlitve ter da bo v Nemčiji bival 62 dni
zaradi obiska svojega brata, ki ima v Nemčiji pravico do mednarodne zaščite in se zaradi
tega ne more vrniti v Iran. Brat je zanj sestavil garantno pismo. Koushkaki je imel ob
vložitvi vloge veljavno potno listino in potrdilo o zavarovanju za čas bivanja v Nemčiji.
Nemčija mu je zavrnila izdajo vizuma z obrazložitvijo, da nima zadostnih sredstev za
preživljanje za čas bivanja v Nemčiji in za vrnitev nazaj v Iran. Na to odločitev se je
pritožil in dokazal, da ima zadostna sredstva. Nemčija mu je ponovno zavrnila izdajo
vizuma, tokrat zaradi obstoja prevladujočih dvomov o pripravljenosti prosilca, da bo
nemško ozemlje zapustil pred potekom veljavnosti vizuma, oziroma zaradi tveganja
nezakonitega priseljevanja in zaradi nevarnosti za grožnje javnega reda. Tudi na to se je
prosilec pritožil. Zato je nemško sodišče zaprosilo za predhodno odločanje s tremi
vprašanji. Ali mora sodišče, preden naloži diplomatsko-konzularnemu predstavništvu, da
izda prosilcu vizum tipa C nesporno ugotoviti, da bo prosilec res pred datumom veljavnosti
vizuma zapustil ozemlje držav članic, ali zadošča že dvom o tem? Drugič, ali Vizumski
zakonik zahteva izdajo vizuma tipa C brez možnosti diskrecijske pravice organa izdaje, če
so izpolnjeni pogoji za vstop iz 1. odstavka 21. člena Vizumskega zakonika (2009) in 5.
člena Zakonika o schengenskih mejah (2006, obstajajo pa tveganja) in ni razloga za
zavrnitev izdaje vizuma iz 1. odstavka 32 člena Vizumskega zakonika (določene so
zakonske možnost, da se vizum zavrne)? In tretjič, ali Vizumski zakonik nasprotuje nemški
nacionalni zakonodaji, po kateri se lahko tujcu v skladu s tem zakonikom izda vizum za
tranzit in bivanje na območju schengenskih držav, ki ne presega 90 dni v 180 dnevnem
obdobju?
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Generalni pravobranilec Paol Mengozzi predlaga Sodišču EU, naj Nemčiji odgovori, da je
treba 1. odstavek 21. člena in 1. odstavek 32. člena Vizumskega zakonika (2009) razlagati
tako, da lahko organi, ki so pristojni za preizkus vloge za izdajo vizuma, to vlogo zaradi
tega, ker prosilec nima namena vrnitve, zavrnejo, če je pri teh organih po tem, ko so
upoštevali vsa dejstva, ki so potrebna za zagotovitev objektivnosti presoje, kar vključuje
tako dejstva, povezana s položajem v državi izvora, kot dejstva, ki se nanašajo na
individualni položaj prosilca in dokazila, ki jih je predložil, nastal upravičen dvom o tem, da
se prosilec ne bo vrnil v Iran. Vizumskega zakonika ni mogoče razlagati tako, da daje
prosilcem pravico do izdaje vizuma. Državam članicam nalaga le, da morajo o vlogi
celovito presoditi z vidika osebnih in človeških okoliščin v skladu z načeloma sorazmernosti
in prepovedi diskriminacije ter ob upoštevanju, da bo izdani vizum tipa C veljal v vseh
državah članicah schengenskega območja in ne le na ozemlju izdajateljice.
Dovoljenje za prebivanje je dovoljenje, ki ga izda država članica po nacionalni zakonodaji,
z namenom začasnega ali stalnega prebivanja v državi članici. Podobno kot vizum, morajo
države članice tudi dovoljenje za prebivanje izdajati državljanom tretjih držav v enotni
obliki, kot samostojni dokument na kartici, ki je predpisan s prilogo Uredbe, št. 1030/2002
in 380/2008.
Dovoljenje za prebivanje prav tako vpliva na zavrnitvene razloge iz 5. člena Zakonika o
schengenskih mejah (2006). Državljanom tretjih držav, ki bi morali po seznamu v Prilogi I
iz Uredbe 539/2001 imeti vizume za vstop, le teh ne potrebujejo, če imajo veljavno
dovoljenje za prebivanje (2. člen, Uredbe, št. 265/2010). Še bolj pa na zavrnitvena
razloga C in B iz obeh aktov o zavrnitvi vstopa vpliva ponovna sprememba Zakonika o
schengenskih mejah v letu 2013, ki je spremenila tudi a. točko 4. odstavka 5. člena tega
Zakonika, ki določa, da se državljanom tretjih držav, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za
vstop, imajo pa dovoljenje za prebivanje, dovoli vstop na ozemlje drugih držav članic za
namene tranzita, zato da lahko vstopijo na ozemlje države članice, ki je izdala dovoljenje
za prebivanje, razen če so na nacionalnem seznamu razpisanih ukrepov države članice,
katere zunanje meje želijo prestopiti z ukrepom zavrnitev vstopa ali tranzita. Iz
ugotovljenega lahko sklepamo, da dovoljenje za prebivanje pri državljanih tretjih držav
nadomešča vizum. Podobno velja tudi za družinske člane državljanov EU, Švice,
Lihtenštajna, Norveške in Islandije, ki so državljani tretje države in imajo veljavno
dovoljenje za prebivanje, saj so tudi ti oproščeni vizumske obveznosti (5. in 10. člen
Direktive 2004/38/ES). Dovoljenje za prebivanje velja do petih let od datuma izdaje ali za
predvideno obdobje prebivanja državljana EU, ki ga družinski člani spremljajo, če je to
krajše od pet let (11. člen Direktive 2004/38/ES). Določila Direktive 2004/38/ES so
prenesene v slovensko nacionalno zakonodajo v člene od 31 do 59 ZTuj-2. Poznamo dve
vrsti dovoljenj za prebivanje (32. člen ZTuj-2):
 dovoljenje za začasno prebivanje in
 dovoljenje za stalno prebivanje.
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Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen namen ali brez vezave na določen
namen in za določen čas. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje mora tujec praviloma
pridobiti pred vstopom v državo na diplomatko-konzularnem predstavništvu v tujini. Tako
dovoljenje se izda z veljavnostjo do 1. leta (34. člen ZTuj-2). To dovoljenje se lahko
kasneje podaljša znotraj države na upravni enoti (54. člen ZTuj-2).
Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu iz naslednjih namenov (35. člen ZTuj-2):
 zaposlitve ali dela,
 združitve družine,
 študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter
praktičnega usposabljanja, sodelovanja oziroma udeležbe v programih
mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem
formalnega izobraževanja;
 zaradi interesa države,
 zraven navedenega pa tudi tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi
državi članici EU, tujcem slovenskega rodu, otrokom tujcev rojenih v naši državi,
žrtvam trgovine z ljudmi, žrtvam nezakonitega zaposlovanja in tujcem, ki jim je
bilo dovoljeno zadrževanje.
Dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev glede trajanja in namena bivanja.
Tujec, ki je izpolnil pogoj petletnega neprekinjenega prebivanja na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje po ZTuj-2, pridobi dovoljenje za stalno prebivanje s statusom
rezidenta za daljši čas ali s statusom nekdanjega imetnika modre karte EU (52. člen ZTuj2). Imetnik modre karte EU je tujec, ki prebiva na območju EU zaradi visokokvalificirane
zaposlitve (39. člen ZTuj-2)
Zavrnitvena razloga »C - ne poseduje veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje« in
»B nima vize ali dovoljenja za prebivanje« sta ob upoštevanju uredb EU jasna in v praksi
ne predstavljata težav pri delu. Tudi sama skozi prakso razumem oba navedena
zavrnitvena razloga tako, kot sem jih preučila v delu.
Dokaze o obstoju zavrnitvenega razloga »D - poseduje lažen/predrugačen/ponarejen
vizum ali dovoljenje za prebivanje policisti ugotavljajo v povezavi z Uredbama o enotni
obliki za vizume in o enotni obliki za dovoljenja za prebivanje ter Kazenskega zakonika (v
nadaljevanju KZ-1).
Uredba št. 1683/95 s spremembami v 1. členu predpisuje enotno obliko za vizume z
varnostnimi elementi za vse članice, zato si lahko policisti pri kontroli pomagajo z zbirko
listin PRADO. Pri tem se iščejo dokazi o obstoju znakov ponarejanja in prenarejanje.
Predpisanih je 12 območij vizuma. Zraven varnostnih elementov so predpisana še polja, ki
so pomembna za ugotavljanje pogojev za vstop, med katerimi je potrebno omeniti polje z
vpisom držav, v katerih vizum velja, čas veljavnosti, vrsto vizuma (A, C, D), število
vstopov (1, 2,.., MULT), trajanje bivanja, datum in kraj izdaje, kontrolno številko potnega
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lista, v katerega je bil izdan vizum, ime in priimek imetnika vizuma, morebitne pripombe
in strojno berljive informacije za lažjo kontrolo na zunanjih mejah.
Vsi izdani vizumi držav članic EU in schengenskega območja morajo imeti vseh 12 območij
z enako vsebino in obliko. Vendar se vizumi držav nekoliko razlikujejo med seboj, saj
smejo države dodatno prilagoditi varnostne elemente in barve ter druge specifike, ki so
zaupne narave. (2. člen Uredbe, št. 1683/95 s spremembami). Prav ti razlogi se iščejo,
kadar se dokazujejo zavrnitveni razlogi D in dokazi o sumu storitve kaznivega dejanja
»Ponarejanje listin« iz 3. odstavka 251. členu KZ-1. Te varnostne elemente iščejo policisti
pod ultravijolično in stransko svetlobo, ki nastanejo z različnimi tiskarskimi tehnikami,
latentne podobe in podobno.
Podobno kot z vizumi, je tudi z dovoljenji za prebivanje. Tudi tukaj je predpisana enotna
oblika in vsebina dovoljenja za državljane tretjih držav. Vsaka država članica lahko doda v
obrazec še določene svoje podatke, dodatno prilagoditi varnostne elemente in barve ter
druge specifike, ki so zaupne narave. (2. in 3. člen Uredbe, št. 1030/2002 in 380/2008).
Tudi tukaj se iščejo spremembe, ko se dokazuje zavrnitveni razlog D in dokaze o sumu
storitve kaznivega dejanja »Ponarejanje listin« iz 3. odstavka 251. členu KZ-1.
Postopek zavrnitve vstopa po zavrnitvenem razlogu D policisti lahko začnejo šele, ko v
okviru temeljite mejne kontrole nesporno ugotovijo, da je vizum ali dovoljenje za
prebivanje lažno, predrugačeno ali ponarejeno. Tudi sama ta zavrnitveni razlog razumem
na zgoraj preučen način, saj so pri ugotavljanju znakov ponarejanja ali prenarejanja
potrebna znanja iz različnih zbirk navodil, zakonodaje ter uporaba tehničnih sredstev.

5.4

RAZLOG 5: ČAS, KO JE OSEBI PREPOVEDAN VSTOP

Osebam, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU se lahko zavrne vstop, če še ni
potekel čas, za katerega jim je bil prepovedan vstop in izda se jim upravni akt o zavrnitvi
vstopa iz razloga točke »C še ni potekel čas, za katerega mu je bil prepovedan vstop« iz
akta »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo«, kar izhaja iz 2. odstavka 32. člena Direktive
2004/38/ES. Gre za čas prepovedi prebivanja zaradi javnega reda ali javne varnosti, ki je
bila izrečena s sodbo ali z ustrezno odločbo drugega pristojnega organa v državi članici,
kamor oseba želi vstopiti. Ta določba direktive se je prenesena v slovensko nacionalno
zakonodajo, ki v 3. točki 3. odstavka 118. člena ZTuj-2 določa, da se državljanu EU,
Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna (v povezavi z 117. Členom ZTuj-2) zavrne vstop,
če še ni potekel čas, za katerega mu velja prepoved vstopa v državo. To velja tudi za
družinske člane državljanov EU, Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna (3. točka 3.
odstavka 127. člena ZTuj-2).
Zavrnitveni razlog C velja le za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU in
je povezan z nesporno ugotovljeno kršitvijo javnega reda ali javne varnosti, ki je bila
ugotovljena s pravnomočno sodbo sodišča, ali drugega državnega organa v državi članici
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EU, s katero je bil tudi določen čas prepovedi vstopa. Policisti v postopku zavrnitve vstopa
ne presojajo okoliščin zavrnitvenega razloga. Ugotavljajo le, ali je že potekel čas
prepovedi vstopa.

5.5

RAZLOG 6: NAMEN IN POGOJI BIVANJA TER DOKUMENTACIJA

Pogoji vstopa so neposredno odvisni od namena. Prav namen vstopa je tisti, ki od
policista zahteva, da preveri obstoj določenih pogojev. Namen vstopa je lahko različen.
Policisti morajo pri vseh državljanih tretjih držav ugotoviti namen vstopa in bivanja, ker je
to določeno v 5. člen Zakonika o schengenskih mejah (2006). Pri osebah, ki imajo pravico
do prostega gibanja po pravu EU pa namena vstopa in bivanja ni dovoljeno ugotavljati
zaradi svobode gibanja, ki izhaja iz primernega prava EU (67. člen PDEU) in je temeljna
svoboščina notranjega trga (Ferčič in dr., 2011, str. 142).
Državljan tretje države mora ob vstopu z različnimi dokumenti policistu dokazati, s
kakšnim namenom vstopa, kako dolgo namerava ostati na schengenskem območju in na
kakšen način bo to območje zapustil. Kot dokazilo se lahko uporabi vse, kar je primerno
za ugotavljanje dejanskega stanja in kar ustreza posameznemu primeru (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 376). Organi mejne kontrole si pri preverjanju namena in pogojev
bivanja pomagajo s Prilogo I (2. odstavek, 5 člena Zakona o schengenskih mejah, 2006).
V Prilogi I je neskončen seznam dokazil, ki jih lahko mejni policisti zahtevajo od državljana
tretje države, da se preveri, ali ta upravičuje namen in pogoje nameravanega bivanja. Ta
dokazila so razdeljena v štiri skupine in sicer:
 dokazila za poslovna potovanja,
 dokazila za potovanja v študijske namene ali druge vrste usposabljanja,
 dokazila za turistična potovanja ali za potovanja v zasebne namene,
 dokazila za potovanja z namenom udeležbe na političnih, znanstvenih, kulturnih,
športnih ali verskih dogodkih ali zaradi drugih razlogov.
Preučitev vseh štirih skupin dokazil bi preseglo namen magistrskega dela, zato bom
preučila le dokazila za turistična potovanja ali za potovanja v zasebne namene, ki
največkrat pridejo v poštev pri opravljanju mejne kontrole in so določena v c točki Priloge
I Zakonika o schengenskih mejah (2006). Ta dokazila so razdeljena v tri podskupine in
sicer:
 dokazila glede nastanitve,
 dokazila glede načrta potovanja,
 dokazila glede vrnitve.
Policist, ki opravlja mejno kontrolo, lahko od državljana tretje države zahteva, da z
dokumenti dokaže, kje bo v državi nastanjen. V Prilogi I je navedeno, da lahko to
državljan tretje države dokaže s povabilom gostitelja, v katerem je navedeno, da bo bival
pri njem ali z dokazilom o zagotovljeni nastanitvi (na primer: plačani rezervaciji hotela), ali
s katerokoli drugo ustrezno listino, ki potrjuje njegovo nastanitev.
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Državljan tretje države mora z listinami dokazati načrt svojega potovanja. To lahko
policistu, ki opravlja mejno kontrolo dokaže tako, da predloži potrdilo o rezervaciji
organiziranega potovanja, ali katero koli drugo ustrezno listino, ki potrjuje takšen
predviden načrt potovanja (Priloga I).
Državljan tretje države mora že pred vstopom policistu, ki opravlja mejno kontrolo z
dokumenti dokazati, da bo zapustil schengensko območje po končanem nameravanem
bivanju. To lahko dokaže s povratno vozovnico ali vozovnico za krožno potovanje (Priloga
I).
V kolikor državljan tretje države ne more z dokumenti na ustrezen način dokazati in
potrditi namena vstopa in pogojev bivanja, se ga zavrne z izdajo upravnega akta za
zavrnitev vstopa iz točke »E ne poseduje ustrezne dokumentacije, ki bi potrjevala namen
in pogoje bivanja«. Na standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji« je ob točki E
dodana rubrika, »Predložene niso bile naslednje listine«. V njo organ mejne kontrole
vpiše, oziroma našteje, katere listine tujec ni predložil, pa bi za dovolitev vstopa to moral.
Zavrnitveni razlog E, v povezavi z zavrnitvenim razlogom F, je v magistrskem delu
razložen tudi skozi dve sodbi (1767/2010 in 1768/2010) Upravnega sodišča. Zavrnitveni
razlog E je tesno povezan s tem, kako državljan tretje države policistu obrazloži namen
vstopa in katere dokumente in predmete ima oseba pri sebi v času opravljanja mejne
kontrole. Sama razumem ta zavrnitveni razlog kot eden najtežjih in najzahtevnejših med
vsemi, zato sem prav zaradi tega preučila prej omenjeni sodbi, iz katerih je razvidno, kako
je pomembno, da organ mejne kontrole natančno preveri vsak pogoj, ki je potreben za
vstop v državo. Prav zaradi tega je potrebno v obrazec zavrnitve vstopa natančno navesti
listine, ki jih tujec za dovolitev vstopa ni predložil, pa mi moral. V postopku mejne
kontrole je zaradi tega potrebno natančno upoštevanje določb Zakonika o schengenskih
mejah, ki točno opredeljuje ugotavljanje pogojev za vstop.

