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Knjigi na pot  

Okrogla obletnica delovanja Specialne enote, ki jo praznujemo letos, je prava 
priložnost, da to področje dela slovenske policije predstavimo širši javnosti 
tudi v knjižni obliki. V štirih desetletjih od njene ustanovitve leta 1973 se je 

namreč nabralo veliko omembe vrednih dogodkov, operativnih uspehov, organi-
zacijskih sprememb in drugih prelomnih trenutkov, ki so zaznamovali delovanje 
in razvoj te elitne policijske enote.

Pred vami je tako prva knjiga o Specialni enoti, v kateri so na 
enem mestu združeni številni zanimivi podatki in zgodovinska 
dejstva, pomembne depeše in dokumenti. Pred vami je knjiga, 
ki podaja informacije pregledno in dovolj poljudno, da so te 
razumljive tudi širšemu krogu bralcev, ne le ozko specializi-
rani stroki. Knjiga, ki ključne datume in letnice dokumentira 
z navedbami najodmevnejših policijskih akcij. Nenazadnje pa 
je to tudi bogato opremljena, vizualno privlačna monografija, 
katere avtor ve, da lahko slika pove več kot tisoč besed. Zato 
je vanjo vključil veliko tako arhivskih kot tudi novejših, visoko 
kakovostnih, ponekod celo umetniških fotografij, ki tako niso 
le ilustracija besedila, temveč zgodba zase in dodana vrednost 
publikacije.

Pričujoče branje končno odstira tančico z doslej precej 
skrivnostne podobe Specialne enote. Narava dela policijskih 
»specialcev« je namreč takšna, da se v javnosti ne izpostavljajo, saj svoje operacije 
izvajajo praviloma zakriti, zamaskirani. Ob tem nosijo tudi atraktivne uniforme ter 
uporabljajo moderno opremo, najsodobnejše orožje in specializirana materialno-
tehnična sredstva. Zato ne preseneča, da je med ljudmi toliko zanimanja zanje: 
skoraj vsak drugi iskalec zaposlitve v policiji ima pravzaprav željo postati pripadnik 
njihovega moštva. A uspe le redkim. Kajti dejstvo je, da ti fantje dejansko so nekaj 
posebnega. So najboljši med najboljšimi – lahko smo upravičeno ponosni nanje! 
Za njimi so ure in ure nenehnega »drila«: telesnega urjenja, napornih treningov, 
strelskih vaj, taktično-operativnega usposabljanja in izpopolnjevanja. V vsakem 
trenutku so pripravljeni na najzahtevnejše in najnevarnejše policijske akcije.
 
Seveda pa morajo imeti pripadniki »rdečih panterjev« poleg odličnih psihofizičnih 
zmogljivosti tudi izrazit smisel za skupinsko delo; brez tega bi težko govorili o 
njihovi uspešnosti in učinkovitosti. Za skoraj nobeno drugo policijsko enoto ne 
moremo bolj utemeljeno trditi, da je kakor veriga, močna samo toliko, kolikor je 
močan njen najšibkejši člen. Prav zato mora biti vsak posameznik v njej vrhun-
sko izurjen, odgovoren, odločen in vztrajen, sposoben zbrano delovati tudi pod 
hudim fizičnim in psihičnim pritiskom. A še bolj kot to štejejo tovarištvo, dejavna 
skrb za korist enote in zmožnost postaviti svoje interese na drugo mesto. Le tako 

Stanislav Veniger
generalni direktor policije

glavni policijski svetnik



6

je mogoče, da se poslanstvo Specialne enote skozi različna časovna obdobja ni 
spremenilo. Enota se je nenehno prilagajala in se razvijala, spreminjala svoje me-
tode in oblike delovanja, njeno glavno poslanstvo pa ostaja vseskozi enako. To je 
boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, zaradi česar je bila kot ena prvih 
policijskih formacij v Evropi tudi ustanovljena.

Delovanje proti terorističnim grožnjam ali proti drugi nasilni kriminalni dejavnosti 
je sicer na vrhu prioritet Specialne enote, vendar pa niso nič manj pomembne 
niti druge zadolžitve, ki jih lahko najbolje povzamemo kar z njenim aktualnim 
sloganom Izurjeni za pomoč, a tudi za udarnost in ostrino. V njem se zrcali vsa 
pestrost širokega nabora nalog, ki jih danes opravljajo »specialci« in so podrob-
neje opisane na naslednjih straneh. Od svojih začetkov, ko miličniške enote niso 
bile več kos nekaterim ekstremnim kriminalnim dejanjem in je bila zato ustanov-
ljena Četa milice, se je Specialna enota slovenske policije že velikokrat izkazala 
kot nepogrešljiva. Eno ključnih vlog je imela v procesu osamosvajanja in v vojni 
za Slovenijo leta 1991. V zadnjih desetletjih izstopajo tudi nekatere odmevne ak-
cije iskanja storilcev najhujših kaznivih dejanj na Slovenskem, uspešna je bila pri 
številnih aretacijah prekupčevalcev z drogami, izsiljevalcev, oboroženih bančnih 
roparjev idr., nazadnje pa smo lahko učinkovito posredovanje njenih pripadnikov 
spremljali ob zagotavljanju varnosti na nedavnih množičnih javnih shodih. Svo-
jo uigranost ekipa slovenskih »specialcev« nenehno dokazuje tudi na področju 
mednarodnega sodelovanja in v okviru športnih tekmovanj doma in v tujini.

Odlične rezultate tako Specialne enote kot drugih enot budno spremljamo in jih 
podpiramo, saj se zavedamo, da so njihovi dosežki uspehi celotne policije in da 
prispevajo k prepoznavnosti in pozitivni podobi slovenskih policistov v evropskem 
prostoru in drugod po svetu. Tudi pričujoča knjiga o »specialcih« pomeni izvrstno 
promocijo našega dela, ki bo zagotovo še okrepila naš ugled in zaupanje ljudi v 
slovensko policijo kot tisto organizacijo v nacionalnem varnostnem sistemu, ki si 
vsakodnevno prizadeva, da bi vsem prebivalcem Slovenije zagotovila visoko sto-
pnjo notranje in s tem tudi globalne varnosti. 
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Ustanovitev Specialne enote sega v leto 1973, v čas daleč pred osamosvoji-
tvijo Slovenije. Spoznanje o potrebi po ustanovitvi Specialne enote, v ka-
teri bodo policisti opravljali najzahtevnejše naloge, je bil čas, ko smo se 
tudi pri nas soočili s pojavom terorizma. Celotno 40-letno obdobje je čas 

pridobivanja izkušenj, dozorevanja, racionalnih in razumnih rešitev, obdobje, ki je 
plod vseh generacij te enote. Od njene ustanovitve pa do danes so generacije poli-
cistov v vrstah Specialne enote pustile svoj pečat in s svojo iznajdljivostjo, z zano-
som ter s požrtvovalnostjo pisale njeno zgodovino. Zelo ponosni smo na celotno 
obdobje delovanja enote, na svoje uspehe pri delu, še posebej pa na aktivnosti, 
ki smo jih izvajali v procesu osamosvajanja Slovenije, in na izjemno pomembno 
vlogo, ki jo je enota odigrala v osamosvojitveni vojni.

Naloga enote je zagotavljanje varnosti, ob spoštovanju člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so temelj pravne države, 
ter zagotavljanje najvišje vrednote v okviru nacionalnovarno-
stnega sistema, tj. najvišje stopnje varnosti.

Štirideset let je obdobje nasledstva, nastanek tradicije, ki se 
začne 1. marca 1973 z oblikovanjem Čete milice, katere vredno-
te so hrabrost, pripravljenost izvajati naloge v najzahtevnejših 
razmerah in z veliko mero odpovedovanja, željo po uspehu in 
doseganju vrhunske usposobljenosti. Vedno se trudimo, da 
delamo več, bolje, da sledimo razvoju in odkrivamo novo. 

Naši policisti so na različnih tekmovanjih in usposabljanjih 
doma in v tujini uspešno zastopali barve enote ter s tem do-
kazali in pokazali svojo vrhunsko usposobljenost. Uspehi in 
priznanja doma in v tujini so nam v spodbudo, da se neneh-
no držimo slogana: »Več, bolje, močneje!« V okviru združenja 
ATLAS, ki združuje specialne enote Evropske unije, smo aktivni udeleženci, vklju-
čeni v različne delovne skupine, v katerih izmenjujemo izkušnje in spoznavamo 
nove trende na področju dela protiterorističnih enot. Koristna znanja in izkušnje 
uspešno vključujemo v naša usposabljanja in operativno delo. 

Biti poveljnik Specialne enote, biti na čelu enote, sestavljene iz vrhunskih profesi-
onalcev, ki jih združujejo pripadnost, strokovnost, visok etični in moralni standard, 
odločna pripravljenost zoperstaviti se najtežjim izzivom, je velika čast in stalna 
obveza nadaljevati z vrhunskim usposabljanjem in razvojem, na temelju preho-
jene poti in tradicije kot tudi novih spoznanj v svetu na področju protiteroristične 
dejavnosti. 

Vedno smo pripravljeni soočiti se z nevarnostmi, ki jih predstavljajo terorizem, 
kriminal in druge oblike ekstremnega nasilja. Uspešnost našega dela temelji na 
dolgoletnih izkušnjah, znanju, nenehnem usposabljanju in izobraževanju, pri če-
mer je naš ključni cilj zagotavljati najvišjo stopnjo varnosti v Republiki Sloveniji.

Marjan Anzeljc
poveljnik Specialne enote
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Policijske specialne enote so za-
čele nastajati v začetku sedem-
desetih let hkrati s pojavom in z 

razmahom terorističnih aktivnosti in 
organizacij, ki se jim običajne policij-
ske enote s svojo stopnjo izurjenosti, 
neprimerno taktiko in opremo niso bile 
zmožne učinkovito zoperstaviti. Števil-
ne ugrabitve letal, zajetje in poboj dela 
izraelskega športnega moštva na olim-
pijadi v Münchnu leta 1972, ugrabitev in 
kasneje umor Alda Mora, italijanskega 
predsednika vlade, leta 1978 v Italiji ter 
bombni napadi na diplomatsko-kon-
zularna predstavništva nekaterih držav 
so kazali na to, da je terorizem nevar-
na in organizirana oblika delovanja 
posameznikov ali skupin na različnih 
(predvsem političnih) osnovah, ki se ne 
strinjajo z uveljavljenimi družbenimi 

sistemi in obstoječo razdelitvijo moči v 
družbi.

Teroristična dejanja so zaradi svoje 
brutalnosti, ki ni bila usmerjena zgolj 
zoper nosilce družbene moči, ampak 
so največjo ceno plačali nedolžni ljudje, 
takoj vzbudila odpor ljudi do tovrstnega 
uveljavljanja volje teroristov in takojšen 
odziv nosilcev oblasti v posameznih 
državah. Tako so se kmalu po pojavu 
terorističnih dejanj začele ustanavljati 
predvsem policijske in žandarske eno-
te, izjemoma tudi vojaške enote, ki jim 
je bila določena naloga boja proti tero-
rizmu, kot so nemški GSG9, italijanski 
NOCS, francoska RAID in GIGN ter dru-
ge enote za opravljanje nalog z visoko 
stopnjo tveganja.

Specialca v akciji
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T erorizem in nasilna kriminalna dejanja so kazali na to, da za reševanje do-
ločenih situacij niso dovolj običajne enote policije ali drugi varnostni organi, 
temveč je potrebna uporaba skupine izurjenih policistov – specialcev, ki s 

hitrim in z učinkovitim delovanjem izvedejo še tako zahtevne naloge. 

Pripadniki vseh specialnih enot morajo biti za opravljanje tako zahtevnih nalog 
izredno dobro izurjeni in imeti odlično psihofizično kondicijo.

Za specialne enote je značilno, da opravljajo posebne naloge, da imajo za to uspo-
sobljene in izurjene specialne kadre ter v ta namen uporabljajo posebno opremo 
in oborožitev.

Policijske specialne enote se uporabijo šele takrat, ko:

•  so preverjene že vse ostale možnosti za običajno, milejšo rešitev situacije;
•  so izpolnjeni vsi pogoji (pravni predpisi) za uporabo najhujših oblik prisile 

(orožje, pes, oklepno vozilo itd.);
•  je za izvedbo naloge potrebna specifična izurjenost, ki jo obvladujejo le stro-

kovnjaki specialisti s posameznih področij (bombni tehniki, ostrostrelci, pota-
pljači, alpinisti ali jamarji, borilne veščine itd.);

• se rešujejo oziroma izvajajo najzahtevnejše naloge ali naloge, ki so posebnega 
pomena za državo;

• obstaja zelo velika nevarnost za izvajalce naloge;

Trenutek pred vpadom v prostor
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•  obstaja možnost nastanka zelo hu-
dih posledic, kot so človeške žrtve, 
velika materialna škoda, politične 
posledice itd.

Vse policijske specialne enote se upo-
rabljajo za izvedbo bolj ali manj enakih 
nalog, in sicer:

•  protiteroristično delovanje 
•  pomoč pri prijetju storilcev hujših 

kaznivih dejanj
•  pomoč pri varovanju najvišjih pred-

stavnikov domače in tuje oblasti
•  pomoč pri varovanju določenih 

objektov posebnega pomena
•  drugih nalog, ki jih odredi pristojna 

oseba.

V nekaterih državah pa je obseg delo-
vanja specialnih enot širši, kajti vklju-
čuje naloge z drugih področij, kot so:

• izvajanje določenih nalog, ki jih obi-
čajno izvajajo vojaške enote

• pomoč pri varovanju državne meje
•  pomoč pri spremljanju letal in ladij
•  sodelovanje pri preprečevanju de-

monstracij in hujših neredov.

Skupne značilnosti teh enot so:

• enote so povsod ustanovljene na 
zveznem nivoju, nekatere države   
pa imajo poleg zveznih ustanovljene 
tudi enote na nivoju dežel, pokrajin, 
regij (Nemčija, Avstrija, Hrvaška itd.) 
ali celo enote za posamezna večja 
mesta (npr. enota avstrijske policije 
Wega na Dunaju);

•  enote so v posameznih primerih    
neposredno podrejene najvišjim 
predstavnikom oblasti, ki odrejajo 
njihovo uporabo, medtem ko v ne-
katerih državah njihovo uporabo od-
reja celo vlada (npr. v Veliki Britaniji, 
delovanje GSG9 v Nemčiji odobri no-
tranji minister, nizozemska special-
na enota se aktivira po ukazu pravo-
sodnega ministra);

•  pri aktiviranju enote se stremi, da  
je prenos odredbe oziroma ukaza o 
uporabi enote čim krajši;

•  enote so razdeljene v manjše eno-
te, osnovna enota za delovanje pa 
je skupina, ki najpogosteje šteje od 
deset do 15 članov;

•  število pripadnikov enot se giblje od 
100 do 200.
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Specialna enota (SE) slovenske 
policije z uradnim imenom »Spe-
cialna enota« je vrhunsko izur-

jena policijska enota, ki je s svojo mo-
bilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja 
in sodobno opremljenostjo sposobna 
razreševati najzahtevnejše varnostne 
naloge. Njeni pripadniki se usposablja-
jo za izvajanje nalog z najvišjo stopnjo 
tveganja, pri tem pa težijo k zagotavlja-
nju visoke stopnje varnosti morebitnih 
nedolžnih, potencialnih osumljencev in 
lastne varnosti. »Izurjeni za pomoč, a 
tudi za udarnost in ostrino!« je slogan 
enote od leta 1990. 

»Izurjeni za pom
oč, a tudi za udarnost in ostrino!«

Specialec v popolni opremi
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Na razvojni poti, ki so jo opredeljevale predvsem različne notranje organizacij-
ske vpetosti v okviru Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in policije ter njena 
preimenovanja, je ostala temeljna naloga enote nespremenjena. Njeni pripadniki 
sodelujejo z drugimi enotami policije in drugimi organi pri izvedbi najzahtevnejših 
varnostnih nalog oziroma akcij ter različnih usposabljanj. 

Prijetje oboroženih osumljencev



15

Specialna enota je namenjena proti-
terorističnemu delovanju in izvajanju 
najzahtevnejših nalog policije, kot so 
prijetje storilcev najhujših kaznivih de-
janj, naloge na področju protibombne 
zaščite, varovanje najvišjih domačih in 
tujih predstavnikov oblasti, spremstva 
vrednostnih ali nevarnih pošiljk, opra-
vljanje nalog ob naravnih in drugih ne-
srečah ter druge naloge, ki bi drugim 
enotam policije predstavljale logistično 
in kadrovsko težavo. Naloge izvaja ob 
vsakem času, na območju celotne dr-
žave, tudi na več lokacijah hkrati in ne-
odvisno od drugih služb policije. 

Prijetje oboroženega osumljenca z blokado vozila
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Z nacionalnovarnostnega vidika je SE 
državni organ in obenem služba, ki 
tvori varnostni sistem v ožjem smislu, 
ter je namenjena boju proti organizi-
ranemu kriminalu in terorizmu. Kljub 
njenemu uradnemu nazivu »Specialna 
enota« jo v mednarodnih združenjih in 
v tujini imenujejo tudi »Red Panther« 
po rdečem karantanskem panterju v 
emblemu enote. Sedež enote je v Lju-
bljani.1 

1 Povzeto po knjigi Vinka Gorenaka, Srečka F. Kropeta in Marka Tanasiča »Evropske 
specialne policijske enote«, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 2007.

16
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Na muhi specialca
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Specialna enota predstavlja kombinacijo najboljših policistov, sodobnega 
orožja, specialistične opreme in materialno-tehničnih sredstev, kar ji omo-
goča strokovno izvajanje nalog. Pogosto igra vlogo »zadnje obrambne črte«; 

takrat, ko ni drugega načina za reševanje najhujših situacij, v katerih so človeška 
življenja resnično ogrožena. Zato je ohranjanje visoke stopnje operativnosti enote 
zagotovilo, da resen kriminal in terorizem v Sloveniji ne bosta nikoli zavladala.

Karantanski panter – simbol Specialne enote2 

Do preimenovanja oziroma ustanovitve Specialne enote milice 
(SE milice) leta 1990 SE ni imela svojega posebnega policijskega 
simbola. Ob reorganizaciji Zaščitne enote milice in ustanovitvi SE 
milice pa je bil enoti dodeljen simbol oziroma emblem v obliki čr-
nega ščita, obrobljenega z rumeno barvo, v katerem je pod rume-
nim napisom SPECIALNA ENOTA podoba rdečega karantanskega 
panterja. Policisti nosijo emblem na desnem rokavu delov njihove 
uniforme, na levem rokavu pa emblem policije. Za potrebe črne in 
maskirne uniforme, kot jo imajo danes, sta bila oba emblema izde-
lana tudi v črno-sivi kombinaciji. A zakaj prav karantanski panter?

Podoba panterja se na ozemlju Srednje Evrope nenehno pojavlja že tisočletja; v 
etruščanskih grobnicah so ga našli 400 let pr. n. št., med najdbami na današnjem 
slovenskem ozemlju pa je upodobljen že na venetski situli iz Vač 500 let pred 

Kristusovim rojstvom. Ohranjene so tudi njegove upodobitve iz ča-
sov Norika, rimske province na ozemlju vzhodnih Alp. Na ozemlju 
notranjega Norika je v 6. stoletju nastala Karantanija – prva znana 
slovenska država po razpadu Rimskega imperija. Panter je ohra-
njen na več kamnitih spomenikih iz rimske dobe. Eden teh značil-
nih kamnov iz 2. stoletja je še danes vzidan nad glavnim vhodom 
v stolnico pri Gospe Sveti na Koroškem, v bližini griča, kjer je ne-
koč stal Knežji kamen, in Gosposvetskega polja, kjer še danes stoji 
Vojvodski prestol – zgodovinska spomenika slovenske državnosti in 
karantanskega slovenskega prava. Podobni, v kamne vklesani pan-
terji, so bili najdeni in vzidani na cerkve tudi drugod na Koroškem    
in Štajerskem. 

Bajeslovni pomen panterja izhaja iz časov davno pred krščanstvom. Fiziolog iz 
Aleksandrije navaja, da je panter prijatelj vseh živali, razen zmaja, ki predstavlja 
hudiča. Panter je torej starodavni simbol dobrega, branik pred zlom, in kot takšen 
prastar simbol boja med svetlobo in temo.

Njegov lik, vklesan v kamne starega rimskega Norika, je simbolično prešel na 
srednjeveško Karantanijo. Med najdbami iz slovenskih karantanskih grobov iz 10. 
stoletja so tudi luničasti uhani, značilni predmeti keltaške kulture iz obdobja med 

   

   

2 Zgodovino karantanskega panterja je opisal predsednik Zveze domoljubnih društev Hervardi, Andrej 
Šiško, Ljubljana, 2011.

Emblem Specialne enote

Emblem Specialne enote
v črno-beli kombinaciji
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8. in 11. stoletjem, na katerih je podo-
ba stiliziranega panterja dokaj pogo-
sta. Panter je upodobljen na številnih 
zaponkah in uhanih, najdenih na Ptu-
ju, v Mengšu, Kranju, na Bledu, v Sre-
dnji vasi v Bohinju, v furlanskem Kvaru 
(Corno di Rosazzo), v Ogleju (Aquileia) 
in v številnih gornještajerskih najdiščih. 

V obdobju grboslovja je kot grb odra-
žal državnopravno izročilo slovenske 
Karantanije. Zaradi zgodovinskega in 
bajeslovnega pomena ima črni panter 
v svojstvu slovenskega karantanskega 
grba posebno mesto med grbi evrop-
skih dežel, saj je bil izpričan med pr-
vimi štirimi grbi v Evropi. Črni panter je 
izpričan na pečatu, odtisnjen na ščitu 
(l. 1160) in upodobljen na bojnem pra-
poru, imenovanem gonfalon ali ban-
dera. Zgodovinske okoliščine kažejo na 
to, da je bil panter v Karantaniji najprej 
bojni znak plastične oblike, nato so ga 
začeli uporabljati na bojnih ščitih, ka-
sneje pa na praporu, pod katerim se je 
zbirala deželna vojska. Prav prapor pri-
ča o prvotnem simbolu dežele in dokler 
je črni panter na praporu, predstavlja 
nadaljevanje njenega zgodovinskega 
prava. Za karantanske dežele je veljal 
enoten bojni poziv pod belim prapo-
rom s črnim panterjem, tudi potem, ko 
sta bili Koroška in Štajerska samostojni 
vojvodini. 

Črni panter se je na Koroškem obdržal 
vse do izumrtja domače slovenske ka-
rantanske dinastije leta 1270, na Šta-
jerskem pa se je beli panter karantan-
skega oziroma slovenskega izvora sicer 
ohranil do danes, a kot podoba avstrij-
skega grba.

Upoštevajoč njegovo slovensko poreklo 
in starodavno simboliko dobrega nad 
zlim, prijatelja vseh živali, razen zmaja, 
ki predstavlja hudiča, kot simbol boja 
med svetlobo in temo, je panter prava 
izbira za simbol SE, ki s svojo uspo-
sobljenostjo in opremljenostjo uspe-
šno premaguje in zatira tudi najhujše 
oblike zla. Panterjevi rogovi kot simbol 
moči, vztrajnosti in žilavosti upodablja-
jo značilne lastnosti pripadnikov SE.
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Statua Specialne enote

Statua Specialne enote
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POLICIST SPECIALNE ENOTE

Strumna drža policista SE predstavlja njegovo odločnost, samozavest, moč, vr-
hunsko usposobljenost in pripravljenost za izvajanje najzahtevnejših varnostnih 
nalog. Oblečen je v uniformo za izvajanje operativnih nalog v najzahtevnejših vre-
menskih in terenskih pogojih. Krinka na obrazu zagotavlja prikrito identiteto poli-
cista, obenem pa simbolizira diskretnost in zahtevnost nalog, ki jih policist izvaja. 
Oborožen je s klasičnim orožjem policista SE H&K MP 5. Steber za policistom 
simbolizira njegovo vlogo in odgovornost do varnosti državljanov in naselij, ki jih 
upodabljajo kvadratki na zadnji strani krone. Steber obenem predstavlja načelo 
delovanja policistov te enote na skupnih temeljih, kot enotna skupina.

TEMELJ SIMBOLA POLICISTA SPECIALNE ENOTE

Temelj simbola je knežji kamen, ki predstavlja zgodovinske težnje Slovencev do 
svoje lastne države in samostojnosti. Knežji kamen, na katerem stoji policist SE, 
simbolizira pomen in vlogo enote pri osamosvajanju naše države; enota je v pro-
cesu osamosvajanja in v vojni za Slovenijo leta 1991 odigrala eno ključnih vlog, 
zato je simbolna povezanost knežjega kamna in policista SE velika. Lev v osre-
dnjem delu knežjega kamna simbolično predstavlja pozitivne lastnosti kralja ži-
vali, njegovo moč in nepremagljivost.

KRONA

Sonce v kroni tvorijo manjši sončki, ki simbolno predstavljajo policiste SE in nji-
hovo enotnost pri izvajanju nalog. Združeni v soncu predstavljajo čistost, moč in 
pomen, ki ga ima sonce za življenje, policisti pa za varnost državljanov. Luna in 
sonce skupaj predstavljata stalno, neprekinjeno pripravljenost policistov te enote 
za izvajanje nalog, skupaj z odprtim obodom krone pa simbolizirajo odgovornost 
policistov SE, ki je usmerjena v zagotavljanje varnosti državljanov Republike Slo-
venije (RS).
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4 .
SPECIALNA ENOTA

SKOZI ČAS3

3 Del podatkov o zgodovini SE je povzet po knjigi Biserke Debeljak »Muzej organov za notranje zadeve«, 
str. 250−255, MNZ, Ljubljana, 2006, in publikacije MNZ »Informacija o Specialni enoti«, Ljubljana, 
1994.
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Prvo razvojno obdobje – predhodnica Specialne enote
(leto 1972)

Obdobje v začetku sedemdesetih let, ko splošne policijske enote s svojo izur-
jenostjo in opremljenostjo niso bile več kos razraščajočemu se terorizmu, 
predstavlja mejnik v ustanavljanju specialnih enot po svetu. Rojstvo prve 

enote v Sloveniji, katere naloga je bila razreševanje najzahtevnejših varnostnih 
nalog, sega v leto 1973; povezano je z vdorom teroristične skupine »Feniks« na 
območje takratne Jugoslavije in s pobojem izraelskih športnikov na olimpijskih 
igrah v Münchnu leta 1972.

21. junija 1972 je čez mejo z Avstrijo v Jugoslavijo vdrla diverzantsko-teroristična 
skupina pripadnikov hrvaškega revolucionarnega bratstva, imenovana »Feniks«, 
in v Bosni in Hercegovini na območju planine Raduša pričela oborožen boj zoper 
legalno izvoljeno oblast. V akciji za prijetje teroristov, znani pod imenom »Radu-
ša«, so tedanje jugoslovanske oblasti uporabile svoj uradni koncept – teritorialno 
obrambo (TO) – in spoznale, da TO in masovna mobilizacija nista najsmotrnejši 
način za reševanje konflikta. Pri posredovanju 8000 pripadnikov tedanje narodne 
milice, enot Jugoslovanske ljudske armade (JLA) in TO je bilo ubitih 15 teroristov, 
štirje so bili prijeti. V akciji je izgubilo življenje 13 miličnikov in vojakov, veliko je 
bilo ranjenih.

Zaradi delovanja sovražne skupine in napovedi politične migracije, da se bo sku-
pini 19 teroristov priključilo še več pristašev, ter podatka, da bodo potovali čez 
ozemlje RS, je predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) 
leta 1972 izdal ukaz za formiranje specialnih enot v vseh republikah za vodenje 
boja proti terorizmu. Republiški sekretar za notranje zadeve Marjan Orožen je na 
podlagi tega ukaza leta 1972 izdal Odločbo o ustanovitvi Specialne enote Republi-
škega sekretariata za notranje zadeve (RSNZ) Socialistične republike Slovenije št. 
21-Z-180/15-72. Enota se je zbrala 24. julija 1972 na Ugarju pri Ribnici in se usposa-
bljala do 1. septembra 1972 pod nazivom »ROG 1«. 29. avgusta 1972 se je SE RSNZ 
udeležila zaključne vaje Uprave javne varnosti Maribor na Kozjaku, imenovane 
»Akcija GAJ«, kjer se je preverila njena usposobljenost, ki je bila ocenjena kot zelo 
dobra.
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Odločba o ustanovitvi Specialne enote leta 1972
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Enota je ob ustanovitvi štela 41 pripadnikov, usposabljanje pa jih je opravilo 39. Ti 
so se po končanem usposabljanju ponovno vključili v delo svojih matičnih enot, 
vendar so zadržali zadolženo opremo in oborožitev. Oboroženi so bili z jurišnimi 
puškami M-70 in M-70 A ter s pištolami M-57, kar je bila tedaj najboljša lahka 
oborožitev.

Na podlagi prvih izkušenj SE RSNZ je bil organiziran še en poseben tečaj za milični-
ke, imenovan »ROG 2«, ki je potekal od 23. oktobra do 24. novembra 1972 (odločba 
št. 21-10-61/73-72 z dne 17. 11. 1972). Za razliko od prvega tečaja se je k organizaciji 
tega tečaja pristopilo načrtno, vsi miličniki so bili predhodno testirani, izbor je bil 
opravljen na podlagi doseženih rezultatov. Iz zaključnega poročila o ustanovitvi in 
organizaciji posebnega tečaja za miličnike – Rog 72/II z dne 5. 12. 1972 je razvidno, 
da se je tečaja udeležilo 33 miličnikov, od katerih je bilo ob zaključku tečaja šest 
ocenjenih kot neprimernih za opravljanje dela v posebni enoti.

Miličniki na usposabljanju

Postroj pred usposabljanjem
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V tem prvem obdobju je bila ustanovljena enota na vpoklic, predhodnica SE, ki pa 
ni bila stalna enota. Za to obdobje je bilo značilno iskanje in določitev ustrezne 
organizacijske strukture in oblike, kar glede na pomanjkanje izkušenj doma in v 
tujini ni bilo najbolj enostavno.

Potrebno je omeniti, da so že v tistem obdobju obstajale zamisli o tem, da bi imeli 
pripadniki enote bolj uporabne posebne uniforme, ki bi imele večji psihološki uči-
nek na nasprotnika, da mora biti večji del delovnega časa namenjen usposablja-
nju, vendar zaradi nerazumevanja tedanjega vodstva milice te zamisli niso bile 
sprejete, češ da so preveč »zahodnjaške« (odprti tok za pištolo naj bi bil »kavboj-
ski«, pokrivalo baretka naj ne bi ustrezalo tedanjemu sistemu ipd.).

