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Spoštovani gospod župan,
na Ministrstvu za notranje zadeve smo se seznanili s sklepi Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto, v zvezi s stanjem nezakonitih prehodov meje na območju Policijske postaje Novo
mesto, ki ste jih naslovili na Vlado Republike Slovenije.
Republika Slovenija je del globalnih migracijskih trendov, saj leži na tranzicijski zahodno
balkanski poti nezakonitega priseljevanja v Evropsko unijo. Tega se Vlada Republike Slovenije
zaveda, zato je sprejela vrsto ukrepov za obvladovanje nezakonitih migracij in za zagotavljanje
varnosti državljanov, prav tako pa se Vlada zaveda pomena, ki ga imajo pri obvladovanju
nezakonitih migracij občine.
Slovenska policija tako s svojimi rednimi nalogami, kot tudi s poostrenimi nadzori, skrbi za
učinkovito varovanje državne meje na celotnem območju slovenske južne meje. Pri varovanju
državne meje policija uporablja vse razpoložljive kadrovske vire, tehnična sredstva pa tudi
kadrovsko pomoč, ki jo zagotavlja Slovenska vojska.
Na celotnem območju Policijske uprave Novo mesto je bilo v prvih šestih mesecih letošnjega
leta prijetih 1.504 tujcev, ki so na nedovoljen način prestopili državno mejo. Največ med njimi je
bilo državljanov Alžirije. V osemnajstih primerih je bilo prijetih 25 oseb, ki so poskušale preko
ozemlja Republike Slovenije v druge države EU prepeljati 113 ilegalnih pribežnikov. Dežurnemu
preiskovalnemu sodniku je bilo privedenih vseh 25 sprovajalcev, zoper 23 osumljencev pa je bil
tudi odrejen pripor.
Na območju Policijske postaje Novo mesto je bilo v prvi polovici leta prijetih 55 tujcev, ki so na
nedovoljen način prestopili državno mejo. Pri tem sta bili v dveh primerih prijeti dve osebi, ki sta
sprovajali tujce. Glede na stanje ilegalnih migracij v drugih krajih po Sloveniji in glede na
trenutne številke prijetih ilegalnih migrantov na območju občine Novo mesto menimo, da
trenutno stanje ne kaže poslabšane varnostne situacije.

Kot že navedeno, policija državno mejo na območju občine Novo mesto redno nadzoruje.
Policisti Policijske postaje Novo mesto so dnevno prisotni na obremenjenem območju, aktivno
sodelujejo tudi z Lovsko zvezo in Zavodom za gozdove. Policijska enota je bila prisotna na
obmejnem območju občine Novo mesto tudi z mobilno policijsko postajo.
Slovenska policija se zaveda pomena sprotne in odprte komunikacije z lokalnimi skupnostmi.
Obenem skrbi za redno obveščanje in ozaveščanje lokalnih prebivalcev, še posebej tistih, ki
živijo ob meji. Vodstvo policijske postaje Novo mesto je imelo sestanek s predsednikom
Krajevne skupnosti Gabrje, prav tako se je vodstvo policijske enote udeležilo sestanka s
predstavniki občine Novo mesto, na katerem so sodelovali tudi predstavniki občinskega
inšpektorata in komunale. O vseh novih pojavih ali nastali varnostni problematiki, bo Policijska
uprava Novo mesto, oziroma Policijska postaja Novo mesto, še naprej sproti obveščala Mestno
občino Novo mesto.

Lep pozdrav,
mag. Sandi Čurin
državni sekretar

