
 

 

 

 

 

Gibanje 

MLADI RAZISKOVALCI KOROŠKE 

Raziskovalno področje: GEOGRAFIJA 

 

POZOR!  

DRŽAVNA MEJA 

Raziskovalna naloga 

 

 

Avtorja: Hana Eva Habjan, 7. b 

               Denis Krajnc, 7. b 

Mentor: Branka Roškar, prof. geografije in teologije 

Leto izdelave: 2018/2019 

Šola: OŠ Radlje ob Dravi 

 

 



 

 

1 

KAZALO VSEBINE 

POVZETEK ................................................................................................................ 2 

1 UVOD ...................................................................................................................... 3 

1.1 NAMEN NALOGE ............................................................................................. 3 

1.2 METODE DELA ................................................................................................ 3 

2 DRŽAVNA MEJA ................................................................................................. 4 

2.1 OBLIKE MEJA ............................................................................................... 5 

2.1.1 ODPRTA MEJA ...................................................................................... 5 

2.1.2 NADZOROVANA MEJA .......................................................................... 6 

2.1.3 ZAPRTA MEJA ....................................................................................... 6 

2. 2    VRSTE MEJA................................................................................................ 7 

2.2.1 NARAVNA MEJA .................................................................................... 7 

2.2.2 DOLOČENA MEJA ................................................................................. 7 

2.3     ZANIMIVOSTI ............................................................................................... 7 

2.3.1     ENKLAVA ............................................................................................... 8 

2.3.2     EKSKLAVA ............................................................................................. 8 

3 MEJA SLOVENIJE ............................................................................................ 11 

4 RAZISKOVALNI DEL ........................................................................................ 13 

4.1 HIPOTEZA 1 ................................................................................................... 20 

4.2 HIPOTEZA 2 ................................................................................................... 13 

4.3 HIPOTEZA 3 ................................................................................................... 22 

4.4 HIPOTEZA 4 ................................................................................................... 25 

4.5 HIPOTEZA 5 ................................................................................................... 27 

5 REZULTATI ....................................................................................................... 28 

6 ZAKLJUČEK ...................................................................................................... 29 

7 VIRI IN LITERATURA ........................................................................................ 30 

8 PRILOGA .......................................................................................................... 33 

 

  



 

 

2 

POVZETEK 

 

Meje so črte, ki povezujejo ali ločujejo. Včasih jih v naravi jasno vidimo ali pa so 

zabrisane. Slovensko ozemlje je času svojega obstoja večkrat spremenilo mejo 

svojega ozemlja, ljudje so ostali zunaj, za državno mejo, na ozemlju sosednje države, 

zato se slovensko narodnostno ozemlje ne ujema s slovenskim državnim ozemljem.   

Meje so lahko naravne ali pa določene umetno.  

Veliko je (bilo) razprav in aktivnosti za in proti postavitvi ograje na slovensko-hrvaški 

državni meji, kjer prestopa v Evropsko unijo tudi veliko nelegalnih migrantov. A 

Slovenija ni edina, ki je na meji postavila ograjo. Cilj postavljene ograje je boljši nadzor 

nad migracijami. Na ozemlju Slovenije imamo tudi hrvaško eksklavo. Ker se običajno 

državna meja ne določa na terenu, se zgodi, da poteka mejna črta čez stavbe, dvorišča 

in trge. 

 

Ključne besede: meja, državna meja, fizična ovira na meji, Slovenija 
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1 UVOD 

 

Zadnje leto se v medijih veliko govori o migracijah, o strahu pred njimi, o varovanju 

slovenskega ozemlja. Na eni strani poslušamo ljudi, ki pravijo, da je potrebno meje 

odpreti, da je potrebno dati vsem priložnost za boljše življenje. Na drugi strani se pojavi 

strah in dvom v priseljence. Ker jih ne poznamo, se je potrebno pred njimi zaščititi. 

Pojavlja se vprašanje, kako se pred njimi ubraniti in zavarovati svoje imetje, svoje 

življenje. 

Iz tega strahu se rodijo zidovi, ograje. Množice, ki je izkoriščana in se bori za svoje 

preživetje, ne moreš ustaviti drugače. Na meji med ZDA in Mehiko se načrtuje ogromen 

mejni zid, ki bo nadomestil trenutno ograjo, ki je preveč prehodna. V Venezueli svojim 

prebivalcem ne pustijo, da bi zapustili državo. Kljub temu da nimajo hrane in zdravil ter 

da vladajo neredi, humanitarni pomoči ne dovolijo prihoda v državo.   

Na drugi strani imamo meje, ki so enostavno prehodne. Po mejah so speljane 

kolesarske, panoramske poti … Predvsem velja to za države v schengenskem 

območju Evropske unije.  

 

1.1 NAMEN NALOGE 

 

Namen naloge je bil z raziskovalnim delom dokazati postavljene hipoteze. Torej 

dokazati, da je Slovenija še edina država v Evropi, ki nima rešenega mejnega 

vprašanje. Dokazati sva želela tudi, da je samo na južni meji med Slovenijo in Hrvaško 

postavljena žična ograja in da je postavitev te ograje leta 2015 močno zmanjšala 

prehod nezakonitih migrantov na ozemlje Slovenije. Želela sva tudi preveriti, koliko 

vrstniki na najini šoli poznajo slovensko mejo in njeno problematiko. 

Nalogo sva razdelila na tri večje dele: prvega, ki govori o državnih mejah na splošno 

in o slovenski meji; drugega, v katerem sva se posvetila svojim hipotezam in tretjega, 

v katerem so zaključek in rezultati.  

 

1.2 METODE DELA 

 

Pri pisanju raziskovalne naloge sva iz literature in spletnih virov zbirala podatke, ki sva 

jih nato analizirala in uporabila v nalogi. 

Poleg tega sva izvedla anketo, v kateri je sodelovalo 148 učencev sedmih, osmih in 

devetih razredov OŠ Radlje. Zbrano gradivo sva analizirala in ga kritično obravnavala. 
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2 DRŽAVNA MEJA 

 

Državna meja je meja med dvema državama, določena po mednarodnem sporazumu, 

ki upošteva obstoječe družbene, kulturne in naravne meje. (1) 

Mejna črta je namišljena ali označena črta, ki lahko poteka po kopnem, morju, rekah 

in jezerih ter deli območje med državami. Mejna črta ne poteka samo na površini 

zemlje, ampak poteka tudi v zraku in pod zemljo. (1) 

Državne meje imajo danes dve nalogi. Varovati morajo območje, ki ga omejujejo in 

nadzorovati pretok ljudi, ki prestopajo mejo v eno ali drugo smer. Meje omogočajo 

državam, da bolje nadzorujejo gibanje svojih prebivalcev. 

Na ozemlju znotraj državnih meja veljajo pogoji, ki jih določi politika posamezne 

države.  

Meje se skozi zgodovino spreminjajo. To se lahko zgodi z nasiljem, ko prebivalci 

sosednjega območja na silo prevzamejo ozemlje. Včasih se z ozemljem trguje (kupuje 

in prodaja) kot v primeru Aljaske, ki so jo ZDA odkupile od Rusije. Velikokrat po vojnah 

mejo določijo različni mednarodni sporazumi ali pogodbe (Osimski sporazumi, 

Rapalska pogodba …). (2) 

Državne meje zelo vplivajo na potovanje in migracije svetovnega prebivalstva. V večini 

primerov prebivalci potujejo znotraj svoje države. Če pa imajo države sorodne politične 

sisteme in so podobno gospodarsko razvite, so njihove meje bolj odprte. Takšen primer 

so države schengenskega območja EU. Nasprotje tega je meja med Severno in Južno 

Korejo, kjer je na mejnem območju vojaška cona in je to trenutno najbolj zastražena 

oz.  zaprta meja na svetu.   

Meje služijo tudi za zaščito naravnih virov. Velikokrat mejni spori nastanejo ravno 

zaradi naravnih virov. Sudan in Egipt sta se desetletja prepirala za regijo Hala'ib, ki je 

bogata z manganom, ki je zelo pomemben v proizvodnji železa in jekla. Sudan trdi, da 

bi to ozemlje moralo upravičeno pripadati njemu, trenutno pa je pod upravo Egipta. (2) 

Velikokrat meje delijo skupine ljudi, ki imajo skupno vero, narodnost, kulturo, jezik. 

