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To je gotovo eden možnih scenarijev, 
je prepričan dr. Denis Čaleta, predse-
dnik sveta Instituta za korporativne 
varnostne študije. Nadaljuje, da je 
iz doslej znanih podatkov jasno, da 
je bilo orožje namenjeno v Francijo. 
»Francija je bila že zgodovinsko zelo 
obremenjena z različnimi vrstami 
groženj, še posebno terorističnimi. 
Naj omenim samo tiste najbolj izpo-
stavljene, kot so Narodnoosvobodil-
na fronta Korzike, Korziška armada 
1774, Baskovska ETA in še cela vr-
sta radikalnih islamističnih terori-
stičnih frakcij, ki svoje dejavnosti 
usmerjajo tudi proti Franciji.«

Terorizem in mamila
Če v ta okvir prištejemo še družbe-
ne napetosti, ki vrejo pod površjem 
francoske družbe in od časa do časa 
eskalirajo z drastičnimi posledica-
mi, kot so bili nemiri v predmestjih 
večjih mest, lahko rečemo, da je v 

Franciji možnih več končnih upo-
rabnikov, za katere bi bilo vsekakor 
bolje, če orožja ne bi prevzeli. Če 
pogledamo širši kontekst, denimo 
bližajoče se olimpijske igre v Lon-
donu, lahko tveganje seže tudi v to 
smer, razmišlja sogovornik. Nikakor 
ne bi bilo spodbudno, če bi to orožje 
končalo kjerkoli drugje kot v rokah 
policije. 

Čaleta je prepričan, da morajo slo-
venski policisti in druge službe naci-
onalnovarnostnega sistema ves čas 
spremljati spekter groženj, ki se po-
javljajo in ogrožajo varnost Slovenije 

in njenih državljanov. »V dinamič-
nem globalnem varnostnem okolju 
smo obsojeni na soodvisnost poja-
vljanja groženj, ki so v svojem bistvu 
asimetrične, zato nikoli ne smemo 
zanemarjati tudi protiterorističnih 
aktivnosti in ukrepov.«

Dokazano je, da mednarodni te-
rorizem in organizirani kriminal 
zelo tesno sodelujeta, predvsem pri 
tihotapljenju mamil, orožja, eksplo-
zivov in drugih prepovedanih de-
javnostih, predvsem z namenom fi-
nanciranja svoje dejavnosti. Sodobni 
mednarodni terorizem, ki temelji na 

mrežnem delovanju, ne pozna meja, 
ni obremenjen s časom in denarjem, 
ki ga dobiva tudi po kanalih organi-
ziranega kriminala.

Ni povsem znano, koliko nelegal-
ne trgovine s prepovedanimi droga-
mi in orožjem ter trgovine z belim 
blagom dejansko poteka čez balkan-
sko ruto oziroma Slovenijo. S pad-
cem notranjih meja se je ta količina 
verjetno prej povečala kakor zmanj-
šala, pa ne zato, ker slovenski prei-
skovalci slabo opravljajo svoje delo, 
temveč zaradi odprave mejnega nad-
zora med državami v EU, in je tudi 
verjetnost preprečevanja določenih 
kriminalnih dogodkov, povezanih s 
tihotapljenjem, manjša.

Nezdravo okolje
Za Slovenijo velja, da je v mednaro-
dnem terorizmu nekakšna oaza, in 
tudi sogovornik meni, da ni nepo-
sredno ogrožena. »Je pa pomembno 
zavedanje, da smo del globalnega 
sveta. Slovenija je del schengenskega 
območja in zato tudi zanimiva država 
za logistiko ali tranzit terorističnih 
skupin. Smo namreč na balkanski 
tihotapski poti, kjer lahko opažamo, 
da nelegalni pretok nedovoljenega 
blaga, se pravi orožja in mamil, ni nič 
manjši kot v preteklosti.«

Izkušnje nas učijo, da se posame-
zna država v dobi globalnega, med 
seboj soodvisnega sveta ne more 
povsem izogniti vplivom teroristič-
nih groženj. Čaleta pri tem spomni 

na lanski primer terorističnega na-
pada na Norveškem ali na nedavne 
napade v Italiji na davčne instituci-
je. Vse to kaže, da navidezno še tako 
mirna okolja niso popolnoma imu-
na proti tem grožnjam. Ekonomska 
kriza in druge družbene napetosti 
ustvarjajo nezdravo okolje, v kate-
rem človek hitreje prestopi mejo 
iracionalne agresije, tudi s politično 
konotacijo.

Čaleta pa vendarle meni, da je 
prizadevanje pristojnih v Sloveniji 
za varovanje družbe pred teroristič-
nimi grožnjami ustrezno, čeprav so v 
vsakem sistemu mogoče izboljšave. 
Gospodarska kriza in zmanjševa-
nje kadrovskih ter finančnih virov 
lahko imajo celo pozitiven vpliv, saj 
silijo nacionalni varnostni sistem k 
večji racionalizaciji in učinkovitejše-
mu delovanju. 

O povezavi med vse težjo gospo-
darsko situacijo in številom kaznivih 
dejanj v Sloveniji – po statističnih 
podatkih se ta v času krize niso po-
večala – Čaleta meni, da statistiki 
ne gre zelo zaupati, saj se pogosto 
zlorablja za prikazovanje drugačnih 
razmer od dejanskih. 