5.6

RAZLOG 7: PREKORAČEN DOVOLJEN ČAS BIVANJA

Razlogi za zavrnitev vstopa glede dovoljenega časa bivanja se uporabljajo le pri
državljanih tretjih držav. V času od 13. 10. 2006 (40. člen Zakonika o schengenskih
mejah, 2006) do 17. 10. 2013 se je točka F v aktu o zavrnitvi vstopa glasila »na ozemlju
države članice EU v okviru 6-mesečnega obdobja biva že 3 mesece«. Od 18. 10. 2013
naprej pa se točka F v aktu o zavrnitvi vstopa glasi, »na ozemlju države članice EU v
okviru 180-dnevnega obdobja biva že 90 dni«. To je posledica Uredbe 610/2013, ki je
spremenila kar 6 predpisov, in sicer Zakonik o schengenskih mejah (2006), Konvencijo o
izvajanju Schengenskega sporazuma (2000), Uredbo, št. 1683/95 (oblika vizumov),
Uredbo, št. 539/2001 (seznam, kdo potrebuje vizume), Uredbo, št. 767/2008 (izmenjava
podatkov o vizumih za kratkoročno prebivanje) in Uredbo, št. 810/2009 (Vizumski
zakonik). Zraven navedenega je Uredba 610/2013 spremenila tudi del B Priloge V v
Zakoniku o schengenskih mejah (2006), s katerem je spremenila vsebino zavrnitvenega
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razloga F v standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji« ter na novo definirala pojem
»kratkoročnega bivanja«. Prav pojem »kratkoročno bivanje« in pojem »prvi vstop« sta
temeljna pojma zavrnitvenega razloga F. Pojem »kratkoročno bivanje« na schengenskem
območju za državljane tretjih predstavlja temeljno prvino schengenskega pravnega reda.
Pojem »prvi vstop« določa predpisano mejo, od katere se izračuna čas dovoljenega
kratkotrajnega bivanja od katerega je odvisen razlog F. V letih med 2006 in 2013 so se pri
policistih postavljale dileme glede razumevanja definicij obeh pojmov. Dileme so se
postavljale tudi sodiščem v državah članicah, med njimi francoskemu sodišču. Zato je to
sodišče podalo predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi 267. člena PDEU glede
navedenega v zadevi Bot proti Franciji (C-241/05, 2006).
Zadeva Bot proti Franciji se nanaša na 1. odstavek 20. člena Konvencije o izvajanju
Schengenskega sporazuma (2000) glede pojmov »prvi vstop«, »zaporedni vstopi« in
»kratkoročno bivanje, ki ne presega treh mesecev v obdobju šestih mesecev od prvega
vstopa na schengensko območje«.
Posledično se vprašanje nanaša tudi na 1. odstavek 5. člena Zakonika o schengenskih
mejah (2006), v katerem je bilo enako določilo kot v 1. odstavku 20. člena Konvencije o
izvajanju Schengenskega sporazuma (2000), čeprav ga v času tega predhodnega
vprašanja še ni bilo.
Bot je državljan Romunije. V Franciji je bival od 15. 8. 2002 do 2. 11. 2002 ter nato od
konca novembra 2002 do konca januarja 2003. Kasneje se je 23. 2. 2003 čez Madžarsko,
Avstrijo in Nemčijo vrnil v Francijo, kjer je bil 25. 3. 2003 obravnavan. Francosko sodišče
je 26. 3. 2003 zanj izdalo odredbo o spremstvu do meje. Bot je podal predlog za
razveljavitev te odredbe. Francosko upravno sodišče je to zavrnilo z obrazložitvijo, da se
je v Francijo vrnil, čeprav še ni izteklo šest mesečno obdobje od prvega vstopa
predvideno v 1. odstavek 20. člena Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma
(2000), zato je menilo, da je nezakonito vstopil v Francijo. Bot se je tudi na to sodbo
pritožil in zahteval njeno razveljavitev. Nadrejeno sodišče Francije si ni znalo razložiti
pojma »prvega vstopa«, zato je postavilo Sodišču EU naslednje vprašanje za predhodno
odločanje. Ali se izraz »prvi vstop« nanaša na vsak nov vstop na schengensko območje,
ali le na povsem prvi vstop na to območje ali na prvi naslednji vstop, ki se opravi po
izteku obdobja šestih mesecev in je bila oseba kontrolirana v manj kot treh mesecih po
tem novem vstopu. Sodišče EU je razsodilo, da je potrebno 1. odstavek 20. člena
Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma (2000) razlagati tako, da se izraz »prvi
vstop« ne nanaša samo na povsem prvi vstop na schengensko območje, temveč tudi na
prvi vstop na to območje, ki se opravi po izteku obdobja šestih mesecev, šteto od tega
povsem prvega vstopa ter na vsak drugi prvi vstop, ki se opravi po izteku kateregakoli
novega obdobja šestih mesecev, šteto od datuma prejšnjega prvega vstopa.
Izrek te sodbe Sodišča EU je bil v letu 2013 vključen v 1a. odstavek 5. člena Zakonika o
schengenskih mejah (2006), ki določa, da se prvi dan vstopa šteje kot prvi dan bivanja na
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ozemlju držav članic, dan izstopa pa se šteje kot zadnji dan bivanja na ozemlju držav
članic. Pri izračunu časa bivanja na ozemlju držav članic se ne upoštevajo časi bivanja,
dovoljeni na podlagi dovoljenja za prebivanje ali vizuma za daljše bivanje.
Kljub taki razlagi Sodišča EU, so se v vmesnem času (v letih do 2006 do 2013) postavljala
vprašanja, povezana z različno dolžino tri in šestmesečnega obdobja, saj vsi zavrnjeni
državljani tretjih držav niso bili v povsem enakem položaju. Dolžina posameznih mesecev
namreč ni enaka. Meseci so lahko dolgi 28, 29, 30, ali 31 dni. Trimesečno obdobje je
lahko dolgo 89, 90, 91, ali 92 dni, šestmesečno obdobje pa je lahko dolgo 181, 182, 183,
ali 184 dni, kar so ugotavljali že pred več kot 1500 leti, ko so hoteli omisliti koledar in na
njegovi podlagi izračunati določene datume in cikle (Duncan, 2004, str. 144 – 148). Zato
so okvir (cikel) dovoljenega bivanja 3 mesece v 6-mesečnem obdobju, spremenili v okvir
dovoljenega bivanja 90 dni v 180-dnevnem obdobju.
Dosedanje dileme je razrešila nova definicija, ki je spremenila 1. odstavek 5. člena
Zakonika o schengenskih mejah (2006) in 1. odstavek 20. člena Konvencije o izvajanju
Schengenskega sporazuma (2000). Kratkoročno bivanje je po novi definiciji vsako bivanje
do 90 dni, v kateremkoli obdobju 180. dni, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem 180dnevnem obdobju, ne glede na to ali oseba potrebuje vizum ali ne. Definicija velja za
večino državljanov tretjih držav, ki nameravajo potovati na schengensko območje z
namenom kratkoročnega bivanja.
Pri analizi nove definicije najdemo besedo »katerokoli« (v kateremkoli obdobju 180 dni).
Besedo »katerokoli« SSKJ (2008) definira kot spreminjajoče, drseče, iz različnih strani. Iz
tega si lahko razlagamo, da to pomeni, da se 180-dnevno obdobje uporablja kot
spreminjajoče se obdobje, tako da se za nazaj obravnava vsak dan bivanja posebej (ob
vstopu ali na dan dejanskega preverjanja) in to tako, da se ob mejni kontroli preveri ali je
zahteva glede 90 dni v obdobju 180 dni še vedno izpolnjena ali ne, saj vsaka 90-dnevna
odsotnost znova omogoča bivati do 90 dni.
Evropska komisija je zaradi zapletenosti prej navedenih pojmov in izračunanja časa
kratkotrajnega bivanja objavila Schengenski kalkulator, ki je dostopen na spletni strani
Komisije.
Čas posameznega vstopa in izstopa je razviden iz žigov mejne kontrole, ki so jih v potne
listine odtisnili policisti posameznih držav članic schengenskega območja. Pri tem se ne
upošteva čas bivanja v Združenem kraljestvu, na Irskem (Zakonik o schengenskih mejah,
v teh državah ni zavezujoč) v Bolgariji, Romuniji, na Cipru in Hrvaškem (Zakonik o
schengenskih mejah je v teh državah zavezujoč le v okvirih, ki ga določajo Akti o pogojih
pristopu teh držav k EU), saj te države članice EU niso del schengenskega območja.
Upošteva pa se čas bivanja v Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici (Zakonik o
schengenskih mejah v teh državah predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega
reda), ki pa so del schengenskega območja. Evropska komisija je izdelala tudi Navodila za
uporabo Schengenskega kalkulatorja (2013), katera so objavljena na spletni strani
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Ministrstva za zunanje zadeve. Iz teh navodil je razvidno, da spremembe v zvezi 90
dnevnega bivanja v 180. dnevih iz Zakonika o schengenskih mejah (2006) ne veljajo za
sporazume o izvzetju iz vizumske obveznosti med EU ter Antigvo in Barbudo, Bahami,
Barbadosom, Brazilijo, Saint Kittsom in Nevisom, Mauritiusom in Sejšeli, ker za teh sedem
držav še naprej velja stara definicija (3 mesece v obdobju 6. mesecev). Ob tej izjemi je v
2. odstavku 20. člena Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma (2000) določeno
še, da lahko država članica schengenskega območja z dvostranskim sporazumom s
tretjimi državami, ki je bil sklenjenim pred začetkom veljavnosti te konvencije, dovoli
daljše bivanje tem državljanom (več kot 90 dni), ob pogoju, da ti državljani ne
potrebujejo vizuma. Gre za državljane Kanade, Nove Zelandije, ZDA,...
Navodilo za uporabo Schengenskega kalkulatorja posebej opozarja, da izračun bivanja ni
mogoč, če kakšen datum iz vstopnega ali izstopna žiga mejne kontrole manjka. Zato so za
zavrnitveni razlog F pomembni tudi žigi mejne kontrole, ki jih je potrebno državljanom
tretjih držav odtisniti sistematično ob vsakem vstopu in izstopu.
Žig mejne kontrole je dokazilo o prihodu oziroma odhodu iz schengenskega območja
preko zunanje meje (PRADO, 2013). Vse države članice schengenskega območja imajo
enotne vstopne in izstopne žige mejne kontrole (Sklep št. SCH/Com-ex (1994)16 Rev).
Odtisi vstopnih žigov mejne kontrole so pravokotne oblike, odtisi izstopnih žigov mejne
kontrole pa so zaobljene oblike. Žig mejne kontrole nam pove v kateri državi članici, v
katerem času (datumu) ter na katerem mejnem prehodu (ime in vrsta mejnega prehoda)
je oseba vstopila oziroma izstopila iz schengenskega območja. Podrobnejše določbe o
enotnih vstopnih in izstopnih žigih so določene v skladu z načeli iz dokumenta SCH/GemHandb (93)15, ki je zaupne narave.
Žigosanje potnih listin je določeno v 10. in 11. členu Zakona o schengenskih mejah
(2006). Potne listine državljanov tretjih držav se obvezno sistematično žigosajo na vstopu
in izstopu. Na prošnjo državljana tretje države se lahko tako žigosanje izjemoma opusti,
če bi odtisnjeni žig tej osebi povzročil resne težave. V tem primeru se vstop ali izstop
vpiše na poseben ločen list, ki vsebuje ime in številko potnega lista te osebe. Ta list se
izroči državljanu tretje države.
Vstopni ali izstopni žig se ne odtisne (3. odstavek 10. člena Zakona o schengenskih
mejah, 2006):
 v potne listine voditeljev držav in dostojanstvenikov, katerih prihod je bil vnaprej
uradno napovedan po diplomatski poti,
 v pilotsko dovoljenje ali potrdilo članov posadke letala,
 v potne listine pomorščakov, ki se nahajajo znotraj območja države članice, samo
kadar njihova ladja pristane in so pomorščaki na območju pristanišča,
 v listine, ki omogočajo prehajanje meje državljanom Andore, Monaka in San
Marina,
 v potne listine posadke potniških in tovornih vlakov na mednarodnih progah,
 v potne listine državljanov tretjih držav, ki predložijo dovoljenje za prebivanje na
podlagi Direktive 2004/38/ES.
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Določila, ki določajo osebe, katerim vstopnega ali izstopnega žiga ni potrebno odtisniti,
vplivajo na zavrnitveni razlog F, saj pri navedenih osebah tega zavrnitvenega razloga ni
mogoče ugotavljati. Prav zaradi tega so pomembna določila Priloge IV, ki predpisujejo
kako se v praksi žigosajo listine z žigi mejne kontrole. Ta priloga strogo določa, da morajo
mejni policisti obvezno žigosati potne listine vseh državljanov tretjih držav, razen prej
navedenih tudi v primeru delne opustitve mejne kontrole (5. odstavek 10. člena Zakonika
o schengenskih mejah, 2006).
V kolikor policist pri mejni kontroli ugotovi, da v potni listini državljana tretje države ni
vstopnega ali izstopnega žiga, lahko domneva, da imetnik potnega lista ne izpolnjuje
pogojev glede trajanja bivanja. Domneva se lahko ovrže, če državljan tretje države na
kakršenkoli način predloži verodostojen dokaz, na primer vozovnico ali dokazilo o
navzočnosti izven ozemlja držav članic oziroma dokaže, da je upoštevala pogoje v zvezi s
trajanjem kratkoročnega bivanja (je bila 90 dni v 180-dnevih izven schengenskega
območja). Če domneva ni ovržena, se državljanu tretje države lahko zavrne vstop (11.
člen Zakonika o schengenskih mejah, 2006).
Kot sem že omenila, so žigi mejne kontrole pomemben del zavrnitvenega razloga F, zato
se pojavljajo tudi primeri ponarejanja žigov in s tem povezano kaznivo dejanje
»Ponarejanje listin«, ki je določeno v 3. odstavku 251. členu Kazenskega zakonika (2008).
Policisti ugotavljajo ponarejene žige tako, da odkrivajo »napake«, oziroma odstopanja od
originalov v posameznih značilnostih žiga mejne kontrole, ki so zaupne narave. Razlogov
za ponarejanje žigov mejne kontrole bi lahko bilo več. Eden izmed njih je lahko čas
trajanja bivanja tujca na schengenskem območju ter posledično plačilo globe za
prekoračitev, ali na vstopu v državo zavrnitev iz razloga F, nadalje zavajanje organa
mejne kontrole zaradi ponarejanja ali prenarejanja listin in drugo.

5.7

RAZLOG 8: NEZADOSTNA SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE

Pri državljanih tretjih držav je razlog za izvedbo postopka zavrnitve vstopa in izdajo akta o
zavrnitvi tudi točka »G - ne poseduje zadostnih sredstev za preživljanje glede na obdobje
in obliko bivanja ali sredstev za vrnitev v matično državo ali tranzit«. Razlog izhaja iz c
točke 1. odstavka 5. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006). Ocena višine finančnih
sredstev, ki jih mora imeti pri sebi državljan tretje države ni prepuščena posameznemu
policistu, ki opravlja mejno kontrolo, ampak je natančno predpisana v skladu s 3.
odstavkom 5. člena v povezavi 34. členom Zakonika o schengenskih mejah (2006), ki od
držav članic zahteva, da o višini referenčnega zneska za prehod zunanjih meja uradno
obvestijo Evropsko komisijo, ki te zneske objavi v Uradnem listu EU pod rubriko
»informacije držav članic«. Slovenija je določila 70 EUR za vsak dan predvidenega bivanja.
V Schengenskem priročniku (2006) je določeno, da so lahko ta sredstva v gotovini,
potovalnih čekih, kreditnih karticah, garantnih pismih in drugih listinah.
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Zavrnitveni razlog G je poleg točke E v magistrskem delu razložen tudi skozi dve sodbi
(1767/2010 in 1768/2010) Upravnega sodišča. Ta razlog je policistom razumljiv in v praksi
ne predstavlja dilem. Seveda mora imeti tujec ob tem še sredstva za vrnitev v matično
državo. To lahko upraviči s povratno vozovnico, čeki, bančnimi karticami in podobno.

5.8

RAZLOG 9: RAZPIS UKREPA ZAVRNITVE VSTOPA V SIS ALI V
NACIONALNI ZAKONODAJI

Pri državljanih tretjih držav je razlog za izvedbo postopka zavrnitve vstopa in izdajo akta o
zavrnitvi tudi točka »H - za to osebo je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa v SIS ali v
nacionalni evidenci«. Sistem prve generacije SIS I je deloval do 8. 4. 2012, sistem druge
generacije SIS II pa je začel delovati 9. 4. 2012 v skladu s 1. členom Sklepa Sveta, št.
2013/158/EU. Sprememba sistema SIS ni vplivala na vsebino točke H v aktu
standardnega obrazca »Zavrnitev vstopa na meji«.
SIS I je bila zbirka podatkov, ki je vključevala informacije o več kot 15 milijonov
predmetov in oseb. Kar 90% podatkov so predstavljali podatki o državljanih tretjih držav,
ki jih je bilo potrebno zavrniti na vstopu na schengensko območje. Od posamezne države
članice je bila na podlagi Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma (2000)
odvisna odločitev, katere podatke bodo vnesli v SIS I. Tako so v različnih državah vnašali
različne podatke. To je ugotovila tudi Evropska komisija, zato je na novo uredila pravno
podlago za SIS II (Šaloven, 2007, str. V).
V proučevanem obdobju magistrskega dela (2008-2012) je veljal SIS I. Z vidika mejne
kontrole, vzdrževanja javnega reda in javne varnosti, vključno z nacionalno varnostjo na
ozemljih držav članic, so bili za SIS I pomembni členi od 92 do 119, glede kategorij
razpisov pa členi od 92 do 100 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (2000).
Ti so se nanašali na:
 razpise ukrepov za osebe, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve
(95. člen),
 razpise ukrepov zoper državljane tretjih držav zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi
prebivanja (96. člen),
 razpisi ukrepov za pogrešane osebe (97. člen),
 razpisi ukrepov za osebe iskane zaradi sodelovanja v sodnem postopku (98. člen),
 razpisi ukrepov za osebe ali vozila z namenom prikrite kontrole (99. člen),
 razpisi za stvari (100. člen).
Razpis ukrepa »zavrnitev vstopa« po 96. členu Konvencije v SIS I so videli vsi organi
mejnih kontrol v vseh državah članicah, ukrep zavrnitve vpisan v nacionalno evidenco
države pa je enkratno dejanje, ki je bilo razvidno le v evidenci te države, saj se pogoji za
vstop preverjajo vsakič in se ob odpravi razlogov ukrepa zavrnitve zoper osebo tudi
izbriše.
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Pravna podlaga za delovanje SIS II je v Uredbi, št. 1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ ter
Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma (2000). Z 52. členom Uredbe št.
1987/2006 in 68. členom Sklepa 2007/533/PNZ so bili razveljavljeni členi od 92 do 119
Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (2000). Te kategorije razpisov sedaj
temeljijo na novih členih in sicer:
 razpisi ukrepov zoper državljane tretjih držav zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi
prebivanja (24. člen Uredbe št. 1987/2006),
 razpisi ukrepov za osebe, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve
(26. člen Sklepa 2007/533/PNZ),
 razpisi ukrepov za pogrešane osebe (32. člen Sklepa 2007/533/PNZ),
 razpisi ukrepov za osebe iskane zaradi sodelovanja v sodnem postopku (34. člen
Sklepa 2007/533/PNZ),
 razpisi ukrepov za osebe in predmete zaradi prikrite kontrole ali namenske kontrole
(36. člen Sklepa 2007/533/PNZ),
 razpisi ukrepov za predmete zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v kazenskih
postopkih (38. člen Sklepa 2007/533/PNZ).
Nova pravna podlaga je spremenila tako vsebino, kot obseg podatkov v SIS II. V
prihodnje naj bi SIS II vseboval prek 100 milijonov razpisov, oziroma podatkov.
Podatki o državljanih tretjih držav, za katere je bil razpisan ukrep za zavrnitev vstopa, se
vnesejo na podlagi nacionalnega razpisa, ki temelji na odločitvi pristojnih upravnih
organov ali sodišč. Razpis ukrepa se vnese zaradi nevarnosti za javni red ali nacionalno
varnost in sicer:
 zaradi obsodbe za kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen odvzema
prostosti za več kot eno leto,
 zaradi utemeljenega suma, da so storili huda kazniva dejanja ali da zoper njih
obstajajo konkretni dokazi, da načrtujejo taka dejanja na ozemlju držav članic,
 zaradi ukrepa izgona, zavrnitve vstopa, prisilne odstranitve ali neupoštevanja
nacionalnih predpisov o vstopu ali prebivanju državljanov tretjih držav.
Razpis ukrepa zavrnitve vstopa se razpiše za tri leta. Država članica, ki je razpisala ta
ukrep, v roku treh let po vnosu v SIS II preveri, če je ta še veljaven (29. člen Uredbe št.
1987/2006), saj zanj odgovarja le država razpisnica.
Pri preučevanju razlogov za zavrnitev vstopa sem ugotovila, da so posamezni razlogi med
seboj prepleteni. Tudi posamezne listine, ki tujcu dovoljujejo vstop v državo (dovoljenje
za prebivanje) imajo posebno težo tudi pri razpisovanju ukrepa zavrnitve vstopa v SIS.
Državljanu tretje države, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje v eni od držav članic
schengenskega območja ni možno kar razpisati ukrepa zavrnitve vstopa s strani druge
države članice. Država razpisnica se mora najprej posvetovati z državo, ki je izdala
dovoljenje za prebivanje, da se ugotovi ali obstajajo zadostni razlogi za razveljavitev
dovoljenja za prebivanje. Če ti ne obstajajo se dovoljenje za prebivanje ne razveljavi.
Takrat mora razpisnica ukrep zavrnitve vstopa preklicati v SIS. Kljub preklicu v SIS pa
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lahko osebo država uvrsti v svojo nacionalno evidenco razpisanih ukrepov (2. odstavek
25. člena Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma, 2000).
Ukrep zavrnitev vstopa se lahko razpiše tudi zoper državljane tretjih držav, ki uživajo
pravico do prostega gibanja po pravu EU. V kolikor imajo policisti na zunanji meji
postopek s tako osebo, se morajo takoj prek urada SIRENE posvetovati s tisto državo
članico znotraj schengenskega območja, ki je tak ukrep razpisala, da se slednja
nemudoma odloči kako naj policisti na zunanji meji ukrepajo (ali ji naj dovolijo vstop ali
naj se izvede postopek zavrnitve z izdajo akta o zavrnitvi) (25. člen Uredbe št.
1987/2006). Iz navedenega razloga zavrnitve lahko ugotovimo, da pravica do prostega
gibanja po pravu EU zoper državljane tretjih države ni absolutna. Pri tem razlogu
zavrnitve, ki pa ni tako natančno definiran kot na primer razlogi A, B, C in podobno je
prav zaradi narave te točke zavrnitve potrebno sodelovanje tudi drugih držav članic,
predvsem pri osebah, ki uživajo pravico do prostega gibanja po pravu EU.