Takšna meja je npr. meja med Severno in Južno Korejo. Nemški narod je bil med leti 

1949 in 1989 razdeljen na Vzhodno in Zahodno Nemčijo. Obe meji sta bili popolnoma 

politični in sta predstavljali mejo med demokratičnim in komunističnim delom. Nemčija 

se je leta 1990 ponovno združila. (2) 

Če želi kakšna etnična skupina znotraj že neke države oblikovati svojo, neodvisno 

državo, lahko to privede do demonstracij, nemirov ali celo do vojne. Takšni primeri so 

npr. Kudi, Katalonci, Baski … Območje Balkana je bilo v preteklih desetletjih znano po 

etničnih konfliktih in sporih na meji, saj je bilo več različnih narodov združenih v 

Jugoslaviji. 
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Primer mirne določitve meje po glasovanju ljudstva je Južni Sudan. Leta 2011 so 

državljani Južnega Sudana glasovali za odcepitev. Predsednik se je z voljo ljudstva 

strinjal.  Predlagana meja med dvema novonastalima državama ni bila sporna. Regije 

so etnično in versko ločene, pri čemer arabski del prevladuje v Sudanu, katoliški v 

Južnem Sudanu. (2) 

Mejo prestopamo na mejnih prehodih. To je kraj, ki je določen za kontroliran prehod 

državne meje. 

 

2.1 OBLIKE MEJA 

 

Vsaka država lahko  postavi svoje zahteve, kaj morajo imeti nedržavljani, da lahko 

prestopijo mejo in nekaj časa bivajo v njej. To so npr. vizum, delovna dovoljenja, 

»zelene karte«. 

Države na različne načine pristopajo k varovanju svojega ozemlja. Večina držav ima 

ob svojih mejah neko obliko mejnega nadzora. Med nekaterimi mejami posebnega 

nadzora ni. Drugo nasprotje so državne meje, kjer je prehod zavarovan z vojsko ali s 

fizično oviro. 

Meje skozi zgodovino spreminjajo obliko, npr. meja med Indijo in Bangladešem je v 

procesu spreminjanja iz odprte v nadzorovano mejo z ograjevanjem. Indija želi 

ograjeno mejo, da lažje kontrolira pretoka ljudi med državama in preprečuje nezakonite 

migracije iz Bangladeša. (3)  

 

2.1.1 ODPRTA MEJA 

Ko govorimo o  odprti meji, s tem mislimo na prosti pretok ljudi, ki ne vključuje pretoka 

blaga in storitev. Odprta meja lahko poteka med dvema državama ali skupino držav, 

ki so se o tem dogovorile. Podobni koncept odprtih meja, ki omogočajo tudi prost pretok 

blaga in storitev je prosta trgovina. Praviloma imajo države z odprtimi mejami 

omogočeno tudi prosto trgovino, medtem ko imajo nekatere države omogočeno le 

prosto trgovino. (4) 

Meja je lahko odprta: 

 namerno, da omogoča prosti pretok ljudi; 

 kot posledica neustreznega varovanja/nadzora na meji in varovanja državnega 

ozemlja. 

Primer odprte meje so meje znotraj schengenskega območja med posameznimi 

državami članicami Evropske unije. (4) 

Drugi primer so meje znotraj ZDA, kjer med zveznimi državami lahko prehajamo brez 

večjih omejitev. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trgovina
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Zagovorniki odprtih meja pravijo, da bi lahko zmanjšali svetovno revščino, če bi med 

vsemi državami bile odprte meje, saj bi migrantom iz revnejših držav omogočili, da v 

državah gostiteljicah zaslužijo višje plače. Hkrati pa bi lahko pošiljali denar svojim 

sorodnikom v domače države. (4) 

Poznamo tudi pogojno odprto mejo. To je meja, kjer je za prestop potrebno upoštevati  

določene pogoje. Npr. potrebno je vložiti zahtevek, kjer vlagatelj napiše, da izpolnjuje 

te predpisane pogoje. (4)  

Primer pogojno odprte meje je meja države, ki omogoča pretok ljudem, ki bežijo pred 

nevarnostjo ali pa so življenjsko ogroženi. V tej državi zaprosijo za azil. O tem govori 

Konvencije o beguncih iz leta 1951. (4) 

 

2.1.2 NADZOROVANA MEJA 

Nadzorovana meja je meja, ki omogoča pretok ljudi med različnimi državami, vendar 

vsebuje določene pogoje, včasih tudi omejitve.  

Od osebe, ki želi prečkati mejo, se lahko zahteva: 

 pridobitev vizuma, 

 izkazovanje z osebnim dokumentom.  

Na nadzorovani meji se vedno uporablja kakšna metoda, s katero dokumentirajo in 

spremljajo gibanja ljudi čez mejo. To jim omogoča, da tudi kasneje kontrolirajo osebo, 

ki je vstopila na ozemlje določene države. Preverijo, če se drži predpisanih pogojev, ki 

so bili navedeni na vizumu. Postavlja tudi omejitve, kaj lahko človek, ki prečka mejo 

dela, npr. določa načine zaposlovanja, časovno obdobje, koliko dni lahko oseba 

legalno ostane v državi. (4) 

V večini primerov taka meja zahteva nekakšne pregrade (naravne ali umetne), kot so 

reke, morja ali ograje, ki omogočajo, da se mejne kontrole ne more obiti. V posameznih 

primerih se izvaja tudi notranja kontrola, da preverijo ali ljudje, ki so vstopili v državo, 

dejansko delujejo v skladu z zahtevami prestopa in ne prekoračijo dovoljenega časa 

za bivanje v državi. (4) 

Večina mednarodnih meja je nadzorovanih meja.  

2.1.3 ZAPRTA MEJA 

Zaprta meja je meja, ki preprečuje pretok ljudi med različnimi državami z omejenim 

prehodom. Take meje imajo po navadi ograje ali zidove, ki se jih lahko prečka le na 

določenih lokacijah. Ta mejna vrata se odprejo po navadi le za pretok ljudi v izjemnih 

okoliščinah. Najbolj znan primer zaprte meje je med Severno in Južno Korejo. Tudi 

Berlinski zid je bil zaprta meja. (4) 

Med Severno in Južno Korejo je na mejnem območju vojaška cona, ki je trenutno 

najbolj zastražena zaprta meja na svetu. Območje je široko 4 km in dolgo 243 km, 
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ločuje dve državi z bodečimi žičnimi ograjami, kopenskimi minami in oboroženimi 

stražarji. (4) 

Ko država zapre svoje meje in svojim prebivalcem ne dovoljuje svobodnega prehajanja 

(države z »zaprtimi mejami«), so te države nedemokratične. 

 

2. 2 VRSTE MEJA 

 

Potek meja so v preteklosti določali na različne načine.  

2.2.1 NARAVNA MEJA 

Včasih državna meja poteka po naravnih mejah, kot so reke (npr. Kolpa  med Slovenijo 

in Hrvaško), slemena gorovij (npr. Karavanke so meja med Slovenijo in Avstrijo ali 

Pireneji med Francijo in Španijo). 

 

2.2.2  DOLOČENA MEJA  

Velikokrat vprašanje meje postane sporno, ko o meji določajo tretje osebe, ki zasedejo 

določeno območje z ali brez privolitve domačinov. To se je npr. dogajalo v 19. stoletju 

na območju Afrike, ko so jo evropske države kolonizirale. Ker so si jo razdelili po svoje, 

večkrat kar po poldnevnikih in vzporednikih (predvsem Saharski del), niso upoštevali 

prejšnjih meja med posameznimi etničnimi ali političnih skupinami. Te meje obstajajo 

v glavnem še danes.  

 

2.3 ZANIMIVOSTI 

 

Država z največ sosednjimi državami je Kitajska, ki jih ima kar 16. Ena izmed  

zanimivosti ob prečkanju meje med Mongolijo in 

Kitajsko je, da morajo vlaki menjati kolesa, ker so 

proge na Kitajskem ožje kot v Mongoliji. To traja 

nekaj ur, potniki pa morajo biti ves čas na vlaku. 

(4) V Evropi je država z največ sosedami 

Nemčija.  

Vrh Mount Everesta je tudi najvišja državna meja 

na svetu,  in sicer med Kitajsko in Nepalom. 

Meja s Severno Korejo je najbolj varovana meja 

na svetu. 

Slika 1: Temneje kot je obarvana država, več 

sosednjih držav ima (5)  
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Najdaljšo mejo na svetu ima Rusija, ki je po površini največja država na svetu. Njena 

meja je dolga kar 20 017 km. (4) 

Državi z najdaljšo skupno mejo sta Kanada in ZDA. 

Meja je dolga 8 893 km. 

Najkrajšo mejo na svetu imata Maroko in Španija, in 

sicer je dolga 85 m. To je majhen kraj  Peñón de 

Vélez de la Gomera na polotoku, ki je bil do leta 1934 

otok, a močna nevihta je nanesla veliko peska in tako 

povezala otok s peščenim nasipom z afriško celino. 

