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Mejna problematika

 

Nedovoljene migracije v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2004

Na območju Slovenije je bilo v letu 2004 zabeleženih 5.646 (5.016) ali za 12,6 % več ilegalnih prehodov državne meje
kot v letu 2003.

Pregled ilegalnih prehodov po državljanstvu:
(obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004)

Najpogosteje so bili obravnavani državljani Srbije in Črne gore - 1.323 (1.499), Albanije - 1.153 (180), Turčije - 734
(427), Bosne in  Hercegovine -  470 (290), Makedonije -  413 (495), Moldavije -  269 (429), Hrvaške -  194 (256),
Romunije - 192 (181) in Iraka - 89 (240).

Obravnavano število ilegalnih prehodov po mejah:
(obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004)

Največ ilegalnih prehodov je bilo zabeleženih na meji s Hrvaško, in sicer 4.323 (3.512) ali za 23,1 % več kot leta 2003.
V deležu predstavlja obravnavano število ilegalnih prehodov na tej meji 78 %. Med tujci je bilo največ državljanov Srbije
in Črne gore - 1.059 (1.017), Albanije - 988 (149), Turčije - 612 (350), Bosne in Hercegovine - 382 (225), Makedonije
-331 (350), Hrvaške - 157 (227), Moldavije - 123 (230), Romunije - 101 (101) in Iraka - 84 (187).
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Na meji  z  Italijo  je  bilo  zabeleženih  853  (978)  ali  za  12,8  % manj  ilegalnih  prehodov.  Med  tujci  je  bilo  največ
državljanov Srbije in Črne gore - 209 (388), Albanije - 140 (24), Turčije - 82 (47), Makedonije - 66 (108), Romunije -
62 (62) ter Bosne in Hercegovine - 55 (31).

Na meji  z Madžarsko je bilo zabeleženih 197 (218) ali  za 9,6 % manj ilegalnih prehodov. Med tujci  je bilo največ
državljanov Moldavije - 89 (69), Gruzije - 40 (48) in Romunije - 16 (11).

Na meji z Avstrijo je bilo zabeleženih 74 (73) ali za 1,4 % več ilegalnih prehodov. Med tujci je bilo največ državljanov
Srbije in Črne gore - 15 (19), Makedonije - 9 (20), Bosne in Hercegovine - 8 (11), Romunije - 5 (4), Moldavije - 5 (0),
Turčije - 3 (3) in Bolgarije - 3 (1).

Izvajanje meddržavnih sporazumov o vračanju oseb:

a) vračanje oseb tujim varnostnim organom

Na podlagi  meddržavnih  sporazumov o vračanju oseb  so slovenski  policisti  tujim varnostnim organom vrnili  1.707
(2.162)  oseb.  Največ  oseb  je  bilo  vrnjenih  na  meji  s  Hrvaško,  in  sicer  1.548  (1.930).  Med  njimi  je  bilo  največ
državljanov Srbije in Črne gore - 379 (665), Albanije - 344 (79), Bosne in Hercegovine - 219 (171), Makedonije - 192
(197) in Hrvaške - 119 (183). Na meji z Madžarsko je bilo vrnjenih 100 (109) oseb, na meji z Italijo 48 (112) oseb, na
meji z Avstrijo 9 (7) oseb in na letališču 1 (4) oseba.

b) sprejem oseb od tujih varnostnih organov

Tuji varnostni organi so v Slovenijo vrnili 768 (948) oseb. Največ oseb je bilo vrnjenih na meji z Italijo - 602 (760), med
njimi je bilo največ državljanov Srbije in Črne gore - 167 (356), Albanije - 107 (23), Turčije - 79 (38) in Romunije - 52
(47). Na meji z Avstrijo je bilo vrnjenih 55 (87) oseb, na meji s Hrvaško 62 (35), na meji z Madžarsko 7 (1) in na
letališču 42 (65) oseb.

Zabeleženo število ilegalnih prehodov čez državno mejo po mesecih v zadnjih treh letih:

V letu 2004 je bilo v primerjavi z letom 2003 zabeleženega 12,6 % več ilegalnih prehodov državne meje. Medtem ko se
je število ilegalnih prehodov na meji z Madžarsko in Italijo zmanjšalo, se je njihovo število na meji s Hrvaško povečalo
za 23,1 %. Med obravnavanimi tujci je bilo največ državljanov Srbije in Črne gore z območja Kosova. V zadnjem času se
je povečalo predvsem število obravnavanih državljanov Albanije, Bosne in Hercegovine, Turčije in Romunije. Ilegalci
potujejo večinoma s pomočjo dobro plačanih vodičev po urejenih prometnih povezavah preko BiH in Hrvaške.

1 Številke v oklepajih so za leto 2003.

Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije
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