5.9

RAZLOG 10: JAVNI RED, NOTRANJA VARNOST IN MEDNARODNI
ODNOSI TER JAVNO ZDRAVJE

Zadnji razlog za zavrnitev vstopa je povezan z javnim redom in javnim zdravjem.
Zavrnitev je možna tako pri državljanih tretjih držav, kot pri osebah, ki imajo pravico do
prostega gibanja po pravu EU. Tudi tu so okoliščine vseh treh (I, D in E) razlogov enake,
zato sem jih preučila skupaj.
Pri državljanih tretjih držav razlog za izvedbo postopka zavrnitve vstopa in izdajo akta na
standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji« iz točke »I - predstavlja grožnjo
javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom eni ali več
državam članicam EU«. Pri tej točki mora vsaka država navesti sklicevanje na nacionalno
zakonodajo v zvezi s takšnimi primeri zavrnitve vstopa. Razlog izhaja iz e točke 1.
odstavka 5. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006).
Pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU (državljani EU in
schengenskega prostora ter njihovi družinski člani) sta razloga za izvedbo postopka
zavrnitve vstopa in izdajo akta »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« zajeta v točki »D oseba predstavlja nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose« in »(E) oseba
predstavlja nevarnost za javno zdravje«.
Za lažje preučevanje tega zavrnitvenega razloga sem ga razdelila na:
 javni red,
 notranja varnost in
 javno zdravje.
Iz besedila točke I iz standardnega obrazca »Zavrnitev vstopa na meji« in točke D akta
»Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« vidimo, da gre pri teh dveh zavrnitvenih razlogih
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za abstraktne pojme »nevarnost za javni red«, »grožnja javnemu redu«, »nevarnost za
notranjo varnost«,…
V prejšnjih poglavjih je bilo ugotovljeno, da je Zakonik o schengenskih mejah v celoti
zavezujoč in se tudi v celoti neposredno uporablja v 21. državah članicah EU ter v 4.
državah nečlanicah EU, kjer predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda in v
1. državi članici EU, kjer pa ga je potrebno prenesti v nacionalno pravo. Prav tako je
zavezujoč tudi v 4. državah članicah EU, vendar se uporablja le v okvirih Akta o pristopu
teh držav k EU. Za 2 državi članici EU ni zavezujoč. V vseh teh državah pravni predpisi
uporabljajo različne pojme in definicije za opredelitev nevarnosti, ki bi lahko ogrožale
državo, kot so javni red (public policy), javna varnost (public security), notranja varnost
(internal security) in državna varnost (national security) (Šaloven, 2007, str. II).
Po drugi strani pa lahko tudi uradni prevod Zakonika o schengenskih mejah (na primer iz
nemškega v slovenski jezik) ter uradna objava tega v slovenskem jeziku povzroča, da se v
slovenski pravni red uvaja novo izrazoslovje. Pirnat (2010, str. 21-23) navaja primer
električne direktive, ki uvaja izraz »operater sistema«, namesto »omrežni operater« ter
primer plinske direktive, ki uvaja izraz »trgovec na debelo«, kar je neposrečen prevod
izraza »wholesale customer«, bolj pravilno bi bilo uporabiti izraz »odjemalec«. Podobni
zapleti se lahko pojavijo tudi na področju tujskega prava.
Prav zaradi različnosti jezikov in izrazoslovij znotraj držav EU je že v samih aktih, ki jih
izdaja EU navedeno (glej na primer: Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/493/EU), da je
besedilo v bolgarskem, češkem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem,
italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem,
poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem
jeziku edino verodostojno, kar pomeni, da so vsi jeziki enakopravni in tudi razumevanje
posameznih aktov prava EU v teh jezikih enakopravno, ne glede na to, v katerem ga
beremo.
Osnoven namen v tem zavrnitvenem razlogu je zavrnitev osebe, ki bo znotraj
schengenskega območja (razlog I) ali znotraj države (razlog D) predstavljala grožnjo za
»javni red«. Ob preučevanju tega pojma se ugotavlja, da ta pojem ni tako samoumeven
in enotno definiran znotraj EU, kot tudi ne razlaga tega pojma iz enega v drugi uradni
jezik EU. Ta pojem so poskušali definirati že številni avtorji, vendar to ni nikomur v celoti
uspelo. Javni red države bi lahko opredelili kot temeljna načela morale, prava in
življenjskih interesov. Natančne definicije tega pojma, ki bi veljala za vsak zavrnitveni
primer seveda ni. Nekako pa avtorji menijo, da grožnjo javnemu redu predstavljajo osebe,
ki so bile obsojene za kazniva dejanja, sankcionirane za prekrške, nagnjene k delinkvenci,
ki se splošno nemoralno obnašajo,… (Šaloven, 2007, str. III).
Naslednji ne natančno definiran pojem je »notranja varnost«, ki jo nekateri enačijo s
pojmom »javna varnost«. Javna varnost oziroma notranja varnost je varnost države.
Opredelili bi jo lahko kot sposobnost naroda, da se ubrani določenih notranjih in zunanjih
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sovražnikov in da ohrani določen način življenja ter družbene vrednote (Šaloven, 2007,
str. II).
Iz obeh razlag lahko ugotovimo, da sta pojma »javni red« in »notranja varnost« zelo
nedefinirana pojma, zato si lahko pomagamo z razlago teh dveh pojmov s strani Sodišča
EU. Pri državljanih EU je v primeru italijanskih državljanov, ki so prebivali v Nemčiji in se
tam neprimerno vedli, Sodišče odločilo, da to njihovo vedenje v povezavi z generalno
prevencijo ni zadosten razlog za izgon, ki bi ga ta imel na druge osebe. Drug primer je
sodba Sodišča ES glede uporabe izgona zaradi posesti manjše količine droge. Šlo je za
primer, ko je bila italijanska turistka v Grčiji prijeta z drogo za lastno uporabo. Grško
sodišče bi ji po takrat veljavni zakonodaji moralo izreči dosmrtni izgon iz države. Sodišče
ES je ugotovilo, da je grška nacionalna zakonodaja v nasprotju s takratnim pravom ES. Pri
državljanih tretjih držav, ki so družinski člani državljanov EU je zanimiva sodba Sodišča EU
zoper Španijo. Opisuje primer državljana tretje države, ki je bil poročen s špansko
državljanko, s katero sta živela v Dublinu. Ob prihodu iz Alžirije mu je bil na španskem
letališču izrečen ukrep zavrnitve vstopa, saj so mejni policisti ugotovili, da je zanj v SIS
razpisan ukrep zavrnitve vstopa, ki ga je razpisala Nemčija zaradi razlogov javnega reda.
Sodišče EU je ugotovilo, da je bila zavrnitev vstopa nezakonita, ker španski policisti niso
pred zavrnitvijo preverili ali vstop te osebe še vedno pomeni resnično, dejansko in dovolj
hudo grožnjo, ki bi lahko še naprej prizadela ključne družbene interese (Šaloven, 2007,
str. IV in V). Tudi iz slednje sodbe Sodišča EU je razvidno, da so posamezni zavrnitveni
razlogi med seboj povezani tako, da je preučevanje enega povezano oziroma prepleteno z
drugim.
Ukrep zavrnitve vstopa pred njegovo izvedbo pomeni natančno preučitev vseh pogojev za
vstop tujca, kot so natančno navedeni v Zakoniku o schengenskih mejah in ZTuj-2.
Podrobneje so ti razlogi za zunanjo schengensko mejo Slovenije obrazloženi še v Navodilu
o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu članu državljana EU
(2012), ki se uporablja za vse osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
(točki D in E) in v Navodilu o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo državljanu
tretje države (2012).
V 5. členu Navodila o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu
članu državljana EU (2012) je določeno, da nevarnost za javni red, varnost ali
mednarodne odnose obstaja, kadar na podlagi osebnega obnašanja državljana EU ali
družinskega člana, obstaja resnična, sedanja in dovolj resna grožnja, da bo ogrožal javni
red ali da bo njegovo prebivanje v državi povezano z:
 izvajanjem terorističnih dejanj,
 izvajanjem drugih nasilnih dejanj,
 izvajanjem nezakonitih obveščevalnih dejavnosti,
 izvrševanjem kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami ali
 izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
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Pri razlogu ocene resne nevarnosti oziroma grožnje je potrebno upoštevati, da predhodne
kazenske sodbe ali odločbe o prekršku same po sebi še ne predstavljajo razloga za
zavrnitev vstopa. Presojati se morajo v povezavi z osebnim obnašanjem posameznika na
mejnem prehodu. Tudi nekatere sodbe sodišča kažejo na to, da je potrebno ta razlog
ugotavljati širše, torej v povezavi s preteklimi dejanji in okoliščinami, ki veljajo ob
ponovnem vstopanju tujca.
V 2., 3., 4., 5. in 6. členu Navodila o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo
državljanu tretje države (2012) je določeno, da nevarnost za javni red ali notranjo varnost
obstaja, če obstaja razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države povezano z:
 izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
 izvajanjem nezakonitih obveščevalnih dejavnosti,
 izvrševanjem kaznivih dejanj ali
 ogrožanjem javnega reda.
Razlogi za sum izvajanja terorističnih ali drugih nasilnih dejanj obstajajo, če državljan
tretje države prihaja iz območij, kjer so teroristične aktivnosti ali nasilna dejanja bolj
pogosta in namen njegovega prihoda v državo ni zanesljivo utemeljen. Prav tako ta razlog
obstaja, če obstajajo podatki, ki kažejo na verjetnost, da je državljan tretje države
pripadnik teroristične organizacije, teroristične skupine ali organizirane nasilniške skupine
ali če obstajajo podatki, da bi lahko med bivanjem izvajal teroristična ali druga nasilna
dejanja.
Razlogi za sum izvajanja nezakonitih obveščevalnih dejavnosti obstajajo, če iz podatkov
obveščevalno-varnostnih služb izhaja, da bi vstop državljana tretje države pomenil
nevarnost za nacionalno varnost.
Razlogi za sum izvrševanja kaznivih dejanj obstajajo, če je bil državljan tretje države
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero je v zakonu predpisana zaporna
kazen najmanj enega leta, ali če je bil v zadnjih dveh letih ovaden za kaznivo dejanje, za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali če ima pri sebi predmete za izvrševanje
kaznivih dejanj ali obstajajo podatki oziroma okoliščine, ki kažejo na to, da bo na
schengenskem območju izvajal kazniva dejanja.
Razlogi za sum ogrožanja javnega reda obstajajo, če obstajajo podatki, ali če okoliščine
kažejo, da bi lahko državljan tretje države med bivanjem ogrožal javni red, ali če vstopa z
namenom udeležbe na javnem zbiranju, na katerem se pričakuje, da bo na njem kršil
javni red, ali če ima pri sebi predmete, ki jih na javno zbiranje ni dovoljeno prinašati. Prav
tako ta sum obstaja, če je bila državljanu tretje države v zadnjih dveh letih najmanj
dvakrat izrečena sankcija za prekrške po predpisih zoper javni red, še zlasti za prekrške po
predpisih, ki urejajo državno mejo, tujce in prepovedane droge. Tak sum obstaja tudi, če
podatki ali okoliščine kažejo, da bo oseba bivanje izkoristila za nezakonit vstop na
schengensko območje, ali drugi osebi omogočila nezakonit vstop na to območje. Enako ta
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sum obstaja, če namerava državljan tretje države vstopiti s prometnim sredstvom, ki ne
izpolnjuje pogojev za uporabo ali ne izpolnjuje pogojev za vožnjo.
Zavrnitveni razlog iz točke I v standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji« in E iz
akta »Zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo« je povezan še s pojmom »javno zdravje«.
Razlog I izhaja iz e točke 1. odstavka 5. člena Zakonika o schengenskih mejah (2006), ki
je natančneje obrazložen v 7. členu Navodila o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko
Slovenijo državljanu tretje države (2012) ter E, ki izhaja iz 29. člena Direktive 2004/38/ES
in je implementiran v 118. in 127. členu ZTuj-2 (2011) sta zelo podobna. Za obe kategoriji
oseb velja, da ta zavrnitveni razlog pride v poštev le, če določena oseba prihaja iz
območij, kjer razhajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih
zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije oziroma iz območij, kjer razhajajo
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere je v skladu s predpisi, ki
urejajo področje nalezljivih bolezni, treba sprejeti take ukrepe o zavrnitvi vstopa. Pri tej
točki je potrebno izpostaviti, da mora Svetovna zdravstvena organizacija razglasiti
nalezljivo bolezen, zaradi katere se tujca na mejnem prehodu iz tega razloga zavrača.
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6

MEDNARODNA PRIMERJAVA S HRVAŠKO

Med Francijo, Nemčijo, Belgijo, Nizozemsko, Luksemburgom, Italijo, Španijo, Portugalsko,
Grčijo, Avstrijo, Finsko, Švedsko, Dansko, Malto, Češko, Slovaško, Poljsko, Latvijo, Litvo,
Estonijo, Madžarsko, Norveško, Islandijo, Švico, Liechtensteinom in Slovenijo je ukinjen
mejni nadzor na notranjih mejah. Mejni nadzor na zunanji schengenski meji s Hrvaško pa
Slovenija, kljub vstopu Hrvaške v EU z julijem 2013, še vedno poostreno izvaja, ker
Hrvaška še ni članica schengenskega območja6. Zato sem se odločila za mednarodno
primerjavo s Hrvaško.

6.1

PRAVNA REGULACIJA ZAVRNITVE VSTOPA

Hrvaška7 je nova članica EU, zato mora v skladu s 7. členom Protokola št. 19 schengenski
pravni red prevzeti v celoti. V celoti pa ga bo izvajala šele po sprejetju ustreznega Sklepa
Sveta o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki pa še ni bil sprejet.
Nadzor hrvaških meja opravlja hrvaška mejna policija8 (5. členu hrvaškega Zakona o
nadzoru državne meje9, 2013). O tem je Hrvaška uradno že obvestila Evropsko Komisijo,
ki je dodala hrvaško mejno policijo v Seznam nacionalnih služb, pristojnih za nadzor meje
(2006) v skladu s 15. in 34. členom Zakonika o schengenskih mejah (2006) in ga objavila
v uradnem listu EU.
V 2. členu hrvaškega Zakona o tujcih10 (2011) najdemo definicijo pojma tujec, ki je
vsakdo, ki nima državljanstva Hrvaške. Tujec lahko vstopi v Hrvaško na mejnem prehodu.
Pri vstopu se je dolžan podrediti mejni kontroli (34. člen Zakona o tujcih, 2011).
Glede na to, da je Hrvaška članica EU, je Direktivo 2004/38/ES že implementirala v Zakon
o tujcih (2011) in ta v Hrvaški že v celoti velja. Ni pa še članica schengenskega območja,
zato se Zakonik o schengenskih mejah (2006) uporablja le v okvirih Akta o pristopu
Hrvaške k EU (2012), kar pomeni, da za Hrvaško ne velja standardni obrazec »Zavrnitev
vstopa na meji«.
Tujce, ki vstopajo v Hrvaško, se na Hrvaškem deli na dve kategoriji tujcev in sicer na:
 osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU in
 državljane tretjih držav.

6

Akt o pogojih pristopa Hrvaške k EU
Pogodba o pristopu Hrvaške k EU
8
granična policija
9
Zakon o nadzoru državne granice
10
Zakon o strancima
7
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Tujec, ki je državljan države Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju EGS), ki
obsega države članice EU, Norveško, Islandijo, Lihtenštajn (Brigljević in dr., 2010, str. 29)
in Švico lahko v Hrvaško vstopi, če izpolnjuje pogoje iz 154. členu Zakona o tujcih (2011).
Ti pogoji so:
 ima veljavni potni list ali osebno izkaznico,
 nima prepovedi vstopa in bivanja,
 ne predstavlja nevarnosti za javni red, nacionalno varnost ali javno zdravje.
V kolikor državljan EGS teh pogojev ne izpolnjuje, se mu vstop zavrne. Družinskemu članu
državljana EGS, ki je državljan tretje države, se vstop zavrne iz enakih razlogov z
dodatkom neposedovanja vizuma, če je ta potreben (167. členu Zakona o tujcih, 2011).
V skladu s 36. členom Zakona o tujcih (2011) so pogoji za vstop (državljanov tretjih
držav) v Hrvaško določeni v Zakoniku o schengenskih mejah (2006). Če kdo ne izpolnjuje
teh pogojev, se ga zavrne. Zavrnitev vstopa je določena v 38. člena Zakona o tujcih
(2011). O zavrnitvi odloča hrvaška policija. Zoper zavrnitev vstopa je možna pritožba na
diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Hrvaške. O pritožbi odloča Urad za
pritožbe, ki je imenovan pri Vladi Republike Hrvaške11. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Ugotovim lahko, da so pogoji za vstop in zavrnitev vstopa že danes v Hrvaški, kljub temu,
da še ni članica schengenskega območja, urejeni podobno kot v Sloveniji.

