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Ž e večkrat smo v preteklosti 
izpostavili, da policija na-
sprotuje ustanavljanju tako 

imenovanih vaških straž ali vard z 
namenom prevzemanja nalog dr-
žavnih organov. Poudarjamo tudi, 
da policija skrbno spremlja tovrstno 
problematiko, seveda ob spoštova-
nju načela zakonitosti, skladno s 
katerim smejo policisti uporabiti 
policijska pooblastila le na podlagi, 
v obsegu in na način, ki ga določa 
zakon. V nasprotnem primeru bi po-
licija sama presegla pristojnosti ozi-
roma pooblastila. V primeru ravnanj 
opisanih skupin, ki bi bila v naspro-
tju z zakonodajo, bomo v policiji iz-
vedli ustrezne oziroma predpisane 
zakonske postopke." To je v odzivu 
na nedeljski "obisk" okoli 50 pripa-
dnikov varde pod vodstvom Andreja 
Šiška na slovenskobistriški policijski 
postaji zapisal v. d. generalnega di-
rektorja policije Anton Travner.

MNZ: "Zagovarjamo spoštljivo, 
dostojno in strpno komunikacijo"

Minuli konec tedna so se vardisti 
zbrali blizu Slovenske Bistrice, a na 
zasebnem zemljišču, tja pa so prišli 
tudi policisti, zato so kasneje člani 
varde v nedeljo popoldne "po poja-
snila" odšli na policijsko postajo v 
Slovenski Bistrici. Dogajanje na po-
staji so predstavniki varde ves čas 
v živo predvajali na facebook pro-
filu, pojasnila pa so terjali, ker naj 
bi bili policisti na zemljišču, kjer 
so se zbrali vardisti, po njihovem 
maltretirali žensko. Vodstvo mari-
borske policijske uprave je na rav-
nanje vardistov dejalo zgolj, da so 
pripadniki varde bili poučeni, da 
imajo možnost pritožbe na policij-
ski postopek. Vrh slovenske polici-
je je v torek, ko so posnetke začeli 
objavljati mediji, molčal, tudi notra-
nji minister Aleš Hojs se ni odzval.  

Ko smo ga včeraj zaprosili za ko-
mentar, pa je dejal: "V ministrstvu 
za notranje zadeve konkretnega 
postopka ne moremo komentirati, 
v vsaki situaciji in postopku pa za-
govarjamo spoštljivo, dostojno in 
strpno komunikacijo. Policija pri iz-
vajanju svojih nalog, ki so določene 
z zakoni, vselej poskuša uresničevati 
svoje poslanstvo, in sicer zagotoviti 
visoko stopnjo varnosti vsem prebi-
valkam in prebivalcem. Policija bo 
tudi v prihodnje spremljala prime-

re združevanja, organiziranja, delo-
vanja posameznikov in skupin ter 
presojala zakonitost, odgovornost 
in vpliv na varnostno oceno v lo-
kalnem okolju in državi."

"Kakršnokoli izvajanje uradnih 
pooblastil s strani civilistov ni do-
voljeno (izvajanje uradnih postop-
kov, pridržanje, uporaba orožja ...), 
saj to predstavlja kaznivo dejanje. 
Prav tako je prepovedano nositi ali 
prenašati orožje ali replike orožja 
na način, da bi to vznemirjalo ljudi. 
To namreč predstavlja prekršek po 
določbah zakona o varstvu javne-
ga reda in miru. Tovrstno početje 
lahko pri osebi vzbudi tudi napačne 
reakcije, ki se lahko končajo tragič-
no," pa nadaljuje komentar šef polici-
je Travner. In dodaja, da obisk večje 
skupine ljudi na policijski postaji 
sam po sebi ne predstavlja tveganja 
in grožnje policistom. "Je pa kon-
tekst obiska pripadnikov samookli-
cane varde, v maskirnih oblačilih, z 
namenom pridobivanja informacij 

o policijskih postopkih, do katerih 
niso upravičeni, in z nedoločnimi 
"grožnjami", posnetimi in objavljeni-
mi na družbenih omrežjih, v javno-
sti ustvaril vtis pritiska na policiste 
in policijske postopke. Policisti in 
policija so in bodo tudi v prihodnje 
zagotavljali izvajanje zakonsko do-
ločenih nalog v okviru pristojnosti 
ter načel strokovnosti, zakonitosti 
in sorazmernosti," še pravi in dodaja, 
da se pa varnostna ocena policijskih 
postopkov stalno prilagaja glede na 
okoliščine in da bo opisani dogodek 
vplival na izvedbo policijskih ukre-
pov za zavarovanje policijskih po-
stopkov v tovrstnih primerih.

