Ministrica še na bolniški, v
Hostlu na Škofijah ne bo
azilantov

Ta teden je na brniško letališče priletelo še štirinajst
državljanov Sirije, prihodnji teden pa pride iz Grčije že nova
skupine, so včeraj sporočili iz notranjega ministrstva.

Cerar in Brglez umirila, ministrica na operacijo
Obveznosti v zvezi z begunci, ki jih država po dogovorih v
Bruslju prevzema iz Grčije in Italije, danes od notranjega
ministrstva prevzema posebni vladni urad za begunce, ki je bil
v začetku leta ustanovljen s popravkom zakona o tujcih.
Ta popravek je zelo odmeval predvsem, ker omogoča zapiranje
meje v primeru, če bi se ponovil migrantski val, kakršnemu smo
bili priča pred dobrim letom. Ob tem, ali zakon sme omogočiti
zapiranje meje, pa je prišlo do ostrega spora med notranjo
ministrico Vesno Györkös Žnidar (SMC) in predsednikom
državnega zbora Milanom Brglezom (SMC), ki je prerasel še v
spor med premierom Mirom Cerarjem (SMC) in Brglezom.
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Cerar je zahteval celo odstop Brgleza s položaja
podpredsednika največje stranke v parlamentu, ker je ta vladi
očital kršenje človekovih pravic in mednarodnih dogovorov. A
na koncu sta Cerar in Brglez nesoglasja zgladila brez
odstopov.
Od takrat, ko so se ti konflikti umirili, je na bolniški
notranja ministrica. Po operaciji na hrbtenici Vesna Györkös
Žnidar te dni še okreva. Na ministrstvu pričakujejo, da se bo
v službo vrnila še pred koncem meseca.

Upor domačinov proti načrtom vlade
V Slovenijo je bilo doslej skupaj premeščenih 128 državljanov
Sirije, 35 državljanov Eritreje, 17 državljanov Iraka in šest
Palestincev, ki formalno nimajo državljanstva. Vlada se je že
zavezala, da bo sprejela še dodatno skupino in poskrbela še za
15 oseb iz Italije in 35 iz Grčije.
Da bi preseljenim iz Grčije in Italije zagotovili prostore za
bivanje, je notranje ministrstvo marca najelo stavbi na
Škofijah in v Velenju. A se je na Škofijah resno zapletlo in
zdi se, da tam zaradi upora domačinov ne bo azilnega doma.
Ko sem bil pred nekaj tedni v centru Škofij, je bila stavba

videti povsem zapuščena in ni bilo opaziti, da bi jo kdo
pripravljal za bivanje ljudi.
Nekdanji Hostel v Škofijah je vlada najela 13. marca za
mesečno 7001,65 evrov. Najemnino bo vlada začela plačevati po
primopredaji prostorov, ki pa še ni bila opravljena.
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Na Škofijah je prišlo do upora domačinov, ki menijo, da je
naselitev 50 ljudi v center naselja, kjer živi le 500
prebivalcev, preveč ambiciozen projekt vlade. Po tej logiki bi
jih morala Ljubljana sprejeti vsaj 20.000.
Državni sekretar Boštjan Šefic je pred dvema tednoma v
parlamentu, ko je o zapletih razpravljala komisija za
peticije, vodi jo Eva Irgl (SDS), pojasnil, da „ne nastajajo
nobeni stroški v zvezi z s tem objektom, še vedno je v posesti
lastnic in do morebitnega prevzema bo tako“.

V Velenju vse pripravljeno
Drugače je v Velenju. Pogodbo za najem stavbe azilnega doma v

Velenju so z lastnikom podpisali nekaj prej: 6. marca 2017.
Stavba je bila najeta za eno leto z možnostjo podaljšanja.
Polna mesečna najemnina je tam 15.000 evrov, dokler ne pride
do dejanske vselitve pa velja znižana, ki je 9.000 evrov
mesečno. Primopredaja nepremičnine je bila opravljena 15. 3.
2017. Za morebitno vselitev beguncev je v Velenju vse
pripravljeno, a dejansko še niso vseljeni, so včeraj pojasnili
na notranjem ministrstvu.
Več o postopkih najemanja azilnih domov:
MNZ: Za Škofije mesečno 7.000, za Velenje 15.000 evrov