6.2

AKTI ZAVRNITVE VSTOPA V HRVAŠKO

Hrvaška ima tri obrazce upravnih aktov o zavrnitvi vstopa na meji, in sicer:
 Odločbo o zavrnitvi vstopa v Republiko Hrvaško za državljane držav članice EGS,
 Odločbo o zavrnitvi vstopa v Republiko Hrvaško za družinskega člana državljana
države članice EGS,
 Odločbo o zavrnitvi vstopa v Republiko Hrvaško za državljana tretje države
Vsi trije upravni akti imajo isti naziv, »Odločba o zavrnitvi vstopa v Republiko Hrvaško12«,
izdani pa so na podlagi 1. odstavka 38. člena Zakona o tujcih (2011).
Obrazca odločb o zavrnitvi vstopa v Hrvaško, ki sta namenjena državljanom EGS in
družinskim članom državljanov EGS (v nadaljevanju hrvaška odločba o zavrnitvi vstopa
državljanov EGS), sta določena v Pravilniku o načinu ugotavljanja pogojev za vstop in
bivanje v Hrvaški za državljana Evropskega gospodarskega prostora in njihovih družinskih

11
12

Povjerenstvo za žalbe koje imenuje Vlada Republike Hrvatske
Rješenje o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku
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članov ter družinskih članov državljana Hrvaške13 (2012). Pravilnik je izdan na podlagi
232. člena Zakona o tujcih (2011).
Odločbi sem preučila skozi Zakon o splošnem upravnem postopku14 (v nadaljevanju
hrvaški ZUP). V 1. odstavku 97. člena hrvaškega ZUP je določeno, da se odločba v pisni
obliki lahko izda tudi na naprej predpisanem obrazcu. 1. odstavek 98. členu hrvaškega
ZUP navaja, da mora imeti pisna odločba naslednje sestavne dele:
 glavo in uvod,
 izrek,
 obrazložitev,
 pouk o pravnem sredstvu,
 podpis uradne osebe in žig organa.
V glavi in uvodu (2. odstavek 98. člena hrvaškega ZUP) hrvaške odločbe o zavrnitvi vstopa
državljanov EGS je na vrhu leve strani navedena država izdajateljica. Na njej so podatki o
organu, ki je upravni akt izdal. Pod njo se navedejo podatki o številki odločbe in kraju
izdaje. Temu sledi pravna podlaga izdaje tega upravnega akta (1. odstavek 38. člena
Zakona o tujcih, 2011). Sledi naziv odločbe, ki se glasi: »Odločba o zavrnitvi vstopa v
Republiko Hrvaško«. Pod njo so navedeni podatki o mejnem prehodu in uri nameravanega
vstopa ter policistu, ki je vodil postopek zavrnitve, sledijo pa osebni podatki o državljanu
Evropskega gospodarskega prostora ali družinskemu članu, pri slednjem še podatki o
vizumu, če ga potrebuje, navedba države iz katere je tujec pripotoval ter podatke o
prevoznem sredstvu, s katerim je prispel na hrvaški mejni prehod.
Sledi izrek (3. in 4. odstavek, 98. člena hrvaškega ZUP), ki odloča o predmetu postopka
(zavrnitvi vstopa) in se glasi: »Državljan (družinski član) države članice Evropskega
gospodarskega prostora je seznanjen, da mu je vstop v Hrvaško zavrnjen iz razlogov«:
 točka A:
- državljan EGS - ne poseduje veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice
za prehod državne meje (1. točka 1. odstavka 154. člena Zakona o tujcih,
2011).
- družinski član državljana EGS - ne poseduje veljavnega potnega lista za
prehod državne meje (1. točka 1. odstavka 167. člena Zakona o tujcih,
2011).
 točka B:
- državljan EGS - ima prepoved vstopa in bivanja (2. točka 1. odstavka 154.
člena Zakona o tujcih. 2011).
- družinski član državljana EGS - ima prepoved vstopa in bivanja (2. točka 1.
odstavka 167. člena Zakona o tujcih, 2011).
13
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 točka C:
- državljan EGS – predstavlja nevarnost za javni red, nacionalno varnost ali
javno zdravje (3. točka 1. odstavka 154. člena Zakona o tujcih, 2011).
- družinski član državljana EGS - predstavlja nevarnost za javni red,
nacionalno varnost ali javno zdravje (3. točka 1. odstavka 167. člena
Zakona o tujcih, 2011).
Stroškov postopka ni, ker je akt izdan po uradni dolžnosti. V izreku tudi ni naloženega
nobenega dejanja, kot tudi ne roka, v katerem bi ga bilo potrebno opraviti, saj zavrnjena
oseba ne sme vstopiti v državo.
Na obrazcu hrvaške odločbe o zavrnitvi vstopa za državljane EGS ni predvidenega
posebnega prostora za opis obrazložitve odločbe.
Sledi pravni pouk (6. odstavek, 98. člena hrvaškega ZUP), ki osebo pouči, da ima v roku
15 dni (109. člen hrvaškega ZUP) možnost podaje pritožbe zoper zavrnitev vstopa.
Pritožba se poda na Urad za pritožbe Ministrstva za notranje zadeve preko diplomatko
konzularnega predstavništva Hrvaške. Na koncu pravnega pouka odločba tujca seznanja
še, da pritožba ne zadrži ukrepa zavrnitve vstopa v državo (2 odstavek, 38 člena Zakona o
tujcih, 2011).
Na drugi strani obrazca so navedeni podatki o uradni osebi (policistu), ki je vodila
postopek zavrnitve vstopa in ga podpisala. Na sredini je žig organa, desno od njega pa je
prostor za podpis zavrnjene osebe. Če tujec podpis odkloni, se razlog odklonitve podpisa
vpiše v obrazec.
Tretji obrazec je Odločba o zavrnitvi vstopa v Republiko Hrvaško za državljana tretje
države (v nadaljevanju Hrvaška odločba o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav), ki je
določena v hrvaškem Pravilniku o postopkih za tujce15 (2013). Tudi ta pravilnik je izdan na
podlagi 232. člena Zakona o tujcih (2011).
V glavi in uvodu (2. odstavek, 98. člena hrvaškega ZUP) hrvaške odločbe o zavrnitvi
vstopa državljanov tretjih držav je zgoraj levo odtisnjena glava države izdajateljice. V njej
so navedeni podatki o organu, ki je upravni akt izdal. Pod njo so podatki o številki odločbe
in kraju izdaje. Temu sledi pravna podlaga izdaje upravnega akta (1. odstavek 38. člena
Zakona o tujcih, 2011). Sledi naziv odločbe, ki se glasi: »Odločba o zavrnitvi vstopa v
Republiko Hrvaško«. Za nazivom so podatki o mejnem prehodu in uri nameravanega
vstopa ter policistu, ki je vodil postopek zavrnitve, sledijo pa osebni podatki o državljanu
tretje države ter o vizumu, če ga potrebuje, o državi s katere je pripotoval in prevoznem
sredstvu, s katerim je prispel na hrvaški mejni prehod.
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Izrek (3. in 4. odstavek 98. člena hrvaškega ZUP), ki odloča o predmetu postopka
(zavrnitvi vstopa) se glasi: »Tujec je seznanjen, da mu je vstop v Republiko Hrvaško
zavrnjen iz razlogov« iz točk A, B, C, D, E, F, G, H, I in J, ki so enake kot v standardnem
obrazcu »Zavritev vstopa na meji«, ki je izdan na podlagi Zakonika o schengenskih mejah
(2006), z razliko, da je točka F preimenovana v »že bival tri mesece v času 6 mesecev na
državnem ozemlju«, kar ni enako zadnji spremembi v Zakoniku o schengenskih mejah,
vendar pa Hrvaška še ni članica schengenskega območja in zanjo v celoti še ne veljajo
določbe o bivanju za schengen. Dodana je nova točka I »ima prepoved vstopa in bivanja
v Republiki Hrvaški« in tudi s tem se hrvaški obrazec zavrnitve vstopa za državljane tretjih
držav nekoliko razlikuje od schengenskega obrazca. Na obrazcu je še točka J, ki je glede
na vrstni red točk v hrvaškem obrazcu zavrnitve vstopa samo drugače poimenovana točka
I iz standardnega obrazca »Zavritev vstopa ne meji«. Pri točki G je potrebno omeniti, da
referenčni znesek za Hrvaško znaša 100 EUR za vsak dan predvidenega bivanja,
preračunano v protivrednost v hrvaške kune (cca 760 HRK), ali pa 50 EUR ob overjenem
garancijskem pismu fizične ali pravne osebe iz Hrvaške, ali ob dokazilu o plačanem
potovalnem paketu oziroma ob drugih dokazilih (Referenčni zneski za prehod zunanjih
meja iz 3. odstavka 5. člena Zakonik o schengenskih mejah, 2006).
Stroškov postopka zavrnitve vstopa tudi na Hrvaškem ni, saj se postopek zavrnitve vstopa
z izdajo akta o zavrnitvi tako kot na schengenskem območju tudi v Hrvaški začne po
uradni dolžnosti. V izreku tudi ni naloženega nobenega dejanja, kot tudi ne roka, v
katerem bi ga bilo potrebno opraviti, saj zavrnjena oseba ne sme vstopi na ozemlje
države Hrvaške.
Na obrazcu hrvaške odločbe o zavrnitvi vstopa za državljane EGS ni predvidenega
posebnega prostora za opis obrazložitve odločbe.
Sledi pravni pouk (6. odstavek, 98. člena hrvaškega ZUP), ki osebo pouči, da ima v roku
15 dni (109. člen hrvaškega ZUP, 2009) možnost podaje pritožbe zoper zavrnitev vstopa.
Pritožba se poda na Urad za pritožbe Ministrstva za notranje zadeve preko diplomatsko
konzularnega predstavništva Hrvaške. Na koncu pravnega pouka odločba tujca seznanja
še, da pritožba ne zadrži ukrepa zavrnitve vstopa v državo (2 odstavek, 38 člena Zakona o
tujcih, 2011).
Na drugi strani obrazca so navedeni podatki o uradni osebi (policistu), ki je vodila
postopek zavrnitve vstopa in ga podpisala. Na sredini je žig organa, desno od njega pa je
prostor za podpis zavrnjene osebe. Če tujec podpis odkloni, se razlog odklonitve podpisa
vpiše v obrazec.
Ugotovim lahko, da se zavrnitev vstopa v Hrvaško, ki še ni članica schengna veliko ne
razlikuje od zavrnitve vstopa na schengensko območje, saj Hrvaška že izvaja določila
Zakonika o schengeksih mejah v okviru omejitev Akta o pristopu Hrvaške k EU.
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6.3

POSTOPEK ZAVRNITVE VSTOPA V HRVAŠKO

Uvedba postopka zavrnitve vstopa v Hrvaški se podobno kot Sloveniji in drugih državah
schngenskega območja začne po uradni dolžnosti. V 42. členu hrvaškega ZUP je določeno,
da se postopek zavrnitve vstopa začne s strani hrvaške mejne policije, na kar napotuje 1.
odstavek 38. člena Zakona o tujcih (2011), ki določa, da se odločba o zavrnitvi vstopa v
Hrvaško izda brez zaslišanja tujca in v skladu z 2. odstavkom 5. člena Zakona o nadzoru
državne meje (2013), ki določa, da je za nadzor državne meje pooblaščena hrvaška mejna
policija.
V postopku zavrnitve vstopa v Hrvaško se v veliki meri uporabljajo prenesene določbe
Zakonika o schengenskih mejah (2006), ki so bile v hrvaško nacionalno zakonodajo
presene preko Zakona o nadzoru državne meje (2013). Slednje je povezano s 7. členom
Protokola 19, ki je priložen k PEU in PDEU in določa, da morajo nove članice EU (Hrvaška
od 1. 7. 2013) schengenski pravni red prevzeti v celoti.
Na podlagi 25. člena Zakona o nadzoru državne meje (2013) lahko hrvaški mejni policisti
opravljajo kontrolo prestopa državne meje (mejno kontrolo) na mejnih prehodih. Mejno
kontrolo lahko opravijo tudi izven mejnih prehodov in sicer na vlakih, letalih in plovilih ter
na podlagi mednarodne pogodbe tudi na območju druge države. Sednje omogoča
opravljanje skupne mejne kotrole na 31 mejnih prehodih zunanje schengenske meje s
Slovenijo (tako imenovana One-Stop Border Control) in občasno dodatno še na dveh
drugih mejnih prehodih.
Ugotavljanje in dokazovanje medsebojnih dejstev za izdajo akta o zavrnitvi vstopa so na
Hrvaškem podobni kot v Sloveniji. Osebe, ki prestopajo državno mejo na hrvaških mejnih
prehodih so se na podlagi 26. člena Zakona o nadzoru državne meje (2013) dolžne
podrediti policistu, ki opravlja mejno kontrolo, mu dati na vpogled listine in mu pojasniti
okoliščine prestopa državne meje, mejnega prehoda pa ne smejo zapustiti dokler mejna
kontrola ni končana. V 27. členu Zakona o nadzoru državne meje (2013) je določeno še,
da mejna kontrola zajema kontrolo oseb, stvari in prevoznega sredstva. Tudi ti postopki
se ne razlikjejo od postopkov na schengenskem območju.
Prej omenjena pooblastila so hrvaškim policistom dana zato, da lahko nesporno ugotovijo
vse dokaze in zberejo vsa dejstva, ki so potrebna za morebiten nadaljnji postopek o
prekršku, kazenski ali drugi postopek ali za uvedbo postopka zavrnitve vstopa in izdajo
upravnega akta o zavrnitvi vstopa v Hrvaško.
V 1a. členu hrvaškega Pravilnika o opravljanju nadzora državne meje16 (2009) je določena
še ena prilagoditev schengenskim standardom, to je uporaba Sklepa, št. SCH/Com-ex
(1994)16Rev o enotnih vstopnih in izstopnih žigih mejne kontrole tudi za Hrvaško. Prav
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tako je določena razmejitev na temeljno in temeljito ter kontrolo v prvi in drugi vrsti (3.
in 3a. člen Pravilnika o opravljanju nadzora državne meje, 2009).
Izvedba zavrnitve vstopa za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU je
določena v 4. členu Pravilnika o zavrnitvi državljanov EGS (2012). Ta določa izdajo
hrvaške odločbe o zavrnitvi vstopa državljanov EGS. Ob tem pa tudi vnos predpisanega
zaznamka v potno listino.
Izvedba zavrnitve vstopa državljana tretje države je določena v 12. členu hrvaškega
Pravilnika o postopkih za tujce (2013), ki določa izdajo odločbe o zavrnitvi vstopa v
Hrvaško za državljana tretje države, v potno listino pa vnos predpisanega zaznamka in
uničenje vize, če jo tujec poseduje.
Iz proučene zakonodaje s tega področja lahko ugotovim, da so vsi postopki zavrnitve
vstopa in izdaja akta o zavrnitvi vstopa v Hrvaški po 1. 7. 2013 podobni kot v Sloveniji in
drugod na schengenskem območju. Slovenija in Hrvaška se v teh postopkih razlikujeta le
v tem, da Hrvaška še nima zunanje schengenske meje, torej, da mejna kontrola med
državama še ni odpravljena.
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7

EMPIRIČNA ANALIZA IZDANIH AKTOV ZAVRNITVE
VSTOPA NA ZUNANJI SCHENGENSKI MEJI SLOVENIJE

7.1

ZBIRANJE PODATKOV IN UPORABLJENE METODE

Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila deskriptivno, analitično, statistične metode
(Toš, 1988, str. 62 in Znanstveno raziskovalne metode, 2013) ter korake statistične
analize (Brvar, 1997, str. 7).
Metoda deskripcije (opisovanja) je uporabljena kot postopek enotnega opisovanja dejstev,
procesov in delov obeh aktov zavrnitve vstopa na meji v teoretičnem delu magistrskega
dela. To metodo sem uporabila v začetni fazi raziskovanja (Znanstveno raziskovalne
metode, 2013), ker sem predhodno ugotovila, da uporaba prava EU v konkretnem
primeru izdaje akta zavrnitve vstopa na zunanji schengenski meji še ni v zadostni meri
raziskana. V empiričnem delu sem jo uporabila pri opisu rezultatov raziskave oziroma pri
potrjevanju povezav med predpisi in rezultati.
Analitična metoda (od splošnega na posamezno, Toš, 1988, str. 62) je bila uporabljena v
teoretičnem delu pri analizi pisnih virov (PEU, PDEU, protokolov, uredb, direktiv, ustave,
zakonov, podzakonskih predpisov,..), ki zadevajo obravnavo uporabe prava EU v
postopkih in pri izdaji akta zavrnitve vstopa na zunanji schengenski meji Slovenije. V
empiričnem delu je analitična metoda uporabljena pri analizi zbranih podatkov.
Nadalje so v empiričnem delu magistrskega dela uporabljene statistične metode in koraki
statistične analize (Brvar, 1997, str. 7 in 243, 257 - 264). Med številčnimi tehnikami so
uporabljene tabele, stolpci, statistične metode izračuna srednjih vrednosti, časovne vrste,
ter mere razpršenosti, s pomočjo katerih sem odkrila posamezne značilnosti in zakonitosti.
Proučevano obdobje za analizo v magistrskem delu je bilo izbrano ob upoštevanju uredb
in direktiv EU ter korakov statistične analize. Pri tem sem upoštevala naslednje korake
statistične analize (Brvar, 1997, str. 7):
 opredelitev problema,
 opredelitev predmeta opazovanja (vzorec),
 načrt zbiranja (opredelitev vira),
 statistično opazovanje zbranih podatkov,
 analitična obdelava urejenih podatkov,
 razlaga rezultatov.
Magistrsko delo preučuje izdajo akta o zavrnitvi vstopa na meji glede na uporabo prava
EU za določeno časovno obdobje. Zaradi tega je bilo zelo pomembno določiti prav
obdobje, s katerim bi analiza dala nov prispevek k stroki in znanosti ter, da bi imeli
rezultati uporabno vrednost za bodočo prakso. Izhodišča za določitev obdobja so bila
naslednja:
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 slovenska zunanja meja EU,
 slovenska zunanja schengenska meja,
 implementacija Direktive 2004/38/ES (osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja
po pravu EU),
 veljavnost Zakonika o schengenskih mejah (državljani tretjih držav),
 čim manj sprememb povezanih z zunanjo mejo.
Slovenija je dobila zunanjo mejo EU s 1. 5. 2004, ko je postala polnopravna članica EU.
Od tega datuma je imela Slovenija zunanjo mejo EU le še s Hrvaško. Po 1. 7. 2013
Slovenija zunanje meje EU nima več. Glede na prvo izhodišče je za proučevanje primerno
obdobje med leti 2005 in 2012.
Slovenija je dobila zunanjo schengensko mejo z 22. 12. 2007, ko je postala polnopravna
članica schengenskega območja in jo danes ima še vedno. Ob tem je potrebno upoštevati
določilo 7. člena Protokola 19, ki je priložen k PEU in PDEU in določa, da morajo nove
članice EU schengenski pravni red prevzeti v celoti. Hrvaška, Ciper, Bolgarija in Romunija
so že članice EU. Med kandidatkami za članstvo v EU s tega dela Evropa so Turčija,
Makedonija, Črna gora in Srbija. Željo so izrazile tudi Albanija, Bosna in Hercegovina ter
Kosovo. Glede na drugo izhodišče je za proučevanje primerno obdobje od leta 2008
naprej.
Direktivo 2004/38/ES je bilo potrebno implementirati do 30. 4. 2006. To je Slovenija
pravočasno naredila. Obrazec zavrnitve vstopa (6. člen Navodila o zavrnitvi vstopa v
Republiko Slovenijo državljanu EU, 2006) za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja
po pravu EU, smo imeli v Sloveniji uzakonjen od 29. 7. 2006 naprej. Razlogi za zavrnitev
vstopa državljanov tretjih držav, ki so bili že povezani z Zakonikom o schengenskih mejah
(ta objavljen v Uradnem listu EU 13. 4. 2006), so bili v Sloveniji uzakonjeni od 26. 8. 2006
naprej, saj je tako določala sprememba takratnega Zakona o tujcih. Zakonik o
schengenskih mejah je začel veljati z 13. 10. 2006. V Sloveniji je ta veljal le v okviru Akta
o pristopu. Polno se je začel uporabljati z 22. 12. 2007, ko smo vstopili v schengensko
območje. Glede na tretje in četrto izhodišča (polna uporabnost Zakonika o schengenskih
mejah) je za proučevanje primerno obdobje od leta 2008 naprej.
V letih 2008 in 2012 je bilo najmanj sprememb povezanih s schengensko mejo (vizumi, za
ta del Evrope le v povezavi z biometričnimi potnimi listinami), ki bi lahko pomembno
vplivale na preučevanje obeh aktov zavrnitve vstopa, zato sem za analizo izbrala to
obdobje.
Vsak prvostopenjski akt o zavrnitvi vstopa na meji morajo mejni policisti vnesti v
nacionalno evidenco, imenovano Fonetični indeks oseb (v nadaljevanju FIO). To je najbolj
natančen (1. odstavek, 18. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov, v nadaljevanju
ZVOP-1, 2004) zbir podatkov povezan s proučevanim problemom, zato sem se odločila,
da bom podatke za preučevano obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012 zbrala prav iz te
zbirke podatkov. V skladu s 1. odstavkom 17. člena ZVOP-1 sem na Ministrstvo za
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notranje zadeve Republike Slovenije zaprosila za odobritev in pridobitev podatkov za
potrebe magistrskega dela iz FIO, za obdobje med leti 2008 in 2012. Soglasje za uporabo
podatkov za raziskovalne namene sem tudi pridobila (630-146/2013/5, 11. 9. 2013). Po
prejetem soglasju sem podatke o zavrnitvah vstopa in o prometu potnikov na slovenskem
delu zunanje schengenske meje prenesla v Excel 2010 ter jih obdelala z vrtilnimi tabelami
tega programa.
Države članice posredujejo Komisiji statistike o številu državljanov tretjih držav, katerim je
bil zavrnjen vstop na območje države članice na zunanji meji (5. člen Uredbe, št.
862/2007). Tudi ta zbir podatkov je glede na preučevan problem v magistrskem delu
najbolj natančen v zvezi posameznih točk iz akta »Zavrnitev vstopa na meji«, podatki pa
so javno objavljeni na spletni strani »Eurostat«. Podatke o zavrnitvi vstopa sem prenesla
iz Eurostata v Excel 2010 po posameznih točkah zavrnitve vstopa ter jih obdelala za
potrebe magistrskega dela. Te podatke sem uporabila zaradi primerjave Slovenije z
ostalimi članicami schengenskega območja.