 Hkrati o vardistih in kolesarjih

Da za zdaj ne bodo komentirali do-
godka, saj čakajo, kakšne poteze 
bo potegnilo notranje ministrstvo, 
pravi predsednik Sindikata polici-
stov Slovenije Kristjan Mlekuš. Rok 

Cvetko, predsednik Policijskega 
sindikata Slovenije, pa, da so takšne 
"demonstracije moči paravojaških 
struktur zoper policiste in polici-
jo skrb vzbujajoče, saj predstavljajo 
(najmanj) samovoljnost. Zato priča-
kujemo, tako od vodstva policije kot 
od vseh nosilcev oblasti v državi, da 
bodo v prvi vrsti takšna ravnanja 
paravojaških struktur obsodili."

"Varda je nezakonita paravojaška 
formacija, ki mora odgovarjati poli-
ciji in ne obratno. Pozivam ministra 
Hojsa, da zavaruje ustavno vlogo po-
licije. Namesto miroljubnih kolesar-
jev naj policija raje nadzoruje vardo, 
tudi za zaščito posameznih polici-
stov pred šikaniranjem vardistov," je 
tvitnil predsednik SD Dejan Židan, 
premier Janez Janša pa ga je ko-
mentiral z besedami: "Kolesarskim 
formacijam stranka SD napovedu-
je oster boj in prepoved delovanja." 
Kritični pa so tudi v Listi Marjana 
Šarca: "V LMŠ že ves čas opozarja-
mo na nesprejemljivost oblikovanja 
slovenskih paravojaških oziroma 
parapolicijskih gibanj, kot sta Šta-
jerska in Kranjska varda, ter drugih 
oblik tako imenovanih vaških straž. 
Oviranje dela policije pri varova-
nju državne meje, posnemanje dela 
policije ali vojske in poskusi pre-
vzemanja nalog, ki so izključno v 
pristojnosti državnih varnostnih or-
ganov, so po našem trdnem prepri-
čanju nedopustni. In spomnijo, da so 
nekatere zakonske spremembe, ki bi 
omogočile sankcioniranje aktivno-
stih teh samooklicanih vard, bile 
pripravljene v času njihove vlade, a 
niso bile sprejete.

Del policije in opozicije ter stroka pozivata k obsodbi 
samovoljnega vstopa vardistov na policijsko postajo, 

vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije  
Anton Travner pa pravi, da lahko policija ukrepa  

le na podlagi zakona

Elizabeta Planinšič

Minister akcije 
vardistov  

ne komentira

Vardisti pod vodstvom Andreja Šiška 
(levo) so menda od policistov terjali  

pojasnila. A njihov "obisk" je bil videti 
bolj kot prikazovanje moči.  
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"OBISK" NA POLICIJSKI POSTAJI

Dr. Denis Čaleta iz Inštituta za varnostne študije pravi, 
da moramo do vseh dejanj, ki v javnosti povzročajo ne-
lagodje in izvajajo pritisk na organe, ki so edini pristojni 
za zagotavljanje javnega reda in miru, imeti kot družba 
ničelno toleranco. "Še posebno, če gre za pripadnike uni-
formiranih skupin, ki so bili že pravnomočno obsojeni. 
Od celotne politike bi veljalo pričakovati jasno obsodbo 
takih ravnanj in nujno potrebno podporo za dopolnitev zakonodaje, ki 
bo jasno in nedvoumno dala pristojnosti policiji za ukrepanje proti takim 
primerom. Tišina trenutne vladajoče politike, kateri smo priča, nas ne 
navdaja z gotovostjo, da razumejo nevarnost tega problema." In še: "Me-
dijska pozornost omenjenih skupin je še dodaten veter v njihova jadra, 
da razkazujejo svoj obsežni spekter idej, kako javno diskreditirati legiti-
mne organe nacionalne varnosti. Vse to pa je verjetno posledica dejstva, 
da se krepi radikalni levi in desni politični prostor, in so taki odzivi samo 
žalosten odraz realnosti."

