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Spoštovani gospod župan! 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam pobudo in vprašanja županu ter pristojnim 

službam. Prosim za pisen odgovor. 

V zadnjih dveh letih so se je po več krajih v Sloveniji pričele organizirate skupine, ki 

močno spominjajo na paravojaške enote. Tudi zaradi maskirnih uniform, obnašanja in 

orožja, k ga imajo pri sebi. Skupine se združujejo pod imenom slovenska varda, delujejo 

pa predvsem na obmejnih območjih. 

V več občinah so že organizirali tako imenovane tabore, kjer se urijo v vojaških 

disciplinah. Med več dnevnim zadrževanjem na posameznih območjih, vardisti taborijo na 

osamljenih območjih, po skupinah pa se gibljejo tudi na naseljenih območjih. S svojim 

zadrževanjem in videzom vzbujajo nelagodje in velikokrat tudi strah med lokalnim 

prebivalstvom. Z dejanji, kot na primer, ko so v Slovenski Bistrici obkolili policijsko 

postajo ter se nedostojno vedli do policistov, prav tako so poskušali nasilno vstopiti v 

prostore Občine Slovenska Bistrica med sejo občinskega sveta, še stopnjujejo 

prestrašenost ljudi pred njimi. 

Pripadniki varde se pojavljajo tudi na različnih turističnih točkah, kjer s svojo 

prisotnostjo, videzom ter komuniciranjem, tudi pri turistih, predvsem tujih, vzbujajo 

strah in ogroženost. Na takšen način tudi zelo slabo vplivajo na razvoj turističnih 

destinacij. 

 

Kljub temu, da je sedanji obrambni minister Matej Tonin izrazil dobrodošlico članom 

varde v vrstah slovenske vojske, ljudje vedo, da sta vojska in policija tista, ki skrbita za 

varnost države in ljudi in so pojavi raznih paravojaških formacij povsod nezaželeni. 

Zaradi takšnega stanja in povzročanja incidentov z lokalnim prebivalstvom sta  občinska 

sveta Občine Ormož in Občine Slovenske Konjice  že sprejela sklep, da so pripadniki  

varde na območju njihove občine nezaželeni. Podobno naj bi razmišljali tudi župan in 

občinski svetniki v Mestni občini Maribor. 



Zato dajem pobudo, da tudi mestni svet Mestne občine Ljubljane  sprejme podoben 

sklep, kot so ga sprejeli v občini Slovenske Konjice.  

Predlog sklepa:  

1. V Mestni občini Ljubljana odločno nasprotujemo in obsojamo širjenje strahu in 

nestrpnosti. Paravojaške formacije v naši občini niso zaželene. 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana poziva ministra za obrambo, mag. Mateja 

Tonina, da s spremembo zakonodaje ne omogoča vključevanja paravojaških enot 

v obrambni sistem Republike Slovenije 

 

Prijazen pozdrav, 

   

             Vodja SK SS 
mag. Katja Damij  

 

 
 

 