7.2

PRIKAZ IN POMEN REZULTATOV

Ob upoštevanju prej omenjenih zakonskih omejitev sem za preučevanje izdaje akta o
zavrnitvi vstopa na zunanji schengenski meji Slovenije zbrala podatke o prometu potnikov,
ločeno na državljane EU in državljane tretjih držav, podatke o zavrnitvi vstopa oseb, ki
imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, podatke o zavrnitvi vstopa državljanov
tretjih držav, podatke o pritožbah zoper prvostopenjsko odločbo, podatke o
drugostopenjskih odločbah in podatke o odločitvi Upravnega sodišča.
V magistrskem delu sem želela preveriti naslednje hipoteze:
 H1: V obdobju med leti 2008 – 2012 je bilo največ tujcev zavrnjenih iz razloga, ki
je v standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji« označen pod točko F,
 H2: Obseg zavrnitve vstopa po posamezni točki iz standardnega obrazca
»Zavrnitev vstopa na meji« se iz leta v leto spreminja,
 H3: V obdobju med leti 2008 – 2012 je bilo največ zavrnjenih državljanov
Hrvaške,
 H4: Zoper odločbe prvostopenjskega upravnega organa, ki so izdane v obliki
standardnega obrazca »Zavrnitev vstopa na meji« je manj kot 10% pritožb na
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije v obdobju med leti 2008 -2012.
Najprej sem analizirala promet (število) potnikov, ki se spreminja, odvisno od časa, z
uporabo časovne vrste (Brvar, 2007, str. 243). Večletno gibanje (trend) prometa potnikov
sem analizirala skozi rezultat dejavnikov, ki kažejo rast ali padanje prometa potnikov v
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časovni vrsti. Ker nas zanima trend, ki kaže smer in stopnjo rasti oziroma padanja
prometa potnikov glede na čas sem trend izračunala z metodo najmanjših kvadratov
(Brvar, 2007, str. 257 - 264) s pomočjo Excela 2010.
Tabela 1: Promet potnikov na zunanji schengenski meji Slovenije
Promet potnikov na zunanji schengenski meji Slovenije med leti 2008 in 2012
državljani/leto
državljani SLO

2008
14339127

2009
11694904

2010
12055806

2011
13091170

2012
13002748

trend
y = 12836751 - 127649x

državljani EU

14506490

13372923

14590187

15383358

15848053

y = 14740202 + 469356x

28923797

22872248

21702725

22879823

22669637

y = 23809646 - 1250074x

57769414

47940075

48348718

51354351

51520438

y = 51386599 - 908368x

državljani
tretjih držav
skupaj

Vir: FIO (2013)

Na zunanji schengenski meji morajo policisti opraviti mejno kontrolo pri vseh potnikih,
tako na vstopu, kot na izstopu. To prikazuje tabela 1, ki kaže tudi celotni obseg
opravljanja temeljne in temeljite mejne kontrole. Pri državljanih EU se promet potnikov
povečuje, kar kaže linearni trend. Promet državljanov tretjih držav se na slovenskem delu
zunanje schengenske meje zmanjšuje.
Predmet preučevanja magistrskega dela je bila zavrnitev vstopa, zato je bil pomembnejši
podatek za proučevanje promet potnikov na vstopu.
Tabela 2: Promet potnikov na vstopu zunanje schengenske meje Slovenije
Promet potnikov na vstopu zunanje schengenske meje Slovenije med leti 2008 in 2012
državljani/leto
2008
2009
2010
2011
2012
trend
državljani SLO

6452607

5903526

5976355

6088220

6452066

y = 6174555 + 175748x

državljani EU

6527920

6812741

7141002

7161884

7589060

y = 7046521 + 247142x

državljani
tretjih držav

13015708

11710249

10633864

10425684

11101114

y = 11377324 – 511375x

skupaj

26573930

24426516

23751221

23675788

25142240

y = 24713939 - 361411x

46%

51%

49%

46%

49%

odstotek
vstop - izstop

48%

Vir: FIO (2013)

Iz tabela 2 je razvidno, da se promet državljanov EU na vstopu povečuje, medtem ko se
promet državljanov tretjih držav zmanjšuje. Tabela s tudi prikazuje, da je v opazovanem
obdobju med leti 2008 -2012 na slovenskem delu zunanje schengenske meje več potnikov
izstopilo iz schengenskega območja, kot v vanj vstopilo (povprečno je vstopilo 48%,
izstopilo pa 52% potnikov). Iz tega sledi, da je vstopni mejni kontroli podvrženo manj
potnikov, kot izstopni. Tem rezultatom sledi tudi obseg izdanih aktov o zavrnitvi vstopa.
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Tabela 3: Zavrnitev vstopa v Slovenijo državljanom EU, Norveške, Islandije, Švice in
Lihtenštajna
Zavrnitev vstopa v Slovenijo državljanom EU, Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna, kot so navedeni v
prvostopenjskem upravnem aktu »Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo«
razlog zavrnitve/leto
A (nima veljavne listine)
C (čas, ko je vstop prepovedan)

2008

2009

2010

2011

2012

skupaj

2
2

0
0

0
0

1
0

1
0

4
2
22

D (javni red, varnost, odnosi)

4

0

0

1

17

E (kaže znake nalezljive bolezni)

0

0

0

0

0

0

skupaj

8

0

0

2

18

28

Vir: FIO (2013)

Tabela 3 prikazuje, da je bilo v obdobju 2008 – 2012 zelo malo zavrnjenih državljanov EU,
Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna (oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po
pravu EU), saj je bilo v petih letih izdanih le 28 prvostopenjskih upravnih aktov »Zavrnitev
vstopa v Republiko Slovenijo«, ali v povprečju 5,6 na leto.
Tabela 4: Zavrnitev vstopa v Slovenijo družinskim članom državljanov EU, Norveške,
Islandije, Švice in Lihtenštajna
Zavrnitev vstopa v Slovenijo družinskim članom državljanov EU, Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna,
kot so navedeni v prvostopenjskem upravnem aktu »Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo«
razlog zavrnitve/leto

2008

2009

2010

2011

2012

skupaj

A (nima veljavne listine)

3

0

0

1

0

4

B (nima vize, dovoljena za prebivanje)
C (čas, ko je vstop prepovedan)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

D (javni red, varnost, odnosi)

2

0

0

0

0

2

E (kaže znake nalezljive bolezni)

0

0

0

0

0

0

skupaj

5

0

0

1

0

6

Vir: FIO (2013)

Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo v obdobju 2008 – 2012 prav tako zelo malo zavrnjenih
družinskih članov državljanov EU, Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna, saj je bilo v
petih letih izdanih le 6 prvostopenjskih upravnih aktov »Zavrnitev vstopa v Republiko
Slovenijo«. Izdani so bili v največjem številu le prvo leto po vstopu Slovenije v
schengensko območje.
Pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU je število zavrnitev vstopa
majhno (tabeli 3 in 4). Slednje ne preseneča, saj gre za pravico, ki izhaja in primarnega
prava EU (2. odstavek 67. člena PDEU).
Menim, da je razlog v pravici teh oseb do prostega gibanja po pravu EU, ki sicer ni
absolutna, kar je razvidno tudi iz števila zavrnjenih v proučevanem obdobju (tabeli 3 in 4),
so pa razlogi za zavrnitev vstopa veliko manj restriktivni in obširni. Število teh oseb je
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premalo za nadaljnjo statistično analizo, zato sem se v nadaljevanju preučevanja
magistrskega dela osredotočila na zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav.
Tabela 5: Zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav na schengensko območje
Zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav po razlogih kot so navedeni v prvostopenjskem upravnem aktu
»Zavrnitev vstopa na meji« iz Zakonika o schengenskih mejah med leti 2008 in 2012
razlog/leto
2008
2009
2010
2011
2012
skupaj
trend
A (nima veljavne listine)

1728

1102

885

842

977

5534

y = 1106 - 176x

B (lažna listina,..)

58

32

28

31

34

183

y = 36,6 - 4,9x

C (nima vizuma,..)

2127

3467

1787

1301

1229

9911

y = 1982 - 396x

D (lažen vizum,..)
E (namen bivanja)

40
230

35
150

27
339

37
382

23
461

162
1562

y = 32,4 – 3,2x
y = 312 + 69x

F (čas bivanja)

508

871

1260

1825

1655

6119

y = 1224 + 325x

G (nezadostna sredstva)

160

205

603

588

517

2073

y = 415 + 110x

H (razpis v SIS)

673

799

1919

2031

1812

7234

y = 1447+ 351x

I (javni red, varnosti)

17
2294

5
1481

12
1245

8
1220

9
1282

51
7522

y = 10,2 - 1,3x
y = 1504 - 228x

skupaj

7835

8147

8105

8265

7999

40351

y = 8070 + 45x

(razpisa v nacionalni)

Vir: FIO (2013)

Iz tabele 5 je razvidno, da je bilo v obdobju 2008 – 2012 na vstopu na slovenskem delu
zunanje schengenske meje zavrnjenih 40351 državljanov tretjih držav, oziroma v
povprečju letno 8070. Linearni trend skupnega števila zavrnjenih državljanov tretjih držav
kaže, da je v obdobju 2008 – 2012 število zavrnjenih državljanov tretjih držav približno
enako. V tem obdobju je bilo največ zavrnjenih iz razlogov C, I, H in F. Razlogi, povezani z
listinami (A, B, C, D) se zmanjšujejo. Zmanjšuje se tudi razlog I, ki je bil največkrat
povezan z zavrnitvijo vstopa državljanov tretjih držav s prometnim sredstvom, ki niso
izpolnjevala pogojev za uporabo na cestah schengenskega območja (tehnična brezhibnost
vozila). Najbolj se glede na smerni koeficient zmanjšuje razlog zavrnitve pod točko C. Na
zmanjšanje števila zavrnjenih državljanov tretjih držav iz točke C vplivata predvsem
Uredbi št. 1244/2009 in št. 1091/2010.
Graf 1: Dinamika gibanja zavrnitve vstopa po posameznih točkah v obdobju 2008 2012 na zunanji meji Slovenije

Vir: FIO (2013)
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Tabela 5 in graf 1 prikazujeta dinamiko zavrnitve vstopa po posameznih točkah iz
standardnega obrazca »Zavrnitev vstopa na meji« na zunanji schengenski meji Slovenije.
Graf potrjuje ugotovitve iz tabele 5, ki kaže, da se obseg po posameznih zavrnitvenih
točkah iz leta v leto spreminja. Na spremembe v veliki meri vpliva uporaba prava EU skozi
spremembe uredb, ki se neposredno uporabljajo v postopkih zavrnitve vstopa državljanov
tretjih držav. To trditev podkrepi graf 1, ki prikazuje, da se je število zavrnitev po točkah
A, B, C in D vidno zmanjšalo v letih 2010, 2011 in 2012. Zraven prej omenjenih Uredb, št.
1244/2009 in št. 1091/2010 je na to vplivala tudi Uredba št. 265/2010, ki omogoča vstop
osebam z veljavnim dovoljenem za prebivanje brez vizuma.
Slovenska policija je na zunanji schengenski meji poleg razlogov A, B, C, D in H, (veljavni
dokument za prestop državne meje, posedovanje vizuma, namen in pogoji bivanja, zoper
tujca ni razpisan ukrep prepovedi vstopa,…) velik prispevek dosegla tudi na področju
preprečitve nezakonitega prebivanja oziroma dovoljenega časa bivanja na schengenskem
ozemlju. Ta sistematični pristop temu področju se je začel kazati po letu 2009, saj je velik
delež državljanov tretjih držav na slovenskem delu zunanje schengenske meje zavrnjenih
prav iz tega razloga.
Slovensko dinamiko gibanja zavrnitvenih razlogov, na katero sta glede na geografski
položaj v veliki meri vplivali uredbi, ki sta olajšali vstop državljanom zahodnega Balkana z
biometričnimi potnimi listi, sem primerjala še z dinamiko gibanja zavrnitve vstopa na
celotnem schengenskem območju.
Graf 2: Dinamika gibanja zavrnitve vstopa po posameznih točkah v obdobju 2008 2012 na celotnem schengenskem območju

Vir: EUROSTAT (2014)

Primerjava dinamike gibanja zavrnitve vstopa po posameznih točkah iz standardnega
obrazca »Zavrnitev vstopa na meji« na celotnim schengenskim območjem je razvidna iz
grafa 2. V njega so zajeti podatki zavrnitev vstopa iz vseh 26. držav članic schengenskega
območja za obdobje med leti 2008 in 2012, razen za Švico, kjer so zajeti podatki od leta
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2009 (članica od 12.12.2008) in Lihtenštajn od leta 2012 (članica od 19.12.2011). Iz grafa
2 je razvidno, da na območju 26. držav članic schengenskega območja prevladujejo
zavrnitve vstopa po točki C, E in G. Pritisk državljanov tretjih držav se v zadnjem času
zaradi vojnih žarišč povečuje (Sirija, Afganistan ter druge afriške države), kar kažejo tudi
nedavni dogodki na otoku Lampeduza, zato ne preseneča podatek, da je največ
zavrnjenih na celotnem schengenskem območju po točki C, saj kar 140 držav sveta
potrebuje vizum za vstop na njeno območje. Razumljivo temu sledita točki E (nima
ustrezne dokumentacije, s katero bi dokazal namen vstopa) in G (premalo finančnih
sredstev). Ko tujci že enkrat bivajo na schengenskem območju je zelo pomembna točka F
(čas bivanja znotraj tega območja), kateri morajo vse države članice posvečati veliko
pozornosti zaradi nezakonitega prebivanja v notranjosti vsake države članice. Iz grafa 1 je
razvidno, da sta Madžarska in Slovenija po tej točki naredili največ.
Glede na ugotovitve iz grafa 2 sem preučila še zavrnitve vstopa po posamezni točki v
državah članicah schengenskega območja v letih 2008 – 2012.
Graf 3: Zavrnitev vstopa po posameznih državah članicah schengenskega območja

Vir: EUROSTAT (2014)

Graf 3 prikazuje zavrnitve vstopa po posameznih točkah akta »Zavrnitev vstopa na meji«,
v katerega je vključenih vseh 26 držav članic schengenskega območja. Iz grafa 3 je
razvidno, da največ postopkov zavrnitev vstopa izvedejo Poljska, Francija, Španija,
Madžarska, Slovenija, Italija, Grčija in Nemčija. Na Poljskem je največ zavrnitev po točki
C, E in G, v Franciji A, C in E, v Španiji A in E, na Madžarskem C, F in H, v Sloveniji C, F, H
in I , v Italiji A, C, E in H, v Grčiji C, E in H in v Nemčiji C, E, H in I.
Ker lahko iz grafa 3 razberemo, da je med 26-terico držav članic schengenskega območja
8 držav z večjim številom izvedenih postopkov zavrnitve vstopa, 10 držav je izvedlo še
opazno število zavrnitev, 8 držav pa le posamezne zavrnitve, sem zato preučila še
zavrnitve glede na vrsto meje.
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Graf 4: Zavrnitev vstopa na mejah 26-terice schengenskega območja po vrsti meje

Vir: EUROSTAT (2014)

Države schengenskega območja imajo notranje in zunanje meje s sosednjimi državami.
Vse države 26-terice nimajo zunanje kopenske schengenske meje, imajo pa zunanjo
zračno ali vodno schengensko mejo. Na zunanjih zračnih in vodnih mejah opravljajo
kontrolo prehajanja meja na letaliških mejnih prehodih pri letalih, ki na njihova letališča
priletijo iz tretjih držav in morskih, rečnih ter jezerskih mejnih prehodih, pri vodnih
plovilih, ki na njihova pristanišča priplujejo iz tretjih držav.
Iz grafa 4 je razvidno, da je največ državljanov tretjih držav zavrnjenih na kopenskih
mejnih prehodih na območju Poljske, Madžarske, Slovenije in Grčije. Iz tega lahko
sklepamo, da je po kopnem največji migracijski pritisk s strani vzhoda in jugovzhoda na
vse 4 države z najdaljšo zunanjo kopensko schengensko mejo s tretjimi državami na
območju srednje Evrope. Temu sledijo zavrnitve vstopa na letaliških mejnih prehodih, kjer
je največ zavrnjenih v Franciji, Španiji, Nemčiji, Italiji, Nizozemski, Belgiji, Portugalski in
Švici. Tam so tudi največja letališča oziroma središča mest, ki jih tretji državljani izberejo
za končno pot. Na vodni meji je največ zavrnjenih v Italiji, Estoniji, Franciji in Španiji.
Iz grafa 4 je tudi razvidno, da je Slovenija med 26-terico držav schengenskega območja
na visokem 5. mestu po številu zavrnjenih državljanov tretjih držav na vstopu z izdajo
akta »Zavrnitev vstopa na meji«, oziroma na tretjem mestu po številu zavrnjenih na
kopenskem delu zunanje schengenske meje. To kaže na doslednost organov mejne
kontrole pri ugotavljanju pogojev za vstop na schengensko območje.
Glede na mesto, ki ga ima Slovenija po število zavrnjenih oseb, sem v nadaljevanju
preučila koliko državljanov tretjih držav je bilo v letih 2008 – 2012 zavrnjenih na vstopu
na slovenskem delu zunanje kopenske, zračne in vodne meje.
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Tabela 6: Najpogosteje zavrnjen vstop državljanom tretjih držav glede na njihovo
državljanstvo
Najpogosteje zavrnjen vstop državljanom tretjih držav glede na njihovo državljanstvo
na slovenskem delu zunanje schengenske meje
državljanstvo/leto

2008

2009

2010

2011

2012

skupaj

Hrvaške
Srbije

4984
622

3872
837

3356
1625

3061
1281

2944
1084

18217
5449

Bosne in Hercegovine

945

1053

642

1274

1276

5190

Makedonije

436

1050

1107

851

486

3930

Albanije

22

247

252

820

1084

2425

Turčije
Ruske federacije

320
125

189
265

189
253

184
210

214
187

1096
1040

Ukrajine

19

202

137

104

125

587

Kosova

54

162

113

126

131

586

Črna gora

36

45

113

85

76

355

272
7835

225
8147

318
8105

269
8265

392
7999

1476
40351

drugi
skupaj

Vir: FIO (2013)

