
Prijatelj ministru za pravosodje predlaga, da uvede nadzor nad delom koprskega tožilstva

Priprti poslanec Srečko Prijatelj v pismu ministru Alešu
Zalarju piše, da naj bi koprsko tožilstvo ravnalo nezakonito
in nestrokovno.

KOPER ► "Spoštovani g. Zalar! Kot
veste, sem že šesti mesec nezakonito
priprt. Odvzeta mi je prostost, potem
ko je policija na nezakonit način
izzvala kriminalno dejanje (predaja
denarja). Policija ni dovolila mo-
jemu dolžniku, da nam denar za-
konito nakaže na transakcijski
račun, ki je skupen račun mene in
žene. To dejanje policija kot policijski
konstrukt v sodnem postopku tudi
priznava," uvodoma piše ministru za
pravosodje Alešu Zalarju priprti po-
slanec SNS, Srečko Prijatelj.

V nadaljevanj povzame dogajanje,
ki se je začelo že pred njegovo are-
tacijo 9. marca v Solkanu. "O tem
političnem konstruktu, v katerem od-
krito sodeluje tudi policija, po ukazu
ministrice Kresalove, sedaj presoja
sodišče v Kopru. Sproženi pa bodo
tudi sodni postopki na mednaro-
dnem sodišču, ker je znano, da je
sodba zame v Kopru že spisana, so-
jenje, ki poteka, pa je zgolj farsa,"
ugotavlja Prijatelj. Nenavadno se mu
zdi, daje odkar je v priporu, minister
Zalar že trikrat obiskal koprsko so-
dišče.

Srečko Prijatelj iz pripora piše mi-
nistru za pravosodje

Prosi ga, da odredi nadzorstveni
postopek nad delom koprskega
tožilstva, ki naj bi po njegovem
mnenju ravnalo nezakonito in nes-
trokovno. Dodaja, da ga je o vseh
nepravilnostih že obvestil, pa da ni

ukrepal. Apelira, da naj takoj ukrepa
in poskrbi za zakonitost dela na
sodišču in tožilstvu.

Pismu, ki ga je medijem v soboto
poslala njegova žena Aleksandra
Prijatelj, je poslanec SNS priložil še
del sklepa koprskega okrožnega
državnega tožilstva, s katerim je
okrožna državna tožilka januarja le-
tos zavrgla kazensko ovadbo, ki jo je
z Mercato in Vseslovenskim
združenjem malih delničarjev fe-
bruarja 2007 vložil proti predsedniku
uprave Splošne plovbe Egonu Ban-
dlju in Antonu Karižu, takratnemu
predsedniku nadzornega sveta. Pri-
jatelj navaja, da je ovadbo zavrgla
ista tožilka, ki zdaj vodi postopke
proti njemu. Računsko sodišče pa je
pred kratkim na njegovo zahtevo
ugotovilo nepravilnosti, povezane s
prodajo Splošne plovbe, še dodaja.

Ministra Zalarja sprašuje, ali sta
policija in sodišče v lasti trenutne
vladne stranke LDS in ali bo ukrepal
zaradi neodgovornega dela tožilke.
Hkrati ga poziva, naj proti Marjanu
Mikužu, ki je izvzet iz kazenskega
postopka in ima policijsko zaščito,
ukrepajo v skladu z zakonom. So-
jenje Srečku Prijatelju se bo nadalje-
valo danes, ko naj bi senat zaslišal
tudi nekdanjega predsednika uprave
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