»Če pogledamo ekstremni krimi-
nal, ta v Sloveniji vsekakor narašča, 
vsaj kar zadeva oborožene rope in 
druga kazniva dejanja s strelnim 
orožjem. Trenutno stanje duha v 
družbi in predvsem zahtevna eko-
nomska situacija pa na tem področju 
ne prinašata nič dobrega,« je sklenil 
sogovornik.Denis Čaleta Foto Mavric Pivk

Nihče ni povsem imun proti terorizmu

Ljubljana – Po uspešnem 
razkritju mednarodne združbe, 
ki je menda po Evropi razpe-
čevala mamila in orožje, se 
preiskovalci še zdaj ukvarjajo z 
vprašanjem, kam je bil arzenal 
vojaškega orožja, ki so ga Slo-
vencu zasegli italijanski policisti, 
namenjen. Namiguje se, da bi 
lahko prišel v roke teroristom.

Po zasegu orožja  Slovenski policisti in druge službe nacionalnovarnostnega sistema  
morajo ves čas spremljati cel spekter groženj

Bojan Rajšek,  
besedilo in fotografija

Družina Strojan je bila namreč deset 
dni brez elektrike, ker jim je država 
odrekla finančno pomoč za plačeva-
nje položnic, kar je radodarno počela 
vse od leta 2007, ko so se iz Ambrusa 
morali izseliti in se naseliti na ob-
robju Ljubljane. Romi so zagrozili z 
izselitvijo v Ambrus Pod Klinger, če 
toka ne bi dobili do jutri, zdaj pa je ta 
nevarnost minila, saj so dobili natan-
ko to, kar so zahtevali. Rajko Strojan 
je v tem tednu razkril njihov kompro-
misni načrt, po katerem mora mini-
strstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) 
poskrbeti za električni priključek in 
poravnati ves njihov letošnji dolg, za 
naprej pa so pripravljeni sami plače-
vati elektriko. In to se je tudi zgodilo.

Na MKO so povedali, da bo 1123,78 
evra omrežnine plačalo ministrstvo. 
Sicer pa je MKO lani Elektru Lju-
bljana plačal 6093 evrov in podjetju 
Gen-I še 7208 evrov. Letos je preje-
lo podjetje Elektro Ljubljana 2759 
evrov in podjetje Gen-I 3883 evrov. 
V dveh letih jim je torej država pla-
čala 19.943 evrov za električno ener-
gijo. Na MKO zdaj še zbirajo podatke 
o tem, koliko elektrike so pokurili 
od leta 2007 do 2010. Zanimiv je 
podatek, da je nekdanji okoljski mi-
nister Roko Žarnić podpisal aneks k 

menjalni pogodbi za zemljišča med 
Strojanovimi in državo (2007), s či-
mer je plačilo elektrike 27. septem-
bra 2010 prenesel na Strojanove. 
Toda pozor, okoljsko ministrstvo je 
le štiri dni zatem odobrilo plačilo 
elektrike Strojanovim do 30. aprila 
letos v višini 11.500 evrov. Po bese-
dah njihovega nekdanjega pravne-
ga zastopnika Aleksandra Čeferina 
menjalna pogodba iz leta 2007 sploh 

ne vsebuje določbe, da mora elek-
triko plačevati država. Po njegovem 
prepričanju mora torej račune po-
ravnavati tisti, ki jo uporablja, torej 
Strojanovi.

Strojanove je razjezilo, ker so bili 
prepričani, da do realizacije menjal-
ne pogodbe z vpisom v zemljiško 
knjigo za parcelo v Ambrusu na dr-
žavo in tisto v Rojah na Strojanove 
še ni prišlo, zato so spor z državo 

zaostrili. Na MKO pa so zatrjevali, da 
je bil vpis obeh zemljišč v ZK prav-
nomočen novembra lani, zato so bili 
prepričani, da državi od takrat ni več 
treba plačevati elektrike. Na koncu 
so pod pritiskom 50-članske družine 
Strojan le popustili. »Napišite, da se 
zahvaljujemo vsem na ministrstvu, 
ki so nam pomagali. Ne morem na-
šteti vseh. Mi smo zelo veseli,« je za 
Nedelo včeraj povedal Rajko Stro-

jan in dodal, da zgodba za njih še ni 
povsem končana. Ker so imeli velike 
zaloge mesa v osmih hladilnih skri-
njah, elektriko pa so jim »neupravi-
čeno« odklopili, sta se perutnina in 
svinjina pokvarili, zato bodo od drža-
ve zahtevali nekaj tisoč evrov odško-
dnine. Ni vrag, da jim tudi tokrat ne 
bi uspelo. Nato se je družina zbrala 
ob tabornem ognju in se ob njem po-
veselila.

V dveh letih je država za elektriko Strojanovih plačala skoraj 20.000 evrov.

Strojanovi imajo spet elektriko
Ljubljana – Stanovanjski 
objekt romske družine Strojan 
v Rojah pri Ljubljani je spet 
priključen na elektriko. »Kar 
naenkrat se je zasvetilo,« je 
včeraj za Nedelo zadovoljno po-
vedal njihov predstavnik Rajko 
Strojan.

Veselje v Rojah  Država je Strojanovim popustila, zato v Ambrus ne bodo šli – V dveh letih 20.000 evrov, 
koliko v prejšnjih letih, še računajo