Drugo razvojno obdobje – rojstvo Specialne enote
(1973–1977)

Republiški sekretar za notranje zadeve Marjan Orožen je z odločbo št. 
43/15-S-22/40-A-10/72 z dne 27. 12. 1972 ustanovil Četo milice v stalnem se-
stavu. Odločba je pričela veljati s 1. 1. 1973, četa pa se je dejansko ustanovila 

1. marca 1973, kar velja za rojstvo SE. Z ustanovitvijo profesionalne enote je pre-
nehala obstajati SE RSNZ na vpoklic.

Postroj v opremi za vzdrževanje javnega reda



27

Odločba o ustanovitvi Čete milice leta 1973
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Odločba o ustanovitvi Čete milice leta 1973
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Odločba o ustanovitvi Čete milice leta 1973
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Fizično naporen trening

Pregledi avtobusov ob akciji »Vrnitev« Pregled je bil natančen
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Četo milice so sestavljali vodstvo čete, 
vod milice za posebne naloge s tremi 
oddelki in vod milice za zavarovanje 
objektov. Četa je imela sistemiziranih 
84 delovnih mest, od tega vod za po-
sebne naloge 35 delovnih mest, orga-
niziranih v vodstvo in tri oddelke. V vod 
so bili razporejeni delavci, ki so uspe-
šno končali usposabljanje leta 1972 
in so se za delo v vodu odločili sami; 
v vodu je ostalo 26 pripadnikov, nekaj 
jih je prevzelo druge delovne dolžnosti 
v takratni Službi državne varnosti, zato 
je bila leta 1973 v enoto sprejeta skupi-
na devetih miličnikov kadetov takoj po 
končanem šolanju.

Oprema je bila za tiste čase odlična

Pregled je bil natančen Zaseženi predmeti
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Napotki pred izvedbo vaje

Specialni oklepni vozili
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V okviru voda za tehnične zadeve so 
bile leta 1974 formirane nove skupine, 
in sicer skupina za operativno-tehnič-
ne preglede motornih vozil, rentgenska 

skupina ter skupina pilotov in mehani-
kov helikopterjev. Sistemiziranih je bilo 
že 110 delovnih mest.4

4 Podatki o številu delovnih mest in novo ustanovljenih skupinah so pridobljeni iz Poročila o delu Čete 
milice pri RSNZ za leto 1974 št. 82/75 z dne 28. 1. 1975.

Konjenik v akciji
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Tretje razvojno obdobje – Zaščitna enote milice 
(1977–1990)

Z odločbo republiškega sekretarja za notranje zadeve je bila 1. decembra 1977 
Četa milice preimenovana v Zaščitno enoto milice (ZEM) RSNZ SRS. Z nave-
deno odločbo so nastale tudi spremembe in dopolnitve sistemizacije, tako 

da je bilo skupno število delovnih mest 150, zasedenih pa je bilo le 83. Poleg redne 
sistemizacije 150 delovnih mest je bilo sistemiziranih še 65 delovnih mest, ki so 
jih zasedali delavci milice iz področnih Uprav javne varnosti (začasni sestav za 
zavarovanje objektov).5 

5 Podatki so pridobljeni iz Letnega poročila o delu Zaščitne enote milice RSNZ SRS za leto 1977 z dne 
11. 1. 1977.

Vlak je bil pregledan v celoti

Preiskava vlaka
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Enota je bila še vedno organizirana v tri vode: Vod za zavarovanje, Vod za posebne 
naloge in Vod za operativno-tehnične zadeve.

Do 1. avgusta 1978 je ZEM delovala po opisani shemi, od navedenega datuma pa 
je bila organizirana v dve četi, in sicer v:

I)  Četo milice za posebne naloge v sestavi Voda za protidiverzantske in protitero-
ristične naloge, Voda za prometno operativne naloge in samostojnega Oddelka 
za materialno-tehnične zadeve; 

II) Četo milice za zavarovanje oseb in objektov s štirimi vodi.6  

Zaščitna enota milice je bila posebna enota milice za opravljanje določenih nalog 
s področja varnosti v mirnem obdobju, v izrednih razmerah, v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni. Bila je organizacijska enota uprave milice oziroma poveljstva 
milice RSNZ. Komandir je bil za svoje delo in delo ZEM odgovoren upravi milice 
RSNZ, v neposredni vojni nevarnosti in vojni pa poveljstvu milice RSNZ. ZEM so 
sestavljali miličniki, ki so bili razporejeni v enoto za nedoločen čas (stalni sestav), 
in miličniki, ki so bili razporejeni v ZEM za določen čas (začasni sestav). V tem 
času je enota izvajala pretežno splošne policijske naloge. 

6 Letno poročilo o delu Čete milice za posebne naloge za leto 1978, št. 2/79,  in leto 1979, št. 21/7-1-25/1-
80.

Vaja vpad v objekt
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Pripadniki vseh enot so izvajali naloge z vseh delovnih področij. Prelivanje kadrov 
iz ene enote v drugo je bilo stalno in nekontrolirano. To je bil čas stagnacij, veli-
kih kadrovskih premeščanj in vedno večjega oddaljevanja od osnovnega namena 
ustanovitve Voda za protidiverzantske in protiteroristične naloge.7

Do leta 1990 je enota doživela več manjših reorganizacij. V ZEM je bila v tem 
času vključena tudi Postaja železniške milice, Oddelek za protidiverzijsko zaščito 
in rentgenska skupina sta se združila v samostojen vod za protidiverzijsko zaščito, 
helikopterska enota pa je postala samostojna enota v milici.

Vadba postopkov streljanja Prikaz uniforme

7 Boštjan Pungaršek. Vloga policijskih specialnih enot pri zagotavljanju nacionalne in mednarodne 
varnosti. Specialistično delo. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, 2009.



37

Sedež enote je bil na Kotnikovi ulici v Ljubljani Vpad v objekt skozi garažo 

Vadba praktičnega postopka v paru
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11. marca 1981 so se na Kosovu začeli 
nemiri in demonstracije zaradi zahtev 
albanske narodnosti, da Kosovo po-
stane sedma jugoslovanska republika. 
Predsedstvo SFRJ je 1. aprila razglasi-
lo izredne razmere v Socialistični av-
tonomni pokrajini (SAP) Kosovo, za 
obvladovanje nemirov pa je tja najprej 
napotilo Zvezni bataljon milice, za-
radi razširitve nemirov pa kasneje še 
miličnike republiških enot milice. Prvi 
kontingent ZEM je na Kosovo odšel že 
maja 1981. Slovenski miličniki so tako 
v eno- ali dvomesečnih izmenah sode-
lovali pri reševanju nastalih razmer vse 
do 5. februarja 1990, ko so se na zah-
tevo slovenskega vodstva vrnili. Tedaj 
je Slovenija že izvajala osamosvojitve-
ne procese in vrnitev policistov je bila 
eden prvih znakov nepokorščine zve-
znim organom.

Zanimanje za specialno oklepno vozilo na predstavitvi v Tacnu

Tudi potapljači so se predstavili v Tacnu
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Tudi potapljači so se predstavili v Tacnu

Bombni tehniki so predstavili svojo opremo

Specialci pred usposabljanjem
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Uspeh na tekmi v Dražgošah leta 1980

Postavljen tabor
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Iskanje utopljenca v ledeno mrzli vodi januarja 1981

Večer ob tabornem ognju

Specialci na Dupeljskem maratonu leta 1978
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Varovanje in pomoč potapljaču v Ljubljanici …

… pri iskanju predmetov oziroma sledov kaznivega dejanja
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Usposabljanje v Tacnu

Postopek z osebo

Med usposabljanjem v Tacnu
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Četrto razvojno obdobje – vloga in položaj Specialne
enote milice Republiškega sekretariata za notranje
zadeve pred in v osamosvojitveni vojni (1990–1991)8 

Leti 1990 in 1991 sta bili za Slovenijo obdobje velikih sprememb. Prve demo-
kratične volitve in posledično pretresi na vseh družbeno-političnih ravneh, 
predvsem na delovnem področju državnih organov, niso vplivali na strokov-

nost dela v enoti. To je bil čas, ko je bilo izjemno težko izvajati aktivnosti za osa-
mosvojitev Slovenije. V državni upravi so bili na vseh področjih, zlasti na obramb-
nem, zaposleni posamezniki, ki spremembam niso bili naklonjeni. Zelo težko je 
bilo delovati v sistemu, kjer nisi vedel, kdo ti stoji ob strani, kdo za hrbtom.

Začetek korenitih sprememb je pomenil poizkus zvezne države, da s pomočjo JLA 
razoroži TO kot drugo komponento obrambnega sistema države. Verjetno je bil 
ravno to tisti trenutek, ki je sprožil plaz aktivnosti, ki bi se dejansko lahko začele 
mnogo kasneje in zelo verjetno s hujšimi posledicami. V tem času je enota odigra-
la izjemno pomembno vlogo. Eden prvih ukrepov, ki jih je sprejela nova slovenska 
oblast in izvedel Vod za protidiverzantske in protiteroristične naloge ZEM, je bil 
pregled in preiskava zaprtega območja Gotenice, Kočevske Reke in Škrilja, kjer 
je bila shranjena velika količina oborožitve TO, ki je v nobenem primeru ni smela 
prevzeti JLA. S tem in z nadaljnjimi dejanji je bila začrtana uspešna pot enote v 
času osamosvajanja Slovenije.

Konec marca 1990 se je skupina miličnikov Čete milice za posebne naloge, ki je 
izvajala usposabljanje v streljanju v Svetlem Potoku, med povratkom v Ljubljano 
ustavila v trenažnem centru milice na Jasnici. V krajšem razgovoru med skupino 
starešin Čete milice za posebne naloge in Vincencijem Beznikom, vodjo trena-
žnega centra, se je ta prvič zanimal za usposobljenost in število specialcev, ki 
bi se jim lahko stoodstotno zaupalo izvedbo zelo zahtevne naloge. Namen tega 
zanimanja je bil viden že 2. junija 1990, ko je bila večina pripadnikov Čete milice 
za posebne naloge napotena na ne najbolj prepričljivo »snemanje strokovnih uč-
nih filmov« v trenažni center milice na Jasnici. Na prvem večernem sestanku sta 
Vincencij Beznik in Tone Krkovič razkrila dejanski namen te napotitve in izkazalo 
se je, da je bilo snemanje filmov le pretveza, s katero je bila zagotovljena tajnost 
priprav za izvedbo zavarovanja objektov in orožja v Gotenici. Sestanka se je ude-
ležil tudi republiški sekretar za notranje zadeve Igor Bavčar. Samo akcijo zasedbe 
in zavarovanja območja Gotenice so specialci naslednje jutro izvedli strokovno 
in bliskovito. Presenečenje je bilo popolno. Specialci so zastražili vse objekte na 
tem območju do pregleda komisije novo izvoljene oblasti, še isto leto pa je oblast 
Gotenico odprla za javnost. Do vdora specialcev je širše območje Gotenice veljalo 
za zaprto območje pod okriljem Službe državne varnosti, kjer so bila podzemna 
zaklonišča, skladišča, vojne rezerve ipd., namenjena najvišjim predstavnikom slo-
venske oblasti v primeru vojne.

8 Del opisa delovanja Specialne enote pred, med in po osamosvojitveni vojni je povzet po delovnem 
osnutku članka Janeza Portirja za časopis Varnost iz arhiva SE.
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Zasedba Gotenice je bila prva akcija specialcev v pričakovanju osamosvojitve Slo-
venije; z njo so si tudi pridobili zaupanje novo izvoljene oblasti. Na tajnost ope-
racije opozarja tudi dejstvo, da takratni poveljnik ZEM ni vedel za načrtovano in 
izvedeno akcijo, zanjo je izvedel šele iz medijev.

Odločba o ustanovitvi Specialne enote milice leta 1990
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Odločba o ustanovitvi Specialne enote milice leta 1990
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Zaradi pridobljenega zaupanja je 23. avgusta 1990 republiški sekretar za notranje 
zadeve Igor Bavčar z odločbo št. 0432-16-Z-221-01/5-90 ustanovil Specialno eno-
to milice RSNZ RS, z dopolnitvijo odločbe pa jo je 4. oktobra 1990 preimenoval 
v Specialno enoto RSNZ. Posebnost tokratne reorganizacije je bila v tem, da je 
enoto podredil neposredno sebi, kar je bilo za takratno politično situacijo in viso-
ko stopnjo nezaupanja v državni upravi popolnoma razumljivo dejanje; enota je s 
tem postala samostojna organizacijska enota RSNZ. SE je vodil poveljnik, ki je bil 
za svoje delo in delo enote odgovoren neposredno republiškemu sekretarju za no-
tranje zadeve ali osebi, ki jo je pooblastil. Enoto je lahko aktiviral in ji dajal naloge 
sekretar za notranje zadeve oziroma oseba, ki jo je za to pooblastil. Ker pa je šlo 
vendar le za klasično »policijsko specialno enoto«, je Bavčar že 31. avgusta 1990 
s pooblastilom št. 0214-2-SZ-556/90 pooblastil načelnika milice RSNZ, Pavleta 
Čelika, za aktiviranje in odrejanje nalog SE. S tem pooblastilom je tudi določil, da 
je poveljnik enote za svoje delo in delo enote odgovoren načelniku milice.

Pooblastilo načelniku milice Pavletu Čeliku
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Specialno enoto so sestavljale naslednje notranje organizacijske enote:

•  poveljstvo SE
•  operativna enota A
•  operativna enota B
•  mehanizirana enota
•  enota za protidiverzijsko zaščito
•  enota za oskrbo.

Specialna enota se je formirala iz obstoječega sestava ZEM. Preostale enote iz 
ZEM, ki niso postale sestav SE (vod za prometno-operativne naloge, konjeniški 
oddelek, postaja železniške milice in četa milice za varovanje oseb in objektov), je 
Uprava milice reorganizirala v enem mesecu od izdaje navedene odločbe.

V avgustu in septembru 1990 se je delovanje enote na podlagi zahtev za vzpo-
stavitev operativnosti in intenzivnega procesa priprav na osamosvojitev usmerilo 
predvsem v naslednje naloge:

•  prilagoditev celotnega usposabljanja delovanju v vojnih razmerah;
•  usposabljanje pripadnikov milice in TO za delovanje v vojnih razmerah;
•  skrb za varnost posameznikov, ki so vodili razne aktivnosti v procesu osamo-

svajanja;
•  skrb za varnost pripadnikov milice in TO pri premeščanju in razporejanju opre-

me ter oborožitve;
•  nadzor nad delovanjem obveščevalnih struktur nasprotnika;
•  zbiranje podatkov o nasprotniku;
•  druge aktivnosti v zvezi s pripravami enot milice in TO na prihajajoče dogodke.

V začetku oktobra 1990 so aktivnosti JLA in zasedba štaba TO na Zupančičevi uli-
ci v Ljubljani dvignile na noge tudi specialce, ki so nadaljnja dogajanja budno 
spremljali z okoliških streh. Zaostrovanje razmer je narekovalo selitev moštva in 
opreme SE na tajne lokacije. Profesionalnost specialcev ob uporabi tajnih lokacij 
dokazuje tudi dejstvo, da so lokacije kljub večkratnemu prihajanju in odhajanju 
specialcev za JLA ostale neodkrite. 14. junija 2012 je SE skupaj s policijsko veteran-
skim društvom Sever – Specialna enota odkrila spominski plošči na tajnih lokaci-
jah Ptičnica in Dobnikarjeva domačija v Ljubljani.

Za JLA pa ni ostala neopažena demonstracija sile SE. Posamezne skupine so po 
izdelanem načrtu izvedle demonstrativno vožnjo skozi Ljubljano mimo posame-
znih vojašnic JLA, nato pa so se odpeljale do letališča Brnik in ga obkolile. Po 
dogovorjenem signalu so se skupine v različnih smereh izgubile v noč.

Decembra 1990 je bilo pričakovati resen konflikt z JLA zaradi poskusa razorožitve 
TO in večjih enot milice. Odrejeno je bilo dodatno varovanje objektov, dodatna 
oborožitev miličnikov in priprava načrtov obrambe. Aktiviranju SE je sledil premik 
na rezervne lokacije, kjer je enota pripravljena čakala na izvajanje nalog.
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Slovesnost ob spominskem obeležju

Spominsko obeležje
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Do ponovne hujše zaostritve odnosov 
je prišlo v marcu 1991, ko je vodstvo 
JLA zahtevalo uvedbo izrednih razmer 
v RS in grozilo, da bo JLA sama začela 
izvajati določene ukrepe za zagotovitev 
»ustavnega reda« v RS.

Ponovni poskus politikov, da zadeve 
rešijo po mirni poti, je aprila 1991 an-
gažiral vse pripadnike SE. Sodelovali 
so pri organizaciji in izvedbi varovanja 
zadnjega srečanja vseh predsednikov 
jugoslovanskih republik pred osamo-
svojitveno vojno, ki je bilo 18. aprila na 
Brdu pri Kranju. Varovanje je za razli-
ko od neuspelih pogajanj predsednikov 
potekalo zelo uspešno.

Obkolitev centra TO v Pekrah pri Ma-
riboru 23. maja 1991 s strani JLA je 
nakazovala na dramatični niz dogod-
kov, ki pa se na srečo niso uresničili. 
Popolno presenečenje pa je naslednji 
dan predstavljalo obvestilo o ugrabi-
tvi poveljnika Pokrajinskega štaba TO, 
podpolkovnika Vladimirja Miloševiča, 
in dveh pripadnikov SE, ki sta mu bila 
dodeljena v varovanje. Po nekaj urah, 
še preden se je pričelo s kakršnimi koli 
pogajanji oziroma načrti za reševanje 
ugrabljenih, jih je JLA izpustila.

Pripadniki SE so od 27. maja do 5. junija 
aktivno sodelovali pri zaplembi, zava-
rovanju in prevozu vojaških oklepnih 
vozil v Tovarni avtomobilov Maribor, ki 
so bili namenjeni JLA. V kasnejših po-
gajanjih je bil sprejet dogovor o vrnitvi 
teh vozil JLA.

Simbolični zamenjavi stare planinske 
kape z baretko s slovenskim simbolom, 
ki sta jo na svečanosti ob razglasitvi 
dneva osamosvojitve izvedla poveljnik 
SE Vincencij Beznik in njegov name-
stnik Dušan Gorše, je v noči s 26. na 27. 
junij sledil izhod tankov iz vojašnice na 
Vrhniki in njihov uničujoč pohod skozi 
Ljubljano proti Brniku. Del policistov SE 
je spremljal posamezne vojaške kolo-
ne, ostali pa so bili napoteni na strate-
ške točke v Ljubljani z nalogo izvajanja 
varovanja in nadzora.

Istega dne je bilo več skupin SE kot po-
moč enotam TO napotenih v Trzin pri 
Ljubljani, kjer so zaradi okvare obstali 
ukleščeni trije oklepni transporterji JLA, 
nekaj skupin pa na Toško čelo pri Lju-
bljani, kjer so obstali tanki JLA. V Trzinu 
so od prihoda na kraj potekala pogaja-
nja za predajo vojakov, ki pa so bila ne-
uspešna. Ob prihodu dveh helikopter-
jev JLA v pomoč obkoljenim vojakom se 
je začela prva ognjena bitka, v kateri so 
bili udeleženi pripadniki SE. Po bitki, v 
kateri je bil v nogo ranjen tudi pripadnik 
SE, je bil organiziran prevoz ranjencev v 
Univerzitetni klinični center v Ljubljani, 
vojake, ki so se predali, pa so prepeljali 
v zbirne centre na policijskih postajah. 
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V akciji na Toškem čelu so pripadniki SE pridobili strogo zaupne načrte JLA pod za-
upnim imenom »BEDEM«, iz katerih so bile razvidne načrtovane aktivnosti JLA v 
RS. Poleg navedenih načrtov so zajeli tudi dva oficirja Kontraobveščevalne službe, 
ki sta prišla na Toško čelo po izgubljene načrte.

28. junija so pripadniki SE izvajali pregled naselja in širše okolice na območju De-
pale vasi, da bi izsledili visokega oficirja JLA. Dolgotrajno pregledovanje ni utrudilo 
pozornosti specialcev, ki so opazili poškodovano hišo in zapuščeno terensko vozilo 
s prestreljenim steklom. V bližini so našli skrite niške specialce, ki so dan prej pri-
šli na pomoč enoti JLA v Trzinu. Tokrat so bila pogajanja uspešnejša, do spopada 
ni prišlo, s hitro izvedbo postopkov in taktičnim umikom pa je bila pomoč vojakom 
JLA onemogočena.

Odhod pripadnikov SE na pomoč enotam, ki so blokirale kolono JLA v Krakovskem 
gozdu, je v zadnjem trenutku preprečila novica o nasilnem prevzemu poveljstva 
v skladišču goriva JLA v Mokronogu. Specialci so odhiteli na kraj, v sodelovanju s 
TO je bil izdelan načrt za razrešitev nastale situacije, ki pa ga enote niso izvedle. 
Razlog za to je bila potencialna grožnja ekološke katastrofe, do katere bi lahko 
prišlo ob najmanjši napaki. S pogajanji in s pomočjo spleta okoliščin je bila tudi ta 
kočljiva situacija uspešno rešena.

Specialci med osamosvojitveno vojno v Ljubljani (foto Borut Krajnc)
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Manj odmevne, a zato nič manj pomembne aktivnosti SE, ki so potekale pred, 
med in po osamosvojitveni vojni so bile:

• izvajanje nalog varovanja najvišjih predstavnikov domače in tuje oblasti v RS 
(akcija »ATLAS«);

•  izdelava prvih in hkrati edinih protioklepnih min domače proizvodnje;
•  iskanje strelca ob zgradbi Smelta v Ljubljani, kjer je na barikadah izgubil  življe-

nje policist;
•  iskanje neznanega strelca na Delavskem domu v Ljubljani;
•  uspešen prevzem visokega oficirja JLA Rajka Meha, Slovenca, ki so mu omogo-

čili prebeg v zadnjem trenutku;
•  sodelovanje pri zagotavljanju opreme in oborožitve za potrebe oboroženega    

odpora RS (akciji »Hrast« in »Kanal«);
•  nešteto protibombnih pregledov;
•  odstranjevanje diverzantske naprave v Krškem;
•  usposabljanje Posebne policijske enote za pričakovane naloge;
•  varovanje vitalnih objektov v Ljubljani;
•  zavarovanje stavbe RSNZ med pogajanji najvišjih predstavnikov JLA in RSNZ;
•  opravljanje vseh drugih varnostnih nalog, za katere so zaprosile druge enote 

milice in državni organi.

V popolni pripravljenosti za izvajanje bojnega delovanja je SE dočakala dogovor o 
premirju.

Po sprejetem dogovoru o premirju je SE skrbela za varnost v širši okolici vojaškega 
letališča Cerklje pri Krki, kjer so se predvsem z njeno pomočjo končale provokacije 
prebivalstva s strani pripadnikov JLA, ki so tam ostali do odhoda iz Slovenije.

Varovanje predsednika Republike Slovenije med osamosvojitveno vojno
(foto Borut Krajnc)
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Priprava na varovanje odhoda JLA v Luki Koper (foto Fabio Štefe)

Odhod jugoslovanskih vojakov na trajekt Sveti Štefan (foto Fabio Štefe)
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Zadnja, a zelo pomembna naloga SE, povezana z vojno v Sloveniji, je bila zagota-
vljanje varnosti ob odhodu vojakov JLA iz RS v Kopru, ki se je zaključila 26. oktobra 
1991 ob 24. uri. 

Glede na navedeno se je vojna za SE pričela z zasedbo Gotenice junija 1990 in 
končala z odhodom zadnjega vojaka JLA iz RS 26. oktobra 1991. Vse to je pripadni-
kom SE uspelo z močno voljo in vrhunsko usposobljenostjo, sicer ne brez žrtev, a 
na srečo ne človeških.

Pozdrav po odhodu zadnjega vojaka (foto Fabio Štefe)
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16. maja 1992 je na proslavi v Kočevski Reki predsednik RS Milan Kučan poleg ča-
stnih znakov, podeljenim posameznikom, SE predal tudi bojni prapor. Prapor je 
izobešen v prostorih SE, uporablja pa se na proslavah in drugih svečanostih. Za 
SE predstavlja izredno čast.

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti RS so bili po-
samezni pripadniki SE odlikovani z različnimi stopnjami častnega znaka svobode 
RS; en pripadnik je bil odlikovan z najvišjim odlikovanjem TO, dva pripadnika sta 
prejela častni znak MNZ, 74 pripadnikov je bilo odlikovanih z znakom manevrske 
strukture narodne zaščite 1990, 75 pripadnikom je bil podeljen spominski znak 
»Maribor – Dobova«, 72 pripadnikov je prejelo spominski znak »Hrast«, 77 pripa-
dnikov pa spominski znak »Kanal«.

Postroj enote ob podelitvi praporja
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Prapor Specialne enote

Podelitev praporja
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Peto razvojno obdobje – Specialna enota MNZ
(obdobje po letu 1991)

Z novembrom 1991 se je končalo obdobje vojaškega delovanja enote v času 
osamosvojitvenih procesov in začelo postopno privajanje na naloge v ob-
dobju miru, zaradi katerih je bila enota pravzaprav ustanovljena. Vodstvo 

enote je skupaj s takratnim vodstvom RSNZ z različnimi ukrepi zagotovilo vrača-
nje k usposabljanju in izvajanju izključno policijskih nalog, samozadostnost enote 
pa je bila presežena s pričetkom sodelovanja s sorodnimi evropskimi policijskimi 
specialnimi enotami.

Obdobje prilagajanja je pokazalo nekatere negativnosti pri delovanju posamezni-
kov, ki so se novo nastali situaciji prilagodili težje, kot je bilo pričakovano.

30. septembra 1992 je minister za notra-
nje zadeve izdal Odločbo o spremembi 
in dopolnitvi Odločbe o ustanovitvi, de-
lovnem področju in notranji organiza-
ciji Specialne enote RSNZ Republike 
Slovenije št. 0432-16-SZ-037/7-92. Na 
podlagi te odločbe je bilo spremenjeno 
uradno ime enote iz Specialne enote 
RSNZ v Specialno enoto Ministrstva za 
notranje zadeve. SE je ostala še naprej 
samostojna notranja organizacijska 
enota MNZ z nespremenjeno notranjo 
strukturo, še vedno neposredno podre-
jena ministru za notranje zadeve.

Naloge SE so bile določene v navedeni odločbi:

•  protiteroristično delovanje;
•  sodelovanje pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj;
•  sodelovanje pri varovanju najvišjih predstavnikov domače in tuje oblasti;
•  sodelovanje pri varovanju določenih objektov;
•  sodelovanje pri delovanju ob hujših elementarnih in drugih nesrečah;
•  usposabljanje pripadnikov SE MNZ, nudenje strokovne pomoči pri izvajanju 

usposabljanja enot in služb organov za notranje zadeve (ONZ) ter struktur 
izven ONZ;

•  druge naloge, ki jih je v okviru svojih pristojnosti odredil minister za notranje 
zadeve ali oseba, ki jo minister pooblasti.

Desant s polno opremo
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V obdobju od leta 1992 do leta 1994 so rdečo nit predstavljale naslednje aktivnosti 
SE:

•  zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in razvoj enote;
•  zagotavljanje visoke strokovne usposobljenosti svojih pripadnikov;
•  ugotovitev in zagotavljanje primernega vrednotenja delovnih mest (status pri-

padnikov);
•  vključevanje v operativno delo služb MNZ;
•  nadaljevanje mednarodnega sodelovanja s sorodnimi policijskimi specialnimi 

enotami.

Leto 1994 je bilo za pripadnike SE MNZ milo rečeno dramatično. V letnem poročilu 
o delu SE je pisalo: »Za Specialno enoto so v letu 1994 značilne velike organi-
zacijske in kadrovske spremembe. Operativna sposobnost enote je bila bistveno 
zmanjšana zaradi odhoda velikega števila uslužbencev na druga delovna mesta 
ter nepredvidljivih dogodkov, zaradi katerih je bilo večje število delavcev začasno 
odstranjenih z dela.« »Črno leto« je sprožila medijska vojna, ki se je odvijala zara-
di vpletenosti posameznih pripadnikov SE v storitev kaznivega dejanja.

Istega leta se je SE prvič pojavila na mednarodnem prizorišču z udeležbo na med-
narodni tekmi specialnih enot »International Combat Team Competition« na Ni-
zozemskem. Ekipa SE je zasedla odlično 2. mesto.

S spremembo akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest so bila v SE siste-
mizirana 104 delovna mesta (prej 149). Kljub zmanjšanju števila delovnih mest se 
operativnost enote ni bistveno zmanjšala. V enoti je bilo sistemizirano in takoj za-
sedeno delovno mesto psihologa, ki je v osnovi skrbel za psihološka usposabljanja, 
svetovanje in selekcijo novih kadrov ter za razvoj poklicne kariere pripadnikov SE. 

Ekipa Specialne enote na Nizozemskem
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Leto 1996, ki je potekalo brez večjih pretresov, je bilo usmerjeno v analizo pre-
teklega leta, operativno delo pa je bilo vezano predvsem na izvedbo naslednjih 
operativnih nalog:

•  prijetje osumljencev hujših kaznivih dejanj v zvezi z orožjem, eksplozivnimi 
snovmi in s prepovedanimi drogami;

•  sodelovanje pri varovanju ob obisku papeža v Sloveniji v prvi polovici leta;
•  zavarovanje oseb pred organiziranimi skupinami izsiljevalcev in njihovo prije-

tje.

Na področju usposabljanja je bilo dograjevanje znanj usmerjeno na prijetje sto-
rilcev v letalu, v avtobusu in na vlaku. V okviru usposabljanj na ozkih delovnih 
področjih je bilo organizirano usposabljanje potapljačev. Na področju mednaro-
dnega sodelovanja se je sodelovanje z drugimi evropskimi policijskimi specialnimi 
enotami v tem letu izredno okrepilo v obliki tekmovanj, seminarjev in drugih do-
godkov, med katerimi so bili tudi:
  
•  udeležba na mednarodni tekmi policijskih specialnih enot na Nizozemskem; 
•  obisk pri avstrijski policijski zvezni specialni enoti GEK Cobra;
•  sodelovanje na konferenci o delu specialnih enot v Münstru v Nemčiji;
•  sodelovanje na 1. mednarodni konferenci specialnih enot na Madžarskem;
•  vzpostavitev stika s policijo iz Sarrya iz Velike Britanije.

Leta 1998 je z reorganizacijo MNZ in policije policija postala organ v sestavi MNZ, 
dve leti kasneje pa je na podlagi določb Zakona o policiji SE postala notranja or-
ganizacijska enota Generalne policijske uprave (GPU).