Leta 1956, ko se je Maroko osamosvojil, je čez nasip 

nastala najkrajša mednarodna meja na svetu. (6) 

 

2.3.1 ENKLAVA 

To je ozemlje samostojne države, ki je z vseh strani obdano z ozemljem ene same tuje 

države, npr. San Marino, Vatikan, Monako. (8)  

 

 

 

 

 

 

2.3.2 EKSKLAVA 

Eksklava je od matične države prostorsko ločeno ozemlje, 

obdano z ozemljem druge države. (8) Naštetih je nekaj 

primerov eksklav v Evropi. 

1. Campione d'Italia je italijanska občina na obali 

Luganskega jezera, ki jo obdaja Švica. Jezero in gore 

občino ločujejo od italijanskega ozemlja. Kljub temu 

da je to italijansko ozemlje, tukaj ne veljajo pravila 

Evropske unije, ampak zakoni Švice, tudi denarna 

valuta je švicarski frank.  (10) 

 

 

2. Büsingen je nemška vas z okoli 1400 prebivalci, ki se 

razteza vzdolž Rena in je obdana s Švico. Vas ni del 

Evropske unije, saj ekonomsko sodi pod Švico. (11) 

Slika 5: S puščico je označeno 
ozemlje občine Campione d'Italia 
(10) 

Slika 6: Büsingen ekonomsko sodi k 
Švici (12) 

 

Slika 2: Najkrajša meja na svetu, dolga le 85 
m (7) 

Slika 4: Območje C je enklava 
(9) Slika 3: Območje D je 

eksklava države B (9) 
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3. Jungholz je avstrijska eksklava v Nemčiji. Z matično 

državo je povezana le preko gorskega vrha 

Sorgschrofen, ki je visok 1636 m. Prometna povezava z 

Avstrijo poteka po nemškem ozemlju. (13) 

 

 

4. Baarle je mesto, ki vsebuje tako belgijsko kot nizozemsko občino. Ozemlje je 

tako prepleteno, da so lahko sosedje v dveh različnih državah. Vsaka hiša je 

označena z belgijsko ali nizozemsko zastavo. V mestu živi okoli 9000 

prebivalcev in je dober primer čezmejnega sodelovanja, saj se večina trgovinic 

in gostišč nahaja na državni meji. Prebivalci se imajo za »Barlence« 

(Baarlenaars; niti ne za Nizozemce ne za Belgijce). (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Llivia je najstarejša eksklava v Evropi, velika 13 

km2.  Leži v Pirenejih. Ustanovili so jo že Rimljani. 

Danes leži to špansko ozemlje sredi francoskega 

ozemlja. V tej eksklavi veljajo španski zakoni, in  

tudi sicer je  ekonomsko povsem Španska. (17) 

 

 

Slika 7: Jungholz (14) 

Slika 9: Rumena barva 
predstavlja belgijsko ozemlje 
znotraj nizozemskega ozemlja  

(sveto rumena) (15) 

Slika 8: Meja deli hišo na 

nizozemsko in belgijsko (16) 

Slika 10: Španska enklava v 
Franciji (17) 
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6. Belgijski koridor Vennbahn se je razvil na območju nekdanje belgijske 

železnice, ki poteka po nemškem ozemlju južno od Achena. Danes je 

železniška proga zaprta, je pa na njej urejena kolesarska steza. Takoj ko 

zapustite stezo, ste že na nemškem ozemlju, sicer pa je na zahodnem delu 

nemška eksklava Ruitzhof. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred raziskovanjem nisva vedela, da takšne oblike ozemlja na območju Evrope 

obstajajo in da je prehajanje na teh območjih v veliki večini zelo preprosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Vennbahn (19) Slika 12: Ruitzhof je nemška enklava 
na belgijskem ozemlju, ki ga od 
Nemčije loči kolesarska steza (20) 
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3 MEJA SLOVENIJE 

Slovenska meja je dolga 1.382 km, od tega je 921 km kopenske, 413 km rečne in 48 

km morske meje. 

Z Avstrijo si delimo 330 km meje, od tega je 251 km kopenske in 79 km rečne meje. 

Meja je bila določena s Saintgermainsko pogodbo leta 1919 in Avstrijsko državno 

pogodbo leta 1955. 

Z Italijo mejimo v dolžini 280 km. Od tega je 201 km kopenske meje, 31 km meje 

poteka po reki in 48 km po morju. Meja je bila določena s Pariško mirovno pogodbo leta 

1947, z Londonskim memorandumom  leta 1954 in z Osimskimi sporazumi leta 1975. 

Z Madžarsko imamo najkrajšo mejo in znaša 102 km. Od tega je 89 km kopenske meje 

in 13 km rečne. Meja je bila določena s Trianonsko mirovno pogodbo leta 1920. 

S Hrvaško si delimo najdaljšo mejo, saj meri 670 km. Največ je kopenske meje, in sicer 

380 km. 290 km meje poteka po rekah. Meja s Hrvaško je bila dokončno določena s 

pomočjo arbitražnega sodišča leta 2017, a Hrvaška odločitve ne upošteva. (22) 

Vidnost mejnih oznak (mejnikov) in potek mejne črte v naravi sta pomembna za 

življenje obmejnega prebivalstva in izvajanje različnih izvajalcev gradbenih, kmetijskih 

ali drugih del neposredno ob državni meji. Vsako 

nedovoljeno poseganje preko državne meje je prekršek 

in se strogo kaznuje. (21)   Zato se mejni pas vsakih 5 

do 8 let pregleda in očisti vegetacije. Ker so vzhodna, 

severna in severovzhodna meja notranje meje 

schengenskega območja, so na mejnem območju 

prebivalci bolj aktivni in v več primerih poteka čezmejno 

sodelovanje. (25) 

Država ima z vsako sosednjo državo skupno 

dokumentacijo, ki jo sestavljajo: 

 opis meje, kjer je z besedami opisan potek 

državne meje; 

 seznam koordinat vseh mejnih znakov; 

 mejni načrt, kjer je na digitalni ortofoto posnetek  vrisana mejna črta in vsak 

mejni znak s svojo oznako. (21) 

 

Nadzor na mejah Republike Slovenije se izvaja, kot je zapisano v Zakonu o državnih 

mejah, in sicer tako, da se: 

 zavarujeta življenje in zdravje ljudi; 

 preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrški ter odkrivajo in prijemajo 

njihovi storilci; 

 preprečujejo nedovoljene migracije; 

Slika 13: Mejni načrt (23) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Saintgermainska_mirovna_pogodba_(1919)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrijska_dr%C5%BEavna_pogodba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrijska_dr%C5%BEavna_pogodba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pari%C5%A1ki_mirovni_sporazumi_(1947)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Londonski_memorandum
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osimski_sporazumi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEarska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trianonska_mirovna_pogodba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka
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 zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja; 

 preprečujejo in odkrivajo druge nevarnosti za javno varnost in red. (24) 

 

 

Slovenska meja se je skozi zgodovino 

spreminjala. Primer na sliki 14 kaže, kako 

se je v času 5. let premaknila zahodna meja 

in ni upoštevala slovenskega narodnega 

ozemlja.  

 

V Vrtojbi ob nekdanji italijansko-

jugoslovanski državni meji še danes stoji 

vojaški stražni stolp, ki  ga je leta 1948 

postavila jugoslovanska vojska in ga 

uporabljala za nadzor meje vse do leta 

1991. Leta 2006 ga je Goriški muzej 

spremenil v majhen spominski muzej. V 

njem pa  je razstava o življenju ob novi 

državni meji, ki je leta 1947 razdelila do 

takrat enotno 

kulturno, socialno, gospodarsko in politično ozemlje 

Goriške na dva dela. Ljudje so ob določitvi nove meje 

doživeli kulturni šok, saj je nova državna meja čez noč 

presekala življenje ljudi, ločila družine in razdvojila 

prijatelje. (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Potek zahodne meje (26) 

Slika 15: Vojaški stražni stolp v 
Vrtojbi (27) 
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4 RAZISKOVALNI DEL 

V medijih se veliko poroča o različnih mejah. Ponekod se postavljajo visoki zidovi in 

žičnate ograje, pa ne samo na določenih delih državnih meja, ampak tudi znotraj mest, 

kjer živijo bogatejši ljudje in se želijo na takšen način zaščititi pred kriminalom. Drugod 

se meje podirajo in obstajajo še samo črta na papirju.  

Osrednji slovenski mediji veliko poročajo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Ker državi 

sami nista zmogli rešiti mejnega vprašanja, ga je na koncu reševalo mednarodno 

sodišče, a kljub temu meja z južno sosedo ni dokončno rešena. 

Mediji tudi veliko poročajo o postavljanju fizičnih ovir na slovenski južni meji in o njeni   

neprehodnosti. Poleg teh novic smo slišali še za postavljanje velikega zidu na meji 

med ZDA in Mehiko.  Zanimalo naju je, ali je postavitev žične ograje v Sloveniji edini 

primer v Evropi. Prav tako naju je zanimalo, če se je število nezakonitih prehodov meje 

v zadnjih petih letih res tako povečalo, da je nadzor meje brez fizičnih ovir nemogoč. 

