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Zakaj eMigrant 

Z začetkom begunske krize na naši južni meji, ki je hkrati tudi zunanja Schengenska 

meja, so bili dogodki do neke mere sicer napovedani, akcije v grobem 

predvidene, vendar kljub vsemu smo se soočili s kar nekaj problemi, ki so 

povezani z velikim številom oseb, ki jih je potrebno hitro registrirati v skladu z  

migrantsko zakonodajo. 

 Zunanja Schengenska meja 

 Veliko število migrantov 

 Zakonodaja 
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Zakaj eMigrant 

 
Potreba po: 

 

 Odgovarjajoči rešitvi za humanitarno krizo na eni strani in varnostno politiko na 

drugi strani. 

 Hitrem evidentiranju oseb. 

 Preverjanju po operativnih evidencah. 

 Izdaja potrebne dokumentacije. 

 Sprotno poročanje o problematiki. 

 Evidentiranje vseh nastalih finančnih posledic. 
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Kaj je eMigrant 

 
Nadgradnja obstoječe aplikacije TravelDoc, katera vključuje zajem podatkov iz 

potovalnega dokumenta preko optičnega čitalca dokumentov in preverjanje listine 

in osebe po operativnih evidencah, ki so ključne za dovolitev prehoda meje. 

Aplikacija se je nadgradila z naslednjimi elementi: 

 Optični čitalec prstnih odtisov. 

 Spletna kamera. 

 Možnost ročnega vnosa osebe (veliko število oseb brez dokumenta). 

 Izdaja in tiskanje odločb. 

 On in Off line način delovanja. 

 Naknaden vnos “import” iz excelovih dokumentov, csv datotek in originalne 

strukture na disku (XML, NIST, JPG, PDF datoteke). 

 Prenos podatkov o osebi, dokumentu, prstnemu odtisu in sliki v centralno evidenco 

podatkov. 
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Aplikacija eMigrant 
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Aplikacija eMigrant 

 
Prijava v aplikacijo 

Preverjanje preko čitalca dokumentov in 

informacija o zadetku 
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Aplikacija eMigrant 

 

Zajem prstnega odtisa 
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Aplikacija eMigrant 

 

Zajem slike v primeru, da je oseba brez potnega dokumenta 
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Aplikacija eMigrant 

 
Izdaja odločbe 

za posameznike in 

družine 
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Statistika 

 

število obravnavanih oseb 282.433 

število odvzetih prstnih odtisov 44.021 

število fotografij oseb 199.415 

število obravnavanih oseb 2013 in 2014 2015 do 15.10. 

ilegalni prehodi – samo dogodki 271 3756 

zavrnitve na meji z R Hrvaško 10087 3260 

Do 07.12.2015 
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Uporabljena programska operema 

 

 VisualBasic.NET. 

 PDF odprtokodna knjižnica iTextSharp. 

 Lastni spletni servis za vpis podatkov v centralne evidence policije, 

prijavo in preverjanje po evidencah. 

 Celotna aplikacija plod lastnega znanja. 
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Hvala za vašo pozornost ! 

 

Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 