Leta 1998 je SE praznovala 25. obletnico svojega obstoja in delovanja. Ob tem ju-
bileju je 9. marca predsednik RS Milan Kučan z ukazom št. 996-01-11/98 odlikoval 
SE MNZ z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije za izjemne zaslu-
ge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Slovenije.

Usposabljanje na vlaku Vpad v vlak
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Zlata častna znaka svobode
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Specialna enota je nadaljevala z uspe-
šno začetim mednarodnim sodelova-
njem in leta 2000 od 8. do 10. junija v 
Gotenici organizirala zahtevno medna-
rodno tekmovanje specialnih enot, ki 
se ga je udeležilo 15 ekip iz devetih dr-
žav (Češke, Nemčije, Francije, Avstrije, 
Španije, Madžarske, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Slovenije). Specialci so se 
v dveh dneh pomerili na devetih izje-
mno zahtevnih poligonih oziroma tak-
tičnih točkah, kjer so do izraza prišle 
veščine streljanja, vožnje, spretnosti, 
moči, predvsem pa vzdržljivosti. Delno 
tudi s pomočjo »prednosti domačega 
terena« je pred tretje uvrščeno ekipo 
nemške SEK Sudbayern in drugo uvr-
ščene avstrijske enote GEK Cobra zma-
go slavila ekipa SE.

Borut Likar je otvoril tekmovanje

Otvoritev tekmovanja v Gotenici
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V nadaljnjih letih je SE v sodelovanju z drugimi službami policije, različnimi organi 
in organizacijami nadgrajevala svoja usposabljanja in krepila mednarodno sode-
lovanje. Tako je med drugim v sodelovanju z Letališčem Brnik, z Adrio Airways 
in z Ladjedelnico Izola izvajala kontinuirana usposabljanja na letalih in ladjah, v 
sodelovanju s Slovenskimi železnicami ter Železniško postajo Ljubljana pa uspo-
sabljanja na vlaku.

Zmagovalna ekipa Specialne enote

Sodniki in spremljevalci ekip
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Teroristi iz letala ne morejo videti vpadne skupine

Zaključna realizacija v ladijskem salonu
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Gibanje po ladji

Evakuacija osvobojenih talcev

Vpad v letalo
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Na podlagi Prümske pogodbe o čez-
mejnem sodelovanju na področju boja 
proti terorizmu in čezmejnemu krimi-
nalu je bila v RS za izvajanje programa 
zagotavljanja varnosti na letalih, t. i. 
»Air Marshal«, zadolžena policija. Po-
licija je nalogo dodelila SE, ki je nemu-
doma pristopila k njeni izvedbi. Tako je 
bilo leta 2010 organizirano prvo uspo-
sabljanje z avstrijsko specialno enoto 
Cobra, ki ima 20-letno tradicijo sprem-
stva in varovanja letal po programu Air 
Marshal in lahko podeli tudi licenco. Za 
potrebe usposabljanja Cobra razpolaga 
z objekti, poligoni in drugimi zmoglji-
vostmi, kot so npr. modeli letal ali stre-
lišče, opremljeno z letalskimi sedeži, 
ki je kot kabina letala. Usposabljanja 
v dveh delih so se udeležili pripadni-
ki Oddelka za operativno delovanje in 
inštruktorja iz Oddelka za operativno 
podporo.

Prevoz vadbenega letala za usposabljanje
Specialne enote …

… je omogočila Slovenska vojska

Zavzetje letala
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Prvi del usposabljanja je pod vodstvom 
avstrijskih inštruktorjev potekal v Slo-
veniji, drugi del pa na sedežu Cobre 
v Avstriji. Policisti so z odliko opravili 
usposabljanje in s tem pridobili licen-
co za spremljanje in varovanje letal v 
mednarodnem prometu.

Simulacija streljanja v letalu Air Marshal v akciji

Usposabljanje v trenažnem letalu Cobre
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Air Marshal v akciji

Šesto razvojno obdobje – članstvo v združenju evropskih 
policijskih specialnih enot ATLAS

Po terorističnih napadih 11. sep-
tembra 2001 v Združenih državah 
Amerike sta Evropski svet in Od-

bor za pravosodje in notranjo politiko 
naslovila prošnjo na združenje šefov 
evropskih policij, da bi organizirali sre-
čanje poveljnikov specialnih enot poli-
cije na območju Evropske unije (EU) z 
namenom izboljšanja operativnega so-
delovanja in koordinacije med država-
mi članicami in tretjimi državami ter da 
bi implementirali koordinirane ukrepe 
v državah članicah in s tem zagotovi-
li enake varnostne standarde. Tako so 
se 15. oktobra 2001 v Bruslju sestali 
poveljniki policijskih specialnih enot 
15 držav članic EU; ta datum pomeni 
ustanovitev združenja. Na ustanovitvenem srečanju je bil sprejet tudi sklep, da 
je treba zagotoviti varno komunikacijo oziroma vzpostaviti varovano mrežo enot 
s ciljem, da bi izmenjava operativnih informacij potekala varno ter da bi se izbolj-
šala ali okrepila vzajemna podpora in mednarodno sodelovanje. Tako je nastala 
komunikacijska platforma »Atlas Collaboration Platform« (ACPF); elektronska iz-
menjava podatkov je medij za izmenjavo vseh informacij, s katerimi razpolagajo 
članice združenja ATLAS, in ki ga uporabljajo vse članice.

Združenje ATLAS vodi Upravni odbor. Delovanje znotraj združenja je organizirano 
v okviru petih delovnih skupin, dveh forumov in platforme za izmenjavo podatkov. 

Znak združenja ATLAS

ATLAS konferenca leta 2009 v Bolgariji
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Delovne skupine:

• »Building« (stavbe); delovna skupina obravnava poenotenje standardov na 
področju  dela na objektih, učinek redno preverja z delavnicami, ki so organi-
zirane v različnih državah. Slovenska SE je članica Upravnega odbora delovne 
skupine.

•  »Entry« (vstop); to je tehnična skupina, ki se ukvarja z vstopom v objekte skozi 
ali preko najrazličnejših medijev, od vrat, oken, sten, do streh.

•  »Naval« (vode); delovna skupina obravnava vse vidike delovanja protiterori-
stičnih enot na vodah.

•  »Transport« (prevoz); delovna skupina obravnava vse vidike delovanja protite-
rorističnih enot na prevoznih sredstvih, razen plovil in letal.

•  »Aircraft« (letalo); delovna skupina obravnava vse vidike delovanja protitero-
rističnih enot v zvezi z letali.

Foruma:

•  V okviru foruma »Sniper« (ostrostrelstvo) ostrostrelci usklajujejo standarde na 
področju delovanja ostrostrelcev v zvezi z orožjem, s taktiko delovanja, z opre-
mo ter z drugimi operativno-taktičnimi podatki.

•  V okviru foruma »Nego« (pogajalci) delujejo policijski pogajalci v protiterori-
stičnih enotah, ki usklajujejo standarde delovanja na področju izvajanja poga-
janj v specialnih enotah.

Znotraj združenja je SE znana pod imenom »Red Panther« in deluje na srečanjih 
poveljnikov, v delovnih skupinah »Building« in »Entry« ter v forumu »Sniper«.

V okviru sodelovanja v združenju ATLAS 
SE sodeluje na številnih mednarodnih 
vajah v tujini, leta 2008 pa je organizi-
rala večdnevno mednarodno vajo »Piv-
ka 2008«, v kateri so sodelovali tudi 
policijski specialci iz avstrijske Cobre, 
poljske BOE in pripadniki enote Aras iz 
Litve, in sicer dvanajst policistov iz vsa-
ke enote. Vaje sta se udeležila še dva 
predstavnika iz slovaške enote Linx in 
dva iz portugalske GOE. Poveljevanje in 
koordinacija aktivnosti sta na taktični 
vaji potekala v angleškem jeziku. 

Načrtovanje v operativnem štabu 
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Na taktični vaji je bila preigrana situacija masovnega zajetja talcev z uporabo ek-
splozivnih sredstev, s koordinirano izvedbo operativnih postopkov specialnih enot 
iz različnih držav. Pri pripravi taktične 
vaje je SE sodelovala tudi s Slovensko 
vojsko, ki je za potrebe vaje odstopila 
objekte za taktično urjenje v Postojni, z 
OŠ Pivka in z lokalno skupnostjo oziro-
ma občino Pivka, ki je zagotovila objekt 
za izvedbo taktične vaje Krpanov dom 
v Pivki, bivši dom JLA. Priprave na tak-
tično vajo, ki so potekale v vojašnici Po-
stojna, sta si 28. oktobra 2008 ogledala 
tudi tedanja generalni direktor policije 
Jože Romšek in njegov namestnik. 

Na taktični vaji so poleg specialcev 
sodelovali tudi pogajalska skupina 
Uprave kriminalistične policije, Policij-
ska akademija s kandidati za policiste 
kot markiranti ter s predavateljico an-
gleškega jezika, Urad za organizacijo 
in kadre s sanitetno oskrbo, Urad za 
logistiko, ki je skrbel za prevoze, pre-
hrano in nastanitev v Vadbeno-oskrb-
nem centru Gotenica, Policijska uprava 
Postojna s Posebno policijsko enoto 
– sestav II, policijsko patruljo in Ope-
rativno-komunikacijskim centrom, Po-
licijska uprava Murska Sobota s polici-

stom dokumentaristom, policisti ostrostrelci iz drugih policijskih uprav ter Sektor 
za odnose z javnostmi. Na taktični vaji je tako sodelovalo 215 udeležencev.

Dostava hrane za talce in teroriste 

Del vaje si je ogledal tudi generalni direktor 
policije

Gibanje v objektu Zdaj gre zares
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Onesposobljeni teroristi in pregled talcev

Udeleženci mednarodne vaje
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Evropski odziv na teroristični napad v New Yorku
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Nikoli več!
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Članice združenja ATLAS
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5 .
POVELJNIKI 

SPECIALNE ENOTE 
OD USTANOVITVE 

DO DANES
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POVELJNIKI SPECIALNE ENOTE OD USTANOVITVE DO
DANES

1973–1975 Četa milice RSNZ SRS, komandir čete Maks Majcenovič

1975–1977 Četa milice RSNZ SRS, komandir čete Ivan Gruden

1977–1981 Četa milice v Zaščitni enoti milice, komandir čete Alojz Kuralt

1981–1984 Četa milice v Zaščitni enoti milice, komandir čete Borut Likar

1984–1987 Četa milice v Zaščitni enoti milice, komandir čete Vincencij Beznik

1987–1990 Četa milice v Zaščitni enoti milice, komandir čete Janez Košir

1990–1990 Četa milice v Zaščitni enoti milice, komandir čete Maks Majcenovič

1990–1994 Specialna enota, poveljnik Specialne enote Vincencij Beznik

1994–1997 Specialna enota, poveljnik Specialne enote Jože Kolenc

1997–1999 Specialna enota, poveljnik Specialne enote mag . Srečko F. Krope

1999–2002 Specialna enota, poveljnik Specialne enote Jože Sironič

2002–2004 Specialna enota, poveljnik Specialne enote Zlatko Halilovič

2004–2008 Specialna enota, poveljnik Specialne enote mag. Srečko F. Krope

2008–  Specialna enota, poveljnik Specialne enote Marjan Anzeljc

Komandir čete Borut Likar Komandir čete in poveljnik SE
Vincencij Beznik 
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Komandir čete Janez Košir Poveljnik SE Jože Kolenc

Poveljnik SE mag. Srečko F. Krope Poveljnik SE Jože Sironič

Poveljnik SE Zlatko Halilovič Poveljnik SE Marjan Anzeljc
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Generalni direktor policije z vodstvom Specialne enote



78

6 .
SPECIALNA

ENOTA DANES
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Danes je SE organizacijsko ume-
ščena v Upravo za policijske 
specialnosti (UPS), ki je notranja 

organizacijska enota GPU. Upravo za 
policijske specialnosti od ustanovitve 
leta 2010 vodi direktor Robert Sušanj, 
višji policijski svetnik. SE sestavljajo 
vodstvo enote in trije oddelki, in sicer:

•  Oddelek za operativno delovanje
•  Oddelek za operativno podporo
•  Oddelek za protibombno zaščito.

Specialno enoto vodi poveljnik, ki je za svoje delo in delo enote odgovoren direk-
torju UPS in generalnemu direktorju policije. SE sestavljajo izbrani specialistično 
in vrhunsko usposobljeni ter tehnično opremljeni posamezniki, ki so v okviru od-
delkov organizirani v operativne skupine, ki imajo natančno določene cilje, nalo-
ge, strukturo in odgovornost.

Enota se po odobritvi poveljnika ali osebe, ki ga nadomešča, aktivira ob terori-
stičnih dejanjih ali drugih kaznivih dejanjih, za katera se oceni, da so po stopnji 
ogrožanja varnosti splošnega pomena za varnost države, ko je potrebna asistenca 
drugim policijskim enotam z uporabo posebnih znanj in veščin, in/ali se zahteva 
uporaba posebnih tehničnih sredstev ali pripomočkov ter obstaja preveliko var-
nostno tveganje tako za policiste kot za udeležene osebe na območju konflikta. V 
primerjavi s klasičnimi kriminalnimi konflikti je posredovanje v takšnih primerih 
bistveno bolj zapleteno, zato se pri izvedbi intervencije zahteva izjemna poveza-
nost postopkov in metod delovanja. 

Direktor Uprave za policijske specialnosti
Robert Sušanj

Vodstvo Specialne enote z nekdanjo ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal
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P O L I C I J A

GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA

UPRAVA UNIFORMIRANE
POLICIJE

UPRAVA KRIMINALISTIČNE
POLICIJE

NACIONALNI FORENZIČNI
LABORATORIJ

UPRAVA ZA POLICIJSKE
SPECIALNOSTI POLICIJSKA AKADEMIJA

URAD ZA INFORMATIKO
IN TELEKOMUNIKACIJE

Nacionalni preiskovalni urad

Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost

Sektor splošne policije

Oddelek za javni red in mir

Oddelek za splošno varnost
in varnostno načrtovanje

Sektor prometne policije

Specializirana enota za nadzor prometa

Sektor mejne policije

Oddelek za operativo

Specializirana enota za nadzor
državne meje

Oddelek za upravljanje meja

Center za tujce

Center za računalniško preiskovanje

Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje

Sektor za posebne naloge

Oddelek za tajno delovanje

Oddelek za tajno opazovanje

Oddelek za zaščito prič

Oddelek za specialno tehniko

Oddelek Sirene

Oddelek za mednarodno operativo

Sektor za organizirano kriminaliteto

Oddelek za kriminalne združbe

Sektor za splošno kriminaliteto

Oddelek za premoženjsko kriminaliteto

Oddelek za krvne in seksualne delikte

Oddelek za mladoletniško kriminaliteto

Sektor za gospodarsko kriminaliteto

Oddelek za �nančno kriminaliteto
in pranje denarja

Oddelek za poslovni in javni sektor

Oddelek za korupcijo

Oddelek za prepovedane droge

Oddelek za terorizem in ekstremno nasilje

Oddelek za f izikalne preiskave

Oddelek za kemijske preiskave

Oddelek za biološke preiskave

Oddelek za daktiloskopijo

Oddelek za preiskave
dokumentov NAC/CNAC

Specialna enota

Oddelek za operativno delovanje

Oddelek za operativno podporo

Oddelek za protibombno zaščito

Operativno-komunikacijski center

Oddelek za operativo

Oddelek za varovanje

Letalska policijska enota

Oddelek pilotov

Letalsko-tehnični oddelek

Višja policijska šola

Sektor za varovanje in podporo

Oddelek za podporo

Šola za policiste

Center za izpopolnjevanje in usposabljanje

Oddelek za šolanje službenih psov

Vadbeni center Gotenica

Oddelek vrhunskih športnikov

Sektor za razvoj aplikacij

Sektor za ITK infrastrukturo

Oddelek za strežniške sisteme

Oddelek za distribuirane informacijske
sisteme

Oddelek za omrežja

Oddelek za telefonske storitve

Sektor za ITK podporo

Sektor za operativno-tehnične sisteme

Oddelek za radijske komunikacije

Oddelek za elektronske naprave
in laboratorij merilnikov

Sektor za zaščito ITK sistemov in podatkov

SLUŽBA GENERALNEGA DIREKTORJA
POLICIJE

Sektor za razvoj in sistemske naloge

Oddelek za načrtovanje in analitiko

Sektor za policijska pooblastila in preventivo

Sektor za notranje preiskave in integriteto

Sektor za odnose z javnostmi

Sektor za mednarodne policijske operacije

Policijski orkester

Center za varovanje in zaščito

Oddelek za varovanje oseb

Referat za varovanje oseb

Referat za varovanje
predsednika RS

Referat za varovanje
predsednika Vlade RS

Oddelek za varovanje objektov

Referat za notranje varovanje objektov

Referat za zunanje varovanje objektov

Oddelek za podporo in tehniko

POLICIJSKE UPRAVE
(8)

CELJE

KOPER

KRANJ

LJUBLJANA

MARIBOR

MURSKA  SOBOTA

NOVA  GORICA

NOVO  MESTO

Oddelek za tehnično varovanje

GENERALNI DIREKTOR POLICIJE
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Organigram policije, 1. 2. 2013
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Vsakršna napaka med pripravo in načrtovanjem intervencije ter med samo izved-
bo ima lahko zelo hude posledice tako za njene izvajalce kot za druge udeležence. 
Pri posredovanju proti ekstremnemu nasilju in terorizmu bi neuspeh posledično 
vplival tudi na politično strukturo, ki lahko izgubi svojo kredibilnost.

Poleg teh nalog enota opravlja še specialistične naloge po posameznih speci-
alnostih, ki so organizirane znotraj enote, in sicer potapljači, alpinisti – jamarji, 
ostrostrelci, vodniki službenih psov, vozniki specialnih vozil, reševalci – »mediki« 
ter specialisti za vstopanje v prostore ali »bričerji«.

Zaradi navedenega mora biti SE kar najbolj usposobljena in vrhunsko opremljena 
z najsodobnejšo opremo ter imeti potrebne infrastrukturne objekte za kontinui-
rano vadbo. To je nujen predpogoj, da se bo enota kjerkoli in kadar koli hitro in 
kompetentno odzvala ter zoperstavila vsaki teroristični grožnji ali drugi nasilni 
kriminalni dejavnosti.

Obisk v Beogradu leta 2011
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Obisk v Beogradu leta 2011

Oddelek za operativno delovanje9 

Oddelek za operativno delovanje predstavlja jedro SE za delovanje in izvajanje 
že opisanih nalog. Vrhunsko strokovno in psihofizično usposobljeni posa-
mezniki, ki so uspešno zaključili verificiran program osnovnega usposablja-

nja policistov v SE, so znotraj oddelka organizirani v operativne skupine. V okviru 
oddelka so posebej usposobljeni policisti organizirani še v posamezne specialnosti, 
in sicer potapljači, alpinisti – jamarji, ostrostrelci, vodniki službenih psov, vozniki 
specialnih vozil, reševalci – »mediki« ter specialisti za vstopanje v prostore.

Desant na ladjo med plovbo

Taktično gibanje proti vhodu v objekt

9 Del tega poglavja je povzet iz članka Petra Sušnika in Elizabete Vovko »Kako postati pripadnik 
Specialne enote policije«, objavljenega v časopisu Varnost, št. 1/2011, MNZ, Ljubljana.
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Helikopterski desant Uporaba službenega psa pri prijetju osumljenca

Kondicijski pohod pozimi
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Taktika s specialnim oklepnim vozilom

Zahtevnost operativnih nalog in usposabljanj v SE narekuje poudarek na iskanju 
in preverjanju osebnostnih lastnosti in sposobnosti kandidata za zaposlitev poli-
cista specialista. Policist specialist dela v timu, ki deluje kot izurjen mehanizem. 
Kakovostni timi se lahko oblikujejo šele po izboru kakovostnih posameznikov v 
okviru selekcijskega postopka. V ožji izbor pridejo tisti kandidati, ki imajo primer-
nejše sposobnosti in osebnostne lastnosti za delo v SE. Pomembno je, da se kan-
didat prijavi prostovoljno in da ima jasno vizijo, zakaj bi se rad pridružil enoti.

Kandidati za delo v Specialni enoti med usposabljanjem
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Selekcijski postopek za sprejem v SE je podoben postopkom v drugih specialnih 
enotah po svetu. Prav tako so v večini razvitih držav kriteriji za izbor kandidatov za 
policiste specialiste podobni. Vodstvo SE na podlagi temeljite analize in spremlja-
nja kadrovske zasedenosti enote po posameznih tipičnih delovnih mestih pravi-
loma enkrat letno oziroma ko se pokažejo potrebe odloči, da se izvede selekcijski 
postopek za zasedbo prostih delovnih mest. Postopek je razdeljen v več faz, v 
katerih se opravijo posamezne dejavnosti.

Težiščne vsebine usposabljanja so splošna in specialna telesna pripravljenost, 
taktika in taktični postopki, oborožitev s strelstvom in psihološko usposabljanje. 
Policiste kandidate je treba usposobiti in izuriti tako, da bodo:

•  obvladali specifične metode in postopke delovanja;
•  do mojstrstva obvladali glavne težiščne vsebine;
•  lahko samostojno opravljali naloge, za katere so usposobljeni;
•  spretni in energični pri delovanju;
•  iznajdljivi v nenadnih in nepredvidljivih situacijah;
•  sposobni kreativno reševati probleme;
•  moralno in etično stabilne osebnosti.

Kondicijski pohod kandidatov



87

Poveljnik Specialne enote spremlja usposabljanje kandidatov
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Prva dva meseca usposabljanja sta načrtovana tako, da se kandidatom po načelih 
postopnosti v prvi vrsti bistveno dvigne raven splošne in specialne telesne pripra-
vljenosti. To je temelj, na katerem se bo v nadaljevanju gradila osebnost policista 
specialista, zato so te vsebine zelo pomembne. Želeni rezultati se dosežejo s sis-
temom različnih treningov, ki se praviloma izvajajo vsak delovni dan. Dnevno se 
izvajata ena ali dve izmed disciplin, kot so pohodi, teki za povečanje dolgotrajne 
vzdržljivosti, atletski treningi, teki na kratke in srednje proge, vaje atletske abece-
de, vaje moči in maksimalne moči, vadba za razvoj koordinacije, vadba za poveča-
nje gibljivosti, vadba na spretnostnih poligonih in pehotnih preprekah, akrobatika, 
plavanje, kolesarjenje, igre z žogo (košarka, nogomet) in borilne veščine. Za vsako 
vrsto treninga imajo inštruktorji izdelane kriterije, na podlagi katerih se posame-
znega kandidata dnevno spremlja in na koncu oceni.

Naslednje najobsežnejše področje je pehotna taktika, ki je temelj vseh taktičnih 
postopkov. Pri tem je poudarek na tehniki in taktiki gibanja posameznika in sku-
pine, orientaciji, taktičnih postopkih (maskiranje, blokade, zasede, opazovanja) in 
praktičnem postopku s pooblastili. Usposabljanje vseh vsebin se prične s teoretič-
nimi predavanji v idealnih razmerah, nato po načelih postopnosti poteka individu-
alno in skupinsko urjenje v preprostih do v najbolj zahtevnih in surovih razmerah, 
v kakršnih bi se posameznik oziroma skupina lahko znašla. Skupaj s taktiko se 
sistematično izvaja tudi usposabljanje s področja oborožitve in vaj v streljanju ter 
uporabe plinskih in drugih sredstev za pasivizacijo. Poudarek je na tem, da vsak 
kandidat do popolnosti spozna in obvlada uporabo osebne oborožitve plinskih in 
drugih sredstev za pasivizacijo, da se s temi orožji izuri za varno taktično uporabo 
in obvlada različne tehnike streljanja v različnih razmerah delovanja.

Generalni direktor policije in poveljnik Specialne enote na obisku
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Kandidat pod budnim nadzorom inštruktorja …

… med vajo v streljanju

V začetku tretjega meseca se v obliki tečaja, ki traja 14 delovnih dni (vikendi so 
vključeni), izvede intenzivno usposabljanje v posebnih, terenskih delovnih razme-
rah, na udeležencem neznanem terenu. Zajema vsebine s področij taktike, oboro-
žitve s streljanjem, splošne in specialne telesne pripravljenosti, veščin preživetja 
ter uporabe delovne in varovalne opreme. Cilj intenzivnega urjenja je kandidate 
soočiti z življenjem na terenu v različnih časovnih, vremenskih in prostorskih raz-
merah, večdnevni odsotnosti od doma, nepredvidljivem delovnem času, nepred-
vidljivih terminih prehranjevanja in počitka.
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Usposabljanja so sestavljena iz dnevnih in nočnih pohodov, stražarske službe, 
alarmiranja, urjenja v uporabi orožja (avtomatske puške, pištole), orientacije, dela 
v timu, izvajanja ukazov, taktičnega usposabljanja oddelka (napada, obrambe, 
gibanja posameznika in skupine, izdelovanja zaklonišč, maskiranja, izvidništva, 
praktičnega postopka), uporabe specialnega oklepnega vozila, vadbe splošne in 
specialne telesne pripravljenosti. 

Usposabljanje je fizično in psihično naporno.

Poškodbe so sestavni del usposabljanja
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Za to obdobje usposabljanja je značilno tudi to, da se inštruktorji izmenjujejo 
podnevi in ponoči. Kandidati so izpostavljeni zahtevnim vajam z namenom, da se 
jih privede do skrajnih meja fizičnih in psihičnih zmogljivosti. Poleg avtomatske 
puške in pištole ima kandidat na sebi čelado, zaščitni jopič ter druga zaščitna 
sredstva in opremo za preživetje, ki skupaj tehta 30 kg. To opremo imajo na sebi 
tri četrtine delovnega časa med usposabljanjem, pri izvajanju določenih vsebin pa 
celotna teža opreme preseže tudi 45 kg. Kandidati so izpostavljeni velikim fizičnim 
obremenitvam in pomanjkanju spanja. Usposabljanje se izvaja 24 ur dnevno, z 
nekaj krajšimi počitki. V tej fazi ni izhodov z območja usposabljanja.

Pomoč sotrpinu

V času selekcijskega usposabljanja gredo kandidati skozi proces medosebnega 
spoznavanja in zbliževanja, oblikovanja kolektiva in izgradnje medsebojnega za-
upanja. Poleg fizičnih sposobnosti inštruktorji ocenjujejo tudi psihične sposobno-
sti kandidatov: odpornost na stres, zmožnost realne ocene v kritičnih situacijah, 
sposobnost zaznavanja podrobnosti, sposobnost hitrega prilagajanja različnim 
situacijam, sposobnost komunikacije z drugimi kandidati, občutek za timsko delo.
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Vaje za moč in vzdržljivost 

Kandidati z vodstvom in inštruktorji 
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Kandidati z vodstvom in inštruktorji preverjajo njihovo motivacijo, vztrajnost ter dru-
ge osebnostne lastnosti posameznika in lastnosti skupine, kot so čustvene reakci-
je, frustracijska toleranca, konformizem, iniciativnost, skupinska dinamika, odnos 
do avtoritete, identifikacija lastne profesionalne vloge. Pripadniki specialne enote 
morajo biti odporni na fizično neugodje, torej psihično močni in vzdržljivi v nepre-
trganem ali dolgotrajnem nelagodju. Četrti in peti mesec usposabljanja sta name-
njena urjenju že znanih vsebin, ki so tokrat povezane v smiselne celote. Prednostna 
naloga je izuriti kandidate v taktiki statičnih in dinamičnih izvajanj, pregledov in 
vpadov v objekte ter v vožnji osebnih prevoznih sredstev. V tem obdobju se izvede 
tudi intenzivno enotedensko usposabljanje iz prve pomoči, kandidati se usposobijo 
za uporabo brezžičnih zvez ter varno vožnjo s civilnimi in terenskimi vozili.

Kandidati, ki uspešno zaključijo osnovno petmesečno usposabljanje, v naslednjih 
dveh mesecih opravijo še osnovna specialistična usposabljanja. Ta se izvedejo v 
obliki tečajev:
•  potapljanja, ki se izvede na slovenski obali in traja šest dni;
•  osnovnega specialističnega usposabljanja za izvajanje nalog na višini v kopnih 

in zimskih razmerah, ki se izvaja v gorskem svetu, na kraškem terenu
    (v jamah) in na visokih objektih ter traja 20 dni;
•  izvajanja policijskih nalog z uporabo helikopterja v ruralnem in urbanem   

okolju, ki traja pet dni;
•  protibombne zaščite na ustreznih poligonih, ki traja šest dni.

Preživetje v naravi
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Spust po debeli vrvi – »fast rope«
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Potapljaški tečaj je sestavni del osnovnega usposabljanja

Kandidati čakajo na vstop v helikopter
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Specialec v ožji blokadi objekta
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Tudi med počitkom je treba ostati buden

Vsak kandidat lahko v kateri koli fazi 
usposabljanja na lastno željo preki-
ne usposabljanje in se vrne v matično 
enoto. Prav tako lahko inštruktorji in/ali 
psiholog SE na podlagi spremljanja re-
zultatov, ki ne dosegajo kriterijev, pre-
dlagajo, da se kandidat vrne v matično 
enoto.

S takšnim pristopom in izvedbo usposa-
bljanja SE pridobi ustrezno preverjene, 
vrhunsko usposobljene ter motivirane 
policiste za izvajanje najzahtevnejših 
nalog. Da pa bi se zagotovila soraz-
merno visoka učinkovitost SE, mora 
biti zagotovljena dolgoročna, večletna 
prisotnost izurjenih posameznikov in 
tudi vrhunsko usposobljenega moštva. 