Da sva preverila svoje zastavljene hipoteze, sva poiskala podatke na spletu. Izvedla 

sva tudi anketo med učenci 7., 8. in 9. razredov OŠ Radlje ob Dravi.  

 

4.1  HIPOTEZA 1: V EVROPI IMA ŽIČNO OGRAJO NA SVOJI 

MEJI SAMO SLOVENIJA 

 

Ker veliko poslušamo o smiselnosti in humanosti žične ograje na naši južni meji, sva 

sklepala, da je takšna ograja edinstvena v Evropi.  Da sva preverila hipotezo, sva na 

spletu poiskala informacije o vseh aktualnih oblikah zaprte meje v Evropi. V pomoč 

nama je bila informacija UNHCR (Agencija ZN za begunce), ki je izdala grafičen prikaz 

(Slika 16) o ograjah na državnih mejah. Vse primere sva poiskala. Zapisala sva, 

kakšne vrsta ograja je na meji in kdaj ter zakaj je bila postavljena. 

Zakaj se je slovenski vladi leta 2015 zdelo smiselno, da postavijo ograjo, je pojasnil 

državni sekretar Boštjan Šefic. »Namenjene so kanaliziranju migracijskega toka na 

ključne točke, kjer prebežnike lahko sprejmemo. Kot že rečeno, s tem se preprečuje 

razpršenost. S tem lajšamo tudi delo policiji, prostovoljcem in humanitarnim 

organizacijam kot tudi beguncem in migrantom, da bodo na točkah lahko ustrezno 

oskrbljeni.« (68) 
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POGOST NADZOR MEJE 

SCHENGENSKO OBMOČJE 

MEJNA OGRAJA 

Slika 16: Evropske meje, kjer je ograja, so označene z rdečo črto (28) 
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1. DRŽAVI: Litva, Rusija (Kalingrad) 

ČAS POSTAVITVE: 2017 

OPIS: Ograja je visoka 5 m. Zgrajena je bila s 

sredstvi Nata. Postavljena je nasproti ograje, ki jo je 

že leta 2012 postavila na svojem ozemlju Rusija. 

RAZLOG: Bojijo se ruske invazije na litovsko 

ozemlje, saj Rusija v zadnjih letih krepi moč v tem 

delu Evrope. (29) 

 

 

2. DRŽAVI: Latvija, Rusija 

ČAS POSTAVITVE: 2019 

OPIS: Ograja je dolga 93 km. Visoka je 2,7 m in je iz 

bodeče žice, deloma je opremljena z nadzornimi 

kamerami in senzorji gibanja. 

RAZLOG: Boj proti nezakonitemu priseljevanju. (31) 

 

 

3. DRŽAVI: Estonija, Rusija 

ČAS POSTAVITVE: 2018 

OPIS: Ograja je dolga 92 km. Visoka je 2,5 m in je iz 

bodeče žice, deloma pa je opremljena z nadzornimi 

kamerami in senzorji gibanja. 

RAZLOG: Varovanje zunanje meje EU; boj proti 

čezmejnemu kriminalu; nezakoniti prehod meje. (32) 

 

 

4. DRŽAVI: Norveška, Rusija 

ČAS POSTAVITVE: 2016 

OPIS: Ograja je jeklena in je visoka od 3 do 3,7 m. 

RAZLOG: Preprečiti tihotapljenje in nezakonite 

prehode priseljencev z Bližnjega vzhoda. (34) 

 

5. DRŽAVI: Francija, Velika Britanija 

ČAS POSTAVITVE: 2016 

OPIS: Skupaj sta jo gradili Francija in Velika 

Britanija. Ograja je visoka do 3,7 m. 

RAZLOG: Preprečitev nezakonitim priseljencem 

dostop do predora pod Rokavskim prelivom in 

pristanišča Calais ter tako preprečiti dostop na 

vlake in trajekte. Tako ne morejo priti na ozemlje 

Velike Britanije. (36) 

Slika 18: Meja med Latvijo in Rusijo 
(30)  

Slika 19: Ograja na meji med Estonijo 
in Rusijo (32) 

Slika 20: Meja med Norveško in 
Rusijo (33) 

Slika 21: Ograje v pristanišču Calais (35) 

Slika 17: Ograja med Litvo in Rusijo 
(29) 
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6. DRŽAVI: Španija, Maroko (Ceuta) 

ČAS POSTAVITVE: prva ograja je postavljena leta 1993, leta 

2005 je ograja zvišana 

OPIS: Vzporedne 6-metrske ograje, obdane z bodečo žico, med 

katerimi poteka cesta za lažjo kontrolo meje. Na ograji so 

nameščeni reflektorji, senzorji hrupa in gibanja ter video kamere.  

RAZLOG: Mesto leži na severnoafriški obali. Namen je preprečiti 

tihotapljenje in vstop migrantov v Evropo. (37) 

 

7. DRŽAVI: Španija, Maroko (Melilla) 

ČAS POSTAVITVE: 1993, 2006 so jo posodobili 

OPIS: Ograja je dolga 11 km. Sestavljena je iz niza  vzporednih ograj, ki so obdane 

z bodečo žico, med katerimi so nadzorne točke in cesta. Visoka je 7 metrov.  

RAZLOG: Preprečiti tihotapljenje in vstop migrantov na ozemlje Evropske unije. 

 

 

 

 

 

 

 

8. DRŽAVI: Slovenija, Hrvaška 

ČAS POSTAVITVE: 2015 

OPIS: Ograja je iz bodeče žice, visoka 2 m in dolga 

216 km. 

RAZLOG: Preprečevanje prehoda nezakonitim 

migrantom na schengensko območje. (40) 

Slika 22: Ograja med  
Španijo in Marokom (37) 

Slika 24: Prečkanje meje (38) 

Slika 23: Melila je špansko 
ozemlje v severni Afriki obdano s 
sistemom ograj (39) 

Slika 25: Postavljanje žičnate ograje 
na meji med Slovenijo in Hrvaško (40) 
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9. DRŽAVI: Madžarska, Hrvaška 

ČAS POSTAVITVE: 2015 

OPIS: Dolga je 175 km in visoka do 4 m (celotna 

Madžarska meja). 

RAZLOG: Postavljena v času evropske migrantske krize; 

preprečevanje prehoda nezakonitim migrantom na 

schengensko območje; omogočanje prehoda preko 

nadzorovanih kontrolnih točk; po postavitvi ograje se je 

število nezakonitih prehodov zelo zmanjšalo. (42) 

10. DRŽAVI: Madžarska, Srbija 

ČAS POSTAVITVE: 2015 

OPIS: Dolga je 175 km in visoka 4 metre (celotna 

Madžarska meja). 

RAZLOG: Preprečiti vstop migrantom, ki na 

Madžarskem niso želeli zaprositi za status begunca; 

preprečevanje prehoda nezakonitim migrantom na 

schengensko območje; omogoča vstop preko 

nadzorovanih kontrolnih točk; po postavitvi ograje se je 

število nezakonitih prehodov zelo zmanjšalo. (42) 

 

11. DRŽAVI: Avstrija, Slovenija 

ČAS POSTAVITVE: 2015–2016 

OPIS: Dolga je 3,7 km v bližini najbolj obremenjenega 

mejnega prehoda Šentilj, visoka je 2,5 m. 

RAZLOG: Preprečevanje nezakonitih prehodov čez mejo v 

času migrantske krize. (44) 

 

12. DRŽAVI: Makedonija, Grčija 

ČAS POSTAVITVE: 2015 

OPIS: Dolga je 30 km.  

RAZLOG: Nadzor nedovoljenim prehodom migrantov na 

ozemlje Makedonije. (46) 

 

Slika 26: Ograja na meji med Hrvaško in 
Madžarsko (41) 

Slika 27: Mejna ograja med Srbijo in 

Madžarsko (43) 

Slika 28: Meja pri Šentilju (45) 

Slika 29: Meja med Makedonijo in 
Grčijo (47)  
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13. DRŽAVI: Grčija, Turčija 

ČAS POSTAVITVE: 2012 

OPIS: Za 10,5 km ograje so porabili 800 ton jekla,  

20,7 km žične ograje, 140 km bodeče žice. 

RAZLOG: Ustaviti pretok nezakonitih migrantov v 

Evropo. (49) 

 

 

14. DRŽAVI: Bolgarija, Turčija 

ČAS POSTAVITVE: 2014 

OPIS: Dolga je 146 km, ograja je visoka 3 metre. 

RAZLOG: Zadržati prekomerno priseljevanje z Bližnjega 

vzhoda in severne Afrike. (50) 

 

15. DRŽAVA: Velika Britanija (Severna Irska–Belfast)  

ČAS POSTAVITVE: 70.-leta 20. stoletja 

OPIS: Zidovi so visoki 7 m. 