V analizo je bilo vključenih vseh 97 držav iz celega sveta, katerih državljani tretjih držav
so bili na slovenskem delu zunanje schengenske meje zavrnjeni v obdobju 2008 – 2012
(tabela 6). Med njimi so tudi državljani Posebne upravne regije Ljudske republike Kitajske
(Hong Kong) ter entitet in ozemelj, ki jih najmanj ena država članica EU ne priznava kot
države (Kosovo in Palestina). V tabeli 6 je prikazanih le 10 držav, katerih državljani so bili
v obdobju 2008 – 2012 največkrat zavrnjeni. Ti so državljani Hrvaške, Srbije, Bosne in
Hercegovine, Makedonije in Albanije. To so državljani držav, ki so v bližini preučevanega
dela meje. Za omenjene državljane sem v nadaljevanju preučila iz katerih točk (razlogov)
so bili zavrnjeni.
Graf 5: Zavrnitev vstopa po točkah akta »Zavrnitev vstopa na meji« na slovenskem
delu zunanje schengenske meje

Vir: FIO (2013) v povezavi s tabelo 5 in tabelo 6
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Graf 5 prikazuje 36152 ali 89,6% vseh zavrnjenih tretjih državljanov v letih 2008 – 2012
po točkah iz razlogov z upravnega akta »Zavrnitev vstopa na meji«, iz katerega izhaja, da
so bili največkrat zavrnjeni državljani Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije
in Albanije. Hrvaški državljani so bili največkrat zavrnjeni iz razlogov A, F in I, oziroma
zato, ker so prispeli na mejni prehod brez dokumentov, so že prekoračili čas dovoljenega
bivanja znotraj schengenskega območja, ali zato, ker so na mejni prehod prispeli brez
dokumentov, s katerimi izkazujejo pravico voziti vozilo (vozniško dovoljenje, ali tehnična
brezhibnost vozila). Državljani Hrvaške so s 1. 7. 2013 postali državljani EU. Državljani
Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Albanije so bili do uveljavitve Uredb št. 1244
in 1091 največkrat zavrnjeni iz razlogov točke C (brez vizuma). Po začetku veljavnosti prej
navedenih uredb pa po točkah H in F, oziroma zaradi tega, ker so že bili v evidencah SIS
in so imeli ukrep »zavrnitev vstopa«, ali pa zaradi tega, ker so že prekoračili čas
dovoljenega bivanja znotraj schengenskega območja. Tudi druge države članice bodo
morale točki F nameniti več pozornosti v smislu preprečitve nezakonitega prebivanja v
državi. Posledično temu tujci, ki nezakonito prebivajo v državi članici, nimajo urejenega
nobenega statusa, se ne prijavijo pri ustreznih organih, opravljajo tudi dela brez ustreznih
dovoljenj in podobno. Tega si države vsekakor ne želijo, zato menim, da mora tudi v
prihodnje to ostati pomemben dejavnik držav članic v boju proti nezakonitemu
priseljevanju.
Najpogosteje zavrnjene državljane tretjih držav na slovenskem delu zunanje schengenske
meje sem primerjala tudi z najpogosteje zavrnjenimi državljani tretjih držav s strani
organov mejne kontrole vseh 26. držav članic.
Tabela 7: Najpogosteje zavrnjen vstop državljanom tretjih držav glede na njihovo
državljanstvo s strani mejnih organov 26. držav članic
Najpogosteje zavrnjen vstop državljanom tretjih držav glede na njihovo državljanstvo
s strani mejnih organov 26. držav članic
državljanstvo/leto
2008
2009
2010
2011
2012

skupaj

Ukrajina

13990

18050

17435

16825

81200

14900

Ruske federacije

7860

7445

8300

8320

9340

41265

Albanija

910

1585

2065

15865

12370

32795

Belorusija
Srbija

4320
4870

4920
3025

5635
5765

5975
5995

4990
5250

25840
24905

Brazilija

6990

5820

4435

3495

2000

22740

Hrvaška

5380

4705

4035

3730

3535

21385

Gruzija

285

6010

3255

2780

8875

21205

Maroko
Makedonija

4790
1675

3420
1860

2235
3705

4145
2875

4345
1975

18935
12090

drugi

48855

36845

30940

33910

33880

184430

skupaj

99925

93685

87805

101990

103385

486790

Vir: EUROSTAT (2014)
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V analizo je bilo vključenih vseh 148 držav iz celega sveta, katerih državljani tretjih držav
(tudi Hong Kong, Kosovo, Palestina) so bili na zavrnjeni v obdobju 2008 – 2012 s strani
organov mejne kontrole vseh 26 držav članic (tabela 7). V tabeli 7 je prikazanih le 10
držav, katerih državljani so bili v tem obdobju največkrat zavrnjeni. Ti so državljani
Ukrajine, Ruske federacije, Albanije, Belorusije in Srbije. Tudi tukaj se je z analizo
podatkov pokazalo, da so bili najpogosteje zavrnjeni državljani v neposredni bližini
zunanje schengenske meje, saj so bili državljani Ukrajine najpogosteje zavrnjeni na
vstopu v Poljsko, Madžarko in Slovaško, državljani Ruske federacije na vstopu v Poljsko,
Finsko in Litvo, državljani Albanije na vstopu v Grčijo in Italijo ter državljani Srbije na
vstopu v Madžarsko in Slovenijo. Pri državljanih izven Evrope je značilno, da so bili
največkrat zavrnjeni s strani države, s katerimi so bili nekoč kolonialno povezani, saj so
bili državljani Brazilije najpogosteje zavrnjeni na vstopu v Portugalsko in Španijo. Tudi za
slednje sem v nadaljevanju preučila zavrnitvene razloge.
Graf 6: Zavrnitev vstopa po točkah akta »Zavrnitev vstopa na meji« na vseh zunanjih
schengenskih mejah

Vir: EUROSTAT (2014) v povezavi s tabelo 7

Graf 6 prikazuje 247680 ali 50,8% vseh zavrnjenih državljanov tretjih držav, ki so bili
zavrnjeni na zunanjih mejah s strani vseh 26 držav članic schengenskega območja.
Najpogostejši razlog za zavrnitev v schengensko območje je nameravan vstop brez
potrebnega vizuma C ali zaradi nepojasnjenega namena točke E. Tudi tukaj je bilo
ugotovljeno, da se je pri državljanih Srbije in Albanije zaradi spremenjenih okoliščin
(potovanje brez vizuma z biometričnimi potnimi listi po začetku veljavnosti uredb)
spremenil tudi razlog iz C v H, oziroma prepovedi vstopa, ker se oseba nahaja v SIS
evidencah. Prav tako se je potrdila tudi ugotovitev, da države članice premalo pozornosti
polagajo preprečitvam nezakonitega prebivanja v državi, med katere spada tudi
prekoračitev časa bivanja F.
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Vsaka zavrnjena oseba ima pravico, da se zoper prvostopenjski akt »Zavrnitev vstopa na
meji« pritoži na organ II. stopnje (Ministrstvo za notranje zadeve). V nadaljevanju sem
prikazala število pritožb zoper I. stopenjski organ.
Tabela 8: Pritožbe zoper I. stopenjski organ in nadaljnje odločitve
Pritožbe zoper I. stopenjski organ in nadaljnje odločitve
leto

število
pritožb

2010

11

odločitev organa II. stopnje
zavrne
zavrže
ugodi
7

2011

8

2012

8

5

skupaj

27

19

2

drugo

odločitev sodišča
tožbe
zavrnjene ugodene

2

4

2

1

4

2

1

1 ustavitev postopka

7

1 zavrže organ I. stopnje

2

2

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve - Policija (2013)

Tabela 8 prikazuje, da je bilo v času med leti 2010 in 2012 v zvezi zavrnitve vstopa skupaj
27 pritožb zoper akt I. stopenjskega organa. Podatkov o pritožbah pred letom 2010 ni bilo
mogoče pridobiti, zato jih v tabeli ni.
Med letom 2010 in 2012 so slovenski policisti izdali 24369 prvostopenjskih aktov o
zavrnitvi vstopa. Pritožb na drugostopenjski organ zoper te akte je bilo le 27 ali na 0,11%
vseh izdanih aktov. Drugostopenjski organ je zavrnil 19 pritožb ali 70%. Dve pritožbi sta
bili zavrženi, dve pa ugodeni. V enem primeru je bil postopek ustavljen, enkrat pa je
pritožbo zavrgel že I. stopenjski organ. Menim, da razlogov za pritožbe zoper akt zavrnitve
vstopa ni veliko iz razloga, ker so tujci dobro seznanjeni z razlogi zavrnitve, ki jih akt
zavrnitve vstopa natančno opredeljujejo. Poleg tega jih organi mejne kontrole pred
izvedbo zavrnitve natančno seznanijo, zakaj jim vstop ni dovoljen.
Zoper 4 drugostopenjske odločbe so bile na Upravno sodišče vložene 4 tožbe. Dve sta bili
zavrnjeni, ena je bila ugodena. V teoretičnem delu magistrskega dela sem predstavila dve
sodbi upravnega sodišča (U 1768/2010 in U 1767/2010), ki se nanašata na akt o zavrnitvi
vstopa z dne 29. 8. 2010, od katerih je bila ena ugodena v prid II. stopenskega organa in
ena v prid državljana tretje države.
Pritožb na izdane upravne akte zavrnitve vstopa je zelo malo, kar kaže, da slovenski
policisti že na prvi stopnji vodijo upravni postopek ustrezno in v zelo veliki meri preverijo
vse pogoje in zberejo vse dokaze potrebne za izdajo upravnega akta. To kaže tudi sodno
varstvo, saj je bila v letih 2010-2012 le ena sodba v prid državljana tretje države.

7.3

PREVERITEV HIPOTEZ

V magistrskem delu so bile preverjene štiri zastavljene hipoteze.
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Prva hipoteza se je glasila »V obdobju med leti 2008 – 2012 je bilo največ tujcev
zavrnjenih iz razloga, ki je v standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji«
označen pod točko F«. Prva hipoteza se je le delno potrdila.
Obrazložitev:
Največ tujcev je bilo zavrnjenih iz razlogov pod točko C. Glede na to ugotovitev, bi lahko
ocenili, da se prva hipoteza ni potrdila niti delno, vendar to ne drži. Hipotezo je namreč
potrebno oceniti celovito. Rezultati analize kažejo, da so se po letu 2009 s spremembo
dveh uredb (prava EU) spremenile pomembne okoliščine povezane s točko C za
državljane zahodnega Balkana. To je imelo za posledico zmanjševanje števila zavrnitev po
točki C (tabela 5). Petletna primerjava podatkov za slovenski del zunanje schengenske
meje kaže, da je bila zavrnitev vstopa po točki »F« na četrtem mestu po pogostosti
zavrnitve. V kolikor pa opravimo primerjavo po letu 2009, je točka F že na drugem mestu
po pogostosti. Tudi primerjava znotraj 26-terice kaže, da je Slovenija zavrnila 31% vseh
državljanov tretjih držav, ki so bili zavrnjeni po točki F, gledano znotraj celotnega
schengenskega območja v obdobju med leti 2008 – 2012. Slovenija je skupaj z Madžarsko
izvedla dve tretjini vseh zavrnitev po tej točki znotraj 26-terice.
Druga hipoteza se je glasila »Obseg zavrnitve vstopa po posamezni točki iz
standardnega obrazca »Zavrnitev vstopa na meji« se iz leta v leto spreminja«.
Druga hipoteza se je v celoti potrdila.
Obrazložitev:
Analiza zbranih podatkov, prikazanih skozi strukturna grafa 1 in 2, jasno pokažeta
spreminjajočo frekvenčno porazdelitev zavrnitev vstopa po posamezni točki iz
standardnega obrazca »Zavrnitev vstopa na meji« skozi opazovano časovno obdobje, ki v
celoti potrjuje drugo hipotezo. Analiza podatkov in preučevanih razlogov zavrnitve vstopa
je tudi pri tej hipotezi povezana s podrobno predpisanim postopkom mejnih policistov pri
zavrnitvi policistov skozi sekundarno pravo EU (uredb in direktiv). K potrditvi hipoteze
kažeta tudi analizi sodb Upravnega sodišča U 1767/2010 in U 1768/2010, da državljani
tretjih držav policistom na mejnih prehodih prikažejo različne namene vstopa, ki nato
vplivajo na izpolnjevanje določenih pogojev.
Tretja hipoteza se je glasila »V obdobju med leti 2008 – 2012 je bilo največ
zavrnjenih državljanov Republike Hrvaške«. Tretja hipoteza se je v celoti potrdila.
Obrazložitev:
Med državljani iz 97. držav sveta katerim je bilo izdanih 40351 prvostopenjskih upravnih
aktov na standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji« je bilo državljanom Hrvaške
izdanih 18217 ali 45% vseh izdanih aktov. To je v celoti razumljivo, saj je v tem času
Slovenija mejila s Hrvaško, ki je bila od vseh sosednjih držav edina tretja država. Za
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državljane Hrvaške so v tem času veljali pogoji iz Zakonika o schengenskih mejah, ki zelo
natančno določajo vstop državljanom tretjih držav. Slovenija je glede na velikost ostalih
držav članic schengenskega območja naredila veliko, saj je mejila le z eno tretjo državo.
Četrta hipoteza se je glasila »Zoper odločbe prvostopenjskega upravnega organa,
ki so izdane v obliki standardnega obrazca zavrnitve vstopa na meji je manj
kot 10% pritožb na Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije v
obdobju med leti 2008 - 2012«. Tudi četrta hipoteza se je v celoti potrdila, kljub
temu, da je bilo mogoče preveriti le obdobje med leti 2010 – 2012.
Obrazložitev:
Med letom 2010 in 2012 je bilo izdanih 24369 prvostopenjskih aktov o zavrnitvi vstopa.
Pritožb na te prvostopenjske akte je bilo 27 ali na 0,11% izdanih aktov, kar je manj kot
10% pritožb. To kaže tudi na to, da so tujci zadovoljni z aktom zavrnitve vstopa, saj iz
njega natančno razberejo razlog zavrnitve, ki je v jeziku države izdajateljice in v
angleškem jeziku. Obrazec vsebuje tudi pravni pouk, tako da je vsakemu tujcu
omogočeno pravno varstvo, v kolikor se ne strinja z odločitvijo organa mejne kontrole.

7.4

PRISPEVEK K STROKI, ZNANOSTI IN PRAKSI

Magistrsko delo je podrobna analiza neposredne uporabe prava EU v konkretno
določenem primeru na zunanji schengenski meji. Prispevek k upravnopravni stroki
predstavlja analiza zavrnitvenih razlogov na slovenskem delu zunanje schengenske meje
za državljane tretjih držav, ki so enaki v Franciji, Nemčiji, Belgiji, Nizozemskem,
Luksemburgu, Italiji, Španiji, Portugalski, Grčiji, Avstriji, Finski, Švedski, Danski, Malti,
Češki, Slovaški, Poljski, Latviji, Litvi, Estoniji, Madžarski, Norveški, Islandija, Švici,
Liechtensteinu in Sloveniji. Razlogi so zbrani na enem mestu in analizirani skozi uporabo
uredb EU in skozi sprejete odločitve Sodišča EU na posamezna predhodno postavljena
vprašanja o njihovi razlagi ter skozi sodbi Upravnega sodišča. Tej razlagi je dodan tudi
moj prispevek skozi prakso iz področja mejnih zadev in tujcev.
Rezultati analize pravne ureditve neposredne uporabe prava EU v postopku zavrnitve
vstopa na meji so predstavljeni v teoretičnem delu magistrskega dela, v empiričnem delu
pa upravna praksa skozi rezultate statistične analize. V magistrskem delu je bilo
ugotovljeno, da slovenski vzorec s 40351 zavrnjenimi državljani tretjih držav med 26terico predstavlja primeren vzorec zavrnjenih oseb za nadaljnje raziskave. Slovenija je
namreč na visokem 5. mestu po številu izdanih aktov »Zavrnitev vstopa na meji«, saj jih
je izdala kar 8,3% vseh znotraj 26-terice. Ta vzorec omogoča bodočim raziskovalcem,
ministrstvom za notranje zadeve posameznih držav in drugim, da lahko na podlagi
opravljenih analiz v magistrskem delu temu prilagodijo način varovanja zunanjih meja, s
poudarkom na odkrivanju najpogostejših razlogov zavrnitve in preprečevanja
nezakonitega prebivanja tujcev, seveda ob upoštevanju njihovega geografskega položaja.

107

Trditev je podkrepljena s primerjavo slovenskega vzorca s populacijo vseh zavrnjenih
državljanov tretjih držav. Izkazalo se je, da so ugotovitve s 26-terico podobne. Med
ugotovitvami je potrebno omeniti, da je Slovenija podobno kot druge države članice,
veliko naredila na preprečevanju vstopa državljanov iz 140 držav sveta, ki potrebujejo za
vstop na schengensko območje vizum. To potrjuje, da je najpogostejši razlog zavrnitve
prav točka C. Premalo pozornosti pa je bilo namenjenega preprečitvi nezakonitega
prebivanja v državi v povezavi s točko F. Zato magistrsko delo daje pomemben prispevek
k upravnopravni stroki in praksi v tem delu, da bi spodbudila k več aktivnostim na tem
področju. V zvezi točke F in definicije pojma »prvi vstop« je bilo v magistrskem delu
ugotovljeno, da lahko nenatančno definiran pojem vpliva na rezultate dela mejnih
organov, kar je razvidno iz analize zavrnjenih po točki F v vseh članicah schengenskega
območja.
Pomemben prispevek predstavlja tudi mednarodna primerjava upravnih aktov, ki se izdajo
osebam ob zavrnitvi vstopa med Slovenijo (članico) in Hrvaško (nečlanico schengenskega
območja). Primerjava upravnih aktov »Zavrnitev vstopa na meji«, »Zavrnitev vstopa v
Republiko Slovenijo« in »Rješenje o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku« je bila
narejena z namenom preučitve izdaje teh aktov pred nadaljnjo širitvijo EU in
schengenskega območja. Slovenija je bila v opazovanem obdobju med leti 2008 in 2012
država z zunanjo mejo EU in tudi zunanjo mejo schengenskega območja. Vse države
južno od nas so bile izven tega območja. Državljani teh držav so bili tako državljani tretjih
držav. To je bila glavna okoliščina v času proučevanih aktov, vendar se je delno
spremenila v letu 2013. Zunanja meja EU se je v tem delu Evrope prestavila na meje
Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Državljani Hrvaške, ki so bili v preučevanem
obdobju največkrat zavrnjeni so postali državljani EU in s tem pridobili nov status oseb, ki
imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU. Ta nov status Hrvaških državljanov
pomeni tudi drugačno uporabo prava EU, zato je bila analizirana zavrnitev vstopa tudi pri
tej kategoriji oseb. Izkazalo se je, da je bilo teh zavrnitev med leti 2008 in 2012 zelo
malo, tako da nadaljnja poglobljena analiza teh zavrnitev ni bila smiselna.
Magistrsko delo daje skozi rezultate analize pomemben prispevek za bodočo prakso in
policijsko stroko. Z dnem, ko Slovenija ne bo imela več zunanje schengenske meje bo
potrebno vse mejne organe preusmeriti v varovanje notranjih meja oziroma v izravnalne
ukrepe. Ti organi se bodo morali v bodoče osredotočiti v preprečevanje istih razlogov, kot
jih sedaj ugotavljajo na meji, saj se tudi notranjih mej EU ne sme prestopiti brez ustreznih
listin, ne sme se prekoračiti dovoljenega časa bivanja, ne sme se prebivati v nasprotju z
namenom, za katerega je bilo izdano dovoljenje za prebivanje in mora se zapustiti državo,
če se tujcu razveljavi vizum. Policija bo morala tudi po vstopu Hrvaške v schengensko
območje še naprej intenzivno opravljati naloge s področja mejnih zadev (izravnalni ukrepi)
in tujcev. Iz analize izdanih aktov zavrnitve vstopa po pravu EU izhaja, da bo teh nalog
največ s področja preprečevanja nedovoljenega časa bivanja tujca v državi. S
preprečevanjem tega razloga v notranjosti države, se bo posledično preprečevalo »delo
na črno«, zlorabe vstopa na našo ozemlje, nedovoljene migracije in podobno. Z doslednim
preverjanjem tujcev in njihovih predmetov po SIS tudi v notranjosti, pa se bodo
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preprečevale nedovoljene migracije, čezmejna kriminaliteta in odkrivale mednarodne
kriminalne združbe, ki se ukvarjajo z nezakonitimi prehodi meja.
Predvidoma okrog leta 2017 se bo zunanja schengenska meja prestavila na meje Srbije,
Bosne in Hercegovine ter Črne gore, zato ugotovitve magistrskega dela dajejo pomemben
prispevek k mejni (upravnopravni) stroki in znanosti, saj spodbujajo raziskovalce na
bodoči zunanji schengenski meji (Hrvaški, Cipru, Romuniji in Bolgariji) k novim pristopom
analiziranja te problematike ter k novim metodam opravljanja mejne kontrole pri
državljanih, s katerimi bodo mejili.
Posameznim izobraževalnim ustanovam in njihovim študentom bo magistrsko delo,
predvsem pa način raziskovanja posameznih upravnih aktov in skozi njih določenega
upravnopravnega področja v veliko pomoč in spodbudo pri raziskovanju in analiziranju
drugih posameznih aktov, saj vsebuje svojevrsten pristop k analizi uporabe prava EU v
konkretnem upravnem primeru skozi upravno prakso.
Magistrsko delo predstavlja tudi izhodišče za nadaljnje raziskave na področju uporabe
prava EU v Srbiji, Črni gori, Makedoniji, Turčiji, Ukrajini, Moldaviji, Bosni in Hercegovini, ki
so še nečlanice in bodo lahko ob pristopu za varovanje svojih meja uporabile analizirane
razloge zavrnitve vstopa.