Nočno streljanje s pištolo …

… in z dolgocevnim orožjem
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Oddelek za operativno podporo

Oddelek za operativno podporo s svojimi inštruktorji in policisti za logistično 
podporo poleg splošnih nalog SE skrbi za nemoteno izvajanje tako opera-
tivnega dela kot usposabljanj. Njihovo predano delo je ob slavi SE pogosto 

spregledano, vendar tudi tu velja pravilo, da se »brez ustrezne logistike izgubljajo 
vojne.« 
           

Dostava opreme enoti na terenu

99



100

Inštruktorji v sodelovanju z vodstvom SE in vodstvom oddelka:

• pripravljajo in izvajajo programe izpopolnjevanja in usposabljanja z delovnega 
področja SE;

• opravljajo naloge v zvezi z mednarodnim sodelovanjem na svojem delovnem   
področju;

• skrbijo za zakonito izvrševanje predpisov s svojega delovnega področja, pripra-
vljajo strokovna navodila ter načrtujejo in predlagajo ustrezne ukrepe;

• sodelujejo pri pripravi načrta nabav tehnične opreme enote ter pri pripravi sis-
temizacije in tipizacije tehničnih sredstev in opreme enote; 

• proučujejo razvoj in metode dela v enoti ter sodelujejo pri uvajanju novih me-
tod dela;

• izvajajo mentorstvo;
• spremljajo in analizirajo uporabo prisilnih sredstev ter v zvezi s tem predlagajo 

izvajanje posameznih ukrepov; 
• pripravljajo kriterije za preverjanje strokovne in psihofizične pripravljenosti po-

licistov SE ter vodijo evidenco o izpopolnjevanjih in usposabljanjih;
• pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja 

v SE in zagotavljajo ustrezne pogoje za njihovo izvedbo;
• skrbijo za zakonito izvajanje nalog s svojega delovnega področja, pripravljajo 

strokovna navodila ter načrtujejo in predlagajo ukrepe za učinkovito delovanje;
• skrbijo za vzdrževanje, racionalno uporabo ter preizkuse tehnične opreme in 

sredstev, ki jih ima enota v uporabi;
• zagotavljajo strokovno pomoč pri operativnem in interventnem izvajanju nalog 

SE, pri čemer so nosilci predvsem svetovalne in analitične vloge;
• skrbijo za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu na izpopolnje-

vanjih in usposabljanjih.

Usposabljanje kandidatov za delo v Specialni enoti Postavitev repetitorja
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Taktično tehnična predstavitev Specialne enote

Najpomembnejša naloga policistov za logistično podporo je zagotavljanje ustre-
zne logistične podpore za samostojno in neodvisno delo enote v vseh pogojih, 
tako pri operativnem delu kot pri izvajanju usposabljanj. Policisti za logistično 
podporo v sodelovanju z vodstvom SE ter vodstvom oddelka:

• pripravljajo načrt nabav materialno-tehnične opreme enote, sistemizacijo in 
tipizacijo tehničnih sredstev in opreme enote;

• zagotavljajo ustrezne materialne pogoje, logistično pomoč za izvedbo opera-
tivnih in interventnih nalog na terenu, izpopolnjevanj in usposabljanj;

• skrbijo za vzdrževanje, racionalno uporabo, preizkuse tehnične opreme in 
sredstev, ki jih ima enota v skupni uporabi;

• skrbijo za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu;
• strokovnjaki s področja radijskih zvez, računalništva, oborožitve, foto- in video 

dokumentiranja ter posebne tehnične opreme skrbijo za nemoteno delovanje 
teh sistemov, njihovo nadgradnjo ali posodabljanje na posameznih področjih.

Postavitev repetitorja Vezist med delom Odhod na teren
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Oddelek za protibombno zaščito

Oddelek za protibombno zaščito zagotavlja operativno ter interventno izva-
janje nalog s področja protibombne zaščite in bombnih preiskav. Osnovna 
naloga oddelka je boj proti terorizmu oziroma vsem oblikam ekstremnega 

kriminala, predvsem pa oddelek opravlja naloge na področjih:

• operativno-interventnega in neposrednega izvajanja nalog protibombne zašči-
te, protibombnih pregledov ter bombnih preiskav;

• opravljanja ogledov krajev eksplozij;
• izdelave strokovnih mnenj;
• hrambe in skladiščenja zaseženih in/ali najdenih eksplozivnih sredstev in snovi 

ter njihovega strokovnega uničevanja.

Operativno-interventno in neposredno izvajanje 
nalog protibombne zaščite v praksi pomeni ve-
čino dela oddelka. Tako so v povprečju v zadnjih 
petih letih opravili 45 interventnih posredovanj 
na leto, zaradi dezaktiviranja improviziranih ek-
splozivnih naprav, ogledov kraja eksplozije, najd-
be in pregleda sumljivih predmetov, anonimnih 
groženj o postavitvi eksplozivne naprave ter pre-
vzemov zaseženih ali najdenih nevarnih eksplo-
zivnih predmetov. Po vsaki intervenciji pa sledi 
še dolgotrajno delo s strokovnimi in administra-
tivnimi postopki, od pisanja strokovnih mnenj, 
ustrezne hrambe predmetov, vodenja evidenc, 
strokovnega uničevanja nevarnih ali dotrajanih 
eksplozivnih sredstev in prepovedane pirotehni-
ke, do komunikacije z enotami, ki so zaprosile za 
intervencijo. Posebno skrb namenjajo ohranitvi 
sledov, ki jih z zaseženih predmetov v nakna-
dnem postopku lahko pridobijo strokovnjaki iz 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Delo v protibombni obleki

Eksplozivna naprava pod vozilom Uničevanje ročnih bomb po preteku roka 
uporabe
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Sumljiv paket pregleda pes za iskanje
eksploziva

Postavitev vodnega topa za razstrelitev
sumljivega paketa

Ročne bombe so uničene

Enota zaposluje policiste – bombne tehnike in specialiste, ki pred zaposlitvijo na 
svojem delovnem mestu opravijo sedemmesečni tečaj za bombnega operaterja in 
bombnega tehnika. Za opravljanje takšnega dela še zdaleč ne zadostujejo ostro 
oko, mirna roka in jekleni živci, pač pa štejejo le strokovna usposobljenost, zna-
nje, izkušnje, premišljenost in previdnost, svoje pa prispeva še vrhunska tehnič-
na oprema. Izvajanje nalog in intervencij temelji na zaupanju med sodelavci, na 
skupnem dogovoru in pravilnih odločitvah. Pri delu upoštevajo pravila, ki so bila 
v preteklosti zapisana »s krvjo«, tj. ob nesrečah z eksplozivnimi sredstvi. V stroki 
velja pravilo, da je dober tisti bombni tehnik, ki mu uspe oditi v pokoj. Do sedaj so 
se vsi pripadniki oddelka uspešno upokojili.10 

Kontrolna točka za protibombne preglede ob varovanju varovanih oseb

10 Del opisa dela Oddelka za protibombno zaščito je povzet po članku Stanka Leščanca in Franca 
Klemenčiča »35 let oddelka za protibombno zaščito«, objavljenega v časopisu Varnost, št. 4/2011, 
MNZ, Ljubljana.
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Prihod robota tEODor na kraj Robot ob sumljivem predmetu Razstrelitev sumljivega predmeta

Zanesljivi predhodnik tEODorja Dekontaminacija robota po uporabi Zasežene ročne bombe, fotografirane za 
izdelavo strokovnega mnenja

Bombni tehniki so prikazali svojo opremo danes … … in nekoč
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Teleskopska roka
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Bombni tehnik med delom na ladji
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Posebna znanja in veščine – specialnosti

Narava in taktika dela SE ter operativne potrebe drugih enot policije zahte-
vajo določena posebna znanja in veščine, t. i. specialnosti, ki so se razvile 
v SE. Tako policisti po posameznih specialnostih, ki so organizirane znotraj 

enote, opravljajo naloge na specialističnih področjih: potapljači, alpinisti – jamar-
ji, ostrostrelci, vodniki službenih psov, vozniki specialnih vozil, reševalci »mediki« 
ter specialisti za vstopanje v prostore ali t. i. »bričerji«.

Specialnost ostrostrelcev se je razvila vzporedno z ustanovitvijo SE; takoj po 
ustanovitvi je bila v enoti določena skupina policistov, ki je začela z usposablja-
njem na področju ostrostrelstva. 

Ostrostrelec spremlja dogajanje na ladji …

… tudi iz helikopterja



109

Tako, kot se je razvijala SE, so ostrostrelci nabirali izkušnje, nadgrajevali taktiko 
svojega dela, skrbeli za razvoj posebne opreme in oborožitve. Danes special-
nost ostrostrelcev predstavlja skupina vrhunsko usposobljenih in opremljenih 
policistov, ki svoje znanje in izkušnje izmenjujejo v okviru evropskega foruma 
ATLAS »Sniper«, v sodelovanju z drugimi tujimi specialnimi enotami ter s Slo-
vensko vojsko. Poleg svojih nalog skrbijo še za usposabljanje policijskih ostro-
strelcev s področnih policijskih uprav.

Opazovanje in poročanje Maskiranje je del taktike ostrostrelcev

Maskiranje v gozdu Na položaju

Ostrostrelec na usposabljanju … … za streljanje na večjih razdaljah
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Testiranje streliva na opeki … … in kovini

Usposabljanje ostrostrelcev s policijskih uprav v Gotenici

Vodniki službenih psov so podobno kot ostrostrelci v SE že od njene ustanovitve. 
Službeni psi – tako psi za splošno uporabo v Oddelku za operativno delovanje kot 
psi za iskanje eksplozivov v Oddelku za protibombno zaščito – so nepogrešljivi 
partnerji pri delu SE. 

V akcijo s helikopterjem Iz zraka na zemljo
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Spust na čvrsta tla Miruj! Zvesti pomočnik je pomagal pri prijetju

Med vadbo Službeni pes v akciji

V pomoč pri delu enote na ladji Zagnano proti osumljencem
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Z dobavo prvih specialnih oklepnih vozil leta 1973 se je v enoti razvila tudi special-
nost voznikov specialnih oklepnih vozil. Skupina policistov, ki je opravila vozniški 
izpit za kategorijo tovornih vozil, se je dodatno usposobila za vožnjo, uporabo in 
vzdrževanje specialnih oklepnih vozil. Do leta 1984 so uporabljali oklepna vozila iz 
2. svetovne vojne, in sicer ameriška M8 in M3 A1. 

V letu 1981 je slovenska milica skupaj s Tovarno avtomobilov Maribor (TAM) razvila 
lahki oklepni transporter TAM 150 B9-MV. Navedena vozila je SE prejela v uporabo 
leta 1984, TAM pa je zaradi izjemne uporabnosti nadaljeval proizvodnjo navedenih 
oklepnikov za potrebe JLA. 

Davno v zgodovini

Specialno oklepno vozilo nekoč …
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Specialna oklepna vozila se v SE uporabljajo kot zaščita policistov pri prijetju obo-
roženih oseb, približevanju objektom, v katerih se nahajajo takšne osebe, varo-
vanju oseb in objektov, za pregled terena, zasedo ter druge naloge, kjer lahko 
specialno oklepno vozilo nudi zaščito policistom. Leta 1987 je TAM po naročilu 
slovenske milice izdelal specialno vozilo z vodnim topom za posredovanje ob huj-
ših kršitvah javnega reda. Specialno vozilo z vodnim topom je v upravljanju spe-
cialnosti voznikov specialnih oklepnih vozil, ker posebna policijska enota, name-
njena posredovanju ob hujših kršitvah javnega reda, ni redna enota, temveč enota 
»na sklic«. Specialnost voznikov specialnih oklepnih vozil s posadko v specialnem 
vozilu z vodnim topom sodeluje pri usposabljanju posebne policijske enote in pri 
posredovanju ob hujših kršitvah javnega reda.

… in danes 

Na usposabljanju v Gotenici leta 1993
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Varen prevoz moštva na vaji Na mednarodni vaji specialnih enot v Pivki leta 2009

Usposabljanje na poligonu Varno kritje za policista

Prečkanje Sore v kritju vozilaMitraljez Browning, 12,7 mm
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Varno kritje za policista

Od ustanovitve SE leta 1973 je v enoti tudi specialnost potapljačev za izvajanje 
policijskih nalog. Glavne naloge policistov potapljačev so sodelovanje v reševal-
nih akcijah, iskanje pogrešanih oseb, iskanje ter video in/ali foto dokumentiranje 
sledov in predmetov kaznivih dejanj, varnostni pregledi ladij, splavov ter drugih 
objektov, protibombni pregledi plovnih objektov in obale, ko to zahtevajo varno-
stne razmere.

Vsak policist SE opravi osnovni potapljaški tečaj v sklopu osnovnega usposablja-
nja, policist potapljač pa tudi nadaljevalni tečaj in usposabljanje v specialnosti po 
specifiki dela potapljačev. Svoje znanje in izkušnje izmenjujejo v okviru sodelova-
nja z drugimi tujimi specialnimi enotami ter s Slovensko vojsko.

Dokumentiranje najdenih predmetov oziroma sledov kaznivega dejanja
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Iskanje kovinskih predmetov …
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… z detektorjem kovin

Potop pod ledom danes …

… in nekoč
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Proti dnu

V podvodni jami Pregled potopljenih objektov
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Vhod v podvodno jamo

119
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Prihod iz globine
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Približevanje po vodi
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Specialnost alpinistov – jamarjev se je začela razvijati leta 1982, ko so se pokazale 
potrebe po izvajanju policijskih nalog v visokogorju in v jamah. Z usposabljanjem 
na tem področju je začela skupina policistov, do danes pa je specialnost prerasla 
v skupino strokovno in fizično vrhunsko pripravljenih ter opremljenih policistov.

Pregled jame 
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Najpogostejše naloge specialnosti alpinistov – jamarjev so sodelovanje v reševal-
nih akcijah, iskanje pogrešanih oseb, iskanje ter video in/ali foto dokumentiranje 
sledov in predmetov kaznivih dejanj v jamah, pomoč pri vstopanju v višje objekte 
s streh s pomočjo vrvnih tehnik, pomoč pri spuščanju s helikopterja ter druge 
naloge, ki so povezane s specifiko dela alpinistov – jamarjev. Skrbijo tudi za uspo-
sabljanje ostalih policistov SE na področju vrvnih tehnik, dela s helikopterjem in 
dela v jamah ter visokogorju.

Vhod v brezno

Iskanje predmetov, odvrženih v brezno



126126



127

Ozek prehod v jami
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Vadba na stolpu na Igu …

… in v naravi

Pohod na turno smuko
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Usposabljanje za reševanje izpod plazov

Ledno plezanje Brez pripomočkov ne gre.
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Vrvne tehnike na ledu
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Priprava vrvi
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Specialnost reševalcev – »medikov« 
se je v SE pričela razvijati leta 2008 
zaradi narave operativnih akcij SE, kjer 
obstaja nevarnost za druge udeležen-
ce in ni možen takojšen dostop za re-
ševalce v primeru poškodb. Speciali-
sti reševalci – »mediki« so vključeni v 
posredovanje SE in v primeru poškodb 
strokovno oskrbijo poškodovance. 
Opremljeni z reanimacijskim nahrb-
tnikom, v katerem je vse potrebno za 
vzdrževanje vitalnih življenjskih funk-
cij, poskrbijo tudi za ustrezen prevoz 
poškodovanca do najbližje zdravstvene 
ustanove, ki lahko oskrbi določeno po-
škodbo. Usposabljajo se v sodelovanju 
z reševalci Slovenske vojske in v sode-
lovanju z Reševalno postajo Ljubljana.

Oprema policista »medika« 

Usposobljeni tudi za infuzijo

Preverjanje odzivnosti ranjenca

Oskrba rane v realističnih razmerah

Realistična vadba

Kirurška natančnost
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Oskrba ranjenca na terenu
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Od ustanovitve SE so se policisti urili v metodah vstopa v objekt. Primeri iz bližnje 
preteklosti, ko so policisti SE za vstop porabili več časa od načrtovanega, kažejo 
na to, da tudi osumljenci kaznivih na območju RS uporabljajo čedalje čvrstejše 
materiale za zaščito objektov, kar zahteva bolj sistematično angažiranje SE. Ve-
liko nevarnost ob vstopu predstavljajo 
tudi minsko-eksplozivna sredstva, ki so 
lahko nastavljena kot mine preseneče-
nja. V okviru evropske mreže protitero-
rističnih enot ATLAS je bilo podanih več 
informacij o uporabi minsko-eksplo-
zivnih sredstev za zaščito objektov, kot 
tudi za napade na policiste, ki so pro-
dirali v objekte. V porastu je tudi trend 
slepega streljanja storilcev skozi vrata, 
ko zaslišijo šume ob poskusu odpira-
nja. Samo v Zvezni republiki Nemčiji 
so imeli v letu 2009 tri takšne primere, 
dva v Franciji in enega v Avstriji. Zato je 
bila 1. januarja 2010 v SE ustanovljena 
skupina specialistov za vstopanje v 
prostore, za katero v tujini uporabljajo 
izraz »breachers«, ki je pripravila elaborat organizacije specialnosti in materialne 
potrebe za njeno delovanje. Skupina je pripravila tudi program usposabljanja – 
Vstopanje v objekte v posebnih okoliščinah – , ki ga je leta 2011 verificiral Program-
ski svet Policijske akademije. Program je bil v letu 2012 uspešno izveden za prvo 
skupino specialistov za vstopanje v prostore, na usposabljanju pa so sodelovali 
tudi predstavniki Slovenske vojske.

Odpiranje vrat s pomočjo hidravlike 

Rezanje tečajev vrat
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Odpiranje garažnih vrat

Uporaba ovna
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Hidravlika, nameščena na oknu
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7 .
ŠPORTNO

UDEJSTVOVANJE
SPECIALNE

ENOTE
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Športna aktivnost je za policiste SE izjemnega pomena. Vrhunska psihofizična 
pripravljenost je eden od predpogojev za zanesljivo izvajanje najzahtevnejših 
nalog z visoko stopnjo tveganja. Ena od temeljnih nalog vsakega pripadnika 

SE, ki je zapisana tudi v  Aktu o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih 
in nazivih v policiji, je skrb za lastno osnovno in specialistično stopnjo usposoblje-
nosti. Del vsakodnevnega usposabljanja je tako namenjen športnim aktivnostim s 
poudarkom na borilnih veščinah in kondicijskih športih.
Pripadniki SE se udeležujejo različnih športnih tekmovanj in ob tem dosegajo za-
vidljive rezultate, tako ekipno kot posamično. 

Specialci na strehi Slovenije

Start ekipe SE na Patruljnem teku leta 2011
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Nekaj najbolj odmevnih uvrstitev od leta 2000 dalje:

2000

• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-
kljuki – 1. mesto generalno

• Državno prvenstvo Policije v veleslalomu – 1. mesto v kombinaciji (ekipno)
• Mednarodno tekmovanje specialnih enot v Gotenici – 1. mesto
• Državno prvenstvo Policije v malem nogometu, Murska Sobota – 1. mesto
• Mednarodni turnir specialnih enot v nogometu na travi, München – 2. mesto
• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 1. mesto generalno

2001

• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-
kljuki – 1. mesto generalno

• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 1. mesto generalno
• Državno prvenstvo Policije v tekmovanju vodnikov službenih psov – 3. mesto
• Mednarodni nogometni turnir v Tacnu (Miltropa) – 2. mesto

Ekipa za borilne veščine na policijskih igrah
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2002

• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-
kljuki – 1. mesto generalno

• Policijske igre – 1. mesto
• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 1. mesto generalno

2003

• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-
kljuki – 1. mesto generalno

• Policijske igre – 1. mesto
• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 1. mesto generalno

2004

• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-
kljuki – 2. mesto v kategoriji policija

• Državno prvenstvo Policije v veleslalomu – 3. mesto v kombinaciji (ekipno)
• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 1. mesto generalno
• Policijsko tekmovanje v streljanju IPSC v Nemčiji – 2. mesto ženske posamezno

2005

• Policijske igre – 1. mesto
• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 2. mesto generalno

2006

• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-
kljuki – 2. mesto v kategoriji policija

• Smučarski tek na Osankarici – 1. mesto
• Policijske igre – 1. mesto

2007

• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-
kljuki – 1. mesto generalno

• Policijske igre – 2. mesto
• Mednarodno tekmovanje specialnih enot CTC v Nemčiji – 6. mesto generalno
• 14. evropsko policijsko prvenstvo v streljanju v Franciji, malokalibrska puška 60 

m leže – 3. mesto ženske posamezno, in malokalibrska puška 3 x 20 – 2. mesto 
ženske posamezno
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2008
• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-

kljuki – 1. mesto generalno
• 4. tekmovanje Vojne policije na vojaško-policijskih igrah v Vipavi – 1. mesto 

generalno
• Policijske igre – 1. mesto
• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 1. mesto generalno

2009
• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-

kljuki – 1. mesto generalno
• Policijske igre – 1. mesto
• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 2. mesto generalno

2010
• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-

kljuki – 1. mesto generalno
• Policijske igre – 1. mesto
• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 3. mesto generalno
• Mednarodno tekmovanje specialnih enot v strelskem poligonu na Madžarskem 

– 1. mesto
• Državno prvenstvo Policije in Slovenske vojske v cestnem kolesarstvu – 1. me-

sto posamezno
• Državno prvenstvo Policije v gorskem teku na Pohorju – 1. mesto ekipno

Borba na policijskih igrah
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1 . mesto na mednarodnem tekmovanju Slovenske vojske in Policije
v patruljnem teku na Pokljuki  leta 2010

Brajnikov memorial leta 2010
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2011

• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-
kljuki – 1. in 3. mesto generalno

• Policijske igre – 1. mesto
• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 1. mesto generalno
• Mednarodno tekmovanje specialnih enot CTC v Nemčiji – 2. mesto generalno
• Državno prvenstvo Policije in Slovenske vojske v cestnem kolesarstvu – 1. me-

sto posamezno
• 15. evropsko policijsko prvenstvo v streljanju na Danskem, malokalibrska puška 

60 m leže – 1. mesto ženske posamezno, in malokalibrska puška 3 x 20 – 2. 
mesto ženske posamezno

CTC ekipa na sprejemu pri nekdanji ministrici za notranje zadeve Katarini Kresal po odlični uvrstitvi



145

2012

• Mednarodno tekmovanje Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na Po-
kljuki – 1. in 2. mesto generalno

• Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial – 1. mesto generalno
• Državno prvenstvo Slovenske vojske in Policije v cestnem kolesarstvu – 1. me-

sto generalno

… ter z vodstvom Specialne enote in direktorjem 
uprave

CTC ekipa z ministrico in generalnim 
direktorjem policije …

1 . in 2 . mesto na mednarodnem tekmovanju Slovenske vojske in Policije
v patruljnem teku na Pokljuki
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Finalni sprint državnega prvaka leta 2012

Državni prvak leta 2012 na najvišji stopnički
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Finalni sprint državnega prvaka leta 2012
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8 .
SPECIALNA ENOTA

V MEDIJIH
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PREDGOVOR

VLOGA IN POMEN POLICIJSKIH SPECIALNIH ENOT V 
EVROPSKEM PROSTORU

PREDSTAVITEV SPECIALNE ENOTE SLOVENSKE POLICIJE
Karantanski panter – simbol Specialne enote
Statua Specialne enote

SPECIALNA ENOTA SKOZI ČAS
Prvo razvojno obdobje – predhodnica Specialne enote (leto 
1972)
Drugo razvojno obdobje – rojstvo Specialne enote 
(1973─1977)
Tretje razvojno obdobje – Zaščitna enote milice (1977─1990)
Četrto razvojno obdobje – vloga in položaj Specialne enote 
milice Republiškega sekretariata za notranje zadeve pred in v 
osamosvojitveni vojni (1990 ─1991)
Peto razvojno obdobje – Specialna enota Ministrstva za 
notranje zadeve (obdobje po letu 1991)
Šesto razvojno obdobje – članstvo v združenju evropskih 
policijskih specialnih enot ATLAS

POVELJNIKI SPECIALNE ENOTE OD USTANOVITVE DO 
DANES

SPECIALNA ENOTA DANES
Oddelek za operativno delovanje
Oddelek za operativno podporo
Oddelek za proti bombno zaščit
Posebna znanja in veščine – specialnosti

ŠPORTNO UDEJSTVOVANJE SPECIALNE ENOTE
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Večer, 13. 3. 1998
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Delo, 18. 5. 2004
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Slovenske novice, 19. 8. 2004



153

DNEVNIK Datum: 15 . 6. 2006 Ura: 22.58 Barva: CYMK Stran: 34

34 Dnevnik – petek, 16. junija 2006

K ro n i ka
k ro n i ka @ d n ev n i k . s i

Teroristi v izolski ladjedelnici
Tatjana Tanackovič

IZOLA – Nad izolsko ladjedel-
nico, kjer je že dalj časa priveza-
na ladja Marinos D, so včeraj
popolne zabrneli helikopterji.
Pripadniki specialne enote po-
licije so začeli streljati proti lad-
ji, kmalu zatem se je k ladji
pripeljal čoln in še en helikop-

ter, s katerega so se na krov ladje
z vrvjo spustili specialci in po
krajši akciji rešili talce, ki so jih
na ladji zadrževali teroristi. Tak
je bil scenarij vaje reševanja v
okviru rednega letnega usposa-
bljanja policistov Specialne
enote generalne policijske
uprave na področju protitero-
rističnega delovanja na morju.

Pri vaji so sodelovali tudi pripa-
dniki specialne enote iz Hrvaš-
ke, Avstrije in Slovaške.

»Vsako leto imamo zimski in
letni tabor, prvič pa pri tem so-
delujejo še pripadniki special-
nih enot iz treh tujih držav. Us-
posabljanje je ves teden pote-
kalo na Debelem rtiču, danes
pa smo ga končali s to krovno
vajo,« je pojasnil poveljnik spe-
cialne enote policistov Sre č k o
F. Krope. Z morja so ladjo zav-
zemali Hrvati, iz helikopterja so
se z vrvno tehniko spustili Av-
strijci, naši in slovaški specialci
pa so ukrepali s kopnega. V sa-
lonu ladje so teroristi namreč
zadrževali devet talcev, kamor
so nato vdrli specialci in obvla-
dali oba terorista. Podobne vaje
so naši pripadniki specialne
enote policistov že imeli, realne
situacije pa še ne.

Skupaj je v tokratni vaji sode-
lovalo 94 pripadnikov specialne
enote policistov. Krope je pojas-
nil, da bodo zdaj napisali poro-
čilo vaje, ki ga bodo posredovali
Združenju evropskih protitero-
rističnih enot, kamor je vključe-
na tudi Slovenija. »Pred vajo so
nas obiskali člani izvršnega od-
bora Združenja in nam poveda-
li, da bo naše poročilo predsta-
vljalo standard za pisanje poro-
čil in usposabljanj v Evropi,« je
še povedal prvi mož specialne
enote. V sklopu tedenskega us-
posabljanja so zavzeli tudi
manjše plovilo v gibanju.

Vajo si je ogledala večina di-
rektorjev slovenskih policijskih

Ladjo so zavzemali
Hrvati, s helikopterja so
se z vrvno tehniko
spustili Avstrijci, naši in
slovaški specialci pa so
ukrepali s kopnega.
Foto: Tatjana Tanackovič

V Izoli sta bila tudi generalni direktor policije Jože
Romšek (levo) in poveljnik specialne enote policistov
Srečko F. Krope.

uprav, prišel pa je tudi generalni
direktor policije Jože Romšek.
Z vajo je bil zadovoljen. »Spe-
cialna enota je elitna enota, kar
lahko zatrdim iz lastnih izku-
šenj, saj sem v sedemdesetih
letih tudi sam začel v njej. Zanjo
je zelo pomembno usposablja-
nje na vseh ravneh. Kot ste vide-
li, to ni bilo štabno ampak ope-
rativno usposabljanje. Tu ni ša-
le, fantje so postavljeni v realno
situacijo,« je bil zadovoljen
Ro m š e k .

Pripadniki specialne enote policije iz štirih držav so
z realno vajo zaključili tedensko usposabljanje

Še uspešneje v boju z
organiziranim kriminalom
LJUBLJAN A – Policija je od tega tedna bogatejša za dve
pomembni orodji, ki ju uporabljajo pri kriminalistični ana-
litiki. Veleposlanik Velike Britanije in Severne Irske Ti m
Si m m o n s je namreč šefu slovenske policije Jožetu Romšku
predal dve licenci za uporabo analitične aplikacije Analys't
Notebook, ki jo policijska analitična služba uporablja pri
preiskovanju vseh vrst kriminalitete, še posebno v primerih,
v katerih se možje postave srečujejo z veliko količino
podatkov, tako o kriminalcih kot o kaznivih dejanjih, ki jih
imajo ti na vesti.

Takšni računalniški programi so še posebno pomembni za
učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu, denimo pri
preprečevanju ilegalnih migracij, policiji pa so v pomoč tudi
pri preiskavah klasičnega kriminala. Analitično delo vedno
vključuje tudi določeno stopnjo špekulacije in tveganja, pri
čemer je dober rezultat odvisen prav od količine in kakovosti
razpoložljivih informacij, ki jih je treba hitro obdelati in
analizirati ter oblikovati podlage za nadaljnje ukrepanje. In
prav to nalogo je v vseh sodobnih policijah prevzela posebna
analitična služba, ki je danes ena najpomembnejših orodij v
boju proti kriminalu, je po predaji novih licenc povedal
Romšek. Prvi mož slovenske policije je še poudaril, da je
lahko samo tehnološko razvita policija uspešna v boju zoper
mednarodni organizirani kriminal. Sedem licenc Analys't
Notebook sicer slovenska policija pri preiskovanju krimi-
nalitete uporablja že nekaj časa, dve novi licenci, od katerih
je vsaka vredna okoli milijon tolarjev, pa bosta možem v
modrem gotovo še olajšali delo na tem področju. (sb)

Dnevnik, 16. 6. 2006
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Vladni reformni predlogi ne 
vsebujejo nobenega zmanjšanja 
javnofinančne porabe ali dovolj 
velikega povečanja obdavčitve z 
drugimi davčnimi oblikami. Mo-
rebitno poslabšanje strukturnega 
javnofinančnega stanja ob vklju-
čitvi v evrsko območje lahko tako 
preseže dva odstotka BDP, opo-
zarja Bole.

Ker v prihodnjih dveh, treh letih 
ni mogoče pričakovati opaznega 

krčenja javne porabe, bi bilo v se-
danjem institucionalnem okolju 
povišanje davkov na potrošnjo 
edina sprejemljiva rešitev za slab-
še javnofinančne razmere. Zaradi 
stranskih učinkov tudi povečana 
obdavčitev porabe ne bi bila dobra 

rešitev in bi imela več škodljivih 
posledic. 

Če bi na primer izpad prihodkov 
v vrednosti dveh odstotkov BDP 
pokrili z višjim DDV in trošarinami, 
bi razlika v efektivni obdavčitvi z 
Italijo in Avstrijo zrasla na več kot 

Veljko Bole: Vlada nas 
bo pognala čez mejo
Ekonomist Veljko Bole opozarja, da lahko dvig DDV in troša-
rin v čezmejne nakupe požene skoraj polovico prebivalstva 

Suzana Kos 
suzana.kos@finance-on.net 

Končni, politično razvo-
deneli predlog vladnih 
reformnih potez pravzaprav 
vsebuje le zniževanje 
davčnih stopenj. Učinki teh 
sprememb na dolgoročno 
rast so vprašljivi, meni 
ekonomist Veljko Bole. 

Prihodki od prodaje Gedeon 
Richterja so se povečali za 26,8, 
skupni prihodki Zentive pa za 
26,2 odstotka. Tudi v tretjem 
četrtletju sta obe družbi prihod-
ke povečevali hitreje od Krke, 
zato sta prednost pred njo še 
povečali oziroma jo prehiteli. 