RAZLOG: Ločiti predele s pretežno katoliškim 

prebivalstvom od delov s pretežno protestantskim 

prebivalstvom. (52) 

 

 

 

 

Ugotovila sva, da slovenska ograja na naši južni meji ni osamljen primer. Podobne 

ograje je v istem času na svojem ozemlju imelo še 13 držav, ena ograja pa je stala 

znotraj državnega ozemlja. Za glavni razlog navajajo kontrolo preseljevanja oziroma 

preprečevanje nezakonitih prehodov. Z usmerjanjem migrantov na določene vstopne 

točke je pregled nad migranti lažji. Litva jo je zgradila, da bi branila svoje suvereno 

ozemlje, ker se čuti ogrožene s strani Rusije. Seveda pa se tu postavi vprašanje, kako 

lahko 3 m visoka ograja zadrži agresorja. 

 

Torej sva hipotezo, da ima samo Slovenija v Evropi žično ograjo ovrgla, saj jo imajo 

poleg nas še Makedonija, Grčija, Bolgarija, Francija, Velika Britanija, Španija in 

Avstrija.   

 

Slika 30: Ograja je na karti označena z 

rdečo črto (48) 

Slika 31: Mejna ograja med Bolgarijo 
in Turčijo  (51) 

Slika 32: Zid miru v Belfastu (Severna Irska) (53) 
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Med raziskovanjem sva ugotovila, da je po svetu veliko državnih meja, na katerih so 

zgrajene ograje ali celo pravi zidovi. Slika 33 prikazuje stanje v svetu leta 2015. Z rdečo 

črto so označene meje, kjer je fizična ovira na meji že postavljena, z zeleno pa tiste, ki 

jih načrtujejo. Za primerjavo sva s slikami prikazala nekaj od teh meja.  

 

 

 

 

Slika 34: Maroko in Zahodna Sahara: črte predstavljajo 

sistem mejnih zidov, ki so bili zgrajeni med leti 1980 in 

1987 (55) 

Slika 35: Na meji med Bocvano in Zimbabvejem 
je 2 m visoka ograja, ki je elektrificirana (56) 

Slika 33: Karta fizičnih pregrad na državnih mejah (rdeča črta) in načrtovanih gradenj (zelena črta) (54) 
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4.2 HIPOTEZA 2: ŠTEVILO NEZAKONITIH PREHODOV 

SLOVENSKE  MEJE  SE JE OD POSTAVITVE ŽIČNE OGRAJE  

(PO LETU 2015) ZMANJŠALO    

 

Zaradi migrantske krize, ko se veliko ljudi seli iz Afrike in jugozahodne Azije proti 

Srednji in Zahodni Evropi, mediji pogosteje poročajo o tem, da so na meji s Hrvaško 

zajeli ilegalne migrante. Naša južna meja je hkrati schengenska meja. Ko migrant 

prečka to mejo, se lahko prosto giba po celotnem schengenskem območju. V veliko 

primerih ti migranti nimajo osebnih dokumentov ali potnih listov, niti dovoljenj za vstop 

v posamezno državo, zato se velikokrat odločajo za prehod meje, kjer ni mejnega 

nadzora.  

Da bi povečali varnost in omejili nezakonit prehod, so na mejo s Hrvaško postavili žično 

ograjo. Zanimalo naju je, ali je število nezakonitih prehodov na tej isti meji v letih od 

postavitve res upadlo, kar je bil namen ograje. Torej pričakujeva, da bo postavljena 

hipoteza potrjena.  

Tehnične ovire na meji s Hrvaško so začasne. Na 670 km dolgi meji s Hrvaško so 

postavili 216 km žične in panelne ograje. S tem naj bi policiji omogočili učinkovitejšo 

varovanje zunanje schengenske meje. V letih 2015 in 2016 je po podatkih policije v 

okviru migrantskega vala prečkalo slovensko-hrvaško mejo okoli 452 686 ljudi. (59) 

Torej 360 213 leta 2015 in približno 92 473 leta 2016. 

 

Da sva lahko preverila to hipotezo, sva na spletnih straneh slovenske policije pridobila 

podatke o številu nelegalnih prehodov od osamosvojitve dalje.  

Graf 1 predstavlja število nelegalnih migrantov, ki so prestopili slovensko-hrvaško mejo 

od osamosvojitve dalje. Prvi porast števila zajetih nelegalnih migrantov na meji s 

Slika 36: Meja med Severno in Južno 
Korejo (57) 

Slika 37: Meja med Gazo in Izraelom je visoka ograja, ki ne loči samo 
narodov ampak različno obliko kmetovanja (58) 
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Hrvaško je bil med leti 1997 in 2000. Med nezakonitimi migranti so prevladovali 

prebivalci Irana, Turčije, Romunije, Iraka, Afganistana in Pakistana. (61)  

Drugi večji val se je zgodil med letoma 2015 in 2016. Leta 2015 je mejo nezakonito 

prečkalo 360 213 ljudi, medtem ko leta 2016 števila ljudi, ki so mejo prestopili brez 

osebnih dokumentov, niso niti beležili. Organizirani so bili prevozi čez slovensko 

ozemlje. Ocena pa je okoli 92 000. Leta 2018 se je število prehodov zopet povečalo 

na 8000.  
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Graf  1: Gibanje števila nelegalnih prestopov meje 
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Ko je Slovenija 21.12. 2007 postala 

del schengenskega območja, se je 

spremenila zakonodaja varovanja 

meje. Slovenska južna meja je 

postala zunanja meja 

schengenskega območja, zato so na 

meji poostrili nadzor. Spremembo 

vidimo na grafu 3 (puščica), kjer se 

po letu 2008 število zavrnjenih 

migrantov poveča, in sicer s 1107 

(leta 2007) na 7823 (leta 2008). Do 

leta 2018 se giblje število zavrnjenih 

ljudi na mejnih prehodih okoli 4000.  

 

Hipotezo, da je postavljena žična ograja zmanjšala število ilegalnih migrantov, lahko 

potrdiva. Število se je zmanjšalo, policija je lahko laže nadzorovala mejo in enostavneje 

izvajala nadzor nad migranti, za katere je Slovenija le prehodna država. Njihov cilj so 

namreč Nemčija in Skandinavske ter druge Zahodnoevropske države. 

 

4.3 HIPOTEZA 3: SLOVENIJA IN HRVAŠKA STA EDINI 

DRŽAVI V EVROPI, KI ŠE NIMATA REŠENE MEJE 

 

Presenetilo naju je, da Slovenija še nima točno določene meje s sosednjimi državami, 

kljub temu da je samostojna že 28 let. Ker je Slovenija mlada država, sva 

predpostavljala, da imajo vse ostale države ta problem rešen.  

Raziskala sva, kako je s tem v 

Evropi.  

Ko se je Slovenija osamosvojila, 

so postale zunanje meje 

Jugoslavije naše državne meje. 

Zapletlo se je s Hrvaško, zato se 

je slovensko mejno vprašanje 

začelo reševati leto po 

osamosvojitvi Slovenije, tj. leta 

1992. Do leta 2001 so med 

državama potekali številni 

pogovori, ki so se končali s 

sporazumom Drnovšek-Račan. 

Do leta 2008 sta se državi odločili, 

da sami mejnega vprašanja ne moreta rešiti, zato ga bosta rešili s pomočjo tretje strani. 

Leta 2009 je bil podpisan arbitražni sporazum. Do 2015 je potekalo presojanje o meji 

Slika 38: Puščice  na karti kažejo nerešeno mejo s Hrvaško (60) 
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Graf  3: Število zavrnjenih na hrvaški meji 
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s strani arbitražnega sodišča. Junija 2017 

je sodišče v Haagu določilo, kje poteka 

meja med Slovenijo in Hrvaško. Slovenija 

je odločitev sprejela, Hrvaška pa trdi, da 

odločitev zanjo ne velja. (63) Na sliki 39 je 

eden izmed primerov spornega ozemlja ob 

reki Muri  pri kraju Hotiza.  

 

Ugotovila sva, da je v Evropi še več držav, 

ki nimajo dokončno določene državne meje 

s sosednjo državo.  V tabeli 1 so zbrane 

države in lokacija spornega ozemlja. 