109

8

ZAKLJUČEK

Magistrsko delo preučuje postopek zavrnitve vstopa na zunanji schengenski meji Slovenije
z neposredno uporabo prava EU, ki velja v vseh državah članicah brez kakršnegakoli akta
o prenosu na nacionalno raven. V slovensko pravo so ta prenos omogočili slovenska
ustava in mednarodna pogodba, s katero je Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih
pravic na EU ter sklep o polni uporabi določb schengenskega pravnega v Sloveniji.
Postopek zavrnitve vstopa je za državljane tretjih držav predpisan z Uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja
(bolj znana kot Zakonik o schengenskih mejah).
Pravo EU zajema celovit sistem pravnih pravil in načel, ki jih sprejemajo institucije EU.
Danes pravo EU temelji na PEU, PDEU z vsemi protokoli in prilogami ter listini EU o
temeljih pravicah (primarno pravo). Takšno vsebino prava EU je opredelila Lizbonska
pogodba (PEU in PDEU), ki velja od 1. 12. 2009. Pravo EU je posebno avtonomno pravo.
Poglavitne značilnosti tega posebnega prava glede na pravo držav članic so štiri temeljna
načela prava EU, ki jih je uveljavilo Sodišče EU. Ta so načela avtonomnosti, primarnosti,
neposredne uporabnosti in neposrednega učinka. Glede na hierarhijo pravnih aktov EU so
takoj za prej omenjenim primarnim pravom akti, ki jih institucije EU sprejemajo na podlagi
primarnih predpisov. Najpomembnejši so uredbe, direktive, sklepi, priporočila in mnenja
(sekundarno pravo). Tu je pomembno poudariti, da imajo določila PEU in PDEU ter uredbe
prednost pred nacionalnimi predpisi. Priporočila in mnenja po 288. členu PDEU ne spadata
med zavezujoče pravne akte (terciarno pravo).
Ko obravnavamo schengenski pravni red, ki je del prava EU od začetka veljavnosti
Amsterdamske pogodbe od 1. 5. 1999, ne smemo mino načela prostega gibanja oseb, ki
je določeno v 2. odstavku 67. člena PDEU. Prost pretok oseb in z njim povezana odprava
nadzora na notranjih mejah predstavlja eno od temeljnih svoboščin notranjega trga, na
katerem je zagotovljena svoboda gibanja. Prosto gibanje oseb danes ne pomeni samo
ekonomske svoboščine, saj pravo EU omogoča tudi gibanje po EU ekonomsko nedejavnim
osebam.
V 77. členu PDEU so določeni okvirni cilji EU na področju mejne kontrole, ki določa, da se
ne izvaja kontrola oseb pri prehajanju notranjih meja ne glede na državljanstvo. Zato pa
se na zunanjih mejah izvaja poostrena kontrola oseb in postopno uvajanje integriranega
sistema upravljanja meja. Za uveljavitev tega člena je bilo potrebno daljše časovno
obdobje. Že leta 1960 so se Belgija, Nizozemska in Luksemburg zaradi lažjega gibanja
oseb odločile za zelo »ohlapno« mejno kontrolo. Leta 1985 pa se je pet držav odločilo za
»schengen«. Ime luksemburške vasice Schengen je postalo sinonim za odpravo mejne
kontrole na notranjih mejah med državami pogodbenicami ob hkratnem uvajanju
izravnalnih ukrepov za zagotavljanje varnosti, in sicer po enotnih načelih oziroma
standardih. Današnje schengensko območje obsega 26 držav članic, te so: Francija,
Nemčija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Italija, Španija, Portugalska, Grčija, Avstrija,
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Finska, Švedska, Danska, Slovenija, Malta, Češka, Slovaška, Poljska, Latvija, Litva,
Estonija, Madžarska, Norveška, Islandija, Švica in Liechtenstein. Schengensko območje se
ne pokriva z območjem EU, saj so nekatere države v schengenskem območju, niso pa
članice EU in obratno.
Državne meje med državami schengenskega območja niso odpravljene, odpravljena je le
mejna kontrola na notranjih mejah, zato so države odpravo mejne kontrole nadomestile z
izravnalnimi ukrepi. Na zunanjih mejah pa so še poostrili varovanje meje, tako na mejnih
prehodih, kot zunaj njih. Na zunanji meji Madžarske z Ukrajino sta madžarska mejna
straža in policija združili moči. Mejo varujeta tako fizično, kot s tehničnimi sredstvi. Med
tehničnimi sredstvi imajo stacionarne, mobilne in ročne termovizijske kamere ter dva nova
centra za sistematično analiziranje posnetkov. Na zunanji meji Slovaške z Ukrajino imajo
33 km sodobne ograje, katera s svojimi senzorji zaznava gibanje v njeni okolici. Tudi
Poljska zunanjo mejo z Ukrajino, Belorusijo in Rusijo (enklavo Kaliningrad) varuje
podobno kot ostale članice. Na letaliških mejnih prehodih pri zunanjih letih se bo vedno
opravljala mejna kontrola, zato so na letališču v Frankfurtu uvedli pilotski projekt
imenovan »EasyPASS«. Gre za sodoben sistem kontrole biometričnih potnih listin. S
širitvijo schengenskega območja imajo nekatere njene članice z vsemi sosednjimi
državami le notranje meje. Primer take države je tudi Češka. Osredotoča se na
preverjanje časa bivanja na območju držav članic schengenskega območja, na
odstranjevanje tujcev, ki prostovoljno ne zapustijo tega območja po preteku zakonito
dovoljenega časa bivanja, na preprečevanje čezmejne kriminalitete in druge izravnalne
ukrepe. Delo policije s področja mejnih zadev in tujcev se tudi pri nas z vstopom Hrvaške
v schengensko območje glede tujske problematike ne bo veliko spremenilo, saj se bodo
pooblastila in dejavnosti policije s tega področja nadaljevala z izravnalnimi ukrepi ter
dejavnostjo policije v notranjosti države.
Na 62 mejnih prehodov na zunanjo schengensko mejo Slovenije pripotujejo tako
državljani Slovenije, državljani EU, kot tudi državljani drugih držav iz vsega sveta. Analiza,
ki je bila izvedena za potrebe magistrskega dela, je pokazala, da so slovenski del zunanje
schengenske meje na naših mejnih prehodih prestopili državljani iz 97. držav, tako tudi iz
držav in ozemelj, ki jih posamezne države ne priznavajo kot države (Kosovo in Palestina),
ter posebnih območij (Hong Kong). Državljanov Slovenije na zunanji schengenski meji
Slovenije ni mogoče zavrniti (47. člena URS). Državljane EU in državljane tretjih držav pa
je mogoče zavrniti in zoper njih izvesti upravni postopek zavrnitev vstopa. Pogoji za
zavrnitev državljanov EU so določeni v Direktivi 2004/38/ES, ki je prenesena v nacionalno
zakonodajo (ZTuj-2). Pogoji za zavrnitev državljanov tretjih držav so določeni v Zakoniku
o schengenskih mejah (uredba EU), razen za državljane tretjih držav, ki imajo pravico do
prostega gibanja po pravu EU. Pravico do prostega gibanja po pravu EU imajo poleg
državljanov EU še družinski člani državljanov EU, ne glede na njihovo državljanstvo,
državljani tretjih držav, ki imajo v skladu s pogodbami med EU in njenimi državami
članicami na eni strani in temi tretjimi državami (Švica, Islandija, Norveška, Lihtenštajn)
na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov EU in
družinski člani teh državljanov ne glede na njihovo državljanstvo. Zaradi te pravice do
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prostega gibanja po pravu EU magistrsko delo deli postopek zavrnitve vstopa na dva dela,
ki pa sta med seboj neločljivo povezana. Prvi del obsega zavrnitev vstopa državljanov
tretjih držav, drugi pa zavrnitve vstopa oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po
pravu EU.
Zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav je opredeljena v 13. členu Zakonika o
schengenskih mejah (2006). Osebi, državljanu tretje države, ki jo zavrnemo, izdamo
upravni akt na standardnem obrazcu »Zavrnitev vstopa na meji«. Ta je osrednji akt
magistrskega dela in je predpisan v 2. odstavku 13. člena Zakoniku o Schengenskih mejah
(2006). Oblika in vsebina akta pa je predpisana v prilogi V del B v Zakoniku o
schengenskih mejah (2006) in je enotna za države članice. Pooblastilo za izvedbo tega
upravnega postopka pa imajo slovenski policisti v 10. členu ZTuj-2.
Zavrnitev vstopa osebam, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU je
opredeljena v 118. in 127. členu ZTuj-2. Tudi pooblastilo za izvedbo tega upravnega
postopka je določeno v teh dveh členih. Osebi, ki ima pravico do prostega gibanja po
pravu EU in jo zavrnemo, izdamo upravni akt na obrazcu »Zavrnitev vstopa v Republiko
Slovenijo«. Oblika in vsebina tega akta je predpisana v Navodilu o zavrnitvi vstopa v
Republiko Slovenijo državljanu EU in družinskemu članu državljana EU.
Zavrnitev vstopa je upravni postopek policije, s katerim ta nekomu onemogoči, da pride
tja kamor namerava, se pravi, da se mu ne dovoli vstopiti na državno ozemlje oziroma na
ozemlje 26. držav članic schengenskega območja. Tujcu se s tem tudi omeji svobodo
gibanja.
Gre za specifičen upravni postopek z izdajo ustreznega upravnega akta, ki se vedno izvaja
pred vstopom tujca na državno ozemlje oziroma schengensko območje, kar izhaja iz
Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma, ki predstavlja schengensko pravo,
katero je skozi Protokol številka 19 priloženo PEU in PDEU. Vstop na schengensko
območje na zunanji schengenski meji, ki jo ima Slovenija le še s Hrvaško, je dovoljen
samo na mejnih prehodih. To določa tako evropska, kot nacionalna zakonodaja.
Prestop državne meje (mejne črte) še ne pomeni vstop na ozemlje države oziroma na
schengensko območje, ampak je potrebno prestopiti še točko mejne kontrole, ki je
največkrat nekoliko oddaljena od državne meje (mejne črte). Postopek zavrnitve vstopa je
v pravnem pogledu na več mestih specifičen, tako da so zlasti v procesnem pogledu
potrebne številne drugačne rešitve od splošno uveljavljenih, saj določenih procesnih
dejanj, ki jih predvidevata zakon o upravnem postopku in zakon o tujcih v tem primeru
sploh ni mogoče izvesti. Ena o takih je vročanje akta o zavrnitvi vstopa pri katerem je
mogoča le osebna vročitev, saj se postopek izvaja pred vstopom na ozemlje države,
oziroma schengenskega območja. Prav tako se v tem postopku tujcu ne vroča vabil, ne
vodi se zapisnik, ni potreben prevod listin, ni nobenega podaljšanja kakršnihkoli listin, ni
stroškov postopka in ni možen umik zahteve. Največkrat gre za skrajšani ugotovitveni
postopek ker gre za nujne ukrepe v javnem interesu (varstvo javnega reda in miru ter
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javne varnosti), ki jih ni mogoče odlagati. Izbira, po katerem (skrajšanem ali posebnem)
postopku se odloča, je odvisna od tega ali je dejansko stanje ugotovljeno in nesporno ali
pa še neugotovljeno in sporno.
Postopek zavrnitve vstopa je zaključna faza mejne kontrole. Začne se po uradni dolžnosti
(ex offo), ker tako določa 7. člen Zakonika o schengenskih mejah. Pri tem policija ne
ugotavlja ali javna korist zahteva začetek upravnega postopka, saj je ta že podlaga za
tako določbo v uredbi EU.
Skozi mejno kontrolo se opravi ugotovitveni postopek oziroma dokazovanje. Zakonik o
schengenskih mejah razlikuje med temeljno in temeljito mejno kontrolo. Temeljna mejna
kontrola se opraviti pri vseh potnikih. Gre za hitro in enostavno preverjanje. Temeljita
mejna kontrola se opravi pri državljanih tretjih držav. Gre za preverjanje ustreznost listin
za prehod meje, vizumov ali dovoljenj za prebivanje, vstopnih in izstopnih žigov, namena
bivanja, zadostnih sredstev za prebivanje, pregledajo se prevozna sredstva in predmeti, ki
jih tujci prevažajo, preverja se morebitno ogrožanje javnega reda, notranje varnosti,
javnega zdravja ali mednarodnih odnosov katerekoli države članice, podatki in razpisi
ukrepov v SIS in v nacionalnih zbirkah podatkov.
Policisti imajo pri opravljanju mejne kontrole posebna pooblastila v ZNDM-2, s katerimi
lahko čim hitreje ugotovijo vsa dejstva in zberejo vse dokaze, ki so pomembni za
morebitno uvedbo postopka zavrnitve vstopa.
V postopku zavrnitve vstopa razlikujemo dve kategoriji oseb in dva materialna predpisa,
zato imamo tudi dva upravna akta (pisni odločbi) o zavrnitvi vstopa na meji. Oba
(»Zavrnitev vstopa na meji« in »Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenjo«) sta narejena v
obliki obrazca. Imata vse potrebne sestavine odločbe, ki jih določa ZUP (uvod, naziv,
izrek, obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in žig organa). Izdata
se v okviru opravljanja mejne kontrole le v primeru, če tujec ne izpolnjuje pogojev za
vstop.
Z izrekom se v obeh pisnih odločbah tujca seznani, da se mu ne dovoli vstop v državo iz
določenih razlogov, ki so preučeni v nadaljevanju. Sestavni del izreka je tudi klavzula o
nesuspenzivnosti pritožbe. Ocenjujem, da je celoten izrek v obeh odločbah kratek,
natančen in jasen. Izrek je tudi edini sestavni del odločbe, ki postane izvršljiv, dokončen
in pravnomočen.
Izvedba postopka zavrnitve vstopa je podobna tako za osebe, ki imajo pravico do
prostega gibanja po pravu EU, kot za državljane tretjih držav. Policist, ki zavrne vstop
tujcu, mora posamezen razlog za zavrnitev vstopa natančno utemeljiti. Pisna utemeljitev
se izda na obrazcu, ki se osebno vroči tudi zavrnjeni osebi. Zraven akta policist zavrnitev
vstopa označi v potni list tako, da odtisne vstopni žig mejnega prehoda in ga z neizbrisnim
črnilom črne barve prečrta v obliki križa in razveljavi vizum. Ukrep zavrnitve vstopa se
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vpiše še v evidenco tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo. Po končanem postopku
zavrnitve vstopa tujcu se zagotovi, da oseba ne vstopi na ozemlje zadevne države članice.
Pritožba zoper akt zavrnitve vstopa se vloži na Ministrstvo za notranje zadeve, ki ne zadrži
izvršitve ukrepa zavrnitve vstopa. Pritožba je analizirana skozi sodni nadzor Upravnega
sodišča Slovenije. Analizirani sta bili dve tožbi državljanov tretjih držav (Nigerije in Gane),
ki sta potovala skupaj in isti dan prispela na letališče zunanje schengenske meje. Oba sta
izkazala isti namen zaradi katerega sta želela vstopiti v Slovenijo. Tudi zavrnjena sta bila
iz istega razloga. Upravno sodišče Slovenije je nato eni tožbi zoper odločbo
drugostopenjskega organa ugodilo, drugo pa zavrnilo. Čeprav je sprva kazalo na enako
dejansko staje, je sodišče ugotovilo, da temu ni bilo tako. To kaže, da je dokazovanje
dejstev in dokazov z različnimi dokazili v postopku zavrnitve vstopa zelo pomemben del
samega upravnega postopka.
Jedro magistrskega dela je analiza neposredne uporabe prava EU skozi razlago
posameznih razlogov zavrnitve vstopa. Razlaga posameznih točk državljanov tretjih držav
je predstavljena tudi skozi sodbe Sodišča EU, ki je pojasnilo posamezne določbe prava in
uredb EU. Dodala sem tudi svoj prispevek iz prakse iz področja dela mejnih zadev in
tujcev.
Razlogi za zavrnitev vstopa pri državljanih tretjih držav so:
 (A) ne poseduje veljavne potne listine ali listin, ki jim dovoljujejo prehod meje,
 (B) poseduje lažno/predrugačeno/ponarejeno potno listino,
 (C) ne poseduje veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje,
 (D) poseduje lažen/predrugačen/ponarejen vizum ali dovoljenje za prebivanje,
 (E) ne poseduje ustrezne dokumentacije, ki bi potrjevala namen in pogoje bivanja
(priložene niso bile naslednje listine),
 (F) na ozemlju države članice EU v okviru 180-dnevnega obdobja biva že 90 dni,
 (G) ne poseduje zadostnih sredstev za preživljanje glede na obdobje in obliko
bivanja ali sredstev za vrnitev v matično državo ali tranzit,
 (H) za to osebo je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa v SIS ali v nacionalni
evidenci,
 (I) predstavlja grožnjo javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali
mednarodnim odnosom eni ali več državam članicam EU (vsaka država mora
navesti sklicevanje na nacionalno zakonodajo v zvezi s takšnimi primeri zavrnitve
vstopa).
Poleg analize razlogov zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav so analizirani tudi razlogi
za zavrnitev vstopa oseb, ki ima pravico do prostega gibanja po pravu EU, ki vključuje
pravico do vstopa na ozemlje drugih držav članic, ki pa ni absolutna.
Razlogi zavrnitve vstopa za osebe, ki ima pravico do prostega gibanja po pravu EU so:
 (A) nima veljavnega dokumenta za prestop meje,
 (B) nima vize ali dovoljenja za prebivanje,
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 (C) še ni potekel čas, za katerega mu je bil prepovedan vstop,
 (D) oseba predstavlja nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose,
 (E) oseba predstavlja nevarnost za javno zdravje.
Zavrnitveni razlogi so najpomembnejši in hkrati osrednji del akta zavrnitve vstopa, saj so
del izreka. Pri razlogih, ki prehajajo iz upravnega postopka na področje kazenske
zakonodaje so analizirani tudi detajli, indici in dokazi, ki utemeljujejo sum, da je bilo
storjeno kaznivo dejanje ponarejanja listin.
Pri veljavnih dokumentih za prestop državne meje in ponarejanju le-teh, so preučeni
različni dokumenti, s katerimi se sme prestopiti državno mejo (osebne izkaznice, potni
listi, pomorske ali brodarske knjižice, prepustnice, listine po bilateralnih sporazumih,
vizumi, dovoljenja za prebivanje in žigi mejne kontrole).
Analiza se je posebej osredotočila na namen in pogoje bivanja. Državljan tretje države
mora ob vstopu z različnimi dokumenti dokazati, s kakšnim namenom vstopa, kako dolgo
namerava ostati in na kakšen način bo zapustil to območje. Policist je na podlagi različnih
dokazil dolžan preveriti in ugotoviti te pogoje in namen bivanja v državi. Pogoji vstopa so
neposredno odvisni od namena. Državljan tretje države opraviči svoje bivanje v državi z
dokazili, ki so različna glede na to ali bo vstopil z namenom poslovnega potovanja, z
namenom študija ali drugih vrst usposabljanj, z namenom turističnega potovanja ali za
potovanja v zasebne namene, ali z namenom udeležbe na političnih, znanstvenih,
kulturnih, športnih ali verskih dogodkih ali zaradi drugih razlogov.
Policisti na vstopu v državo preverjajo tudi, koliko časa je tujec že pred tem vstopom bival
znotraj schengenskega območja, saj je z zakonodajo predpisano, da sme znotraj
schengenskega območja v okviru 180-dnevnega obdobja ostati le največ 90 dni, nato
mora območje zapustiti. Države članice so si prvi vstop tujca tolmačile različno, zato je
bila skozi sodbo Sodišča EU tolmačena razlaga pojma »prvi vstop«. Kljub tej razlagi je bilo
potrebno pregledati še druge mednarodne sporazume, saj za vse državljane tretjih držav
ne velja enaka definicija dovoljenega časa bivanja. Med njimi so Antigva in Barbuda,
Bahami, Barbadosom, Brazilija, Saint Kitts in Nevis, Mauritius, Sejšeli, Kanada, Nova
Zelandija in ZDA.
Posebna značilnost mejne kontrole so žigi mejne kontrole, ki so enotni za vse države
članice schengenskega območja. Ti dokazujejo, da so tujci (državljani tretjih držav)
legalno vstopili na schengensko območje ter da znotraj tega območja niso prekoračili
dovoljenega časa bivanja.
Pri državljanih tretjih držav je razlog za izvedbo postopka zavrnitve vstopa tudi
pomanjkanje zadostnih sredstev za prebivanje. Višina potrebnih sredstev je natančno
predpisana, tujec pa ne sme imeti razpisanega ukrepa zavrnitev vstopa v SIS ali v
nacionalni zakonodaji.
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Procesna analiza se je posebej osredotočila tudi na pojme javni red, notranja varnost,
javno zdravje in varnost za mednarodne odnose. Pri analiziranju je bilo ugotovljeno, da so
ti pojmi zelo široki pojmi, zato bi si jih lahko razlagali različno. Analizirani so bili skozi
jezikovno razlago v različnih jezikih in skozi interpretacijo določenih avtorjev. Tudi
zakonodajalec je posamezni pojem še dodatno razložil v navodilu o zavrnitvi vstopa.
Mednarodna primerjava je narejena s Hrvaško, ki je le članica EU, ne pa tudi
schengenskega območja. Postopek zavrnitev vstopa in izdaja akta o zavrnitvi vstopa v
Hrvaško je po 1. 7. 2013 podoben kot v Sloveniji. Slovenija in Hrvaška se v teh postopkih
razlikujeta le v tem, da Hrvaška še nima zunanje schengenske meje. Skozi to primerjavo
je bilo ugotovljeno, da Hrvaška sledi 7. členu Protokola št. 19, ki določa, da morajo nove
članice EU v celoti uveljaviti schengenski pravni red.
Procesna analiza izdaje obeh upravnih aktov zavrnitve vstopa je bila preverjena še z
empirično analizo prometa potnikov in z obsegom izdaje teh dveh aktov. Rezultati analize
so pokazali, da se promet državljanov tretjih držav na vstopu na slovenskem delu zunanje
schengenske meje zmanjšuje ob istočasnem povečevanju prometa oseb, ki imajo pravico
do prostega gibanja po pravu EU. Tem ugotovitvam sledi tudi obseg izdanih aktov o
zavrnitvi vstopa. Pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, ki
vključuje tudi pravico do vstopa, ki pa ni absolutna, je bilo v obdobju med leti 2008 –
2012 zavrnitev vstopa zelo malo, le 34 oseb, zato sem se osredotočila na analizo
zavrnjenih državljanov tretjih držav. Pri slednjih je število izdanih upravnih aktov o
zavrnitvi vstopa na slovenskem delu zunanje schengenske meje skozi vsa leta približno
enako in se giblje okrog 8000 zavrnjenih državljanov tretjih držav letno. V petletnem
preučevanem obdobju med leti 2008 in 2012 je bilo tako zavrnjenih 40351 tujcev, kar v
predstavlja 8,3% vseh zavrnjenih državljanov tretjih držav znotraj 26-terice držav članic
schengenskega območja. Najpogostejši razlog zavrnitve vstopa na slovenskem delu je
zavrnitev po točki C iz akta »Zavrnitev vstopa na meji«, ki je najpogostejši tudi na
območju 26-terice schengenskih držav, kar kaže na velik migracijski pritisk na to območje.
V Sloveniji tej točki sledijo točka I, ki je največkrat povezana z zavrnitvijo vstopa iz cestno
prometnih prekrškov (tehnična brezhibnost vozila). Sledi točka H, ki je posledica tega, da
je bil tujec v preteklosti na schengenskem območju že obravnavan zaradi prepovedanih
dejanj in so mu zaradi tega izrekli ukrep zavrnitve vstopa v SIS in točka F, ker je tujec
prekoračil dovoljen čas bivanja. Temu razlogu bo potrebno v bodoče posvečati večjo
pozornost, saj posledično povzroča nezakonitost prebivanja in s tem delo na črno,
povečuje nedovoljena ravnanja tujcev in podobno. Na območju 26-terice točki C sledi
točka E nima ustrezne dokumentacije, s katero bi dokazal namen vstopa in točka G
premalo finančnih sredstev. To odstopanje je povezano tudi s spremembo dveh uredb EU,
ki sta olajšale vstop državljanom zahodnega Balkana. Prav tako je analiza pokazala, da se
zavrnitveni razlogi iz leta v leto spreminjajo.
Vse države 26-terice nimajo zunanje kopenske schengenske meje, imajo pa zunanjo
zračno ali vodno. Slovenija je pomembna država schengenskega območja, saj zaseda peto
mesto po številu vseh zavrnitev gledano na vse meje, in kar tretje mesto po številu
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zavrnjenih državljanov tretjih držav na zunanjih kopenskih schengenskih mejah. Pred njo
sta samo Poljska in Madžarska.
Na slovenskem delu zunanje schengenske meje so bili zavrnjeni tretji državljani iz 97.
držav sveta. Največ jih je bilo iz neposredne soseščine, predvsem državljani Hrvaške,
Srbije in Bosne in Hercegovine. Na območju 26-terice pa so bili zavrnjeni tretji državljani
iz 143. držav. Tudi tam so bili najpogosteje zavrnjeni državljani sosednje Ukrajine in
Ruske federacije.
Pritožb na izdane upravne akte zavrnitve vstopa je prav tako zelo malo, kar kaže, da
slovenski policisti že na prvi stopnji vodijo upravni postopek ustrezno. To kaže tudi sodno
varstvo, saj je bila v letih 2010-2012 le ena sodba v prid državljana tretje države.
Zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav je v celoti predpisana s pravom EU. Gre za
specifičen upravni postopek policije v vseh državah schengenskega območja, ki posega v
svobodo gibanja, zato je pomembno, da so pogoji za zavrnitev tujca, ki so osrednji del
upravnega akta, ki ga izda policija, tako natančno določeni.
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PRILOGE
Priloga 1: Obrazec »Zavrnitev vstopa na meji«
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Priloga 2: Obrazec »Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo«
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Priloga 3: Odločbo o zavrnitvi vstopa v Republiko Hrvaško za državljana tretje države