Le hrvaška Pliva je prihodke od 
prodaje povečala manj, zaradi 
izničenja prihodkov od licenč-
nin pa so skupni prihodki Plive 
pričakovano manjši kot v istem 
obdobju lani.

Krka še visoko vrednotena 
Krka podatkov o dobičku 

še ni objavila, sta ga pa zato 
madžarski in češki tekmec v 
zadnjem četrtletju povečala. 
Gedeon Richter za 8,4 odstot-
ka glede na isto obdobje lani, 
Zentiva pa za 33,1 odstotka. Ri-
chterju, ki mimogrede ne pla-
čuje davka na dobiček, se je rast 
dobička ustavila, pri Zentivi pa 

prav nasprotno premaknila z 
mrtve točke, če ga primerjamo 
z rastjo dobička v prvih dveh 
letošnjih četrtletjih. Kljub do-
brim prodajnim rezultatom so 
vrednotenja Krkinih tekmecev 
še vedno občutno nižja. Krkina 
delnica pri včerajšnjem eno-
tnem tečaju 184.984 tolarjev 
(771,6 evra) kotira glede na 
letošnji ocenjeni kazalec P/E 
(tečaj/letošnji dobiček na delni-
co) s 25-odstotno premijo, glede 
na ocenjeni P/E za prihodnje 
leto pa s 15,1-odstotno premi-
jo v primerjavi s povprečjem 
kazalnikov za Plivo, Zentivo in 
Gedeon Richter. 

Krkini tekmeci še hitrejši
Tine Petrič 

tine.petric@finance-on.net 

Krka še ni objavila poročila 
o poslovanju v letošnjem 
devetmesečju, le podatke o 
prodaji. Gedeon Richter in 
Zentiva sta po prodaji rasla 
hitreje, Pliva počasneje. 

Na kratko

O G L A S

Priprave na prevzem evra so v polnem teku. V naši državi po skrbno 
pripravljenem logističnem načrtu od 1. septembra poteka preddo-
bava evrskih kovancev bankam. Včeraj je našemu fotografu Alešu 
Benu uspelo v objektiv ujeti močno, tudi z maskiranimi specialci, va-
rovan prevoz gotovine. Ker pošiljke v Slovenijo prihajajo redno že od 
septembra, smo na Banki Slovenije skušali izvedeti, koliko evrskih 
kovancev z nacionalnimi simboli je že v Sloveniji oziroma kdaj bo 
preddobava končana. »Teh zadev ne komentiramo,« nam je dejala 
Gordana Pipan, pristojna za odnose z javnostmi. Zaradi varnosti so 
vsi podatki v zvezi z dobavljanjem evrske gotovine strogo varovana 
skrivnost. Dodajmo, da se bo preddobava evrskih bankovcev ban-
kam predvidoma začela 11. decembra.  U. K. 

Prevoz evrov varujejo zamaskirani 
specialci

Al
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Eden od izvedencev v deset let trajajočem sodnem sporu nek-
danje uslužbenke Banke Slovenije (BS) in BS zaradi domnevno 
premalo izplačanih plač v letih 1991-1995 nas je včeraj opozoril, 
da rešitve te vzorčne tožbe še lep čas ne bo. Ne glede na to, komu 
je dalo prav pritožbeno sodišče (ali BS ali tožnici, bo jasno v dveh 
tednih), bodo po besedah izvedenca jabolko spora in povod za 
njegovo nadaljevanje vsekakor zamudne obresti. »Razsodba bo 
navajala le dikcijo ‚z zakonitimi obrestmi‘,« pravi. »BS vztraja, da 
se morajo računati po linearnem načinu, tožnica in preostalih 54 
tožnikov, katerih sodbe še stojijo, pa, da je ustrezen konformni 
način. Razlika je velikanska,« dodaja izvedenec. Po neuradnih 
ocenah BS je skupni tožbeni zahtevek do BS okrog milijardo tolar-
jev, po ocenah tožnikov pa dvakrat toliko.  M. W. 

Obresti nova ovira med BS in tožniki

Največji slovenski banki NLB se ne izplača poskušati s prodorom 
na hrvaški trg, kaže anketa na spletni strani Jutarnjega lista. »Ali 
bi zaupali svoj denar Novi ljubljanski banki, če bi ta vstopila na hr-
vaški trg?« je bilo vprašanje, na katero je izmed 4.619 udeležen-
cev kar 91,7 odstotka odgovorilo nikalno, dobrih osem odstotkov 
pa je odgovorilo pritrdilno. N. M. 

Hrvati NLB ne bi dali niti kune

Ljudska banka bo skupaj z EBRD malim podjetnikom, ki imajo do 
100 zaposlenih, ponudila ugodna posojila po obrestni meri do 
EURIBOR plus dva odstotka. Najvišji možni znesek posojila bo 125 
tisoč evrov (30 milijonov tolarjev), odplačati pa ga bo treba najpo-
zneje v šestih letih. J. T. 

Ugodna posojila za podjetnike

Po vključitvi v gospodarsko in denarno unijo lahko dvig DDV nega-
tivno vpliva na davčni donos, cene in konkurenčnost, trdi Veljko Bole.
▶

50%
Slovencev bodo v nakupe čez 

mejo pognali višji DDV in trošarine.
▶

 ŠTEVILKA

12 oziroma osem odstotnih točk. 
Pri tako veliki razliki v obdavčitvi 
lahko pričakujemo vnovično seli-
tev porabe gospodinjstev čez mejo. 
Zaradi miniaturnosti Slovenije bi 
čez mejo v nakupe pognali 50 od-
stotkov prebivalstva, še piše Bole 
v najnovejšem Bančnem vestniku. 
Publikacijo je pripravilo združenje 
bank ob današnjem letnem stro-
kovnem srečanju; večina razprav 
je tokrat povezana z evrskim ob-
močjem, na katero vstopamo. 
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Nagrada in graja
Nikola Damjanić toži 
državo, policista, ki sta ga 
vklenila, sta včeraj  
opisovala, kako naj bi jima 
bil grozil

TINA	RECEK

Kako sta policista vodila postopek z Ni
kolo Damjanićem pred petim leti, sta 
včeraj podrobno pripovedovala ljub
ljanskemu sodišču. Pri tem sta si na 
prostoru za priče pomagala z obsežni
mi zapiski, ki sta si jih pripravila. Dam
janić je vložil tožbo proti Ministrstvu 
za notranje zadeve oziroma Republi
ki Sloveniji, ker so mu policisti po nje
govem mnenju neupravičeno odvzeli 
prostost, s tem pa kršili njegove člove
kove pravice in okrnili njegovo človeš
ko dostojanstvo. Primer je star dobrih 
pet let, bežigrajska policista Matjaž 
Škraba in Aleksander Kocič sta Dam
janića v volkswagnu passatu ustavila 
1. novembra 2002 v Črtomirovi ulici 
v Ljubljani.

Policista sta pripovedovala, da sta 
v Dimičevi ulici opazila passata, ki je 
naglo speljeval, vozil razmeroma hitro 
in brez vključenega smernika zavil v 
stransko ulico. Našteto je vodilo k 
njuni odločitvi, da ga ustavita. Ko sta 
vključila zvočne in svetlobne signale, 
je Škraba, ki je opravljal funkcijo poli
cista spremljevalca, zaprosil po radij
ski zvezi policijsko postajo Bežigrad, 
da preverijo registrsko tablico. Damja
nić je ustavil in izstopil iz avta, čeprav 
bi po zakonu moral počakati za vola
nom, in ju vprašal: “Zakaj me ustavlja
ta?“ Ravno v tistem trenutku pa sta 
moža v modrem prejela informacijo, 
da je avto ukraden.

Kocič, takrat vodja patrulje, mu je 
odvrnil, naj se vrne v vozilo in pokaže 
dokumente, a Damjanić naj bi bil gluh 
za njune besede. Namesto tega naj bi 
jima bil zabrusil: “Ne bom se vrnil v 
avto in ne kazal dokumentov!“ Polici
sta sta ga po njunem pripovedovanju 
vsaj trikrat pozvala, naj se identifici
ra, in ga večkrat opozorila, da se nedo

stojno vede. Zaradi varnosti postopka 
in bojazni, da jima bo pobegnil, sta ga 
vklenila. To je še bolj razbesnelo tož
nika in navrgel jima je par krepkih 
besed: “Zakaj me vklepata, svinji po
licijski? Bosta že videla, ko bo zadeva 
prišla v medije. Četudi bo potrebnih 
milijon mark, vaju in vajini družini 
bom pospravil. Vaš glavni Pogorevc 
in vidva boste klečali pred nami, novi
narji, in se opravičevali...“ Škraba je pri 
njem zaznal zadah po alkoholu.

Nato sta prejela sporočilo, da je v ra
čunalniški evidenci policije prišlo do 
napake in da avto ni ukraden. Kljub 
temu sta Damjanića vklenjenega pripe
ljala na policijsko postajo, saj še vedno 
nista vedela, s kom imata opravka. Spo
ročilo je slišal tudi Damjanić, kar ga je 
še bolj razburilo in iz njega se je ponov
no vsul plaz besed. Tokrat sta policista 
slišala: “Imam super advokata. Noben 
mi nič ne more. Zadeva ne bo prišla 
do sodnikov.“ Da policista ne bi poza
bila, kakšne besede jima je namenil, 
sta si jih že med postopkom zapisova
la. Ker sta se zaradi določenih groženj 
počutila ogrožena, sta napisala urad
ni zaznamek o grožnji in zaprosila 
za varovanje. Na vprašanje odvetni
ka Mihe Kozinca, ali sta ga dobila, je 
Kocič odvrnil: “Žal ne.“ Na naslednje 
vprašanje, ali se jima je kaj zgodilo, pa: 
“Hvala bogu ne.“

Tožnik je na policijski postaji ven
darle povedal svoje ime in priimek ko
mandirju, vendar je zavrnil preizkus 
alkoholiziranosti in zahteval svojega 
odvetnika. Ker je menda nadaljeval 
z žaljivkami, so ga vklenjenega pripe
ljali k sodnici za prekrške. Inšpekcija 
policijske uprave Ljubljana je zaradi po
stopka prišla še isti dan in ugotovila, 
da sta ga uslužbenca vodila ustrezno. 
Kasneje je njuno delo v precep vzela še 
komisija generalne policijske uprave, 
ki pa je v nasprotju s prejšnjo ugotovi
la, da sta policista naredila strokovno 
napako, za kar so se Damjaniću tudi 
opravičili. A Škraba in Kocič sta od ko
mandirja prejela denarno nagrado za 
korektno voden postopek. Sojenje se 
bo z zaslišanjem prič nadaljevalo 26. 
februarja.

Europol zadovoljen  
s slovensko policijo
Skupno bojevanje proti 
organiziranemu kriminalu 
na zahodnem Balkanu

DAMIJANA	ŽIŠT

V Ljubljanskem hotelu Mons se je vče
raj zaključilo dvodnevno zasedanje raz
širjene trojke delovne skupine šefov 
evropskih policij (EPCTF). Slovenska 
policija je namreč gostila, predsedujo
či je bil slovenski generalni direktor 
policije Jože Romšek, šefe policij ozi
roma njihove namestnike iz držav, ki 
so pred Slovenijo predsedovale Svetu 
Evropske unije (EU)  Nemčija in Portu
galska, in držav, ki bodo predsedujoče 
Svetu EU za Slovenijo (Francija, Češka, 
Švedska) ter predstavnike Generalne
ga sekretariata Sveta EU in Europola 
na čelu z njegovim direktorjem Max
Petrom Ratzlom.

Romšek je poudaril, da so na delov
nem sestanku šefi omenjenih policij 
oziroma njihovi namestniki delovali 
zelo konstruktivno, slovenska policija 
je dobila veliko podporo vseh ostalih 
sodelujočih policij in Europola. Prvi 
mož slovenske policije se je v skupni 
kratki izjavi za medije, podal jo je sku
paj z Ratzlom, v glavnem zahvaljeval 
šefom evropskih policij, s katerimi 
je zadnja tri leta uspešno sodeloval, 
hkrati pa poudaril, da slovensko poli
cijo zdaj, ko predseduje Svetu EU, ča
kata dve pomembni nalogi. “Prva je 
varovanje pomembnih udeležencev, 
predvsem ministrov na pomembnih 
srečanjih v okviru predsedovanja 
Svetu EU, druga pa je vodenje sestan

kov šefov policij na nacionalni, regio
nalni ravni in seveda na ravni držav 
članic EU,“ je poudaril Romšek.

Ratzel se je v imenu Europola 
zahvalil Sloveniji za povabila na pri
pravljalna srečanja v drugi polovici 
lanskega leta in tudi na današnje prvo 
srečanje v okviru predsedovanja. “Slo
venija ni zgolj predsedujoča EPCTF, 
ampak je obenem predsedujoča Uprav
nemu odboru Europola. Za Europol je 
bilo srečanje zelo pomembno tudi za
radi tega, ker je ena izmed prednost
nih nalog slovenskega predsedstva 
boj proti organiziranem kriminalu na 
zahodnem Balkanu, kjer ima Sloveni
ja osrednjo vlogo. Boj proti organizira
nem kriminalu je namreč poleg boja 
proti terorizmu ena od ključnih nalog 
Europola.

Pod vodstvom slovenskega pred
sedstva EU bo center Pobude za sode
lovanje v jugovzhodni Evropi (SECI) 
v Bukarešti oblikoval tudi poročilo 
v okviru ocene ogroženosti s strani 
organiziranega kriminala na Zahod

nem Balkanu oziroma tako imenova
ni OCTA za jugovzhodno Evropo,“ je 
dejal Ratzel.

Europol po Ratzlovih navedbah so
deluje tako pri pripravi poročila in pri 
izgradnji ustreznih zmogljivosti v dr
žavah zahodnega Balkana za kasnejše 
uresničevanje sklepov poročila. To po
ročilo bo po besedah direktorja Euro
pola sledilo uveljavljenem postopku, 
ki velja za vsakoletno poročilo v okvi
ru OCTA, in oba bi bila kasneje lahko 
po potrebi in ob odločitvi Sveta zlita v 
en sam dokument. Europol si želi bolje 
in več uporabiti tudi oficirje za zveze 
v regiji zahodnega Balkana in pri cen
tru SECI.

Sodelovanje med Slovenijo in Eu
ropolom se je po Ratzlovih besedah v 
zadnjem letu zelo dobro razvijalo. “So
delovanje s slovensko službo za zvezo 
pri Europolu in direktorjem Romškom 
je zelo dobro, Slovenija pa Europolu pri 
njegovem delu daje tudi veliko zelo do
brih informacij,“ je še dejal direktor Eu
ropola MaxPeter Ratzel.Spregledal	je	znak	

stop
Celjski policisti so v ponedeljek znova 
obravnavali prometno nesrečo, ki se je 
končala s hudimi poškodbami vozni
ka osebnega avtomobila. Nesreča se je 
zgodila nekaj minut pred sedmo uro 
zjutraj na križišču lokalnih cest v Med
logu pri Celju, povzročil pa jo 52letni 
voznik avtomobila. Omenjeni v križiš
ču s prednostno lokalno cesto Babno
Zaloška Gorica ni ustavil kljub znaku 
stop in nato v križišču trčil z avtom, ki 
ga je vozila 42letna ženska. V trčenju 
se je voznik hudo telesno poškodoval. 
Na vpletenih vozilih je nastalo za do
brih devet tisoč evrov škode. (gp)

Med	sprehodom	ga	je	napadel	pes
V ponedeljek nekaj minut pred 11. uro je koprske policiste poklical domačin 
iz Prad in prijavil, da ga je med sprehodom napadel in ugriznil pes. Policisti so 
ugotovili, da 67letnik, sicer sosed napadenega moškega, ni pravilno zavaroval 
svojega psa. Ta je stekel na ulico in v stegno ugriznil sprehajalca, ki je zaradi ugri
za iskal zdravniško pomoč v zdravstvenem domu. Neodgovornega lastnika psa 
bodo policisti predlagali v postopek sodniku. (ez)

Zlomljena	mejna	zapornica
V noči na včeraj so koprski policisti na Briču, pri kontroli zapornice na cesti s 
sosednjo Hrvaško ugotovili, da je zapornica odlomljena. Nekdo si je s tem omo
gočil prosto pot. Policisti še ugotavljajo, ali je vozilo vstopilo v Slovenijo ali izsto
pilo iz nje. Opravili so ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. (ez)

Jože Romšek (levo) in Max-Peter Ratzel dobro sodelujeta. (Robert Balen)

Aretirana  
pred slaščičarno
Policijski specialci so pri 
Domžalah v bliskoviti 
akciji aretirali domnevna 
izsiljevalca

DAMIJANA	ŽIŠT

Pred gostinskim lokalom in slaščičar
no Jurček v Depali vasi pri Domžalah 
so včeraj nekaj po 16. uri policisti in 
pripadniki specialne enote policije za
radi suma storitve kaznivega dejanja 
izsiljevanja aretirali dve osebi, za ka
teri je obstajal sum, da sta oboroženi. 
Policijska izjava o dogodku, ki je bil 
zaradi zamaskiranih pripadnikov spe
cialne enote za očividce precej šokan
ten, je kot običajno zelo skopa.

Leon Keder, tiskovni predstavnik 
policije za odnose z javnostmi za po
dročje kriminalitete, nam je včeraj 
povedal: “Nekaj po 16. uri je bila na 
območju Trzina izvedena operativna 
naloga policije zaradi suma več kazni
vih dejanj, storjenih po uradni dolžno
sti. Policisti so odvzeli prostost dvema 
osebama, pri aretaciji pa so sodelovali 

pripadniki specialne enote policije, saj 
smo razpolagali z informacijo, da sta 
osebi oboroženi. Več informacij zara
di interesa preiskave za zdaj javnosti 
ne moremo sporočiti.“ Keder je še po
vedal, da bo več znano danes, morda 
bo Generalna policijska uprava sklica
la tudi tiskovno konferenco.

Neuradno smo izvedeli, da so are
tacijo vodili kriminalisti iz Policijske 
uprave Novo mesto skupaj s krimi
nalisti in policisti Generalne policij
ske uprave ter specialci, saj naj bi se 
izsiljevanje neke osebe dogajalo na 
Dolenjskem. Kdo je ta oseba, nam do 
zaključka redakcije ni uspelo izvedeti. 
Neuradno pa smo izvedeli ime enega 
od osumljenih, prijetega v bliskoviti 
akciji policijskih specialcev, in sicer naj 
bi šlo za Nurijo Kuduzovića iz Ljublja
ne ali okolice. Osumljeni naj bi bil ne
koga izsiljeval na območju Dolenjske, 
ta je izsiljevanje prijavil policiji, možje 
v modrem pa so domnevnemu izsilje
valcu nastavili past. Kuduzovića naj bi 
bili policisti pridržali za 48 ur, nato pa 
ga bodo s kazensko ovadbo odpeljali 
k ljubljanskemu preiskovalnemu sod
niku.

V nesreči umrl pešec
Včeraj je nekaj pred 19. uro na cesti med Spuhljo in Zavrčem v naselju Markovci 
v prometni nesreči umrl 49letni Janez Štrafela. Vanj je z osebnim avtomobilom 
Peugeot 206 trčil 34letni voznik. Policisti so sinoči ob sklepu redakcije še ugo
tavljali, ali je pešec hodil ob vozišču ali je morebiti neprevidno prečkal cestišče 
prav v času, ko se je pripeljal peugeot. 49letni pešec je letošnja druga žrtev ne
sreč na območju mariborske policijske uprave. (ez)

Večer, 16. 1. 2008
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ZGODILO SE JE

NEBLO * Vlomil v trgovino
Neznani storilec je v sredo zvečer skozi stranska vrata

vlomil v trgovino v Neblem. Kaj in koliko je vlomilec
odnesel ter kolikšna škoda je lastniku pri tem nastala, bo
pokazala šele inventura.

POSTOJNA * Opraskal ji je avto

Neznani objestnež je v okolici Postojne v sredo z
ostrim predmetom poškodoval osebni avtomobil in
41-letno lastnico iz Logatca oškodoval za tisoč evrov.

STAROD * Moldavka ni bila Romunka

Na mednarodnem mejnem prehodu Starod se je
18-letna državljanka Moldavije v sredo izkazala s po-
narejeno osebno izkaznico Romunije. Listino so ji za-
segli, za mlado Moldavko pa napisali kazensko ovadbo.

ILIRSKA BISTRICA * Ilegalca so vrnili

Bistr iški policisti so v noči na sredo v bližini Ilirske
Bistrice prijeli 25-letnega državljana Bosne in Her-
cegovine, ki je v Slovenijo vstopil na nedovoljen način.
Kaznovali so ga, nato pa ga vrnili na Hrvašk o.

JELŠANE * Znova palica in trava

Policisti mejnega prehoda Jelšane so 25-letnemu
državljanu Francije zasegli manjšo količino prepovedane
droge smole konoplje, 41-letnemu državljanu Nemčije
pa teleskopsko palico. Oba sta morala plačati kazen.

KOPER * Ukradel 650 kil bakra

V enem od koprskih podjetij so v sredo prijeli 26-let-
nega delavca, ki je ukradel približno 650 kilogramov
bakra. Podjetje je s tem oškodoval za približno 2000
e v rov.

SEŽANA * Zmerjal je svojo bivšo

Se žanski policisti so morali v sredo zvečer posredovati
v enem od sežanskih stanovanj, v katerem je moški
zmerjal in žalil bivšo partnerko. Za kršenje javnega reda
in miru so mu napisali položnico za plačilo kazni.

PRADE * Poginile čebele

V sredo dopoldne je čebelar iz Prad opazil, da mu je
poginilo večje število čebel. Regijski center za obveščanje
je na kraj poslal pristojne službe, ki so si kraj ogledale in
vzele vzorec. Domnevajo, da gre za zastrupitev, vzrok za
pogin čebel pa naj bi bilo škropljenje okoliških oljčni-
k ov.

GRUŠKOVJE * V hyundai accentu je Hrvatica tihotapila kar 4020 škatlic cigaret

Potujoče skladišče cigaret
Cariniki na mejnem prehodu Gruškovje skoraj niso mogli
verjeti, koliko škatlic cigaret je uspela skriti v svoj avto
40-letna Hrvatica. V skritih delih hyundai accenta je
p re va žala kar 4020 škatlic cigaret memphis. V Sloveniji bi
zanje dobila 9000 evrov, zahodneje v Evropi še več.

40-letna Hrvatica se je s
hyundai accentom v sredo
pripeljala s hrvaške strani
na mejni prehod Grušk ov j e
in carinikom pri prestopu
meje ni prijavila ničesar. Ca-
rinika sta se vseeno odločila
za pregled in ugotovila, da je
avto v celoti predelan za
tihotapljenje čez državno
m e j o.

Iz skritih prostorov v za-
dnjem in sprednjem odbi-
jaču, iz odprtin nosilnih ste-
brov na levem in desnem
boku avtomobila so cariniki
kmalu začeli jemati škatlice
cigaret. Vendar pa ti dve
skr ivališči nista bili še nič v

primerjavi z drugimi. Car-
niki so odkrili, da ima hyun-
dai pomanjšan rezervoar za
gorivo in v zmanjšanem de-
lu nov prostor za skrivanje
tihotapskega blaga, pod se-
deži pa je bil dvignjen, pod-
vozje spuščeno in na novo
zavarjeno. Največ škatlic ci-
garet so našli prav v dvoj-
nem podu.

Skupno so našteli kar
80.400 cigaret oziroma 4020
škatlic cigaret memphis, ki
bi bile na slovenskem trgu
vredne več kot 9000 evrov, v
drugih državah Evropske
unije pa še več. 40-letna
Hrvatica naj bi izjavila, da

ni vedela za skrite cigarete
in da je bila namenjena v
Maribor. Avto so cariniki

zadržali, voznico pa predali
policiji in tožilstvu.
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Podvozje accenta je bilo spremenjeno v pravo skladišče

STRUNJAN *
Friteza zanetila gostilno

Koprski poklicni in piranski pro-
stovoljni gasilci so morali v sredo
opoldne odhiteti v gostilno stru-
njanskega avtokampa, kjer je za-
gorelo v kuhinji. Kot so ugotovili
kasneje, je 45-letni kuhar priključil
fritezo, ki je zagorela, požar pa se je
nato razširil po ventilacijskih ceveh
in v dimnik. Kot je včeraj poročala
policija, so že sami zaposleni po-
gasili večino požara, dokončno pa
so jim pomagali gasilci. Na kraj je
pr išel tudi zdravnik, ki je oskrbel
kuharja, ki sta požar gasila in se pri
tem zastrupila. Reševalci so ju nato
odpeljali v izolsko bolnišnico. V
požaru je zgorela celotna kuhinja,
po nestrokovni oceni pa znaša ško-
da približno 20.000 evrov. DC

AJDOVŠČINA *

Avto na strehi
V sredo okrog poldneva se je voznica
osebnega avtomobila vozila po hitri ces-
ti iz smeri Ajdovščine proti Vogrskem in
med vožnjo nastavljala klima napravo.

Za nesrečo na hitri cesti je zadostoval
trenutek neprevidnosti, ko je voznica po-
skušala nastaviti klimo napravo. Z vo-
zilom se je približala robu ceste, kar pa je
še pravi čas opazila in poskušala po-
ravnati vozilo. Volan je pri tem sunkovito
obrnila najprej v levo, nato pa še v desno
stran. Pri tem je izgubila oblast nad
vozilom, ki se je prevrnilo in obstalo na
strehi. Voznica jo je odnesla brez
poškodb, na avtomobilu pa je nastala
gmotna škoda. TK

KRKAVČE * Sp e t
nesreča s traktorjem

V Krkavčah se je včeraj ob 14.
uri zgodila še ena nesreča pri delu
s traktorjem. 58-letni državljan
Italije je s traktorjem brez var-
nostnega loka s traktorsko frezo
rahljal zemljo in se po opravlja-
nem delu s parcele po majhnem
klancu spustil proti cesti. Pri tem
je traktor zaneslo, nato pa se je
začel nagibati na bok. Ker je spoz-
nal, da se bo traktor prevrnil, je
odskočil, vendar je pri tem zapel
za blatnik traktorja, ki ga je ob
prevračanju vrgel ob tla. Hudo
ranjen je obležal na cesti, k sreči
pa traktor ni padel nanj. Z rešil-
cem so ga odpeljali v izolsko bol-
nišnico, kjer so ga zadržali na
intenzivnem oddelku. DC

COL * Ta teden najbolj krvav na Primorskem - V petih dneh nesreče vzele pet življenj

Smrt med voziloma
Peto smrtno žrtev v tem tednu na Primorskem je včeraj zjutraj terjala
regionalna cesta v naselju Col. 52-letni domačin, ki se je s kolesom znašel v
pr imežu med osebnim avtomobilom in manjšim tovornjakom, je po prevozu
v šempetrsko bolnišnico umrl.

Nesreča se je zgodila včeraj nekaj
minut po šesti uri zjutraj, ko se je
52-letni domačin z dirkalnim kolesom
znamke willer po regionalni cesti
peljal po klancu navzdol s Cola proti
A j d ov ščini. Pri hiši, kjer se cesta zoži v
desni nepregledni ovinek, je dohitel
voznico osebnega avtomobila. Ta je
pred ovinkom zmanjšala hitrost, ko-
lesar pa jo je začel prehitevati. V tistem
trenutku je iz smeri Ajdovščine pra-
vilno pripeljal voznik tovornega vozila.
Kolesar se je nenadoma znašel med
osebnim avtomobilom in manjšim to-
vor njakom.

Z levim delom telesa je najprej trčil v
levo stran komore tovornega vozila.
Od tu ga je odbilo v desno, kjer je trčil
še v zadnji levi bočni del osebnega
avtomobila. Po trčenju z avtomobilom
je kolesar padel po vozišču, kjer je
obležal hudo poškodovan. Na kraju
nesreče so mu prvo pomoč nudili
re ševalci iz Zdravstvenega doma Aj-
d ov ščina. Z reševalnim vozilom so ga
nato odpeljali v šempetrsko bolnišni-
co, kjer pa je zaradi hudih poškodb
kasneje umrl. 52-letnik je tako že peta
smrtna žrtev enega najbolj krvavih
letošnjih tednov na Primorskem. Od
nedelje do četrtka je namreč v petih

nesrečah umrlo pet ljudi. V nedeljo
zvečer je med igranjem nogometa v
Gozdu pri Colu na šestletnega otroka
padel gol, otrok pa je zaradi hudih
poškodb med operacijo umrl.

V ponedeljek se je s traktorjem pre-
vrnil 36-letni domačin iz Gornjih Vrem
in se med prevračanjem smrtno ranil,
prav tako po nesreči s traktorjem je v

torek zvečer v bolnišnici umrl 60-letni
traktorist iz Planine pri Postojni. S trak-
torja je padel naravnost pod kolesa, ni
pa še znano ali je umrl zaradi srčnega

napada ali zaradi posledic nesreče. Za-
dnja smrtna prometna nesreča pred
v č e ra j šnjo se je zgodila v sredo zjutraj
na cesti v vasi Žaga med Bovcem in
Kobaridom. 24-letni Novogoričan se je
z avtom zaletel v zid, nato pa pristal v
potoku Učja. Sam je v avtu umrl, njegov
21-letni prijatelj pa je uspel izplavati iz
avta. TINA KODRE

O hudi nesreči je včeraj pričal le še velik krvavi madež
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LJUBLJANA * Izsiljevali so Koprčana

Hoteli so avto
Kriminalisti in policijski specialci so v ponedeljek
aretirali izsiljevalca, ki naj bi z dvema pomagačema
izisiljevala Koprčana. Eden je končal v priporu.

Po končani preiskavi in
uspešni aretaciji dveh osu-
mljencev sta predstavnika
ljubljanske policijske
uprave in uprave krimina-
listične službe pri gene-
ralni policijski upravi
včeraj pojasnila podrob-
nosti dogajanja. Po prijavi
oškodovanca iz Kopra so
namreč ugotovili, da so
štirje Ljubljančani (dva sta
stara 26, eden 23, za enega
pa še ugotavljajo) izsilje-
vali Koprčana, s katerim
naj bi se dogovarjali za na-
kup 67.000 evrov vrednega
športnega avtomobila.

Koprčana naj bi konec
julija z grožnjami, fizično
silo, grožnjami z orožjem
na surov in poniže va l e n
način v stanovanju na Rus-
janovem trgu v Ljubljani
prisilili, da je na ljubljanski
urpavi enoti na enega od
strorilcev prepisal drago-
cenega lepotca.

V “p o s e l” so se nato
vmešali ljubljanski krimi-
nalisti, ki so skupaj s po-

licisti specialne enote v
ponedeljek aretirali dva
od štirih osumljencev.
Oba so pripeljali pred
preiskovalnega sodnika, ki
je enega izpustil na pro-
stost, drugega pa poslal v
pr ipor.

