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Primorskem opozoril na konvoj
migrantov
Policisti so na območju policijske uprave Koper včeraj
ustavili konvoj treh avtomobilov, ki so transportirali
migrante. Policijski dosežek je bil posledica obvestila
občana. Ta je opazil, da “prebežnike”, ki so pred tem na črno
prišli iz Hrvaške, nalagajo v tri avte na cesti med Golacem in
Obrovom. Cesta je označena na posnetku googlovega zemljevida
Slovenije:

V Spletnem časopisu takšne občane označujem za vaške straže
vlade Marjana Šarca, ker v notranjosti opravljajo delo varuhov
schengenske meje, ki ga vlada na sami meji ni sposobna
zagotoviti.

Po tokratnem obvestilu so policisti pri Hrvojih ustavili tri
avtomobile.

Spredaj eden brez
V dveh audiji A3 so bili migranti. V prvem je bilo pet

državljanov Sirije in voznik, državljan BiH. V drugem pa trije
državljani Sirije in voznik, prav tako državljan BiH.

Ustavili so tudi avto pred tema avtomobiloma, v katerem sta
bila voznik, državljan Slovenije, in sopotnik, državljan BiH,
ki sta vozila kot predhodnica, a brez migrantov.

“Ustavitev” z migranti je bilo v zadnjih 24 urah na območju
policijske uprave Koper še več. V Bertokih so policisti
ustavili VW Passata karavan (na uvozu na hitri cesto, smer
Ljubljana) v katerem je bilo šest državljanov Turčije, dva
državljana Afganistana in dva vodiča, državljana Romunije. Pri
Hrvojih pa so policisti pri pešačenju prijeli štiri državljane
Turčije, državljana Afganistana in dva vodiča, državljana
Romunije.

Skupaj so policisti uprave Koper v zadnjih 24 urah prijeli 46
migrantov, ki so na črno prišli iz Hrvaške, dva od teh sta
zaprosila za mednarodno zaščito, preostali bodo vrnjeni
hrvaški policiji.

Štiri državljane Romunije, tri državljane BiH in državljana
Slovenije pa čakajo sodni postopki zaradi kaznivih dejanj po
308. členu kazenskega zakonika.

Ta člen je takšen:
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ozemlja države
(1) Kdor nasilno prekorači državno mejo Republike Slovenije
ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z
zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo.
(2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje
v Republiki Sloveniji, če se na način iz prejšnjega odstavka
zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi z
njega.
(3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za
vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito
spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga
pri skrivanju ali kdor enega ali več takih tujcev za plačilo
nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države ali omogoči
nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom do petih
let in denarno kaznijo.
(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba,
ki omogoči tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike
Slovenije ali nezakonito prebivanje na njem.
(5) Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito
preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz
ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali
organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov
glede pravega namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije,
se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.
(6) Če storilec z dejanji iz tretjega, četrtega ali petega
odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi
nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno
delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje
ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se
kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo.

(7) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja,
storjena v tujini, če je država, v kateri so bila storjena,
enako
kot
Republika
Slovenija
sprejela
skupno
mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja,
ne glede na to, kje so storjena, ter je dejanja v svojem
zakonu ustrezno enako določila kot kazniva dejanja. Če je
bilo kaznivo dejanje storjeno na območju Evropske unije, se
državljani njenih članic pri uporabi drugega, tretjega,
četrtega in petega odstavka tega člena ne štejejo za tujce.

