
STATISTIKA

Mejna problematika

 

Nedovoljene migracije v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2001

 

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2001 je bilo zaradi ilegalnih prehodov državne meje obravnavanih 20.871
(35.914) ali za 42 % manj ilegalnih prehodov kot v enakem obdobju preteklega leta. Najpogosteje so bili obravnavani
državljani Romunije - 3.844 (4.303), sledijo državljani Iraka - 3.219 (1.405), Turčije - 3.159 (4.900, ZRJ - 2.785
(1.368), Makedonije - 1.728 (875) in Irana - 1.227 (14.852).

Največ ilegalnih prehodov ali več kot polovica je bilo obravnavanih na meji s Hrvaško, in sicer 12.687 (25.833). Na meji
z Madžarsko je bilo obravnavanih 2.180 (4.802), na meji z Italijo 4.815 (3.577), najmanj ilegalnih prehodov pa je bilo
obravnavanih na meji z Avstrijo - 252 (578).

V  letu  2001  je  bilo,  v  primerjavi  z  letom  prej,  število  obravnavanih  ilegalnih  prehodov  manjše  za  42  %.  Poleg
številčnega znižanja, pa se je spremenila tudi struktura ilegalnih migrantov. Predvsem je upadlo število ilegalcev iz
Irana.  Skozi  vse  leto je  bilo med  ilegalci  največ  državljanov Romunije,  Iraka,  Turčije,  ZRJ  in  Makedonije.  Število
omenjenih se je opazno zmanjšalo v zadnjem trimesečju. V tem obdobju je bilo obravnavanih 2.079 (6.303) ilegalnih
prehodov, od tega največ državljanov ZRJ - 429 (1.063), Romunije - 421 (1.174), Makedonije - 239 (802), Iraka - 233
(788)  in  Turčije  -  153  (989. Ocenjujemo,da je zmanjšanje števila ilegalnih  prehodov predvsem posledica ukrepov
policije, saj je bilo za večjo učinkovitost pri varovanju državne meje sprejetih vrsto ukrepov, med ostalimi tudi boljše
sodelovanje s sosednjimi varnostnimi organi ter s carinsko službo, tako potekajo skupni poostreni nadzori predvsem na
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hrvaški meji, kjer je število ilegalnih prehodov največje.

Izvajanje meddržavnih sporazumov

Na podlagi sporazumov o vračanju oseb je bilo tujim varnostnim organom vrnjenih 5.885 (4.741) ali za 3 % več oseb
kot v letu 2000. Največ oseb je bilo vrnjenih na meji s Hrvaško, in sicer 4.888 (4.413) ali za 11 % več. Na meji z
Madžarsko je bilo vrnjenih 891 (1.247) oseb, na meji z Italijo 98 (74), na meji z Avstrijo le 5 (7) oseb. Ugotavljamo, da
je vračanje oseb tujim varnostnim organom v zadnjem času bolj učinkovito.

Tuji varnostni organi so v Slovenijo vrnili 3.251 (4.034) oseb. Največ tujcev je bilo vrnjenih na meji z Italijo, in sicer
2.940 (3.538). Avstrijski varnostni organi so slovenskim vrnili 191 (333) oseb, hrvaški 70 (69) in madžarski 18 (24). Na
letališkem mejnem prehodu Brnik je bilo vrnjenih 32 (70) oseb.

Odstranitev tujcev iz države

Na podlagi določil zakona o tujcih so policisti prisilno odstranili iz države 3.131 (3.103) tujcev. Med odstranjenimi tujci
je bilo največ državljanov Romunije, in sicer 857 (924), Turčije - 655 (725), ZRJ - 608 (136) Makedonije - 321 (248) in
BiH - 169 (208).

Največ tujcev je bilo odstranjenih na letališkem mejnem prehodu, in sicer 1.472 (1.298). Na meji z Madžarsko je bilo
odstranjenih 898 (1.145) tujcev, na meji s Hrvaško 650 (603), na meji z Italijo 70 (28) in na meji z Avstrijo 38 (29).

Kazniva dejanja zaradi prepovedanega prehoda državne meje

Ilegalni prehodi državne meje so pogosto povezani s kaznivimi dejanji oseb, ki se organizirano ukvarjajo z vodenjem
tujcev  čez  državno  mejo.  Tihotapstvo  ljudi  postaja  v  zadnjem  času  ena  od  najbolj  donosnih  področij  delovanja
organiziranega kriminala.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez državno mejo je bilo v letu 2001 obravnavanih 720
kaznivih dejanj in za katere je bilo ovadenih 743 osumljencev.

Nedovoljene migracije v decembru 2001

V decembru je bilo zaradi ilegalnih prehodov državne meje obravnavanih 376 (4.239). Najpogosteje so bili obravnavani
državljani Romunije, teh je bilo 84 (231), sledijo državljani ZRJ - 57 (77), Iraka - 47 (343), Turčije - 42 (485), BiH - 21
(57), Makedonije - 16 (21) in Irana - 12 ( 1.965).

V  mesecu  decembru  se  je  nekoliko  povečalo  le  število  obravnavanih  državljanov  ZRJ,  medtem  ko  se  je  število
obravnavanih  ostalih  državljanov  opazno zmanjšalo.  Državljani  ZRJ  prihajajo  v  Slovenijo  v  manjših  skupinah,  kot
ekonomski migranti, predvsem z namenom odhoda v Italijo.

Na področju ilegalnega prehajanja državne meje so se razmere izjemno zaostrile predvsem v drugi polovici leta 2000.
Število  ilegalnih  prehodov  je  bilo  največje  oktobra  leta  2000,  predvsem  zaradi  ilegalnih  prehodov  večjih  skupin
državljanov Irana. Policija je svoje delo pri varovanju državne meje prilagodila stanju ogroženosti in takoj pričela izvajati
dodatne ukrepe za preprečitev nedovoljenih migracij. Pomembno je bilo tudi tesnejše sodelovanje z varnostnimi organi
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sosednjih držav. Tako so bili  zabeleženi rezultati že v začetku leta 2001. Število ilegalnih prehodov pa se je opazno
zmanjšalo v zadnjih treh mesecih leta 2001. Pričakujemo, da se ob dosedanjem izvajanju aktivnosti za preprečevanje
ilegalnih migracij, število ilegalnih prehodov ne bo povečevalo.

Sektor za državno mejo in tujce
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