"To, da politika ob takšnih ekscesih ne reagira, je slabo 
znamenje za ljudi, predvsem pa za policijo," pravi dr. Mi-
rosav Žaberl s Fakultete za varnostne vede. In nadaljuje: 
"Neodzivnost si lahko razlagamo tudi kot pritrjevanje 
raznim vardam, da policija varnostnih razmer ne ob-
vladuje, zaradi česar je potrebno samoorganiziranje in 
izvajanje določenih varnostnih nalog. To pa je napoved, 
da bo do kratkih stikov med policijo in temi strukturami prihajalo tudi 
v prihodnje." Žaberl dodaja, da so namere o spremembah zakonodaje v 
smeri, da je prepovedana vsakršna aktivnost posameznikov ali skupin, 
ki se z očitnim ali prikritim namenom nadzora državne meje izvaja na 
način, ki je enak ali podoben kot oblike policijskega nadzora, bile dobro 
izhodišče. A se je razreševal le problem meje. Varde ali podobne skupine 
pa bodo začele izvajati tudi naloge varovanja javnega reda, če menijo, da 
je policija premalo aktivna. To pa je lahko še posebno konfliktno in var-
nostno zaskrbljujoče. A spremembe niti niso bile sprejete.

Ničelna toleranca Neodzivnost kot pritrjevanje

Policija in policijska 
sindikata dogajanje 
ves čas spremljata, 
ukrepanje pa 
določa zakon
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Število okuženih v Sloveniji

Število opravljenih testiranj: 

Število umrlih za posledicami covida-19:

Število hospitaliziranih/
na intenzivni negi

Število odpuščenih iz bolnišnice

Podatki za torek, 19. maja, do 24. ure

Koronavirus

Z brniškega letališča  
prvi Air Serbia
Časovnica vzpostavitve potniškega 
prometa z brniškega letališča je 
dober teden po vnovični vzpostavitvi 
mednarodnega potniškega prometa 
še precej negotova. Srbski letalski 
prevoznik Air Serbia je vnovično 
vzpostavitev letov napovedal za 
29. maj, in sicer dvakrat tedensko, 
Lufthansa bo dnevne lete v Frankfurt 
obnovila sredi junija, konec junija 
pa lete iz Ljubljane načrtuje tudi Air 
France, in sicer dvakrat tedensko. 
Nizozemski prevoznik Transavia je z 
ljubljanskega letališča odpovedal vse 
lete do konca junija, finski Finnair pa 
je vse lete odpovedal za celo poletje. 
Preostali letalski prevozniki še niso 
odgovorili na poziv Fraporta, da se 
izjasnijo glede vnovične vzpostavitve 
letov. 

Slovenija, Hrvaška,  
Črna gora junija, Grčija julija
Predstavniki balkanskih držav odprtje 
meja za turiste večinoma pričakujejo 
junija. To pričakovanje je v spletnem 
pogovoru v organizaciji regijskih 
ameriških gospodarskih zbornic 
Amcham izrazil državni sekretar 
Simon Zajc, z njim sta se strinjala 
kolega iz Črne gore in Hrvaške, 
medtem ko se Grčija bolj ozira proti 
juliju. "Pričakujemo, da bo junija 
odprta večina meja z državami, ki 
imajo covid-19 pod nadzorom," je 
dejal Zajc, pri čemer bo nujno določiti 
protokole, da bodo ljudje ob odhodu 
od doma vedeli, da lahko na lokacijo 
prispejo varno in hitro.

Državni sekretar na ministrstvu za 
turizem in trajnostni razvoj Črne 
gore Damir Davidović je izpostavil, 
da je celotna jadranska obala varna, 
pričakuje pa določeno prerazporejanje 
turističnih tokov: "Ne bo se pa zgodilo, 
da bi naenkrat vsi šli v gore namesto na 
plažo." Sicer tudi v Črni gori razmišljajo 
o vavčerjih, podobnih tistim v Sloveniji, 
odpiranje meja pa Davidović pričakuje 
"od začetka do sredine junija". Državni 
sekretar na hrvaškem ministrstvu za 
gospodarstvo, podjetništvo in obrt 
Zdenko Lucić je dejal, da bo vse več 
ljudi potovalo z avtomobili, generalna 
direktorica direktorata za turistično 
politiko na grškem ministrstvu za 
turizem Panajota Dionizopolo pa je 
glede odpiranja meja nekoliko bolj 
zadržana. Grčija bi lahko sredi junija 
napravila prve korake v tej smeri, v 
začetku julija pa bi lahko bili pripravljeni 
pozdraviti goste, je pojasnila. (sta)
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