Za izsiljevanje je za-
g ro žena kazen do petih let,
za hujšo obliko izsiljevanja
pa do osmih let zaporne
kazni.

Sicer pa so včeraj v Lju-
bljani še pojasnili, da je
policija letos obravnavala
že 307 primerov izsiljeva-
nja ali 54 dejanj več kot
lani v enakem obdobju.
Vendar se po podatkih po-
licije izsiljevalcem slabo
piše, saj kriminalisti us-
pešno razrešijo skoraj 90
odstotkov vseh primerov.
Policija ugotavlja, da ve-
liko oškodovancev izsilje-
vanja še vedno ne prijavi,
ker se boji posledic ali pa
upajo, da se bodo izsilje-
valci zadovoljili s plačilom
zahtevane vsote. DC

Primorske novice, 22. 8. 2008
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ŠEMPETER * Imajo svojo postajo

Po l i c i j s k a
o k re p i t e v
Kot kaže, se varnostne razmere, tudi ko gre za
probleme z vandalizmom, v občini Šempe-
ter-Vrtojba izboljšujejo. Ker se je policijski
oddelek preoblikoval v policijsko postajo, ko-
mandir Uroš Velikonja napoveduje še učin-
k ov i t e j še delo.

Sodeč po podatkih policije je v prvem polletju
letošnjega leta policija dobro opravila svoje
delo. Število kaznivih dejanj se je sicer povečalo,
a je raziskanost teh večja, je občinskim svet-
nikom pred dnevi poročal Uro š Ve l i k o n j a , ko-
mandir policijske postaje Šempeter, ki je pris-
tojna za območje občin Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica.

Prav preoblikovanje nekdanjega policijskega
oddelka v postajo bo po mnenju Velikonje
pripomoglo k učinkovitejšemu delu policistov in
s tem k večji varnosti občanov. “Postaja se bo
kadrovsko okrepila z nekaj policisti in dvema
kriminalistoma, zato bosta zagotovljena hitrejše
odzivanje in večja opaznost policije v občini,” je
pojasnil Velikonja. Kot je dodal, so bili uspešni
pri zagotavljanju javnega reda in miru (odpravili
so na primer vandalizem v središču Vrtojbe) ter
varnosti v cestnem prometu. Tudi z lokalno
skupnostjo dobro sodelujejo.

Letos so bile razmere v cestnem prometu
ugodne, je razložil Velikonja, saj ni bilo nobene
nesreče s smrtnim izidom, manj pa je bilo tudi
nesreč s težjimi poškodbami. Svetniki so kljub
temu opozorili, da bi morali policisti bolj stopiti
na prste voznikom, ki drvijo skozi naselja. MM

ISTRA * Tatovi v muzeju in na čolnu

Izginil avstrijski
daljnogled
Od četrtka do nedelje so tatovi v Istri udarili
sedemkrat. Tveganje se je, vsaj dokler ga po-
licisti ne odkrijejo, najbolj izplačalo kradlji-
vcu, ki je s čolna v Izoli ukradel za 2500 evrov
opreme, najbolj predrzen in spreten pa je bil
tat, ki je v zadnjem mesecu iz piranskega
muzeja ukradel starinski daljnogled in oktant
avstro-ogrske mornarice.

Da v muzeju manjka dragoceni predmet, so
ugotovili v sredo in poklicali policiste. Po na-
tančnem pregledu so ugotovili, da je nekdo v
zadnjem mesecu ukradel starinski daljnogled in
oktant za merjenje kota višine, ki so ju upo-
rabljali še vojaki avstro-ogrske mornarice. Mu-
zej so z dejanjem oškodovali za najmanj 3000
e v rov.

V četrtek je nekdo vlomil v poljski objekt v
stari Šalari in odnesel 50-litrski sod za olje iz
nerjaveče pločevine, električni vrtalnik, aku-
mulatorski vrtalnik, brusilnik in še nekaj dru-
gega orodja. Lastnico je oškodoval za približno
1000 evrov. V četrtek je neznanec vlomil tudi v
eno od hiš na Tinjanu in odnesel priročno
blagajno, v kateri je imel 51-letnik spravljeno
večjo količino gotovine.

V noči na petek je nekdo na silo odprl bal-
konska vrata in vstopil v notranjost hiše v
Por torožu. Iz dnevne sobe je ukradel prenosne
računalnike, telefone, žensko torbico z doku-
menti in 400 evrov gotovine. Kolikšna je škoda,
še ni znano. Bistveno večji plen pa si je nagrabil
nepridiprav, ki je v soboto vlomil v plovilo na
komunalnih privezih v Izoli. Ukradel je nekaj
r ibiških palic, GPS oddajnik, sonar za iskanje rib
in radijsko ploščico, vse skupaj v vrednosti 2500
e v rov.

Pravo čiščenje dveh barak pa so vlomilci
uprizorili v Urbancih. Med minulim vikendom
so namreč vlomili v zidani in leseni vikend ter
odnesli številne predmete. Iz zidanega so ukrad-
li štedilnik, nekaj oblek, steklenic piva, vo-
dovodni material, tranzistor in več kosov ročne-
ga ter električnega delovnega orodja, iz lesenega
pa več kosov električnega orodja, agregat, ko-
silnico in štedilnik. 57-letnega Pirančana so
tatovi oškodovali za približno 2000 evrov, za prav
toliko pa tudi 50-letnega Domžalčana. DC

LJUBLJANA * Vladna komisija razveljavila sklep o premestitvi Vojka Ži vc a

Spet prvi kriminalist?
Zmešnjave z razrešitvijo Vojka Živca s stolčka vodje sektorja
kriminalistične policije na koprski policijski upravi še ni
konec. Vladna komisija za pritožbe iz delovnega razmerja je
pred dnevi ugodila njegovi pritožbi na sklep o premestitvi na
drugo delovno mesto v Ljubljani. Njegov odvetnik Darko
Krašovec nam je pojasnil, da to pomeni, da je še vedno vodja
koprskih kriminalistov. Na generalni policijski upravi pa so
na naše poizvedovanje odgovorili, da še ni znano, katero
delovno mesto bo po novem zasedal Ži ve c .

O tem, da bo novi direktor
koprske policijske uprave
Bo židar Štemberger zamenjal
vodjo koprskih kriminalistov
Vojka Ži vc a , se je šušljajo že
skoraj vse poletje, v začetku
septembra pa so se namigi
tudi uresničili. Generalni di-
rektor policije Jo že Romšek je
Iztoka Pereniča, dotedanjega
postojnskega komandirja,
pooblastil za opravljanje nalog
pomočnika direktorja koprske
uprave, Štemberger pa ga je
zadolžil tudi za vodenje sek-
torja kriminalistične policije.

Živec je bil takrat na bol-
niškem dopustu, odločbo o
premestitvi je dobil šele kas-
neje. Po naših podatkih ga je
čakalo delovno mesto v Lju-
bljani, v sektorju za medna-
rodno sodelovanje na GPU. A
se je Živec po prevzemu
odločbe o premestitvi z od-
vetnikom Darkom Krašov -
cem nanjo pritožil. Odvetnik
K ra šovec nam je pojasnil, da
sta v pritožbi na vladno ko-
misijo za pritožbe iz delovnih
razmerij oporekala premestit-

vi na delovno mesto, ki je več
kot 70 kilometrov oddaljeno
od dosedanjega delovnega
mesta. Navajala sta tudi, da ni
razlogov za premestitev.

Vladna komisija za pritožbe
se je ustavila že pri formalnih
razlogih in pritrdila naved-
bam, da je premestitev na de-
lovno mesto v Ljubljano ne-

zakonita že zaradi tega, ker je
oddaljeno več kot 70 kilome-
trov od dotedanjega delovne-
ga mesta. “To pomeni, da je še
vedno vodja sektorja krimi-
nalistične policije,” je pojasnil
K ra šovec in dodal, da ga je
delodajalec dolžan vzeti na-
z a j.

Zanimalo nas je, kako bodo
po odločitvi vladne komisije
ravnali na generalni policijski
upravi. Tiskovni predstavnik
Leon Keder nam je pojasnil,
da se še niso odločili, katero
delovno mesto bo zasedel
Živec. Dodali so, da naloge
vodje sektorja kriminalistične
policije zdaj opravlja Perenič.

“Komisija za pritožbe iz de-
lovnega razmerja pri vladi je
pritožbi Živca res ugodila, in
sicer zato, ker je bil premeščen
za več kot 70 kilometrov od
dotedanjega kraja opravljanja
dela, za kar je podal ustno
soglasje, ki pa ga je po prejemu
dokumentacije o premestitvi
p re k l i c a l ,” so nam nekoliko
presenetljivo odgovorili z
GPU.

Skop odgovor smo dobili tu-
di na vprašanje, kakšni so bili
sploh razlogi za premestitev v
Ljubljano. “Živec je bil pre-
meščen na drugo delovno mes-
to zaradi zagotovitve učinko-
vitejšega oziroma smotr-
nejšega dela organa,” je zapisal
Ke d e r.

Na to vprašanje ni jasno
odgovoril niti Božidar Štem-
berger, ko smo ga o tem
s p ra ševali že poleti, ko je sicer
pohvalil dobre rezultate, ki so
jih pod vodstvom Živca do-
segli koprski kriminalisti. Le-
tos so, kot smo poročali,
končali tudi nekaj zelo od-
mevnih preiskav, ki so v jav-
nosti dvignili veliko prahu.
Štemberger je takrat zanikal
namige, da bi se v ozadju za-
menjav skrivali politični pri-
tiski. Prepričljivih odgovorov o
tem, zakaj je moral Živec za-
pustiti stolček prvega kopr-
skega kriminalista, pa nismo
dobili niti včeraj.

SIJAN PRETNAR

Vojko Živec Iztok Perenič

PIVKA * V mednarodni policijski vaji so sodelovali specialci iz šestih držav

Teroristi brez možnosti
Pivčane so v minulem tednu presenetili številni policisti s
čeladami in črnimi maskami, ki so napadli njihov Krpanov
dom. K sreči je šlo je za vajo pripadnikov specialne enote
policije, ki se jim je pridružilo tudi nekaj kolegov tujih
specialnih enot policije. Specialci so se urili v napadu na
objekt pod nadzorom teroristov in osvobajanju talcev.

Štiridnevno usposabljanje
je potekalo še v Gotenici in
Postojni, zaključilo pa se je
p re j šnji teden v Pivki. Po sce-
nariju naj bi neznana tero-
ristična skupina v dvorani Kr-
panovega doma zajela skupi-
no talcev. Krpanov dom so
kmalu obkolili policisti spe-

cialne enote, pripravili načrt
vdora v objekt in si z raz-
strelivom utrli pot v dom.

Zaradi zahtevnosti nastale
krizne situacije pri reše va n j u
množičnega zajetja talcev je v
okviru mednarodne povezave
specialnih policijskih enot
Evropske unije v vaji sode-

lovalo tudi deset policistov av-
strijske Kobre, poljske enote
Boa in litovske Aras ter po dva
predstavnika delovne skupine
za zgradbe iz slovaške Lynx ter
portugalske Goe. Mednarod-
na enota policijskih specialcev
je na koncu teroriste ones-
posobila, talce rešila, za ra-
njene pa so poskrbeli reše va l -
ci.

Zaključni del vaje sta si ogle-
dala tudi generalni direktor
policije Jo že Romšek in njegov
namestnik Ma t j a ž Š i n k ove c.
Poveljnik specialne enote
Marjan Anzeljc je ob tem oce-
nil, da so specialci pokazali
visoko raven strokovnosti in
usposobljenosti ter odlično
pripravljenost za posredova-
nje v zahtevnih primerih.

LF, DC

Pred vdorom v Krpanov dom
so specialci pripravili natančen
načrt

V pivškem Krpanovem domu so teroristi zajeli skupino talcev
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Celje, Kočevje. Včeraj zgodaj 
zjutraj se je v celjski posloval-
nici Lidla ob Mariborski ce-
sti zgodil rop. Po neuradnih 
informacijah naj bi trgovke 
presenetilo več moških. Ti naj 
bi jih zvezali in od njih z gro-
žnjami dobili ključe trezorja, 
ki so ga izpraznili. Po poro-
čanju POP TV so neznanci v 
trgovino vstopili in iz nje po-
begnili skozi streho. Ali so pri 
tem uporabil tudi orožje in 
kakšno, še ni znano. 

Trgovino so kriminali-
sti zaprli in obdali s policij-
skim trakom. Že nekaj ur po 
dogodku pa je bila za kupce 

Enega pokopal, IUV bi rešil

mu je ne bi zaupal, da bi jo 
gnal na pašo.” 

Danes na občini
Štuhec ima danes o reševa-
nju IUV sestanek na Občini 
Vrhnika. Rok za sklenitev po-
godbe se izteče 28. oktobra. 
Le dan prej se izteče rok, do 
katerega morajo svoje ter-
jatve v stečajnem postopku 
prijaviti opeharjeni delavci. 
Zelo verjetno je, da ne bodo 
dobili ničesar, saj “dolžnik 
nima nobenega premične-
ga in nepremičnega premo-
ženja”.

Lopovi. Odnesli denar, cigaret jim ni uspelo.

V Lidlu rop uspel, v 
Tušu tatove polovili

desk@zurnal24.si

janez.zalaznik@zurnal24.si

� 24izjava

O neporavnanih terjatvah 
možnega kupca IUV do de-
lavcev Pomurskih pralnic je 
sindikat obvestil tudi mini-
stra za gospodarstvo Mateja 
Lahovnika, ki smo ga prosili 
za komentar. 

Kaj pa stari računi?

znova odprta; kot navadno 
do enih, trgovke pa o dogod-
ku niso smele dajati izjav. 
Preiskava še poteka, več naj 
bi bilo znanega danes. 

Našel jih je pes
Nepridiprave, ki so v Tušu v 
Kočevju kradli cigarete, pa so 
Sintalovi varnostniki in poli-
cisti ulovili. “Tatovi, ki so jih 
v trgovini zalotili, so se sicer 
poskušali skriti pod spuščeni 
strop restavracije, vendar jih 
je našel policijski pes z vo-
dnikom,” so sporočili iz Sin-
tala. Štiri vreče, v katerih  je 
bilo za tri tisoč evrov cigaret, 
so jim zasegli.

Več podrobnosti o ropu v celjskem Lidlu policisti obljubljajo za da-
nes.

Na naslovu 
Pomurskih 
pralnic ni 
table, prav 
tako ne na 
naslovu, 
kjer je re-
gistrirana 
Solidar-
nost, ki ku-
puje IUV.
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Maribor. Specialna enota 
policije je v petek iz krem-
pljev ugrabiteljev rešila mo-
škega iz okolice Maribora, ki 
je bil pogrešan že dan prej. 

Vdrli so specialci
“Policisti so locirali objekt, 
v katerega je vdrla specialna 
enota. Tam so bili pogrešani 
moški in trije osumljenci, za-
dnjim so odvzeli prostost,” 
je skopo policijsko poročilo 

Policijske uprave Maribor, 
kjer o podrobnejših infor-
macijah zaradi interesa prei-
skave molčijo. Včeraj so poli-
cisti dva osumljenca privedli 
k dežurnemu preiskovalne-
mu sodniku. 

Organizator poškodovan 
Neuradno smo izvedeli, da 
naj bi bila med ugrabljenim 
moškim, ki naj bi ga zadrže-
vali v objektu na Ruški ce-

sti, in osumljenci ugrabitve 
v ozadju tudi druga kazniva 
dejanja. 

Iz zanesljivih virov smo 
izvedeli, da naj bi bil orga-
nizator ugrabitve med in-
tervencijo specialcev poško-
dovan. Sicer pa so policisti 
zoper njega podali kazensko 
ovadbo zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja hude te-
lesne poškodbe, goljufije in 
ogrožanja varnosti.  B. L. 

Specialci osvobodili ugrabljenega
Akcija. V petek rešili moškega iz okolice Maribora, ki je bil pogrešan od četrtka. 
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>>  MOjca MarOt, j. Z.

Matej Lahovnik

V zadnjem času se 
pojavljajo nekateri čudni re-
šitelji, ki bi z denarjem ali 
poroštvom davkoplačevalcev 
radi rešili podjetja. Pri tem 
nas pogosto delavci sami 
opozarjajo na njihova sporna 
ravnanja v preteklosti. Dr-
žava nima zakonske podla-
ge, da bi dajala poroštva ali 
posojila za nakupe podjetij. 
Tudi vsebinsko bi bilo na-
pačno, če bi se denar davko-
plačevalcev porabljal za take 
nakupe, posebno če imajo 
posamezniki neporavnane 
račune iz preteklosti. Podje-
tniki bi že lahko spoznali, da 
se podjetja kupuje in prevze-
ma z lastnim denarjem, ne 
pa z denarjem davkoplače-
valcev. Predvsem pa morajo 
poravnati svoje obveznosti iz 
preteklosti.
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����� – V manj kot 24 urah so sloven-
ski policisti in kriminalisti končali
uspešno akcijo lova na štiri osu-
mljence za bombni napad na gručo
mladih v nedeljo zjutraj pred hote-
lom Creina v Kranju, kjer je nočni
lokal.

Specialci so tik pred hrvaško mejo
včeraj nekaj minut čez eno uro zju-
traj prijeli dva od četverice, ki sta
bežala iz Slovenije. Druga dva so
prijeli v passatu, ki je obtičal pri kraju
Ožakovo. Že prej so jih v akciji poli-
cijskih uprav Kranj, Postojna, Lju-
bljana in Novo mesto izsledili pri
Novem mestu, pri Metliki pa četveri-
ca ni ustavila policistom in je divje
pobegnila: »Prijeti so stari 21, 25, 20
in 39 let, eden je doma z Gorenjskega
(domnevno gre za Damirja Muzafe-
rov i č a ), drugi trije s Primorske, vsi so
državljani Slovenije. Dva sta že bila
pravnomočno obsojena zaradi kaz-
nivih dejanj preprodaje mamil oziro-
ma premoženjskih deliktov,« je dejal
šef gorenjskih kriminalistov Bo š t j a n

Lindav. Zdaj je že znan tudi povod za
dogajanje pred lokalom Million v
Kranju. V nedeljo zgodaj zjutraj sta
se zaradi dekleta sprla in pozneje
pretepla 20-letnik in 21-letni prijeti
osumljenec. Po pretepu med obema
sta 21-letnik in 25-letnik odšla proti
staremu delu Kranja v smeri naselja
Planina, nato pa sta se vrnila skupaj z
za zdaj še neznanim človekom in
opazila 20-letnika z dekletom. Ta je
poklical na pomoč svoje prijatelje v
lokalu in potem je eden od omenjene
dvojice vrgel ročno bombo M 75 v
gručo mladih: »Osumljence sumimo
poskusa uboja, povzročitve splošne
nevarnosti in nedovoljenega prome-
ta z orožjem. Oba sta po dejanju
poskušala pobegniti z vozilom, ki pa
se je zagozdilo ob potopni stebriček
na izhodu iz starega dela pri Čebeli-
ci,« je še povedal Lindav. Na Gorenj-
skem so poleg forenzikov trdo delali
tudi policisti in kriminalisti, skupno
pa je sodelovalo več kot 100 policis-
tov in kriminalistov, specialci pa so v
nočnih pogojih in v gozdu končali
akcijo, ki so ji bili pripravljeni poma-
gati tudi Hrvati iz PU Karlovac.

»Na Gorenjskem celo upada števi-
lo najhujših kaznivih dejanj, obrav-
navamo 4341 ovadb in dobro razis-
kanost kaznivih dejanj – opažamo pa
te nove oblike kriminala, uporabo
eksplozivnih sredstev. PU Kranj nima
zasedenih 80 delovnih mest, kljub
temu se trudimo, da občani tega ne
bi občutili,« je dejal direktor PU
Kranj Simon Velički.

Preiskava še traja, osumljeni bodo
privedeni k preiskovalnemu sodni-
ku, poskušali bodo ugotoviti, kdo je
vrgel bombo, ki bi lahko resnično
povzročila tragedijo med mladimi
(uradno: osem ranjenih, dva huje,
sedem poškodovanih avtomobilov,
dva avtobusa in objekt).

Letos maja sta dva obtoženca (so-
jenje v Kranju poteka) vrgla bombo
na stavbo PU Kranj, nedeljski napad
je drugo tako dejanje – obe je policija
hitro raziskala. V Sloveniji pa narašča
število kaznivih dejanj (146 letos) z
uporabo orožja (letos devet odstot-
kov več kaznivih dejanj in 17 odstot-
kov več takih prekrškov), kar je seve-
da resno opozorilo vsem.
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������� – Precej nenavadni avtomo-
bilski nesreči, v kateri sta v nedeljo
nekaj po 11. uri na Čatežu ob Savi
trčili policijski vozili na nujni vožnji,
od katerih je eno treščilo še v civilno
osebno vozilo, čakajoče pred se-
maforjem, bi se dalo izogniti, če
policist, ki je iz smeri Brežic prevozil
rdečo luč na semaforju, to sicer
dovoljeno, a tvegano dejanje storil z
večjo mero previdnosti. Tako pa se
je zgodilo, da je v istem trenutku z
vključenimi opozorilnimi lučmi in
sireno v križišče skozi zeleno luč z
njegove desne iz smeri Krške vasi
pripeljalo tudi drugo policijsko vo-
zilo in nesreča je bila tu. Od osmih
poškodovanih oseb jo je z zlomlje-
nimi rebri najhuje odnesla 83-letna
sopotnica v vozilu, ki je pred se-
maforjem pod avtocestnim nadvo-
zom na Čatežu ob Savi čakalo na
zeleno. Lažje poškodbe so utrpeli
voznik in druga sopotnica civilnega
vozila ter pet policistov, starih od 27
do 36 let. Vse poškodovane je v
brežiški bolnišnici istega dne obis-
kal direktor PU Krško Andrej Zbaš-
nik s sodelavci.

Nesreča je v javnosti zbudila veliko
odmevov. Na različnih spletnih fo-
rumih je mogoče prebrati marsi-
katero pikro na račun ne dovolj pre-
vidnih policistov, izrečeni so bili tudi

dvomi v korektnost postopka ugo-
tavljanja njihove krivde in izrekanja
morebitnih sankcij. »Ker je bila v
nesreči ena oseba huje ranjena, smo
o primeru poleg običajnih preisko-
valcev obvestili tudi specializirani
oddelek vrhovnega državnega tožil-
stva Republike Slovenije, saj gre za

sum storitve kaznivega dejanja pro-
metne nesreče iz malomarnosti,« je
takšna natolcevanja včeraj ovrgel tis-
kovni predstavnik krške policijske
uprave Robert Perc. Kot je še dejal,
zagrožena denarna kazen v takšnem
primeru znaša 500 evrov, mogoča pa
je tudi kazen do treh let zapora. »V

vsakem primeru je o morebitnih san-
kcijah zoper policiste pred zaključ-
kom primera na sodišču prezgodaj
govoriti,« je še dodal Perc.

Policisti so se na nujno vožnjo
podali zaradi prejetega obvestila, da
neko vozilo vozi iz smeri Obrežja
proti Ljubljani po napačni strani av-
toceste. Po pregledu precej nejas-
nega posnetka nadzorne video ka-
mere so ugotovili, da naj bi šlo za
voznico črne škode octavie, ki je
avtocesto nato zapustila na odcepu
za grad Mokrice. Da zdaj je še niso
uspeli izslediti. V Posavju so se v
zadnjih letih sicer že nekajkrat sre-
čali s primeri vožnje po napačni
strani avtoceste, od katerih se je ena
končala smrtjo vinjenega voznika
kolesa z motorjem.

����	���������
 ����������������� – Konec tedna se je
veseljačenje v okolici Slovenske Bis-
trice sprevrglo v hud prepir, med ka-
terim je mladi Celjan izvlekel žepni nož
in trikrat brutalno zabodel 45-letnega
domačina.

V nedeljo okoli pol dveh zjutraj so si
pred gostinskim lokalom v okolici Slo-
venske Bistrice štirje moški najprej iz-
menjali nekaj psovk in žaljivk in se
začeli prerivati. Takrat je 20-letni Celjan
je iz žepa potegnil nož in z njim trikrat
zabodel 45-letnika iz okolice Slovenske
Bistrice, njegovega 29-letnega prijatelja
iz okolice Ptuja pa je porezal po roki.

Mladi Celjan je kmalu po krvavem
obračunu v družbi 26-letnega some-
ščana – ki je bil prav tako udeležen v
prepiru – in treh znancev skočil v av-
tomobil in pobegnil, a so jih policisti
čez več kot pol ure že izsledili in ustavili.
Pri Celjanu so policisti našli tudi ostri
žepni nož in ga pridržali, čakata pa ga
ovadbi zaradi povzročitve hude in lah-
ke telesne poškodbe. ��
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�������������� – Včeraj dopoldne je
65-letni Franc Z. padel s strehe svojega
vinotoča v Policah pri Gornji Radgoni.
Murskosoboški policisti so sporočili, da
je moški padel z višine šestih metrov in
jo pri tem tako hudo skupil, da je takoj
umrl. Pokojni je delal na strehi prizidka
ob vinotoču. Ni nosil zaščitne čelade,
delal pa je tudi s pomočjo improvi-
ziranega odra. Tuja krivda je izključena,
so še sporočili policisti. Prizorišče ne-
zgode sta si ogledala tudi dežurni preis-
kovalni sodnik in državni tožilec. ���

����������– Podjetje Nova Nova iz Aj-
dovščine, ki izdaja lokalni časopis Lat-
nik in je lastnik radijske postaje Radio
Nova, je minuli konec tedna na okrož-
nem državnem tožilstvu v Novi Gorici
vložilo kazensko ovadbo zoper Marjana
Poljšaka, župana občine Ajdovščina.

V ovadbi ga sumijo storitve kazni-
vega dejanja korupcije, zlorabe urad-
nega položaja in uradnih pravic ter ne-
vestnega dela v službi. Direktor pod-
jetja Mitja Tripković je v sporočilu za-
pisal, da naj bi kot odgovorna oseba za
izvrševanje proračuna občine Ajdovš-
čina med samim postopkom javnega
naročanja »Objava občinskih informa-
cij v lokalnem časopisu« naročil iste
storitve iz razpisa in jih tudi plačal v
znesku 7875 evrov enemu izmed po-
nudnikov, čeprav postopek še ni bil
končan. S tem naj bi kršil člen zakona o
javnem naročanju in vrsto računovod-
skih standardov ter tako povzročil oš-
kodovanje občinskega proračuna in
enemu izmed ponudnikov omogočil
protipravno premoženjsko korist.

Župan Marjan Poljšak nam je včeraj
povedal, da se ne čuti krivega, da niso
naredili nič protipravnega, da je pre-
pričan, da je občinska uprava delala po
črki zakona. Dodal je še, da gre verjetno
že za volilno kampanjo, saj naj bi bili
med tistimi, ki so ga ovadili, tudi njegovi
prihodnji protikandidati na županskih
volitvah. »Sem med 20 najbolj zagri-
zenimi nasprotniki angloameriškega
kapitala v Sloveniji in zato moteč ele-
ment nekaterim, ki ne mislijo tako kot
jaz,« je še povedal Poljšak. ���
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Policija ne lovi kolesarjev
Kolesarji najpogosteje 
povzročijo nesrečo zaradi 
nepravilne strani 
in smeri vožnje

GREGOR	GRUBER

V prometu je zmeraj pestro. Kolesarji 
se pritožujejo nad arogantnimi vozni
ki avtomobilov in neprevidnimi pešci, 
ki kot ovce blodijo po kolesarskih ste
zah, pešci so ogorčeni nad predrznimi 
kolesarji in neprijaznimi šoferji, ti pa 
radi pripovedujejo, kako jim kolesarji 
uzurpirajo del cestišča in kako jih pre
senetijo, ko v križišče zapeljejo po na
pačni strani. V zadnjih dneh pa so se 
predvsem v Ljubljani pojavili očitki na 

račun policije, ki naj bi bila pretirano 
stroga do kolesarjev, najbolj ogroženih 
in tudi najbolj ekoloških udeležencev 
v prometu. Policija zavrača insinua
cije, da nadzira in kaznuje predvsem 
kolesarje, ki kršijo cestnoprometne 
predpise. Do vseh udeležencev prome
ta naj bi bili policisti enako strogi. Dej
stvo pa je, da so na območju Policijske 
uprave Ljubljana letos v primerjavi z 
enakim obdobjem lani oglobili več ko
lesarjev, kar gre pripisati lepemu vre
menu in večjemu številu kolesarjev, ki 
pogosto pozabljajo na predpise.

Inšpektor Aleksander Vrabič z 
oddelka za mestni promet pri ljubljan
skem sektorju uniformirane policije 
opozarja, da so v najhujših primerih 
kolesarji v več kot polovici povzročite
lji nesreče. Med najpogostejšimi vzroki 

so nepravilna stran in smer vožnje, vož
nja pod vplivom alkohola (ki prinese 
kazen od 150 do 800 evrov), neupošte
vanje pravil prednosti in tudi neprila
gojena hitrost. Analiza je pokazala, da 
je od desetih smrtnih primerov med 
kolesarji v preteklem letu le en kolesar 
nosil čelado. In prav uporaba varnost
ne čelade, ki bo v novem zakonu o var
nosti cestnega prometa obvezna le za 
kolesarje do 14. leta starosti, lahko po 
mnenju Zvoneta Miklavčiča iz sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro
metu Mestne občine Ljubljana v kri
tičnih trenutkih reši kolesarja pred 
najhujšimi posledicami. Sicer pa, kot 
pravi Miklavčič, se na pot v službo ali 
na rekreacijsko turo odpravite le s teh
nično brezhibnim kolesom, ki ima vso 
obvezno opremo.

Odpeljal	
opažne	plošče
Doslej še neznani storilec je v noči na 
26. maj z gradbišča na Tržaški cesti v 
Mariboru ukradel večjo količino opaž
nih plošč. 

Premoženjska škoda je okoli 11.000 
evrov.	(čk)

Umrli trije makedonski delavci
V prometni nesreči, ki se je v soboto zjutraj okoli 4.30 pripetila na avtocesti Za
grebBeograd pri Novi Gradiški na Hrvaškem, so umrli trije makedonski držav
ljani, ki so začasno delali v Sloveniji, je sporočil preiskovalni sodnik.  Dodal je, 
da se zdravniki borijo za življenje 40letnega voznika, ki je hrvaški državljan 
makedonskega porekla.