 

Tabela 1: Evropske države, ki imajo nerešena mejna vprašanja (65) 

 

 
državi z nerešenim 

mejnim vprašanjem 
število in lokacija spora 

1 
Rusija 

celotna meja, Azovsko morje, polotok Krim 
Ukrajina 

2 
Grčija  

veliko sporov 
Turčija 

3 
Francija vrh Mont Blanc (Francija trdi, da je njihov, Italija, da je 

skupen) Italija 

4 

Irska 

Carlingford Lough in mejni spor Lough Foyle Združeno kraljestvo 

Velika Britanija 

5 

Španija  

Gibraltar Združeno kraljestvo 

Velika Britanija 

6 
Nemčija mejni spor zaliva Dollart – sporen je potek meje skozi 

zaliv Nizozemska 

7 
Španija 

Olivenza in Vila Real (vključno z občino Táliga) 
Portugalska 

8 
Hrvaška 

meja ob Donavi, otok Šarengrad, otok Vukovar,  
Srbija 

9 
Slovenija 

Piranski zaliv, Trdinov vrh, reka Mura 
Hrvaška 

10 
Hrvaška 

Polotok Prevlaka 
Črna Gora 

11 

Srbija  

Sastavci – enklava Bosna in 

Hercegovina 

Slika 39: Sporno ozemlje pri Hotizi (64) 
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12 

Hrvaška 

Otoka Mali in Veliki Školj Bosna in 

Hercegovina 

 

Ugotovila sva, da ima Hrvaška, s katero imamo določeno mejo s pomočjo arbitraže, 

še odprta mejna vprašanja z vsemi ostalimi sosednjimi državami, razen z Madžarsko. 

Zanimivo nama je bilo, da je tudi najvišji vrh Evrope, Mt. Blanc, vir spora med Francijo 

in Italijo.  

Hipoteza, da imata edini mejni spor v Evropi Slovenija in Hrvaška, ne drži. Torej sva 

hipotezo ovrgla. 

 

Nerešeno mejno vprašanje lahko hitro privede do sporov in napetosti med državama, 

zato je pomembno, da je meja točno določena in obojestransko sprejeta.  

Kot primer navajava dogodek, ki se je zgodil ob postavitvah žičnih ograj na hrvaški 

meji pri mejnem prehodu Rigonce. Vojaki naj bi pri postavljanju žične ograje po trditvah 

hrvaških organov postavili ograjo na hrvaško ozemlje. Hrvaška intervencijska policija 

je nekaj ur po postavitvi ograje že začela odstranjevati žično ograjo, ker naj bi bila 

postavljena na hrvaškem ozemlju. (67) 

 

Po svetu je še veliko držav, ki nimajo rešene meje. Na sliki 40 so z rdečo obarvane 

države, ki imajo vsaj en mejni spor.  

 

 

 

Slika 40: Rdeče so pobarvane države, ki imajo odprta mejna vprašanja s sosednjimi državami (66) 
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4.4 HIPOTEZA 4: NA ALI OB SLOVENSKI MEJI NI NOBENIH 

POSEBNOSTI  

 

Med raziskovanjem sva odkrila, da je v Evropi in v svetu veliko primerov državnih meja, 

ki so nenavadne: ali potekajo čez stavbe ali čudno zavijejo … Ugotovila sva tudi, da v 

Evropi obstajajo ozemlja držav, ki niso združena z matično državo (eksklave). V Evropi 

poznajo tudi samooklicane države, kot je npr. Liberland med Srbijo in Hrvaško. 

Predpostavljala sva, da na slovenski meji, ki je relativno kratka, takšnih posebnosti ni. 

Ugotovila sva: 

 da je bila na ozemlju velikem 100 m2  v bližini Metlike na slovensko-hrvaški meji 

ustanovljena Kraljevina Enklava, ki naj bi bila najmanjša v Evropi. Poljak Kamil 

Wrona, ki je njen kralj, je kraljevino ustanovil, ker je mislil, da je to nikogaršnje 

ozemlje. Kraljevina je imela lastno zastavo, glavno mesto, valuto in pet uradnih 

jezikov. Ko mu je slovensko ministrstvo za zunanje zadeve pojasnilo, da je 

ozemlje slovensko, je kraljevino prestavil na mejo med Hrvaško in Srbijo. (69) 

 

 Pri Brezovici pri Metliki se nahaja hrvaška eksklava, torej hrvaško ozemlje, ki je 

z vseh strani obdano s slovenskim ozemljem. Njena površina znaša 1,83 ha, na 

njej pa se nahajajo tri hišne številke. Ozemlje ni posebej pod policijskim 

nadzorom, tako da je prehod med slovensko in hrvaško Brezovico prost. (70) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 41: Hrvaška eksklava pri Brezovici pri Metliki (70) Slika 42: S puščico označena Hrvaška eksklava, ki je omejena z 

rumeno črto. (71) 
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 Nekoč je reka Mura predstavljala 

naravno mejo med Slovenijo in 

Hrvaško. Levi breg je pripadal 

Sloveniji, desni pa Hrvaški. A je 

reka svoj tok večkrat spreminjala. 

Tako danes nekaj hrvaškega 

ozemlja leži na levem bregu in 

nekaj slovenskega na hrvaški 

strani. (70) 

 

 S pomočjo Google Maps aplikacije in spletnega postala Piso sva pregledala 

državno mejo in v veliko primerih ugotovila, da je državna meja potekala čez 

stavbe, dvorišča ali trge. Ko gre za mejo znotraj schengenskega območja, na 

meji ni težav, ko smo pa na zunanji schengenski meji, se lahko pojavijo težave. 

Slika 45 in 46 predstavljata opisano.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotovila sva, da je slovenska meja enaka kot vse druge državne meje in tudi na njej 

ali ob njej najdemo posebnosti. Torej sva hipotezo ovrgla.  

 

 

 

 

 

 

Slika 43: Meja (črna črta) predstavlja nekdanji tok reke Mure (72) 

Slika 45: Meja poteka čez hišo na Kozjaku 
(73) 

Slika 44: Meja v Novi Gorici poteka čez trg (74) 
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4.5 HIPOTEZA 5:  70 % UČENCEV 7., 8. IN 9. RAZREDA OŠ 

RADLJE POZNA OSNOVNA VPRAŠANJA POVEZANA S 

SLOVENSKO MEJO 

 

Odločila sva se, da izvedeva anketo med vrstniki in preveriva, koliko najini vrstniki 

poznajo slovensko mejo. Predpostavljala sva, da se tudi najini vrstniki zanimajo za to 

temo. Sicer pa se o tej temi učimo že od začetka osnovne šole pri različnih predmetih.  

V 7. in 8.  razredu se ponovno pogovarjamo o tej temu pri predmetu državljanska in 

domovinska kultura in etika, pri zgodovini, še posebej pa pri geografiji v 9. razredu.      

 

Anketirala sva 148 osnovnošolcev iz 7., 8. in 9. razreda. Največ je bilo osmošolcev in 

sedmošolcev. Sodelovalo je 74 moških in 74 žensk.  

V anketi sva imela dve skupini vprašanj. V prvi skupini so bila vprašanja, ki so 

preverjala učenčevo znanje (vprašanja št. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 in 11). Z vprašanji v drugi 

skupini (vprašanja št. 8, 12, 13 in 14) pa sva želela dobiti mnenje učencev na to temo. 

 

90 % anketiranih ve, kaj je državna meja, 95 % jih ve, katere so sosednje države. 

Skoraj 80 % jih ve, da imamo najdaljšo mejo s Hrvaško. Tri četrtine vprašanih tudi ve, 

da imamo najdaljšo mejo s Hrvaško in najkrajšo z Madžarsko.  

Presenečena sva bila, da jih samo 66 % ve, da je slovensko narodnostno ozemlje 

večje, kot je ozemlje naše države.  

69 % jih ve, da je na schengenski meji strožji nadzor, 25 % pa jih meni, da med 

schengensko mejo in ostalimi mejami ni razlike, torej da je povsod enak nadzor.  

Presenetljiv je bil odgovor na vprašanje, katera slovenska meja je hkrati schengenska 

meja. 28 % jih namreč meni, da je to meja med Avstrijo in Slovenijo. 37 % pa, da je to 

meja s Hrvaško.  

Samo dobra polovica (56 %) učencev ve, da je meja s Hrvaško določena.  

 

Pri nekaterih vprašanjih sva bila negativno presenečena. Npr. pri 10. vprašanju sva 

sklepala, da bo več anketirancev vedelo, kje imamo v Sloveniji schengensko mejo. 

Razočarana sva bila nad posameznimi odgovori v anketi, saj so bili nesmiselni ali pa 

na vprašanje sploh niso odgovorili.  

Pri odgovorih je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je v teh razredih tudi nekaj 

učencev tujcev, ki so prišli v Slovenijo v tem šolskem letu. 

 

Če povzameva, lahko najino hipotezo potrdiva, saj je v povprečju na vprašanja o tem 

kaj je meja, katere so sosednje države in kje je schengenska meja, pravilno odgovorilo 

71 % učencev. 

Najbolje so odgovarjali o sami meji in sosednjih državah, najslabše o schengenski meji. 

