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Mejna problematika

 

Nedovoljene migracije v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2002

V letu 2002 je bilo na območju Slovenije obravnavanih 6.926 (20.883)1 ali za 67 % manj ilegalnih prehodov državne
meje kot v letu 2001. Najpogosteje so bili  obravnavani  državljani  ZRJ, teh je bilo 2.015 (2.785), sledijo državljani
Makedonije -  1.221 (1.731), Turčije  -  820 (3.159), Iraka -  586 (3.222), BiH  -  425 (405),  Hrvaške -  328 (511),
Moldavije - 295 (748), Romunije - 178 (3.850) in Albanije - 142 (22).

Največ ilegalnih prehodov ali več kot polovica je bilo obravnavanih na meji s Hrvaško, in sicer 4.828 (12.700). Na meji
z Italijo je bilo obravnavanih 1.402 (4.818), na meji z Madžarsko 233 (2.181) in na meji z Avstrijo 302 (252).

Izvajanje meddržavnih sporazumov

Na podlagi sporazumov o vračanju oseb je bilo tujim varnostnim organom vrnjenih 2.372 (5.851) oseb. Največ oseb je
bilo vrnjenih na meji  s Hrvaško, in sicer 2.208 (4.874). Na meji  z Italijo je bilo vrnjenih 80 (97) oseb, na meji  z
Madžarsko 81 (873) oseb ter na meji z Avstrijo 3 (5) osebe. Glede na zmanjšano število ilegalnih prehodov, v primerjavi
s letom 2001, je vračanje oseb tujim varnostnim organom v letu 2002 bolj učinkovito.

Tuji  varnostni organi so v Slovenijo vrnili  1.369 (3.217) oseb. Največ oseb so vrnili  italijanski organi in sicer 1.013
(2.909). Avstrijski varnostni organi so nam vrnili 260 (188) oseb, Madžarski 13 (18) oseb in Hrvaški 45 (70) oseb. Na
letališkem mejnem prehodu Brnik je bilo vrnjenih 38 (32) oseb.

Odstranitev tujcev iz države

Na podlagi  določil  Zakona o tujcih so policisti  prisilno odstranili  iz  države 2.155 (3.102) oseb. Največ  oseb je bilo
odstranjenih na letališkem mejnem prehodu in sicer 1.213 (1.472). Na meji s Hrvaško je bilo vrnjenih 628 (651) oseb,
na meji z Avstrijo 60 (35), na meji z Madžarsko 200 (871) in na meji z Italijo 54 (70) oseb.

Nedovoljene migracije v decembru 2002:

V  mesecu  decembru  2002  je  bilo  obravnavanih  204  (383)  ilegalnih  prehodov.  Najpogosteje  so  bili  obravnavani
državljani Turčije - 88 (62, sledijo državljani ZRJ - 82 (144), Kitajske - 47 (0), Iraka - 46 (89), Makedonije - 27 (65),
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BiH - 22 (27), Romunije - 18 (150), Albanije - 16 (1) in Hrvaške - 13 (36).

V primerjavi z letom 2001 je bilo v letu 2002 obravnavanih 67 % manj ilegalnih prehodov. Poleg številčnega znižanja,
pa se je spremenila tudi struktura ilegalnih migrantov. Opazno je upadlo predvsem število državljanov Romunije, Iraka
in Moldavije. Manjše pa je tudi število državljanov ZRJ in Makedonije.

1 Ševilke v oklepajih so za enako obdobje v letu 2001.

Uprava uniformirane policije, Sektor za državno mejo in tujce
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