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Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Dejanja Kaloha v zvezi z 
ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne 
zaščite

Zveza: vaš dopis št. 020-07/19-1171/2, z dne 25. 7. 2019

Spoštovani,

priloženo vam pošiljamo odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Dejanja Kaloha v zvezi z 
ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne zaščite, in sicer v delu, ki 
sodi v pristojnost Ministrstva za pravosodje. 

Lepo pozdravljeni, 

Andreja KATIČ
ministrica

Priloga: kot v besedilu.
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ODGOVOR NA POSLANSKO VPRAŠANJE
mag. Dejana Kaloha

v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne zaščite

Dne 25. 7. 2019 ste name in na ministra za notranje zadeve naslovili pisno poslansko vprašanje  
v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov za pridobitev mednarodne zaščite, na 
katerega v nadaljevanju podajam odgovor v delu, ki sodi v pristojnost Ministrstva za pravosodje.

Na dan 30. 7. 2019 je bilo skupno število oseb, ki so v zaporu oziroma priporu zaradi 
tihotapstva oziroma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države 189, 
od tega 78 obsojencev in 111 pripornikov. 

Državljanstva oseb, ki so v zaporu oziroma priporu zaradi tihotapstva oziroma kaznivega 
dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države: 

Afganistan 6
Albanija 6
Avstrija 2
Bolgarija 4
Bosna in Hercegovina 4
Brazilija 1
Egipt 1
Gruzija 1
Gruzija 2
Hrvaška 18
Indija 1
Irak 5
Iran 2
Italija 10
Kitajska 1
Kosovo 14
Libanon 1
Madžarska 2
Makedonija 2
Maroko 1
Mehika 1
Nemčija 1
Pakistan 31
Republika Slovenija 16
Romunija 4
Rusija 1
Sirija 4
Srbija 35
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Tunizija 2
Turčija 5
Ukrajina 2
Velika Britanija 2
Zvezna Republika Jugoslavija 1
SKUPAJ 189

Slovenski kazenskopravni sistem od uveljavitve novega Kazenskega zakonika v letu 2008 (v 
nadaljevanju KZ-1)1 ni več poznal klasične kazni izgona tujca iz države, pač pa je bila možnost 
izgona tujca iz države določena kot ena od pravnih posledic obsodbe (v obliki izgube pravice 
tujca do prebivanja v Republiki Sloveniji), ki bi morala biti v skladu z 78. členom KZ-1 ustrezno 
opredeljena in postopkovno izpeljana v področni zakonodaji. 

Z novelo KZ-1E2, ki je začela veljati julija 2017, pa sta bila dopolnjena 43. in 44. člen KZ-1 ter 
dodan nov 48.a člen KZ-1, s katerimi je bila ponovno določena stranska kazen izgona tujca iz 
države. Glede na navedeno se stranska kazen izgona tujca iz države v kazenskem postopku 
lahko izreka za kazniva dejanja, storjena po uveljavitvi novele KZ-1E – torej po 2. 7. 2017.  

Stranska kazen izgona tujca iz države je bila v KZ-1 uvedena v skladu z Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. 4. 2004 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, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (v nadaljevanju Direktiva 
2004/38/ES)3, ki v 27. do 33. členu določa omejitve glede izgona kot stranske kazni. 

V zvezi z državljani držav članic Evropske unije in njihovimi družinskimi člani mora biti izgon 
dodatno utemeljen v osebnih okoliščinah oziroma obnašanju posameznika, ki povzroča resno 
grožnjo javnemu redu ali javni varnosti. Torej mora iz osebnega obnašanja ali okoliščin 
posameznika izhajati resnična, sedanja in dovolj resna grožnja, ki prizadene osnovne interese 
družbe; za kar ne zadoščajo utemeljitve, ki niso neposredno povezane s podrobnostmi 
posameznega primera, ali ki bi se nanašale na splošno preventivo. V zvezi z državljani držav 
Evropske unije in njihovimi družinskimi člani, ki v drugi državi članici živijo že vsaj deset let, 
morajo za izgon poleg navedenega (resna grožnja) obstajati tudi nujni razlogi javne varnosti.

V skladu z načelom enakosti pred zakonom so v 48.a členu KZ-1, ki določa stransko kazen 
izgona tujca iz države, upoštevane zahteve iz Direktive 2004/38/ES ne glede na državljanstvo 
storilca. Kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se storilcu lahko ta stranska kazen izreče, so 
opredeljena kot tista, za katera se sme izreči glavna kazen več kot dveh let zapora, ob 
dodatnem pogoju, da je na podlagi osebnih okoliščin storilca podana resna grožnja za javni red 
ali javno varnost.

Glede na navedeno ocenjujemo, da je stranska kazen izgona tujca iz države v KZ-1 določena 
skladno s pravnim redom Evropske unije. Glede na prej navedeni datum uveljavitve novele KZ-
1E in obrazloženo upoštevanje načela zakonitosti v kazenskem pravu tudi še ni mogoče na 
podlagi izkušenj iz uporabe obravnavanih določb v praksi ocenjevati njihove ustreznosti. Zato 
zaenkrat sprememb KZ-1 v obravnavanem delu ne načrtujemo.

                                                  
1 KZ-1, Uradni list RS, št. 55/08. 
2 Uradni list RS, št. 27/17.
3 UL L 158/77 z dne 30. 4. 2004.
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Poudariti pa je treba tudi, da se lahko kazenska sankcija, vključno z izgonom tujca iz države, 
izreče le po končanem kazenskem postopku, tako da o takojšnjem izgonu tujca zaradi storitve 
kaznivega dejanja ni mogoče govoriti. 
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