   

Učenci se dobro zavedajo, da je jasno določena meja med državama pomembna, saj 

sicer lahko vodi v spore (npr. spori med ribiči v Piranskem zalivu, spori ob postavljanju 
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ograje na meji …). 91 % učencev meni, da država brez meje ne more obstajati. Njihova 

razlaga je bila:  

 ne bi vedeli, kateri jezik govorimo; 

 ker bi bili spori; 

 ne bi vedeli, v kateri državi živimo; 

 ne bi vedeli, kateri denar uporabljamo; 

 ne bi vedeli, kje se upoštevajo zakoni države; 

 mora se preveriti, kdo pride in kdo odide iz države; 

 ne bi bilo držav. 

 

 

 

 

5 REZULTATI 

Skozi pisanje raziskovalne naloge sva ugotovila, da je raziskovanje državne meje 

lahko zelo zanimivo. Za obstoj države je pomembno, da ima jasno določene meje, ker 

lahko sicer nerešena meja privede do sporov med sosednjimi državami. Včasih meje 

tudi zagradijo z zidovi ali žičnatimi ograjami. Ugotovila sva, da Slovenija ni edina 

država, ki je v času migrantske krize z žično ogrado bolj nadzorovala prihod migrantov 

in hkrati preprečevala prehod nezakonitih migrantov.   

 

Na podlagi rezultatov sva potrdila in ovrgla hipoteze. 

 

HIPOTEZA  1: V Evropi ima žično ograjo na svoji meji 

samo Slovenija. 

OVRŽENA 

HIPOTEZA 2: Število nezakonitih prehodov slovenske  

meje  se je od postavitve žične ograje  (po 

letu 2015) zmanjšalo.   

POTRJENA 

HIPOTEZA 3: Slovenija in Hrvaška sta edini državi v 

Evropi, ki še nimata rešene meje. 

OVRŽENA 

HIPOTEZA 4: Na ali ob slovenski meji ni nobenih 

posebnosti. 

OVRŽENA 

HIPOTEZA 5: 70 % učencev 7., 8. in 9. razreda OŠ Radlje 

pozna osnovna vprašanja povezana s 

slovensko mejo. 

POTRJENA 
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6 ZAKLJUČEK 

Raziskovanje teme o meji nama je predstavljalo izziv. Spoznala sva raziskovalno delo. 

Ugotovila sva tudi, da je potrebno spletne vire brati kritično, ker vsi viri niso 

verodostojni. Prvič sva se srečala z anketiranjem in analizo dobljenih podatkov. 

Naučila sva se tudi, kako konkretno postaviti hipoteze in kako jih preveriti.  

Raziskovalno nalogo bi lahko še nadgradila. Lahko bi konkretno raziskala, kaj se je 

dogajalo z državno mejo, ki teče ob naši neposredni bližini. Kaj je državna meja 

predstavljala domačinom pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, v schengensko 

območje in kaj se je spremenilo po letu 2007. Analizirala bi lahko tudi delovne migracije 

čez mejo v občini Radlje ob Dravi.  
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7 PRILOGA 

PRILOGA 1: TABELA ŠTEVILA ILEGALNIH PREHODOV SLOVENSKO-HRVAŠKE 

MEJE MED LETI 1991 IN 2018  IN TABELA ZAVRNJENIH NA HRVAŠKO- 

SLOVENSKI MEJI (62) 

leto 

število ilegalnih 

migrantov na meji 

s Hrvaško 

Poreklo ilegalnih migrantov 

1991 9 407 Ni podatka 

1992 4 746 Ni podatka 

1993 8 689 Ni podatka 

1994 4 044 Ni podatka 

1995 4 175 Ni podatka 

1996 3 877 Ni podatka 

1997 7 093 Ni podatka 

1998 13 740 Ni podatka 

1999 18 695 Ni podatka 

2000 35 892 Ni podatka 

2001 12 687 Romunija, Irak, Turčija, ZRJ, Makedonija, Iran 

2002 4 828 

ZRJ, Makedonija, Turčija, Irak, Bosna in 

Hercegovina, Hrvaška, Moldavija, Romunija, 

Albanija 

2003 3 516 

Srbija in Črna Gora, Makedonija, Turčija, Moldavija, 

Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Irak, Romunija, 

Albanija, Kitajska 

2004 4 323 

Srbija in Črna Gora, Albanija, Turčija, Bosna in 

Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Hrvaška, 

Romunija, Irak 

2005 4 662 

Srbija in Črna Gora, Albanija, Turčija, Bosna in 

Hercegovina, Moldavija, Makedonija, Bangladeš, 

Hrvaška 

2006 3 114 
Srbija in Črna Gora, Albanija, Makedonija, Turčija, 

Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Romunija 

2007 1 913 
Srbija, Albanija, Makedonija, Bosna in Hercegovina, 

Turčija, Hrvaška, Gruzija 

2008 1 186 

Srbija, Hrvaška, Turčija, Kosovo, Bosna in 

Hercegovina, Makedonija, Albanija, Črna Gora, 

Indija 

2009 8 24 
Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Srbija, 

Makedonija, Albanija, Turčija 

2010 7 85 
Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Srbija, 

Afganistan, Turčija, Kosovo 
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2011 887 
Afganistan, Turčija, Hrvaška, Srbija, Albanija, 

Pakistan 

2012 1 385 
Afganistan, Somalija, Alžirija, Turčija, Hrvaška, 

Albanija, Kosovo 

2013 914 
Afganistan, Kosovo, Albanija, Somalija, Sirija, 

Eritreja, Alžirija, Hrvaška 

2014 768 
Albanija, Sirija, Kosovo, Afganistan, Eritreja, 

Pakistan 

2015 360 213 
Sirija, Afganistan, Irak, Iran, Pakistan, Maroko, 

Somalija, Pakistan 

2016 1 148 
Afganistan,, Albanija, Pakistan, Kosovo, Sirija, 

turčija, Alžirija, Maroko, Irak 

2017 1 930 
Afganistan, Turčija, Kosovo, Pakistan, Alžirija, 

Albanija, Iran, Sirija 

2018 9 149 
Pakistan, Afganistan, Alžirija, Iran, Sirija, Itak, 

Maroko, Turčija, Bangladeš, Indija 

 

leto število zavrnjenih 

na Hrvaški meji 

2001 4888 

2002 2208 

2003 1927 

2004 1548 

2005 1944 

2006 1916 

2007 1107 

2008 7823 

2009 8143 

2010 8104 

2011 8265 

2012 8000 

2013 6461 

2014 4564 

2015 3935 

2016 4677 

2017 3814 

2018 3782 
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PRILOGA 2: ANKETA 

ANKETA O DRŽAVNIH MEJAH SLOVENIJE 
(dopolni ali obkroži ustrezen odgovor) 

  

  
1. Spol:                    a) Ž                       b) M 
  
2. Razred:         7. razred             8. razred          9. razred 
  
3. Kaj je državna meja? 
 

a) Je označena črta, ki poteka samo po kopnem med dvema državama. 

b) Je višina, do katere sega strnjen gozd. 

c) Je navidezna črta,  ki razmejuje dva naroda. 

č) Je navidezna črta, ki določa, do kod sega  ozemlje posamezne države. 

 
4. Na katere države meji Slovenija? 
 

a) Avstrija, Švica, Madžarska, Hrvaška 

b) Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Italija  

c) Madžarska, Italija, Nemčija, Hrvaška 

č) Hrvaška, Italija, Bosna in Hercegovina, Avstrija 

 
5. S katero državo ima Slovenija najdaljšo mejo?       __________________________ 
 
6. Katera razvrstitev je pravilna in predstavlja dolžino slovenske meje s sosednjo državo od 
najkrajše do najdaljše? 

 
a)  Madžarska, Italija, Avstrija, Hrvaška  

b)  Italija, Madžarska, Hrvaška, Avstrija 

c)  Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška  

č)  Madžarska, Avstrija, Italija, Hrvaška  

 
7. Karti A in B imata z mejo omejeno slovensko državno in slovensko narodnostno ozemlje. 
Na črto zapiši, ali je poudarjena narodnostna ali državna meja. 
                       A                                                                    B 
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Karta A je ______________________________ meja. 

Karta B je ______________________________ meja. 

 
8. Kako vemo, da neki kraj leži ob državni meji? 

 
a) Brezposelnost je nižja kot v notranjosti države.  

b) Brezposelnost je višja kot v notranjosti države. 

c) V kraju se takoj opazi, da smo tik ob meji (izgled kraja). 

č) drugo:_______________________________ 

 
9. Kakšna je razlika med prečkanjem meje, ki teče znotraj schengenskega območja in na 
schengenski meji? 

 
a)      Ni razlike. 

b)      Na schengenski meji je strožji nadzor potnikov in blaga. 

c)      Na obeh mejah je strog nadzor. 

d)      Drugo:_________________________ 

 

10.  Slovenija ima schengensko mejo na 

         a) severovzhodu in vzhodu        b) zahodu        c) jugu in vzhodu              č) severu 

 
11. Ali ima Slovenija rešeno mejo s sosednjimi državami? 

 
a)  Da                                b) Ne 

 
 11. a Če NE, napiši, s katero/katerimi državami nima obojestransko rešene meje.  

