Datum: 28. 06. 2019

Mag. Dejan Židan,
Predsednik Državnega zbora

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora, vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov meje s Slovenijo,
ki ga naslavljam na ministra za notranje zadeve g. Boštjana Poklukarja.
S spoštovanjem!

Jožef Lenart,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

Spoštovani,
V zadnjih mesecih opažamo, da se število ilegalnih prehodov slovenske meje
povečuje. To je razvidno tudi s spletne strani Policije, kjer so objavljeni statistični
podatki o nedovoljenih migracijah na območju Republike Slovenije. Dne, 28. 2. 2019, je
Vlada Republike Slovenije odgovorila na pisno poslansko vprašanje mag. Branka
Grimsa v zvezi s problematiko povečanja ilegalnih prehodov schengenske meje . Vlada
Republike Slovenije v omenjenem odgovoru zagotavlja, da je vse pod nadzorom.
Obenem izpostavljam, da ste sami na zadnji redni seji Državnega zbora RS dne, 19. 6.
2019, v okviru prve obravnave novele zakona o mednarodni zaščiti poudarili: »Na
začetku ponovno povem, tako kot vedno, da slovenska policija uspešno varuje našo
mejo z Republiko Hrvaško, našo schengensko mejo.«
Od večine državljank in državljanov, ki živijo ob hrvaški meji (gre za okolico mejnih
prehodov Zavrč, Središče ob Dravi in Gruškovje), prihajajo informacije o povečanju
ilegalnih prehodov migrantov. Državljanke in državljani, ki prebivajo v tem delu države
(Spodnje Podravje), poudarjajo, da so razočarani nad vašim »zatiskanjem oči« pred
problemom ilegalnih migracij. Na prej omenjeni seji Državnega zbora RS, ko ste
predstavili stališče vlade ter statistiko ilegalnih prestopov meje, pa niste omenili, da se
je število ilegalnih migracij ponovno povečalo tudi v Spodnjem Podravju.
V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:
1. Katere dodatne ukrepe boste uvedli za zaščito varnosti državljank in
državljanov Republike Slovenije na meji z Republiko Hrvaško?
2. Kako pojasnjujete povečanje števila ilegalnih migracij na območju Spodnjega
Podravja, ki je razvidno iz medijev (npr. 16. 05. 2019 – v Veliki Varnici pešačilo
21 tujcev, 24. 06. 2019 – na območju Središča ob Dravi prijeli 19 tujcev)?
3. Koliko ilegalnih prehodov meje so od 1. januarja 2018 do 28. junija 2019
obravnavali slovenski policisti na območju PP Podlehnik, PP Gorišnica in PP
Ormož – pri tem prosim za podatke ločeno po PP?
4. Pri tem prosim za podatek o številu ilegalnih migrantov po državljanstvu na
omenjenem območju.
5. Ali boste, kot ste obljubili na seji Državnega zbora RS 19. 06. 2019, posegli po
bolj odločnih ukrepih za preprečevanje ilegalnega prehoda meje, saj se gotovo
zavedate, da se je vsaj tretjina ilegalnih migrantov, ki so prišli v Slovenijo,
izognila prijetju?
6. Glede na to, da se je ravno na tem področju tudi povečalo število kaznivih
dejanj oziroma kriminaliteta s strani tujcev ter glede na to, da, kot navajajo
obmejni prebivalci, se tujci po Sloveniji in čez slovensko mejo gibljejo brez
dokumentov, torej ilegalno, ter se mnogi nato, ko pridobijo pravico do
prebivanja pri nas, preživljajo z vlomi in drugimi kaznivimi dejanji, me zanima,
ali imajo omenjeni tujci pri nas že več pravic kot državljani?
7. Koliko tujih državljanov ponovnih prestopnikov ste do sedaj (v času vašega
mandata) izgnali in jim prepovedali vstop v državo?