V nesreči je bil laže poškodovan 27letni sovoznik, ki je prav tako makedon
ski državljan. Umrli moški so bili stari 32, 35 in 49 let, hrvaški spletni portali pa 
so objavili fotografijo razbitega avtomobila znamke Toyota s koprsko registra
cijo. Po prvih informacijah je nesreči botrovala utrujenost voznika, ki je avto
mobil zapeljal s cestišča. Hrvaški mediji poročajo, da je peterica iz Slovenije 
potovala na pogreb v Makedonijo. (sta)

Trčil	v	betonsko	ograjo

V soboto popoldne se je na štajerski avtocesti zunaj naselja Dramlje zgodila 
prometna nesreča, v kateri sta se poškodovala dva udeleženca. 54letni voznik 
osebnega vozila je vozil iz Tepanja proti Celju. Vozil je po prehitevalnem pasu, 
pri tem pa zapeljal v levo na bankino in izgubil oblast nad vozilom. Vozilo je 
pričelo drseti po vozišču, s prednjim delom sunkovito trčilo v betonsko ograjo 
in se prevrnilo na streho. Pri tem je voznik utrpel hude telesne poškodbe, 55
letna sopotnica pa je bila lažje poškodovana. Na vozilu in cestni infrastrukturi 
je nastalo za okoli sedem tisoč evrov škode. (maj)

Padla	z	motorjem
V petek popoldne se je na regionalni cesti zunaj naselja Stranice zgodila promet
na nesreča. 33letni motorist je vozil po regionalni cesti iz Celja proti Sloven
skim Konjicam. V nepreglednem levem ovinku je izgubil oblast nad motorjem, 
zapeljal desno na bankino, pri čemer sta s 27letno sopotnico padla po vozišču. 
Voznik se je pri tem hudo telesno poškodoval, sopotnica je utrpela lažje poš
kodbe. (maj)

Kdo	je	videl	nesrečo
Minulo soboto ob 23.30 se je na lokalni cesti, v neposredni bližini stanovanj
ske hiše Jareninski Vrh 5, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 
voznica osebnega avtomobila in neznani voznik osebnega avtomobila rdeče 
barve, ki je po trčenju odpeljal v smeri Jarenine. Zaradi razjasnitve okoliščin 
prometne nesreče policija naproša voznika neznanega osebnega avtomobila 
in morebitne očividce, da pokličejo po telefonu 113 ali 02 650 08 50 oziroma se 
oglasijo na PP Šentilj, Maistrova ulica 7, Šentilj. (čk)

Specialci so bili najboljši
Absolutni zmagovalec 10. policijskih iger je specialna enota policije, ki si je ta 
naslov priborila že tretje leto zapored. Igre so se v Tacnu končale v petek, tekmo
valcem pa sta za dosežke čestitala vodja službe generalnega direktorja policije 
Tomaž Pečjak in olimpionik Miro Cerar, so sporočili s policije.

Dvodnevne igre, v okviru katerih so se policisti med drugim pomerili v 
judu, samoobrambi, policijskem mnogoboju, streljanju z zračno in avtomatsko 
puško ter pištolo, so se kot običajno končale s petkovo finalno tekmo v odboj
ki na mivki.

Na sklepni slovesnosti je zbrane policiste nagovoril Tomaž Pečjak, ki je sku
paj s sodelavci najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem slavnostno podelil tudi 
priznanja, medalje in pokale. V generalni razvrstitvi so tekmovalci ponovili lan
skoletni rezultat; tretje mesto si je priborila Policijska uprava (PU) Koper, drugo 
mesto PU Ljubljana, absolutni zmagovalec je bila specialna enota policije.

Generalni direktor policije Janko Goršek je sicer tekmovalce pozdravil ob 
četrtkovem odprtju iger. Izpostavil je, da je šport v policiji pomembna vredno
ta, policijske igre pa dvigujejo ugled slovenske policije, saj ob takih dogodkih 
pridejo do izraza kolektivni duh, dobro sodelovanje in pripadnost. Tako Goršek 
meni, da so policijske igre več kot le tekmovanje, temveč so tudi preizkus ekip
nega sodelovanja, enotnosti in požrtvovalnosti. (čk)

PORA NAVA

STE SE POŠKODOVALI?

PE MARIBOR: Sokolska 46, GSM: 041 679 725

PE CELJE: Ljubljanska 20, GSM: 051 321 042

PE M. SOBOTA: Ul. Staneta Rozmana 16, GSM: 051 343 031

PE PTUJ: Vodnikova 2, GSM: 051 338 557

PE VELENJE: Efenkova 61, GSM: 041 788 005080 13 14
Pokli~ite

brezpla~no:

Povad d.o.o.

ŽELITE ODŠKODNINO?

Požig “ukazal“ iz zapora
Med sedenjem za zapahi, 
kjer se je znašel zaradi dva
kratnega poskusa umora, 
je Francu Bedraču naročil, 
naj požge njegovi hiši, kar 
je slednjega stalo življenja 

VESNA	LOVREC

Prestajanje zaporne kazni na Dobu, 
kamor je moral za dvanajst let zato, 
ker je leta 2002 poskušal nekomu 
vzeti življenje, Bojana Španingerja ni 
prevzgojilo. Namesto o lepem vedenju 
in čimprejšnji resocializaciji je za zapa
hi namreč razmišljal o tem, kako bi se 
z zvijačo dokopal do ogromne vsote de
narja, kar pa je enega od njegovih po
magačev žal stalo življenja.

Danes 42letni Španinger iz Nad
bišca pri Lenartu se je s pomočjo svoje 
sedem let starejše sestre Lidije Vičič od
ločil izpeljati zavarovalniško goljufijo. 
Ker jima je zaradi prevelike zadolženo
sti grozilo, da bo banka zarubila njuni 
nepremičnini (na obeh je bila vpisa
na hipoteka) v Nadbišcu pri Lenartu, 
je konec leta 2005 staro in novo hišo 
preko sestre zavaroval za 82 milijonov 
tolarjev (341.000 evrov), nato pa devet 
mesecev kasneje iz zapora naročil njun 
požig. Ogenj naj bi v Nadbišcu podtak
nil njegov 55letni znanec iz Maribo
ra  Franc Bedrač. Da bi zabrisal sledi 
goljufije, je v hišo proti koncu septem
bra menda najprej vlomil, nato jo je 
po notranjosti polil z bencinom, v pro
stor pa je prinesel tudi plinske jeklen
ke, seveda z namenom, da bi bil efekt 
uničenja v požaru čim večji. Toda Be
drač je naredil usodno napako. Ko je 
z vžigalnikom zanetil ogenj, mu je na
mreč zmanjkalo časa za umik. Notra
njost hiše je v trenutku zajel gost dim 
in požigalec je omedlel. Obdukcija je 
pokazala, da je Bedrač umrl zaradi za
dušitve, torej še preden je v ognju do
besedno zgorel.

Zapisano v pismu
Policisti so sicer takoj posumili, da je 
bil požar podtaknjen, vendar je bil pri
mer zanje kar nekaj časa skrivnosten. 
Šele ko so na eni od hišnih preiskav 

našli pismo, katerega vsebina je nare
kovala požig obeh hiš, je bila uganka 
dokončno razvozlana. Kovanje pe
klenskega načrta iz koristoljublja so 
varnostni organi pripisali Španinger
ju, hkrati pa so bili prepričani, da sta 
v njem poleg Bedrača in Vičičeve so
delovali vsaj še dve osebi. Tega pa jim 
očitno ni uspelo dokazati. Ko je zadeva 
dozorela v kazenski postopek, je mari
borsko tožilstvo napeljevanje k požigu 
iz koristoljublja oziroma pomoči pri 
požigu naprtilo le dvema: Bojanu Špa
ningerju in njegovi sestri Lidiji Vičič, 
ki sta na zatožno klop zaradi tega očit
ka sedla šele februarja letos, torej sko
raj štiri leta in pol po požigu.

Minuli petek, ko se je na maribor
skem sodišču sojenje zanju nadaljeva
lo, je Španingerja na sodišče pripeljal 
paznik iz zapora na Dobu, medtem ko 
se Vičičeva brani iz prostosti. Brat in 
sestra očitanega kaznivega dejanja ne 
priznata. Kaj se je v noči na 23. septem
ber 2006 dogajalo v hiši v Nadbišču 
17, preden je ta zagorela, od sosedov 
ne ve povedati nihče. “Zbudile so me 
gasilske sirene. Ko sem prišla ven, so 
gasilci že gasili. Policisti so mi poveda
li, da je tudi v drugi hiši smrdelo po 
bencinu,“ je bilo vse, kar je o noči, ko 
je v požaru umrl Bedrač, na sodišču po
vedala Španingerjeva najbližja soseda. 
Pred senat je minuli petek stopil tudi 
policist forenzičnega oddelka, ki je na 
zaseženem pismu v preiskavi odkril 
Španingerjevo sled in pri tej trditvi 
vztrajal tudi tokrat, ne glede na Španin

gerjeve pripombe, da to ni mogoče. Na 
predlog obtoženega Španingerja bo so
dišče v dokazni postopek vključilo še 
izvedenca grafološke stroke, ki bo pi
savo domnevno vpletenih v peklenski 
načrt v živo ocenjeval predvidoma 14. 
julija, ko se bo sojenje nadaljevalo.

Grozi jima do osem let zapora
Če bosta spoznana za kriva, se prvo
obtoženemu okrog višine izrečene 
kazni gotovo ne piše nič dobrega, saj 
je o olajševalnih okoliščin zanj, glede 
na to, kaj piše v njegovem kazenskem 
dosjeju, težko govoriti. Po več manjših 
deliktih je najbolj grešil leta 2002, ko je 
s prijateljem Dragom Majcnom iz oko
lice Murske Sobote sodeloval pri po
skusu umora zakoncev Dragomirja in 
Mirjane Stojnič. Sedmega januarja sta 
vstopila v njuno trgovino za prodajo in 
odkup vozil AP Drago na Ptujski cesti 
v Mariboru. Majcen je lastnika Drago
mirja Stojniča ustrelil v glavo, nato pa 
je orožje izvlekel še Španinger in več
krat streljal na Mirjano Stojnič, ven
dar je ni zadel. Iz blagajne sta ukradla 
100.000 tedanjih tolarjev in pobegnila, 
a so ju deset dni kasneje aretirali polici
sti. Dragomir Stojnič je napad čudežno 
preživel. Napadalca sta bila na maribor
skem sodišču kmalu po dejanju spo
znana za kriva dvakratnega poskusa 
umora. Četudi Španinger nobene od 
žrtev streljanja ni zadel, mu je sodišče 
prisodilo dve leti višjo kazen kot Majc
nu, ker je bil po prepričanju senata 
prav on “vodja celotne operacije“.

Poškodovani	mesar
Konec tedna se je v trgovini Spar na Mariborski cesti v Celju zgodila delovna 
nesreča. V njej se je huje poškodoval 53letni mesar. Poškodovani mesar je na 
stroju za mletje mesa z desno roko segel v delovno področje stroja. Stroj mu je 
močno poškodoval tri prste. (maj)

Že tretje leto zapored je zmagala specialna enota policije. (MNZ)

(PGE Celje)

Bojan Španinger in Lidija Vičič med sojenjem (Boris Vugrinec)

Večer, 30. 5. 2011
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v Sloveniji temelji ustanovitve segajo 
v leto 1972, ko je v takratno Republiko 
Jugoslavijo vdrla oborožena diverzant-
sko-teroristična skupina in zgodila se je 
operacija Raduša. 
Na podlagi tega je takratni Republiški 
sekretariat 1. 3. 1973 ustanovil Četo mi-
lice RSNZ, v kateri je bil Vod za poseb-
ne naloge. Bil je predhodnik današnje 
Specialne enote policije. Enota je ves 
čas opravljala najzahtevnejše naloge na 
področju varnosti v Sloveniji in je imela 
eno najzahtevnejših in najpomembnej-
ših nalog med osamosvajanjem Repu-
blike Slovenije leta 1991.
Specialne enote so službe, ki s svojo 
skrivnostnostjo vedno rade privabljajo 
radovedneže, a vrata v svoj svet odpre-
jo le redkim. Ponavadi se fantje daleč od 
oči javnosti vsak dan, ne oziraje se na 
noč, mraz, vročino, urijo ure in ure, dan 
za dnem, da bi bili pripravljeni pomaga-
ti, ko jih pokličejo na pomoč. Ponavadi 
jih boste le težko srečali, kajti kljub vsak-
danjemu poročanju medijev o navzoč-
nosti »specialcev« praktično na vsakem 
koraku je resnica povsem drugačna. 
Ponavadi niso na nogometnih tekmah, 
zborovanjih in drugih dogodkih, ki jih 
varuje policija. Policist, ki nosi čelado in 
je oblečen v zaščitno opremo, ni speci-
alec, ampak policist posebne enote. Pot 
do pravega specialca je namreč dolga, 
zahtevna in naporna.
Uspe le izbranim. Slovenska statistika 
govori o šestdesetih kandidatih, ki pro-
stovoljno začnejo selekcijski postopek, 
in le petim na koncu uspe. Sprejeti so 
možje, ki jih poleg fizioloških nadpov-
prečnih motoričnih sposobnosti odliku-
jejo tudi volja, visoka frustracijska tole-
ranca in inteligentnost. 
Prave specialce boste spoznali po znaku 
na desnem rokavu, in sicer rdečem ka-
rantanskem panterju. Ravno zaradi tega 
je enota v tujini poznana pod imenom 
Red Panther (Rdeči panter). 
Slovenska policijska Specialna enota je 
protiteroristična enota, ki opravlja naj-
zahtevnejše naloge v zvezi s protiterori-
stičnim delovanjem, sodeluje pri prijetju 
storilcev hujših kaznivih dejanj, ekstre-
mnih oblik nasilja, pri reševanju ugra-
bitev in zajetij talcev, varovanju najvišjih 
domačih in tujih državnih predstavni-
kov, varovanju objektov, sodeluje pri de-
lovanju policije ob hujših elementarnih 
in drugih nesrečah ... Slogan slovenskih 
specialcev je »Izurjeni za pomoč, a tudi 
udarnost in ostrino«. Vendar kljub svoji 
vrhunskosti in pripravljenosti opraviti 
najnevarnejše in najzahtevnejše naloge 
specialci opravljajo tudi humanitarne 
naloge. V tem letu so namreč Rdeči pan-

Specialne enote, tako policijske kot vo-
jaške, so enote, ki so posebej izurjene in 
opremljene za opravljanje visoko tvega-
nih nalog, ki jim druge službe niso bile 
kos. Enote so večinoma zavite v skriv-
nostnost in se o njih zelo malo ve. Njeni 

pripadniki, način usposabljanja, vrste 
akcij, metode delovanja so bolj ali manj 
skoraj povsod skrivnost. Primerjava teh 
enot med seboj je vedno občutljiva in 
nehvaležna tema. Vendar so tudi tek-
me specialnih enot, na katerih se te lah-
ko primerjajo med seboj. Obstaja več 
tekmovanj, vendar je le eno, ki s svojo 
zgodovino, tradicijo, zahtevnostjo in ne-
predvidljivostjo vabi k sebi najboljše na 
svetu. Tekmovanje že od leta 1983 pri-
reja legendarna nemška specialna enota 
GSG 9, ki je znana po svoji odmevni ak-
ciji reševanja ugrabljenega letala letalske 
družbe Lufthansa leta 1977 v Mogadišu v 
Somaliji. Tekmovanje z imenom Com-
bat Team Conference je tokrat potekalo 
enajstič in je tudi tokrat zbralo medse 
najboljše na svetu. Med drugim tudi slo-
vensko Specialno enoto policije. 

München, 1972
Zgodovina specialnih enot sega zelo da-
leč v zgodovino človeštva. Že v antiki so 
poznali posebej izurjene može za boje-
vanje, pomembno vlogo pa so special-
ne enote dobile v drugi svetovni vojni, 
ko so marsikje spremenile tok dogod-
kov. Novejša zgodovina je bila mejnik 
v ustanavljanju specialnih enot. Temu 
so botrovale olimpijske igre leta 1972 v 
Nemčiji, kjer je palestinska teroristična 
skupina, imenovana Črni september, 
ugrabila in ubila 11 izraelskih športni-
kov. Takrat so bolj ali manj vse države 
v svetu spoznale, da s tedanjo opremo, 
izurjenostjo in načinom delovanja niso 
več kos čedalje močnejšim in nevarnej-
šim terorističnim skupinam. Po tem do-
godku so države začele druga za drugo 
ustanavljati svoje specialne enote. Tudi 
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Pogrebi
Žale: Na ljubljanskih Žalah bodo v sredo, 3. avgusta, k večnemu počitku 
položili 87-letno upokojenko Silvano Brezovar (ob 12. uri), 61-letno upo-
kojenko Katarino Ivanič (ob 13. uri), 69-letnega upokojenca Čeda Tomića 
(ob 14. uri), 88-letno upokojenko Katico Gašpar (ob 15. uri) in 88-letnega 
upokojenca Franca Levstka (ob 16. uri). M. Fe.

Kriminalec obvladan – Da je specialna enota pripravljena na naloge z najvišjo stopnjo tveganja, sta se strinjala tako ministrica za notranje zadeve 
Katarina Kresal kot tudi namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec. fotografije Ljubo VukeLič

Še pred simulacijo aretacije je 
območje preletel policijski helikop-
ter, s katerega sta se po vrvi spustila 
pripadnika specialne enote in – kar 
je bilo za mnoge začudenje – še po-
licijski pes. Tega seveda »zavijejo« 
v posebno opremo, da se med spu-
stom ne poškoduje. V hangarjih je 
sledil prikaz aretacije osumljencev, 
ki se skrivajo za štirimi stenami. 
Pokalo, streljalo (s slepimi naboji), 
švigalo in drlo se je kot v napetih 
akcijskih filmih. Vse dokler niso 
imeli zlikovci na hrbtu zvezanih 
rok.

Čeprav morajo pripadniki speci-
alne enote pri svojem delu večkrat 
pokazati mišice, posebna skupina, 
ki izvaja nadzor nad uporabo pri-
silnih sredstev, doslej ni ugotovila 
nobenih nepravilnosti pri uporabi 
sile. Ker je pri njihovem delu veli-
ko nepredvidenih okoliščin, je pri 
vstopanju v objekt, kjer pričakuje-
jo neljube dogodke, vedno navzoč 

tudi policist, usposobljen za dajanje 
prve pomoči.

Da je specialna enota Sloven-
ske policije vrhunsko pripravljena 
za vse zahtevnejše akcije, so njeni 

pripadniki pred časom dokazali na 
svetovnem prvenstvu v bližini Köl-
na v Nemčiji, kjer so v hudi konku-
renci 40 držav zasedli drugo mesto. 
Od desetih kategorij so kar v treh 
pometli z vsemi nasprotniki, med 
drugimi tudi s specialci, ki veljajo 
za elito, to so, denimo, ameriški in 
izraelski.

Specialna enota zaposluje 92 po-
sebej izurjenih mož, ki se iz dneva 
v dan urijo, da so na razpolago 24 
ur na dan. Razumljivo se najhitre-
je formirajo in oddrvijo v akcijo v 
rednem delovnem času, saj so po-
licisti takrat za odhod pripravljeni 
v od petih do 15 minutah. Če jih 
vpokličejo, ko so doma, se prva 
skupina opremljenih policistov na 
kraj dogajanja pelje že po 40 minu-
tah, preostali pa približno v eni uri. 
Namestnik generalnega direktorja 
policije Matjaž Šinkovec je poja-
snil, da se zberejo v dveh urah, če 
je predvideno, da mora biti sesta-

vljena celotna enota, a je dodal, da 
je ta čas po navadi vsaj za polovico 
krajši.

Milan Pleško, pomočnik povelj-
nika specialne enote, je povedal, da 

so lani izvedli 90 operativnih akcij, 
v katerih je bilo v petih primerih 
treba nujno posredovanje. Poleg 
resnih in nevarnih akcij sodelujejo 
tudi pri varovanju določenih oseb, 
zaščitenih prič, prevozu denarnih 
pošiljk in nevarnega tovora, pri-
jetju oseb, v hišnih preiskavah in 
deaktiviranju eksplozivnih naprav. 
V ta namen imajo poseben oddelek 
za protibombno zaščito, ki šteje 17 
članov. Še več dela so imeli v leto-
šnjem polletju, ko so izvedli skoraj 
toliko operativnih akcij (81) kot v 
vsem lanskem letu. Med drugim so 
sodelovali v sklepnih fazah realiza-

cije in prijetja storilcev hujših ka-
znivih dejanj s policisti uprave kri-
minalistične policije, nacionalnega 
preiskovalnega urada in sektorji 
kriminalističnih policij posame-
znih uprav. Ravno zato, ker imajo 
pri svojem delu večkrat opraviti z 
najhujšimi storilci kaznivih dejanj, 
je identiteta nekaterih pripadnikov 
specialne enote zaradi njihove var-
nosti prikrita, prav tako si obraz za-
krivajo z maskirno kapo. Spoznali 
jih boste po znaku na desnem roka-
vu, in sicer rdečem karantanskem 
panterju.  
Mitja Felc

Rdeči panterji se dan za dnem urijo  
za pomoč, udarnost in ostrino
Vrhunsko usposobljena specialna enota Slovenske policije opravlja najtežje varnostne in druge naloge v državi 
Na vaji so pokazali, kako obvladati kriminalca, ki beži z avtom, in prikazali aretacijo za štirimi stenami
Ljubljana – »Miruj! Na tla in ne upiraj se!« je včeraj v bližini Šentvida do-
nelo iz ust policijskih specialcev, ko so iz vozila potegnili osumljenca. To je 
bil zgolj prikaz dela pripadnikov specialne enote Slovenske policije, a svoje 
veščine so pokazali tako nazorno, da so predstavniki sedme sile ostali sko-
raj brez besed. Da vrag vzame šalo, ko specialci stopijo v akcijo, se je naka-
zalo že, ko so simulirali zasledovanje belega golfa in aretacijo osumljencev. 
Ko so vozilo onesposobili z bodečim trakom, tako imenovanim stingerjem, 
so ga do zob oboroženi in zamaskirani možje v črnem obkolili. S policijski-
mi palicami so razbili avtomobilske šipe in osumljence skozi odprtino pote-
gnili na zelenico prej, kot bi povprečnemu državljanu iz avta uspelo izvleči 
napol prazno nakupovalno vrečko.

Eni po tleh, drugi po zraku – Specialci so iz helikopterja spustili tudi psa.

Varnost ni nekaj samoumevnega
Kot je pojasnila notranja ministrica Katarina Kresal, so se za prikaz 
vaje odločili, ker so po strelnem napadu na Norveškem dobili veliko 
vprašanj o delovanju specialne enote Slovenske policije, ki opravlja 
tudi najzahtevnejše naloge v zvezi s protiterorističnim delovanjem. 
Po njenih besedah je omenjeni dogodek, ki se je zgodil v mirni, zelo 
strpni državi, pokazal, da varnost ni nekaj samoumevnega. Pri tem 
je opozorila, da so prvi na kraju dogodka po navadi uniformirani 
policisti, ki so »najslabše plačani in najslabše opremljeni, svojo glavo 
pa nosijo na prodaj«.

Brez milosti – Čeprav imajo možje v črnem na rokah rokavice, bi težko 
rekli, da s kriminalci delajo v rokavicah ...

Odvetnik Janez Koščak iz Odve-
tniške družbe Čeferin, zagovornik 
Andreja Hartmana, je s takšno od-
ločitvijo sodišča zadovoljen, pri tem 
pa je dejal, da pričakuje oprostilno 
sodbo. Okrožna državna tožilka 
Nadja Gasser, ki je včeraj zaradi 
umika zahteve Igorja Žemlje po 
pregonu zaradi poškodb spremeni-
la obtožnico in obema obtoženima 
namesto izsiljevanja očita samovo-
ljo, po končani obravnavi ni stopila 
pred novinarje. Za omenjeno ka-
znivo dejanje je zagrožena kazen 
do treh let zapora.

Obtožena sta že na prejšnji obrav-
navi pojasnila, da je Andrej Hart-
man dolgoval Mihi Koselju 5000 
evrov. Koselju je predlagal, naj od 
njega prevzame dolg, ki ga je do 
Hartmana imel Igor Žemlja. Koselj 
je zato 12. aprila letos prišel v pice-
rijo Gala v Lescah, kjer je od Žemlje 
z grožnjami terjal vračilo dolga in 
ga pri tem večkrat udaril v obraz. 
Nato ga je odpeljal v Bitnje pri Kra-
nju k Andreju Hartmanu. Zgodba o 
dolgu se je začela že pred približno 
desetimi leti, ko je Hartmanov oče 
Jože Hartman izročil Igorju Žemlji 
za 50.000 nemških mark zelo po-
škodovanih bankovcev, ki naj bi jih 
Žemlja zamenjal za nepoškodovan 

denar. Žemlja je vrnil Jožetu Hart-
manu 6000 evrov, preostanka pa 
mu s pojasnilom, da ga ne more za-
menjati, ni dal. Svoj del pri menjavi 
denarja je opravil še Miran Štirn iz 
Kranja, ki je na prošnjo svoje sestre 
poškodovan denar zamenjal v de-
želni banki v Münchnu v Nemčiji. 
Štirn se na včerajšnjem pričanju ni 
spomnil vrste podrobnosti menja-
ve, zato je sodišče odločilo, da bo 
od omenjene banke poskušalo pri-

dobiti dokumente oziroma dokaze, 
povezane z menjavo poškodovane-
ga denarja.

Igor Žemlja se je z Andrejevim 
bratom Matjažem Hartmanom 
po napadu dogovoril za poplačilo 
dolga. Plačal mu je 12.500 evrov, pri 
tem pa je prejel tudi potrdilo, da so 
s tem njihova medsebojna razmerja 
urejena. Na naslednjem naroku bo 
pričal še Matjaž Hartman.
Blaž Račič

Po štirih mesecih sta sinoči 
spet spala v domači postelji
Andreju Hartmanu in Mihi Koselju je sodišče odpravilo pripor – Tožilstvo jima  
v spremenjeni obtožnici ne očita več izsiljevanja, ampak le še samovoljnost
Kranj – Andrej Hartman in Miha Koselj, ki sta bila zaradi groženj s silo in napada na Igorja Žemljo, podjetnika in 
lastnika picerije Gala v Lescah, od začetka aprila v priporu, sta od včeraj spet na prostosti. Tričlanski senat kranj-
skega okrožnega sodišča pod vodstvom sodnice Andreje Ravnikar je namreč odločil, da priporni razlogi za oba ne 
obstajajo več, tako da se bosta odslej branila s prostosti. Naslednja obravnava, na njej bodo obravnavali še nekaj 
dokazov, mogoče pa je že pričakovati tudi sklepne besede, bo sredi septembra.

Miha Koselj (v ospredju) in Andrej Hartman sta se včeraj znebila 
lisic. foto Marjana Hanc/dokuMentacija deLa

Tragedija se je zgodila 12. septem-
bra lani, ko sta Aleksander Tašner 
in Samir Demaj s še dvema prijate-
ljema popivala. Kaj točno se je doga-
jalo v stanovanju Andreja P. v Kidri-
čevem, bo verjetno za vedno ostala 
neznanka. Četverica je tistega dne 
popivala do onemoglosti. Preden so 
se zaprli v stanovanje, so si v bližnji 
trgovini »brezplačno« postregli z ne-
kaj steklenicami vodke in cigareta-
mi. Smiljan M. se spominja le, da je 
zaradi alkohola omagal, zbudila ga 
je šele policijska svetilka. Takrat je 
na tleh videl mrtvega Demaja.

Obtoženi se je zaman trudil pre-
pričati senat, da Demaja ni zadavil, 
češ da bi bilo to nemogoče, saj je 
imel takrat zlomljeno roko. A njegov 

zagovor je ovrgel izvedenec travma-
tologije, ki je iz dokumentacije in 
rentgenskih posnetkov razbral, da 
njegove navedbe ne držijo. Izvede-
nec je spomnil še na dejstvo, da je 
imel pokojni precej izmaličen obraz, 
česar pa obtoženi s takšno roko ne 
bi mogel storiti. V vodo je padel tudi 
načrt obrambe, ki je petčlanski senat 
prepričevala, da je šlo kvečjemu za 
silobran in naj bo temu primerna 
tudi sankcija. Tašner je sicer priznal, 
da se je z Demajem stepel, a sodišče 
zgodbi o silobranu ni verjelo. »Ko 
ste ga že obvladali, ste nadaljevali 
pretep. Tukaj ni podanih elementov 
silobrana ali prekoračenja tega,« so 
bili jasni sodniki. Edina olajševalna 
okoliščina, ki jo je našlo tožilstvo, 

je pijanost, v kateri je Tašner dvi-
gnil roko nad prijatelja. Ocenili so, 
da je bil zaradi opitosti v času uboja 
bistveno zmanjšano prišteven. To-
žilec Konrad Rebernik je za obto-
ženega zahteval dvanajst let zapora, 
sodni senat pa je po zaslišanjih in 
po izvedenskem mnenju tožilčev 
predlog »oklestil« za tri leta.

Pritožili sta se obe strani, a neu-
spešno. Višje sodišče v Mariboru je 
po pregledu sodnega spisa sklenilo, 
da so Tašnerja prvostopenjski ko-
legi kaznovali primerno. Sodba je 
s tem postala pravnomočna. Bo pa 
čez čas stekel še civilni postopek, 
saj mama in polbrat pokojnega od 
krvnika zahtevata 130.000 evrov 
odškodnine. Mitja Felc

Devet let zapora za uboj prijatelja

Zakaj ga je zadavil,  
bo verjetno ostalo skrivnost
Višje sodišče v Mariboru Aleksandru Tašnerju potrdilo zaporno kazen za uboj 
Samirja Demaja – Mama in polbrat umorjenega pričakujeta odškodnino
Ljubljana – Devet let bo za zapahi preživel 29-letni Aleksander Tašner iz Gorišnice, ker je septembra lani v stano-
vanju v Kidričevem zadavil 21-letnega Samirja Demaja. Takšno usodo so mu marca namenili ptujski okrožni sodni-
ki, mariborski višji sodniki pa so kazen te dni potrdili. S prvostopenjsko sodbo nista bila zadovoljna ne obramba 
ne tožilstvo, a so višji sodniki ocenili, da je devet let za uboj prijatelja primerna kazen.

Zabodel ga je
Celje – V enem izmed lokalov špor-
tnega objekta Arena Petrol v Celju 
se je v noči na ponedeljek vnel pre-
pir med štirimi gosti lokala. Sledil je 
fizični obračun, med prerivanjem 
pa je 24-letni domačin izvlekel 
nož in v prsni koš zabodel štiri leta 
starejšega Celjana. Tega so s hudi-
mi poškodbami odpeljali v celjsko 
bolnišnico, kjer je po kirurški oskr-
bi ostal na zdravljenju. Medtem ko 
so zdravniki krpali rane, so policisti 
iskali osumljenega napadalca. Kma-
lu so ga prijeli in ga po temeljitem 
zaslišanju izpustili. Ovadili ga bodo 
zaradi poskusa kaznivega dejanja 
uboja, za katerega je zagroženih do 
15 let zapora.

