Ljubljana, 16. januar 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam
posredujem pisno poslansko vprašanje v zvezi z nastanitvijo migrantov v
Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, ki ga naslavljam na ministrico
za pravosodje Andrejo Katič.
S spoštovanjem!
Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja

V prilogi:
- Pisno poslansko vprašanje
- Anonimno pismo
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem
ministrico za pravosodje Andrejo Katič, da mi odgovori na naslednje
vprašanje:
Živimo v obdobju ko se soočamo z novimi izzivi, za katere menimo, da
nanje vladajoča koalicija ni bila pripravljena. Gre za problem nastanitve
migrantov v obstoječih kapacitetah državne infrastrukture. Ta
infrastruktura je bila namenjena za popolnoma drugo rabo. Ker na izzive
vladajoča koalicija ni bila pripravljena, išče ad hoc rešitve, katere pa to
niso. Iz terena prihajajo prav skrb vzbujajoče vesti . Kot je razvidno iz
pisma, poznavalec akutne problematike izpostavlja stanje na terenu. Torej
migrante se namešča v Zavod za prestajanje kazni zapora Koper; in sicer v
prostore katere so namenjene izvrševanju pripora in zapora. Med
nastanitvijo v teh prostorih prihaja do deviantnih ravnanj s strani
migrantov.
• Zanima me, koliko materialne škode je bilo povzročeno omenjenemu
zavodu vse od pričetka nameščanja migrantov v ta zavod?
• Zanima me, koliko je bilo povzročenih kaznivih dejanj oz. prekrškov
s strani migrantov v času namestitve v omenjenem zavodu? Zanima
me, v kateri fazi kazenskega oz. prekrškovnega postopka so
omenjene osebe?
• Zanima me število intervencij s strani zdravstvene oskrbe bodisi v
omenjen zavod, bodisi intervencija s strani zavoda ko so migranta
odpeljali na bolnišnično zdravljenje?
• Zanima me, če zaradi trenutne nastanitve migrantov, to odločitev
občutijo priporniki oz. zaporniki bodisi na materialnem bodisi na
nematerialnem področju?
• Zanima me, zakaj se migranti ne nameščajo v zavod v Solkanu?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja

Priloga: Anonimno pismo z dne 9.1. 2018
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