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Zadeva: Zbiranje pripadnikov paravojaških milic in nacionalističnih organizacij v Ljubljani 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v svetniškem klubu Levica podajamo 

županu MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

Pripadniki t. i. Slovenske varde, paravojaške milice, so se pred časom zbrali tudi v Ljubljani in 

izvajali svoje postroje pred predsedniško palačo (vir: https://www.mladina.si/195861/slovenska-

varda-na-kulturni-praznik-marsirala-po-prestolnici/). Takšne samoorganizirane in nenadzorovane 

skupine, ki se ponašajo tudi s pravim orožjem in vojaško izurjenostjo, prevzemajo vlogo Slovenske 

policije in drugih organov pregona predvsem ob slovensko-hrvaški meji, kjer želijo izvajati nadzor 

nad ilegalnimi prehodi meje s strani beguncev in kjer so v sklopu svojega »patruljiranja« že 

ustrahovale tako prebivalce kot druge. Pred tedni so njeni predstavniki za nekaj časa onemogočili 

delovanje policijske postaje v Slovenski Bistrici. V zadnjih dneh zaradi sklepa Občinskega sveta 

Občine Ormož, da t. i. varde v njihovi občini niso dobrodošle, njihovi predstavniki po poročanju 

medijev nadlegujejo tako občinske svetnike kot tudi turiste v sami občini (vir: 

https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/varda.html). Delovanje takšnih milic v večini drugih 

držav preganjajo, saj gre za izjemno nevarne in nasilne skupine, ki red in pravico jemljejo v svoje 

roke ter se želijo hkrati brez ustreznih kvalifikacij in urjenj pridružiti delovanju uradnih državnih 

represivnih organov.  

 

V zadnjih tednih so se v Ljubljani v času miroljubnih protivladnih protestov večkrat zbrali tudi t. i. 

rumeni jopiči, ki podpirajo aktualno vlado. Med njimi je po poročanju medijev veliko pripadnikov 

skrajnih desničarskih, nacionalističnih in celo nacističnih gibanj, kot je organizacija Blood & Honour 

(vir: https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5efef255d19be/kdo-so-postavni-mladi-fantje-v-

rumenih-jopicih). Ljubljanski župan Zoran Janković se je na njihovo zbiranje odzval le s predlogom, 

naj za izražanje svojega mnenja izberejo kak drug dan (vir: https://www.rtvslo.si/slovenija/jankovic-

zapiranje-sredisca-ljubljane-ob-drzavni-proslavi-pretirano-in-nerazumljivo/528797).  

 

V Levici župana Mestne občine Ljubljana, ki je zgodovinsko izpričano antifašistično mesto, v 

katerem nacionalizem, fašizem, rasizem, ksenofobija in diskriminacija nimajo prostora, in druge 

pristojne službe pozivamo, naj takoj najostreje obsodijo delovanje in zbiranje predstavnikov 

paravojaških milic in nacionalističnih skupin v Ljubljani. Županu predlagamo tudi, naj kot simbolno 

gesto proti ponovnemu razraščanju fašizma v slovenski družbi in v podporo Občini Ormož predlaga 

Mestnemu svetu MOL v sprejem sklep, da takšne skupine in organizacije tudi v Ljubljani, mestu 

heroj, niso in nikoli ne bodo dobrodošle.  

 

 

Tovariški pozdrav, 

Milan Jakopovič, 

                                vodja Svetniškega kluba Levica 
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