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
(MINISTRY OF THE INTERIOR)

POLICIJSKA UPRAVA ______________________
(POLICE ADMINISTRATION)

POLICIJSKA POSTAJA _____________________
(POLICE STATION)

Broj:____________________________________
(Number:)

________________________________________
(mjesto i datum)
(Place and date)

Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13) donosi se:
Pursuant to Article 38 Paragraph 1 of the Aliens Act (Croatian Official Gazette 130/11 i 74/13) the following is being issued

RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU
REFUSAL OF ENTRY INTO THE REPUBLIC OF CROATIA

Dana ______ u ________ sati, na graničnom prijelazu _____
(On)

(at)

(hours), at the Border Crossing Point

policijski službenik _________________________________,
(police officer)

nakon provedene granične kontrole, odbio je
(having conducted border checks, refused entry)

ulazak u Republiku Hrvatsku strancu:
(into the Republic of Croatia to the following foreign national:)

☐ Ime_______________________, prezime _____________,
(First name)

(Surname)

otac/majka __________________,
(Father/Mother)

datum rođenja ___________, mjesto rođenja ____________,
(Date of birth)

(Place of birth)

spol M/Ž
(Gender M/F)

državljanstvo ___________, prebivalište ________________
(Nationality)

(Permanent residence)

vrsta putne isprave _______________, broj____________,
(Type of travel document)

(Document number)

izdana u _____________ dana ______________,
(Place of issue)

(Date of issue)

broj vize ______________ vrsta ________ izdana od _____ vrijedi od ______ do ________,
(Visa number)

(Type of visa)

(Issued by)

(Valid from)

koji je doputovao iz _______, s prijevoznim sredstvom ____.
(Arriving from (country))

(by – means of transport).
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(to)

☐ Stranac je obaviješten da mu je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku
A foreign national has been informed that he/she has been refused entry into the Republic of Croatia

iz sljedećih razloga jer (zaokružiti potrebno):
due to the following reasons (circle applicable):

(A) nema valjanu putnu ispravu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice
has no valid travel document or other document used to cross the state border

(B) ima krivotvorenu ispravu
has a false/countrefeit/forged document

(C) nema valjanu vizu ili odobrenje boravka
has no valid visa or stay permit

(D) ima krivotvorenu vizu ili odobrenje boravka
has a false/countrefeit/forged visa or stay permit

(E) nema odgovarajuću dokumentaciju kojom bi opravdao svrhu i uvjete svog boravka
Nisu dostavljeni na uvid sljedeći dokumenti: _______________::_______________________
has no appropriate documentation justifying the purpose and condition of stay.
The following documents could no be provided __________________________________________________________.

(F) već je boravio tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci na državnom području
has already stayed for three months during a six-month period on the state territory

(G) nema dovoljno sredstava za uzdržavanje s obzirom na trajanje i vrstu boravka ili sredstava za
povratak u državu porijekla ili tranzita
does not sufficient means of subsistence in relation to the period and form of stay, or the means to return to the country of origin or transit

(H) ima upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS) u svrhu zabrane ulaska
an alert for the purpose of refusing entry in the Schengen Information System (SIS) has been issued

(I) ima zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj
a prohibition of entry and stay in the Republic of Croatia has beenissued

(J) predstavlja prijetnju javnom poretku, nacionalnoj sigurnosti ili javnom zdravlju.
poses a threat to public order, national security or public health.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja stranac može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana odbijanja ulaska.
Žalba se podnosi Povjerenstvu za žalbe koje odlučuje o žalbama u postupcima koji se vode
sukladno odredbama Zakona o strancima putem nadležne diplomatske misije, odnosno
konzularnog ureda Republike Hrvatske. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Legal remedy:
A foreign national is entitled to appeal within 15 days following the refusal of entry. The appeal shall be lodged at the Commission for appeal
which decides on appeals in proceedings conducted pursuant to the provisions of the Aliens Act through the competent diplomatic mission or
consular post of the Republic of Croatia. The appeal does not postpone the enforcement of the refusal of entry.

Napomena:
(Note)

POLICIJSKI SLUŽBENIK:

MP

PREUZEO STRANAC::

(POLICE OFFICER)

L.S.

(DOCUMENT SERVICE ACKNOWLEDGED BY:)

______________________________
(Potpis policijskog službenika)

___________________________
(Datum uručenja i potpis stranca)

(signature)

(foreign national's signature, date )
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Priloga 4: Odločbo o zavrnitvi vstopa v Republiko Hrvaško za državljana držav članic Evropskega
gospodarskega prostora

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
(MINISTRY OF THE INTERIOR)

POLICIJSKA UPRAVA ______________________
(POLICE ADMINISTRATION)

POLICIJSKA POSTAJA _____________________
(POLICE STATION)

Broj:____________________________________
(Number:)

________________________________________
(mjesto i datum)
(Place and date)

Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13) donosi se:
Pursuant to Article 38 Paragraph 1 of the Aliens Act (Croatian Official Gazette 130/11 i 74/13) the following is being issued

RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU
REFUSAL OF ENTRY INTOTHE REPUBLIC OF CROATIA
Dana ______ u ________ sati, na graničnom prijelazu _____
(On)

(at)

(hours), at the Border Crossing Point

policijski službenik _________________________________,
(police officer)

nakon provedene granične kontrole, odbio je
(having conducted border checks, refused entry)

ulazak u Republiku Hrvatsku državljaninu države članice Europskog gospodarskog prostora:
(into the Republic of Croatia to the following national of member state of the European Economic Area)

☐ Ime_______________________, prezime _____________,
(First name)

(Surname)

otac/majka __________________,
(Father/Mother)

datum rođenja ____________, mjesto rođenja ______________,
(Date of birth)

(Place of birth)

spol M/Ž
(Gender M/F)

državljanstvo _____________, prebivalište ________________
(Nationality)

(Permanent residence)

vrsta putne isprave _______________, broj_________,
(Type of travel document)

Document (number)

izdana u _____________ dana ___________,
(Place of issue)

(Date of issue)
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koji je doputovao iz _______, s prijevoznim sredstvom ______.
(Arriving from (country))

(by – means of transport).

☐ Državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora je obaviješten da mu je odbijen
A national of member state of the European Economic Area has been informed that he/she has been refused

ulazak u Republiku Hrvatsku iz sljedećih razloga jer (zaokružiti potrebno):
entry into the Republic of Croatia due to the following reasons (circle applicable):

a) ne posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu koja služi za prelazak državne granice
(članak 154. stavak 1. točka 1. Zakona o strancima),
does not possess a valid travel document or identity card used to cross the state border (Article 154 Paragraph 1
Subparagraph 1 of the Aliens Act),

b) ima zabranu ulaska i boravka (članak 154. stavak 1. točka 2. Zakona o strancima),
has been issued a prohibition of entry and stay in the Republic of Croatia (Article 154 Paragraph 1 Subparagraph 2 of the
Aliens Act),

c) predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje (članak 154. stavak
1. točka 3. Zakona o strancima),
poses a threat to public order, national security or public health (Article 154 Paragraph 1 Subparagraph 3 of the Aliens Act).

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora može podnijeti
žalbu u roku od 15 dana od dana odbijanja ulaska. Žalba se podnosi Povjerenstvu za žalbe
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske putem nadležne diplomatske misije, odnosno
konzularnog ureda Republike Hrvatske. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Legal remedy:
A national of member state of the European Economic Area is entitled to appeal within 15 days following the refusal of
entry. The appeal shall be lodged at the Commission of the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia through the
competent diplomatic mission or consular post of the Republic of Croatia. The appeal does not postpone the enforcement of
the refusal of entry.

Napomena:
(Note)

POLICIJSKI SLUŽBENIK:

MP

PREUZEO:

(POLICE OFFICER)

L.S.

(DOCUMENT SERVICE ACKNOWLEDGED BY:)

___________________________
(Datum uručenja i potpis)

______________________________
(Potpis policijskog službenika)

(signature, date)

(signature)
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Priloga 5: Odločbo o zavrnitvi vstopa v Republiko Hrvaško za družinskega člana državljana države
članice Evropskega gospodarskega prostora

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
(MINISTRY OF THE INTERIOR)

POLICIJSKA UPRAVA ______________________
(POLICE ADMINISTRATION)

POLICIJSKA POSTAJA _____________________
(POLICE STATION)

Broj:____________________________________
(Number:)

________________________________________
(mjesto i datum)
(Place and date)

Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13) donosi se:
Pursuant to Article 38 Paragraph 1 of the Aliens Act (Croatian Official Gazette 130/11, 74/13) the following is being issued

RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU
REFUSAL OF ENTRY INTOTHE REPUBLIC OF CROATIA
Dana ______ u ________ sati, na graničnom prijelazu _____
(On)

(at)

(hours), at the Border Crossing Point

policijski službenik __________________________________,
(police officer)

nakon provedene granične kontrole, odbio je
(having conducted border checks, refused entry)

ulazak u Republiku Hrvatsku članu obitelji državljanina države članice Europskog gospodarskog
prostora:
(into the Republic of Croatia to the following family member of the member state national of the European Economic Area):

☐ Ime ______________________, prezime _______________,
(First name)

(Surname)

otac/majka __________________,
(Father/Mother)

datum rođenja _______________, mjesto rođenja ___________,
(Date of birth)

(Place of birth)

spol M/Ž
(Gender M/F)

državljanstvo ______________, prebivalište _______________
(Nationality)

(Permanent residence)

vrsta putne isprave _______________, broj_________,
(Type of travel document)

(Document number)
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izdana u _____________ dana ___________,
(Place of issue)

(Date of issue)

broj vize _________ vrsta _________ izdana od ___________
(Visa number)

(Type of visa)

(Issued by)

vrijedi od _____________ do _____________
(Valid from)

(to)

koji je doputovao iz ________, s prijevoznim sredstvom ______.
(Arriving from (country))

(by – means of transport).

☐ Član obitelji državljanina države članice Europskog gospodarskog prostora je obaviješten
A family member of the member state national of the European Economic Area has been informed that he/she has been

da mu je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku iz sljedećih razloga jer (zaokružiti potrebno):
refused entry into the Republic of Croatia due to the following reasons (circle applicable):

a) ne posjeduje valjanu putnu ispravu koja služi za prelazak državne granice (članak 167. stavak 1.
točka 1. Zakona o strancima),
does not possess a valid travel document used to cross the state border (Article 167 Paragraph 1 Subparagraph 1 of the
Aliens Act),

b) ima zabranu ulaska i boravka (članak 167. stavak 1. točka 2. Zakona o strancima),
has been issued a prohibition of entry and stay in the Republic of Croatia (Article 167 Paragraph 1 Subparagraph 2 of the
Aliens Act),

c) predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje (članak 167. stavak
1. točka 3. Zakona o strancima),
poses a threat to public order, national security and public health (Article 167 Paragraph 1 Subparagraph 3 of the Aliens
Act).

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja član obitelji državljanina države članice Europskog gospodarskog prostora
može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana odbijanja ulaska. Žalba se podnosi Povjerenstvu
za žalbe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske putem nadležne diplomatske misije,
odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Legal remedy:
A family member of the member state national of the European Economic Area is entitled to appeal within 15 days following
the refusal of entry. The appeal shall be lodged at the Commission of the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia
through the competent diplomatic mission or consular post of the Republic of Croatia. The appeal does not postpone the
enforcement of the refusal of entry.

Napomena:
(Note)

POLICIJSKI SLUŽBENIK:

MP

PREUZEO:

(POLICE OFFICER)

L.S.

(DOCUMENT SERVICE ACKNOWLEDGED BY:)

___________________________
(Datum uručenja i potpis)

______________________________
(Potpis policijskog službenika)

(signature, date)

(signature)
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Priloga 6: Soglasje za pridobitev podatkov iz baz policije
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