Burno jutro: Osem ranjenih
migrantov
pri
Slovenski
Bistrici
Iz mariborske policije so danes podrobneje pojasnili divji lov
migrantov, ki so čez državo v sredo zjutraj bežali v treh
povezanih avtomobilih. Za dva od migrantov se je pot končala v
mariborskem univerzitetnem kliničnem centru, še šestim
migrantom pa so površinske rane oskrbeli v bližini Slovenske
Bistrice. Za vse pa se je pot končuje spet na Hrvaškem, kamor
jih policija vrača še z dvanajstimi migranti, ki so jih ujeli
drugje. Trije prevozniki, dva iz BiH in eden iz Srbije, so v
priporu.

Tri vozila v desetih minutah
Na poti od Hajdine proti Slovenski Bistrici se je po divjem
jutranjem begu vozniku, ki je državljan BiH, avtomobil,
registrske tablice so bile hrvaške, ustavil ob cesti s
preluknjanimi gumami. Preluknjali so mu jih policisti, ker
vozila drugače ni bilo mogoče ustaviti. Voznik, star 33 let,
je osem poškodovanih tujcev pustil v vozilu in zbežal. A so ga
policisti kmalu ujeli. Prevažal je šest državljanov Bangladeša

in dva državljana Pakistana. Poškodbe dveh prepeljanih v UKC
niso hude, so sporočili policisti. Preostale migrante so
oskrbeli ob vozilu, imeli so površinske rane.

Le nekaj minut pred začetkom lova na avtomobil z osmimi
migranti, ki so mu preluknjali gume na poti proti Slovenski
Bistrici, so imeli policisti v sredo pred peto uro zjutraj
podobne težave z drugim avtomobilom zagrebških registrskih
oznak, ki je nedovoljeno vstopilo v državo iz Hrvaške. Tudi s
tem vozilom so migranti nekaj časa bežali pred policisti. A so
avto ustavili še preden bi jih policisti preluknjali gume.
Razbežali so se, policisti pa so v bližnjem gozdu kmalu
prijeli dva državljana Bangladeša in enega iz Pakistana, dve
uri pozneje pa so policisti vodniki službenih psov in
konjenikov prijeli še 27 letnega voznika, ki je državljan BiH,
na koncu, malo pred osmo uro zjutraj, pa je v Zgornjem
Leskovcu komandir postaje Podlehnik prijel še dva državljana
Bangladeša in enega Pakistanca.

Ustavili pa še tretje vozilo, kjer je bilo težav manj, zgodilo
se je še pred peto uro zjutraj v Dolanah. Šlo je za avtomobil
zagrebške registracije, ki ga je vozil 38-letni državljan
Srbije. Iz Hrvaške je pripeljal šest državljanov Bangladeša in
dva iz Pakistana.

Organizirana skupina v priporu
Vse tri voznike, ki so delovali v skupini in so do hrvaško
slovenske meje vozili drug za drugim, je preiskovalni sodnik
poslal v pripor, čaka jih sodni postopek zaradi prepovedanega
prehajanja meje in ozemlja države, za kar jih lahko, ker so
povzročili tudi nevarnost za življenje in zdravje tujcev,

doleti zapor od enega do osmih let. Pa še denarna kazen.

Iz policije so sporočili:

“Dvanajst odraslih migrantov smo 5. 9. 2019, predali hrvaškim
varnostnim organom, osem mladoletnih pa smo nastanili v
Centru za tujce in jih bomo hrvaškim varnostnim organom
predali v formalnem postopku.”
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