 ______________________________________ 

12. Kakšne  posledice lahko prinese nerazrešena meja? Možnih več odgovorov. 

 
a) Gospodarski spori med državama. 

b) Poostren nadzor na meji. 

c) Je povod za vojno. 

d) Nezaupanje v državne organe (državni zbor, predsednik države, policija) se 

poveča. 

e) Drugo:________________________ 

13. Meniš, da bi države lahko obstajale brez državnih meja?      

                       a)  Da                                  b) Ne 

  13.a) Če DA, zakaj _________________________________________________________ 

  13.b) Če NE, zakaj_________________________________________________________ 
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14. Vse slike predstavljajo državno mejo. Katera izmed slik ne predstavlja slovenske meje s 

sosednjo državo? 

   
  

a) b) c) č) d) 
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PRILOGA 3: Rezultati ankete 

 

 

 

 

 

 

50%50%

1. Spol

MOŠKI

ŽENSKE

35%

36%

29%

2. Razred

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

UGOTOVITEV: 

50 % anketiranih je bilo 

moških in 50 % žensk. 

UGOTOVITEV: 

Največ anketiranih je 

bilo osmošolcev, in 

sicer 36 %, sledijo 

sedmošolci, ki jih je 

bilo 35 %. 
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2%

3%
5%

90%

3. Kaj je državna meja?

Je označena črta, ki
poteka samo po
kopnem med dvema
državama

Je višina, dokatere sega
strjen gozd

Je navidezna črta, ki
razmejuje dva naroda

1%

95%

1%
3%

4. Na katere države meji 
Slovenija?

Avstrija,Švica,Madžarska,Hrvaška

Avstrija,Hrvaška,Madžarska,Italija

Madžarska,Italija,Nemčija,Hrvaška

Hrvaška,Italija,Bosna in
Hercegovina,Avstrija

UGOTOVITEV: 
 
90 % anketiranih ve, kaj je  
državna meja. Presenetilo naju je,  
da so nekateri obkrožili, 
da je državna meja višina do katere  
sega strnjen gozd in da je označena  
črta, ki poteka po kopnem med  

dvema državama. 
 

UGOTOVITEV: 

95 % anketiranih ve, da so 

sosednje države Slovenije 

Hrvaška, Madžarska, 

Italija in Avstrija.  

Presenetilo naju je, da vsi 

anketiranci ne vedo, 

katere so sosednje države 

Slovenije. 
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79%

1%
15%

2%

0%
1% 1% 1%

5. S katero državo ima Slovenija 
najdaljšo mejo?

Hrvaška

Nevem

Avstrija

Madžarska

Niger

Italija

Avstrija

Bosna in Hercegovina

74%

10%

12%

3% 1%

6. Katera razvrstitev je 
pravilna glede na dolžino 

slovenske meje s sosednjo 
od najkrajše do najdaljše?

Madžarska, Italija,
Avstrija, Hrvaška

Italija, Madžarska,
Hrvaška, Avstrija

Avstrija, Italija,
Madžarska, Hrvaška

Madžarska, Avstrija,
Italija, Hrvaška

brez odgovora

UGOTOVITEV: 

79 % anketiranih ve, da 

ima Slovenija najdaljšo 

mejo s Hrvaško, 15 % pa 

jih meni, da jo ima z 

Avstrijo. Presenetilo naju 

je, da so pisali odgovore 

kot na primer Avstralija, 

Niger in Bosna in 

Hercegovina. Mogoče 

ankete niso jemali resno. 

UGOTOVITEV: 

74 % anketiranih ve, 

katera razvrstitev je 

pravilna. Presenetilo 

naju je, da jih 12 % 

misli, da imamo 

najkrajšo mejo z 

Avstrijo in 10 %, da jo 

imamo z Italijo, čeprav 

so pri prejšnjem 

vprašanju odgovarjali, 

da imamo najdaljšo 

mejo z Avstrijo. 
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66%

29%

5%

7. Karti A in B imata z mejo 
omejeno slovensko državno 
in slovensko narodnostno 

ozemlje. Zapiši ali je 
poudarjena narodnostna ali 

državna meja.

državno,narodnostna

narodnostna,državna

brez odgovora

29%

26%

30%

15%

8. Kako vemo, da neki 
kraj leži ob državni 

meji?

Bresposelnost je
nižja kot v
notranjosti
države

Brezaposelnost je
višja kot v
notranjosti
države

V kraju se takoj
opazi da smo tik
ob meji (izgled
kraja)

brez odgovora

UGOTOVITEV: 

66 % anketirancev 

ve, da karta A 

predstavlja državno 

mejo, karta B  pa 

narodnostno. 29 % 

učencev meni 

nasprotno. 

UGOTOVITEV: 

30 % anketirancev misli, da se 

v kraju takoj opazi, da živimo ob 

meji, 29 % jih meni, da je 

brezposelnost nižja kot v 

notranjosti države, 26 % pa jih 

misli, da je brezposelnost na 

tem območju višja. 
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5%

69%

21%

5%

9. Kakšna je razlika med 
prečkanjem meje, ki teče 

znotraj schengenskega 
območja in na 

schengenski meji?
Ni razlike.

Na Schengenski
meji je strožji
nadzor potnikov in
blaga.
Na obeh mejah je
strog nadzor.

 drugo

16%

12%

37%

28%

7%

10. Slovenija ima 
schengensko mejo na: 

 severozahodu in
vzhodu

 zahodu

 jug in vzhodu

severu

brez odgovora

UGOTOVITEV: 

69 % anketiranih ve,  da je na 

schengenski meji strožji 

nadzor. Na to vprašanje so 

večinoma pravilno odgovorili 

učenci 9. razreda, saj so se o 

tem že učili pri geografiji, in 

domovinski in državljanski 

kulturi ter etiki, sledijo pa jim 7. 

razredi. 

Četrtina učencev meni, da 

razlike med mejama ni.  

UGOTOVITEV: 

37 % anketirancev ve, da je 

schengenska meja na jugu in 

vzhodu, kar je dobra tretjina.  

27 % jih meni, da je na severu. 

Predvidevava, da so tisti, ki so 

odgovorili, da je ta meja na 

severu, to povezali z našo lego 

ob severni meji. 
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56%

43%

1%

11. Ali ima Slovenija rešeno 
mejo sosednjimi državami?

Da

Ne

brez odgovora

34%

24%

19%

20%

0%
3%

12. Kakšne posledice lahko 
prinese nerazrešena meja?

gospodarski spori med
državama.

poostren nadzor na
meji

je povod v vojno

nezaupanje v državne
organe

več tihotapljenja drog

drugo

UGOTOVITEV: 

Več kot polovica anketiranih, 

torej 56 % meni, da ima 

Slovenija rešeno mejo s 

sosednjimi državami. 

80 % tistih, ki menijo, da 

nimamo rešene meje s 

sosednjo državo, so napisali, 

da je to Hrvaška. 10 % pa jih 

meni, da je to Madžarska. 

Bili so tudi odgovori Avstrija, 

Italija, Niger.   

UGOTOVITEV: 

34 % anketirancev meni, da 

nastanejo spori med 

državama, 24 % jih meni, da 

povzroči poostren nadzor na 

meji, 20 %, da ne zaupamo v 

državne organe in 19 % jih 

meni, da je nerazrešena meja 

povod za vojno. 
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91%

7% 2%

13. Meniš, da bi države lahko 
obstajale brez državnih 

meja?

ne

da

brez odgovora

8%

38%

9%
12%

33%

14. Katera izmed slik ne 
predstavlja slovenske meje s 

sosednjo državo?

slika A

slika B

slika C

slika Č

slika D

UGOTOVITEV: 

91  % anketirancev meni, da 

države ne bi mogle obstajati 

brez državnih meja, 7 % pa 

jih misli, da bi lahko 

obstajale. 

7 % učencev, ki so 

odgovorili, da bi države lahko 

obstajale brez meja, so 

menili, da zato ker bi vsi 

govorili isti jezik ali pa med 

nami ne bi bilo več razlik. 

Med 91 % tistih, ki so menili, 

da držav brez državnih meja 

ni, jih je 30 % svojo odločitev 

argumentiralo, da ne bi 

vedeli, kje je ozemlje 

posamezne države, 16 % jih 

misli, da država ne bi 

uspevala, 13 % pa jih meni, 

da bi prišlo do sporov s 

sosednjimi narodi. 

UGOTOVITEV: 

38 % anketirancev  meni, 

da na slovenski meji ni 

slike B, 33 % pa jih misli, 

da ni slike D. 