Prevrnjeno vozilo še zagorelo
Šentjur – Le malo pred polnočjo 
se je v ponedeljek zgodila prometna 
nesreča na cesti med Šentjurjem in 
Planino pri Sevnici v Kostrivnici na 
območju občine Šentjur. Tam je 
osebno vozilo zapeljalo s ceste in 
se prevrnilo na streho, potem pa 

čijo na znano telefonsko številko 
113 ali na anonimni telefon policije 
080 12 00.

Madež na Bohinjskem jezeru
Ukanc v Bohinju – Na gladini 
Bohinjskega jezera je ribiški ču-
vaj včeraj opazil nekaj sto metrov 
dolg madež na jezeru, je povedal 
Leon Keder, tiskovni predstavnik 
kranjske policijske uprave. Dodal 
je, da je madež pozneje izginil. 
Kljub temu je ribiški čuvaj vzel 
vzorec vode, zaradi suma kaznive-
ga dejanja pa so vzorec vode vzeli 
tudi policisti. Odvzete vzorce bodo 
predali v nadaljnjo analizo pristoj-
nim službam. Keder je še dejal, 
da drugih posebnosti policisti na 
gladini jezera med ogledom kraja 

začelo goreti. Še pred prihodom 
gasilcev so požar pogasili policisti. 
Šest gasilcev Poklicne gasilske eno-
te Celje z dvema voziloma in nekaj 
gasilcev Prostovoljnega gasilskega 
društva Slivnica je potem avtomo-
bil postavilo na kolesa in odklopilo 
akumulator, promet pa je bil oviran 
do uro po polnoči. V nesreči ni bil 
nihče poškodovan. Po dostopnih 
podatkih se je nesreča zgodila zara-
di prehitre vožnje. P. B.

Iščejo pobeglega voznika
Zabukovica – Na lokalni cesti v 
Zabukovici, iz smeri Griž proti Libo-
jam, se je predvčerajšnjim ob 17.10 
zgodila prometna nesreča, ki jo je 
povzročil za zdaj še neznani voznik 
belega citroëna berlinga s celjskimi 
registrskimi tablicami. Žalski poli-
cisti so ugotovili, da je povzročitelj 
prehiteval kolono vozil in trčil v 
levo stran vozila, ki je takrat zavijalo 
levo, nato pa pobegnil. Poškodova-
nih na srečo ni bilo, saj jo je skupila 
le pločevina. Policisti prosijo vse, ki 
so nesrečo videli ali opazili opisano 
poškodovano vozilo, naj to sporo-

Na kratko
niso niti opazili niti vonjali, madež 
pa ni zmotil niti kopalcev v jezeru. 
Bl. R.

Tat pristal v priporu
Ljubljana – Po več tednih so poli-
cisti izsledili 32-letnika iz Ljubljane, 
ki ga sumijo, da je 20. maja dopol-
dne vlomil v stanovanje na Mesarski 
ulici, se od tam odpeljal z moškim 
gorskim kolesom, izmaknil pa je še 
sončna očala. Lastnika je oškodoval 
za približno 900 evrov. Pred dnevi 
so ga prijeli, po policijskem zasli-
šanju pa se je z njim pogovoril še 
preiskovalni sodnik. Sklenil je, da 
mora v pripor, saj ima na vesti že 
kar nekaj kaznivih dejanj s področja 
premoženjske kriminalitete.
Pripravil M. Fe.
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Cena: 3,60 € 

Naročite se na: 080 11 99, 01/4737 600 ali pišite na narocnine@delo.si 
Ob sklenitvi letne naročnine v višini 35 evrov vam pripada še članstvo* v
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Ba n j a l u ški sodniki obsodili Matjaža Trampuža - Kdaj bo stopil pred primorske sodnike?

Sedem mesecev
za gram konoplje
Najbolj znanega primorskega ubežnika
Ma t j a ža Trampuža so banjaluški sodniki
obsodili na sedem mesecev zaporne kazni. Za
re šetke bosanskega zapora je moral februarja
letos, ko so policisti v njegovem avtu,
parkiranem v Prijedoru, našli gram skunka.

BANJA LUKA * 35-letne-
mu Ma t j a žu Trampužu iz
Kostanjevice na Krasu so
zaradi omogočanja uži va -
nja prepovedanih drog na
sodišču v Banja Luki v
začetku julija izrekli se-
demmesečno zaporno ka-
zen. Bosanski mediji po-
ročajo, da so ga obtožb, da
je mamila tudi preprodajal,
zaradi pomanjkanja doka-
zov oprostili. Trampuža so
aretirali v Prijedoru v začet-
ku februarja. Glede na čas,
ki ga je že odslužil za rešet-
kami zapora v Tunjicah in
glede na višino dosojene
kazni, bo kmalu spet na
p ro s t o s t i .

Čaka ga še sojenje
zaradi ropov

V roke bosanskih policis-
tov je Trampuž padel v ok-
viru akcije Plantaža 2011.
Med hišno preiskavo so v
kopalnici hiše Prijedorčana
policisti odkrili laboratorij
za gojenje konoplje. Pred

hišo je bil parkiran Tram-
pužev fiat punto s sloven-
skimi registrskimi oznaka-
mi, v katerem so ob pregledu
našli gram konoplje. Bosan-
ski tožilci so ga obtožili, da je
od maja lani do februarja
letos večkrat izročil ma-
rihuano domačinu v prije-
dorski diskoteki.

Tra m p u ž je star znanec
policistov, zaporniških paz-
nikov in sodnikov. Pred ko-
prskim sodiščem se bo mo-
ral zagovarjati zaradi ropa v
banki v Renčah ter zaradi
ropa banke v Komnu. Ne-
poravnani računi zaradi
tatvine in preprečitve ura-
dnega dejanja uradni osebi,
ga čakajo tudi pred novo-
gor iškimi sodniki.

Najbolj znani
ubežnik

Tra m p u ža, ki naj bi se ga
zaradi številnih pobegov
prijel vzdevek metulj, so do
izteka kazni uspeli zadržati
le v koprskem zaporu.

Leta 2005 je s sojetni-
koma pobegnil iz goriškega
zapora. V zidu sta izkopala
luknjo. Skoznjo so prišli v
sosednjo sodno stavbo, na-
to pa so pobegnili skozi ok-
no po napušču. Leta 2006
so ga ujeli novogoriški po-
licisti. Med čakanjem na
sojenje je začel kopati luk-
njo v zidu solkanskega za-
pora, a so ga pazniki zalotili
in ga premestili v drugo
celico. Ker se je tudi tam
lotil kopanja s kovinskim
delom postelje, so ga pre-
mestili v koprski zapor.

Decembra 2007 je kazen
odslužil in ostal na pro-
stosti vse do aprila 2008, ko

so ga aretirali zaradi vloma
v šempetrsko poslovno
stavbo. Med čakanjem na
sojenje sta s sojetnikom po-
begnila iz solkanskega za-
pora. Izruvala sta rešetke
na oknih in zbežala čez
s t re h o.

Novogor iško sodišče je
za njim razpisalo tiralico,
na podlagi katere so ga lani
aretirali v Zagrebu. Vmes
naj bi oropal renško banko
ter banko v Komnu. Hr-
va ški pravosodni organi so
ga izročili Sloveniji. Sep-
tembra lani je v koprskem
zaporu odslužil prisojeno
zaporno kazen.

TINA KODRE

Pred šestimi leti je Matjaž Tr a m p u ž pobegnil iz zapora v Gorici,
zaustavile pa ga niso niti rešetke solkanskega zapora

Za temeljite ocene učinkov strožje prometne zakonodaje je še prezgodaj - Bistveno več zasegov vozil

Ga ra že, polne zaseženih vozil
Najbolj otipljiv podatek po prvem mesecu
veljave strožje zakonodaje je večje število
zaseženih avtomobilov. Primorski policisti so
julija zasegli 67 različnih vozil, od luksuznih
avtomobilov do traktorjev. Poznavalci
poudarjajo, da je za temeljitejše ocene še
p rez g o d a j.

PRIMORSK A * Na ob-
močju koprske policijske
uprave so policisti od začet-
ka do konca julija zasegli
skupno 50 vozil. 41 voznikov
je ostalo brez vozila, ker niso
imeli veljavnega vozniškega
d ovo l j e n j a .

Največ jih je brez
voz n i škega
d ovo l j e n j a

Igor Gjerkeš, policijski
inšpektor na PU Koper, je
pojasnil, da niso imeli voz-
niškega dovoljenja ustrezne
kategorije ali pa jih je so-
dišče kaznovalo s preneha-
njem veljavnosti vozniškega

dovoljenja. V večini prime-
rov zato, ker so si tako ali
drugače “pr islužili” 18 ka-
zenskih točk. Zasegli so tudi
sedem predelanih koles s
pomožnimi motorji in pre-
delan moped.

Med tistimi vozili, ki so jih
zasegli voznikom zaradi ne-
veljavnega vozniškega do-
voljenja, je bilo največ - 27 -
osebnih avtomobilov, zase-
gli so eno motorno kolo,
traktor, tricikel in pet mo-
pedov. Zanimiv je podatek,
da je med temi vozniki tudi
pet takšnih, ki so brez
veljavnega vozniškega do-
voljenja povzročili promet-
no nesrečo.

Na območju novogoriške
policijske uprave so policisti
julija zasegli 17 vozil, od te-
ga 12 osebnih avtomobilov,

tri motorna kolesa ter mo-
ped in traktor. Večina voz-
nikov je bila brez veljavnih
voz n i ških dovoljenj.

Zasegli so tudi
d ra žje avtomobile

Med zaseženi vozili pa ni-
so samo že skoraj odsluženi
avtomobili, temveč tudi av-
tomobili višjih cenovnih ra-
zredov. Koprski policisti so
med drugim zasegli pors-
cheja, pa mercedesa,
BMW-ja, saaba ... “Me d
večkratnimi kršitelji pro-
metnih predpisov so tudi
lastniki avtomobilov višjih
cenovnih razredov, pa tudi
srednjih, manj pa je lastni-
kov vozil nižjih cenovnih ra-
z re d ov,” je med drugim
omenil Gjerkeš. Zasežena
vozila do odločitve na okraj-
nih sodiščih hranijo sodni
izvršitelji. Sicer pa sodniki
lahko zaseženo vozilo voz-

niku vrnejo, ga prodajo ali
u n i č i j o.

Glede alkohola bistvenih
posebnosti v zadnjem me-
secu niso zaznali. Gjerkeš je
za primerjavo povedal, da so
med vikendi lansko turis-
tično sezono pridržali tudi
do osem pijanih voznikov,
letos pa se je ta številka
zmanjšala na tri. Po prvem
mesecu na tem območju
opažajo trend padanja šte-
vila najhujših kršitev, pove-
zanih z vožnjo pod vplivom
alkohola.

Na severnem Primorskem
so policisti julija pridržali 20
voznikov, 15 jih je napihalo
več kot 0,52 miligrama al-
kohola v litru izdihanega
zraka, pet pa jih je preizkus
o d k l o n i l o.

Ma n j
smrtnih nesreč

Za resne ocene je mesec
dni po uveljavitvi strožje za-
konodaje še prekratko ob-
dobje, opozarja Gjerkeš. Tu-
di število prometnih nesreč,
ki so se zgodile v zadnjem
mesecu, ni pravi pokazatelj.
Po prvih ocenah se je na
območju koprske policijske
uprave zgodilo za 30 od-
stotkov več prometnih nes-
reč kot lani v enakem ob-
dobju, a podatek ni primer-
ljiv, saj policisti zdaj obrav-
navajo vsako prometno nes-
rečo. “Te žko je oceniti, kaj
pomeni ta št e v i l k a ,” meni
G j e rk e š. Prvi vtisi pa kažejo
na ugodno sliko. Julija se je
na tem območju zgodila le
ena smrtna prometna nes-

reča, v kateri je umrl mo-
torist, lani pa je samo julija v
treh nesrečah umrlo šest lju-
di.

Z Gjerkešem se strinja tu-
di Simon Justin z novogo-
r iške policijske uprave:
“Realno oceno o vplivu nove
zakonodaje na varnost v
prometu je zaradi kratkega
časovnega termina, dopus-
tov, pa tudi vremenskih raz-
mer še težko podati.”

Na severnem Primorskem
ostaja število prometnih
nesreč na približno enaki
ravni kot v enakem obdobju
lanskega leta, enako velja za
posledice prometnih nes-
reč. Tudi na območju no-
vogor iške PU beležijo upad
števila prometnih nesreč s
smrtnim izidom.

SIJAN PRETNAR

Med nadzorom prometa policisti kar pogosto naletijo na
voznike, ki vozijo brez vozniškega dovoljenja. Rezultat tega
so tudi mnogi zaseženi avtomobili.

Šest voznikov čez dva promila
Skrb vzbuja podatek, da je med tistimi vozniki, ki so jih
pr idržali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, še vedno
veliko tistih, ki so napihali krepko čez dovoljeno mejo.
Na severnem Primorskem je bilo takih, ki so napihali
več kot dva promila alkohola, kar šest. Najvišja kon-
centracija, ki so jo izmerili novogoriški policisti, je kar
1,57 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (več
kot tri promile), drugi rekorder je napihal 1,39 mi-
ligrama alkohola (približno 2,8 promila). Ustavili pa so
še voznike, ki so napihali 1,27 miligrama, 1,13 mi-
ligrama, 1,08 in 1,01 miligrama alkohola v litru iz-
dihanega zraka.

Hitrosti so se zmanjšale
Na novogoriški policijski upravi opažajo, da so se
hitrosti v naseljih in izven njih zmanjšale. Simon Justin
je povedal, da največ prekoračitev sicer beležijo v
naseljih. Te pa so se znižale in znašajo od 10 do 20
kilometrov na uro nad predpisano hitrostjo. Takšne
prekoračitve hitrosti, zaradi katere bi vozniku grozila
najvišja zagrožena kazen (1200 evrov in 18 kazenskih
točk) niso zabeležili. Obravnavali so le enega voznika,
ki je v naselju vozil več kot 30 kilometrov na uro nad
predpisano omejitvijo, za kar je predpisano 1000 evrov
kazni in devet kazenskih točk.

Med zaseženimi predelanimi dvokolesniki se je med
drugim znašel moped, ki bi lahko razvil le hitrost do 50
kilometrov na uro, na tehničnem pregledu pa so
ugotovili, da bi lahko po cestah brzel tudi s hitrostjo do
98 kilometrov na uro. “Lahko se vprašamo, kako varen
je ta moped,” je pripomnil Igor Gjerkeš.
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Planinka si je zlomila obe nogi
B OV E C *Včeraj nekaj minut pred poldnevom se je med

vzponom na Rombon hudo poškodovala 49-letna pla-
ninka iz Činžata pri Fali na Štajerskem. Z možem sta se
proti vrhu dvatisočaka odpravila s Kanina. Na območju
med Črnelskimi špicami in Rombonom oziroma v Turnih
sta najverjetneje zašla s poti. Ko sta se poskušala vrniti
nanjo, je planinka 50 metrov nad potjo padla. Pri tem si je
zlomila goleni na obeh nogah. Na pomoč so odšli bovški
gorski reševalci in vojaški helikopter z dežurno ekipo
nujne medicinske pomoči, ki je poškodovano Štajerko
prepeljal na zdravljenje v jeseniško bolnišnico. TK
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Podrobnosti o tragičnem dogodku še niso znane

Potrdili identiteto pokojnega
Sodna obdukcija je potrdila, da je bil pokojni, ki so ga pred
dvema tednoma našli v zgorelem avtu v Lepeni, 21-letni domačin.

NOVA GORICA * “Identiteta osebe, ki
je bila najdena v avtomobilu, je po-
trjena. Gre za 21-letnika iz okolice
B ovca,” nam je pojasnil Simon Justin,
namestnik tiskovnega predstavnika
novogor iške policijske uprave.

Tragedija se je pripetila ponoči. Kot
smo izvedeli po neuradnih virih, naj bi

mladeničeva starša skrbelo, ker ga ni
bilo domov, zato sta se ga odpravila
iskat. Nekaj minut pred 4. uro naj bi na
i zo g i b a l i šču v Lepeni našla zgorel avto,
v katerem je bilo zoglenelo truplo.

Takoj sta poklicala novogoriški ope-
rativno komunikacijski center, ki je na
kraj poslal dežurno patruljo bovških

policistov. Ti so kraj zavarovali in o
grozljivi najdbi obvestili novogoriško
dežurno državno tožilko ter preisko-
valno sodnico. Ta je odredila sodno
obdukcijo na inštitutu za sodno me-
dicino v Ljubljani. Kriminalistična
preiskava do včeraj ni bila zaključena,
zato tudi podrobnosti o dogodku os-
tajajo zavite v tančico skrivnosti.
“Točen vzrok smrti in vzrok vžiga oseb-
nega avtomobila še nista znana,” je
sklenil Justin. TK

OD TU IN TAM

Na p a d a l c e m
so znižali kazni

LJUBLJANA * V išje so-
dišče v Ljubljani je napa-
dalcem na gejevskega akti-
vista Mitjo Blažiča pred lju-
bljanskim lokalom Cafe
Open znižalo kazen zapora z
leta in pol na sedem me-
secev za Marka Kousa in
Jana Stenovca ter na pet me-
secev za Jerneja Šercerja.

Pri pregledu pritožb za-
govornikov je drugostopenj-
sko sodišče ugotovilo, da
obstajajo razlogi za izrek
nižje zaporne kazni. Med
olajševalnimi okoliščinami

so med drugim našteli doz-
dajšnjo nekaznovanost in
mladost napadalcev ter tudi
to, da vsi trije izhajajo iz
urejenega družinskega oko-
lja.

Usodna strela

TRST * V ponedeljek se je
41-letni Tržačan Feder ico
Dean odpravil na Montasio,
enega najlepših vrhov Ju-
lijskih Alp. Tam je hotel raz-
tresti pepel pokojnega bra-
ta, ki je junija umrl v pro-
metni nesreči v Mehiki. Vre-
menske razmere pa so se
nenadoma poslabšale in v

Tr žačana je udarila strela, ki
je bila zanj usodna. Padel je
pr ibližno 50 metrov v glo-
bino, njegovo truplo pa je
našel prijatelj, ki se je z njim
odpravil na goro. Tudi njega
je strela oplazila, vendar se
je čez nekaj časa zavedel.
Njegove klice na pomoč so
slišali pastirji, ki so takoj
alarmirali pristojne služb e.

Med prerivanjem
ga je zabodel

CELJE * V noči na nedeljo
je v enem od celjskih lokalov
pr išlo do prepira in preri-
vanja med štirimi gosti. Med

prerivanjem je 24-letni
Celjan izvlekel nož in za-
bodel v prsni koš 28-letnega
Celjana ter ga hudo poško-
doval, nato pa pobegnil.
Po škodovanega so znanci
odpeljali v zdravstveni dom,
od koder so ga napotili v
bolnišn i c o.

Policisti so osumljenca
kmalu izsledili in ga pri-
držali. Po zbranih obvestilih
in dokazih so ga v pone-
deljek, ko ni bilo več pri-
pornih razlogov, izpustili.
Zaradi suma storitve kaz-
nivega dejanja poskusa
uboja ga bodo kazensko
ova d i l i .

Nemca spravila na noge gorske reše va l c e

Sama sta se vrnila nazaj
Ker se nemška turista do teme nista vrnila s Kriških podov, so
lastniki kmetije v Soči, kjer sta bila nastanjena, poklicali na
pomoč bovške gorske reševalce. Akcija je stekla, medtem pa sta
se Nemca vrnila v Sočo.

B OV E C * Na Kriške pode sta se 43-let-
ni Nemec in dve leti mlajša Nemka
odpravila v ponedeljek zjutraj. S tem so
bili na kmetiji Jelinčič v Soči, kjer sta bila
nastanjena, seznanjeni. Ko se je dan
prevesil v večer, nemškega para pa še
vedno ni bilo nazaj, jih je začelo skrbeti.
O tem so obvestili regijski center za

o bve ščanje, ki je aktiviral gorske reše va l -
ce. Štirje člani GRS Bovec so takoj odšli
na teren in začeli s poizvedovanjem.

Avto, ki je ostal na parkirišču v Trenti
pred centrom Triglavskega narodnega
parka, kjer je izhodiščna točka za
Kr iške pode, je imel avstrijske regis-
trske oznake in ni bil pravi. “V pla-

ninski koči na vrhu niso imeli za
nočitev prijavljenega nobenega gosta z
imenoma, ki smo ju iskali,” nam je
povedal poveljnik bovške gorske
re ševalne službe Marko Matajurc.

Medtem ko so reševalci iskali sledi
za pogrešanima, sta se onadva živa in
zdrava vrnila na Jelinčičevo kmetijo.
“Nekaj minut po 22. uri so nas bovški
policisti obvestili, da sta se Nemca
srečno vrnila,” je še dejal Matajurc in
zagotovo ena najkrajših iskalnih akcij
b ov ških gorskih reševalcev je bila s tem
končana. TK

Izginila kolesa in denar - BMW na tleh

Dopust z grenkobo
V teh počitniških dneh se na muhi tatov
pogosto znajdejo turisti.

ISTRA * Koprskim poli-
cistom so v ponedeljek tat-
vino prijavili gostje iz an-
karanskega avtokampa. Ne-
znani tat jim je ukradel ko-
lesa, vredna 1350 evrov. Izol-
ski policisti so v noči na
torek preiskovali, kdo je vlo-
mil v tamkajšnje depandan-
se. Neznanec je vlomil v sobi

in gostom ukradel 550 evrov.
V Boninih je nekdo v noči na
torek z osebnega avtomo-
bila BMW X5 demontiral vsa
štiri kolesa in obe zunanji
vzvratni ogledali. Vlomil je
tudi v notranjost vozila in
ukradel volan. 35-letnega
lastnika je tat oškodoval za
pr ibližno 6000 evrov. NR

V ovinku ga je začelo zanašati

V gradbeni oder
MOSTE PRI KOMENDI *

V nedeljo nekaj po 7. uri je
19-letnik iz okolice Nove
Gorice vozil osebni avto-
mobil honda civic po re-
gionalni cesti iz smeri Ko-
mende proti Kamniku. V
Mostah pri Komendi je v
levem nepreglednem ovin-
ku zaradi domnevno ne-
prilagojene hitrosti izgubil
nadzor nad vozilom.

Avtomobil je najprej
začelo zanašati, nato pa je

začel drseti levo prek le-
vega smernega vozišča ter
trčil v gradbeni oder in ste-
no stanovanjske hiše. V
nesreči se je 18-letna so-
potnica huje pošk o d ova l a
in so jo odpeljali na zdra-
vljenje v ljubljanski kli-
nični center, voznik in so-
potnik pa sta utrpela lažje
poškodbe. Regionalna ces-
ta je bila zaradi nesreče
skoraj dve uri zaprta za ves
promet. SK

Letos že 81 operativnih akcij
LJUBLJANA * Pripadniki policijske specialne enote

(SE) so v letošnjem prvem polletju izvedli 81 operativnih
akcij, kar je več kot v vsem lanskem letu. Sodelovali so v
sklepnih akcijah realizacije in prijetja storilcev hujših
kaznivih dejanj po vsej Sloveniji. Svoje delo so včeraj
prikazali na vaji. Da gre za ekipo, pripravljeno za naloge
z najvišjo stopnjo tveganja, sta se strinjala tudi notranja
ministr ica Katarina Kresal kot namestnik generalnega
direktorja policije Ma t j a ž Š i n k ove c , ki sta si ogledala
va j o.
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Trčili trije avtomobili
K RO M B E R K * V ponedeljek nekaj minut po 16. uri se

je 58-letni Novogoričan peljal od krožišča iz smeri Nove
Gorice proti Kromberku. Nenadoma je zapeljal na levi
vozni pas in s prednjim delom avtomobila trčil v levi
zadnji del avtomobila, ki ga je nasproti pravilno pripeljal
24-letni Bric, nato je s prednjim delom vozila trčil še v
avtomobil, ki ga je za Bricem pripeljala 61-letna No-
vogoričanka. Slednja se je v trčenju laže pošk o d ova l a .
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Sledi, ki jih je za seboj pustil 
Zuxiong Wu, so poleg nekaterih 
drugih okoliščin tisti dokazi, ki so 
prepričali senat, da ima opraviti z 
dvojnim morilcem. Osemnajstega 
junija lani so policiste poklicali na 
Ižansko cesto 210a v Ljubljani, kjer 
so v spalnici stanovanjske hiše našli 
trupli zakonskega para. 

Ker osumljenca sprva niso imeli, 
so policisti zavarovali skorajda vse 
naselje in ga prečesali, saj so pred-
videvali, da so v okolici morebitni 
dokazi, ki bi jih pripeljali do okru-

tnega storilca. In res so v bližnjem 
zabojniku za smeti našli okrvavlje-
ne obleke, polne sledi DNK soro-
dnika umorjenih. 

Dokazov je bilo kmalu dovolj. 
Zuxiong Wu, ki je z družino živel 
v enem od stanovanj v hiši svojih 
šefov, je pred kriminalisti dejanje 
tudi priznal, a ga je nato zanikal in 
se zavil v molk.

Poleg krvi je bila obremenilni 
dokaz tudi sveža, največ en dan 
stara sled znoja, ki jo je morilec 
pustil na kovinski lestvi, po kateri 

je splezal v prvo nadstropje hiše. 
Zuxiong Wu se je po njej povzpel 
med tretjo in četrto uro zjutraj in 
surovo obračunal z nekdanjima 
šefoma. Po mnenju izvedenca nista 
umrla takoj, temveč približno od 15 
do 20 minut po napadu. Po mne-
nju senata je bil dokazan zahrbten 
način dvojnega umora, saj ju je na-
padel med spanjem, prav tako pa 
tudi koristoljubje – po dejanju je 
ukradel torbo z dokumenti resta-
vracije in dnevni izkupiček. Senat 
se je s tožilstvom strinjal tudi, da 
je šlo za brezobzirno maščevanje. 
Krvavi maščevalni načrt je morilec 
namreč skoval po tem, ko sta ga po-
kojna odpustila. Sam je pred časom 
stopil na samostojno podjetniško 
pot in odprl kitajsko restavracijo, 
a posel ni stekel. Pozneje sta se z 
ženo, sestro umorjene, zaposlila v 
restavraciji Kitajska zvezda, ki jo 
je vodil umorjeni par, a so si prišli 
navzkriž. Nesoglasja so povzročila 
medsebojni pretep, tam zaposleni 
kuhar pa je povedal, da so se sprli 
zaradi riža.

Priče, tudi Su Ju Wang, žena ob-
toženega, ki je po dogodku izginila; 
z otrokoma je menda odšla v Italijo, 
a je včeraj vendarle prišla na sodi-
šče, so povedale, da se je Zuxiong 
Wu sprl in stepel z lastnikoma re-
stavracije. Lastnica ga je opozorila, 
ker je zmešal star in sveže kuhan 
riž. Nastal je prepir, med katerim 
je Zuxiong Wu šefinji očital, da mu 
že več mesecev ni izročila plačila, 
končalo se je s pretepom. Žena ob-
toženega, ki jo je večkrat premagal 
jok, včeraj sicer ni hotela pričati, saj 
ji zakon zaradi sorodstvenega raz-
merja to dovoljuje. Že v preiskavi 
pa je dejala, da je bil njen mož sicer 
tih in miren, znal pa je biti glasen 
med prepirom in agresiven, če kaj 
ni bilo po njegovem. Nad njo se je 
že spravil s pestmi, tri mesece pred 
umorom pa med seboj nista govori-
la. Tudi druge priče so povedale, da 
je Zuxiong Wu znal biti agresiven in 
je večkrat ugovarjal šefinji, slišale 
pa so tudi, da se je po prepiru zaradi 
riža drl, kako bo ubil vso družino 
lastnikov restavracije.

Senat bo izbiro kazenske sank-
cije, ki je precej nižja od tiste, ki jo 
je predlagalo tožilstvo (predvidena 
kazen za tovrstno kaznivo dejanje 
je med 15 in 30 let zapora), bolj po-
drobno predstavil v pisni obrazlo-
žitvi sodbe. Včeraj je javnost lahko 
izvedela le, da so poleg oteževalnih 
upoštevali tudi nekaj olajševalnih 
okoliščin. Zuxiong Wu, ki je izrek 
sodbe, ki mu jo je prevajala tolmač-
ka, spremljal povsem mirno, bo do 
njene pravnomočnosti ostal v pri-
poru. Zagovornica Vanja Šisernik, 
ki meni, da dokazov za obsodbo 
ni dovolj, se bo na sodbo pritožila, 
tožilstvo pa bo najprej počakalo na 
pisno obrazložitev.
Jure Predanič

Brezobzirno maščevanje, koristoljubje in zahrbten umor

Z motiko je zamahnil najmanj 23-krat
Tožilstvo je za Zuxiong Wuja, ki je junija lani z motiko brutalno umoril zakonski par kitajskih državljanov, 
predlagalo dosmrtni zapor – Sodniki, ki so našli tudi olajševalne okoliščine, so izrekli 20 let zapora
Ljubljana – Dvajset let zapora je senat ljubljanskega okrožnega sodišča 
pod predsedstvom Mojce Zalar Kocjančič izrekel kitajskemu državljanu 
Zuxiongu Wuju, ki je 18. junija lani najmanj šestnajskrat zamahnil z moti-
ko nad 46-letnim Lin Zuyuanom in sedemkrat nad njegovo leto dni mlajšo 
ženo, lastnikoma restavracije Kitajska zvezda na ljubljanskih Prulah. Toži-
lec Matija Benulič je za vsak umor iz brezobzirnega maščevanja, storjen na 
zahrbten način ter iz koristoljubja, predlagal 30 let zapora, primerna eno-
tna kazen pa bi bila po njegovem mnenju dosmrtni zapor. Sodišče predlo-
ga dosmrtnega zapora ni sprejelo in je obtoženemu z upoštevanjem neka-
terih olajševalnih okoliščin za vsako kaznivo dejanje naložilo 17 let, nato pa 
izreklo enotno kazen. Obramba, ki je zahtevala oprostilno sodbo, se bo na 
sodbo pritožila.

Zanikal dvojni umor – Na sodišču o prištevnosti Zuxionga Wuja niso 
govorili, saj je izvedenec psihiatrične stroke Slavko Ziherl v mnenju zapisal, 
da obtoženi duševnih in vedenjskih motenj nima, prištevnosti pa da ni 
mogel ugotavljati, ker je kaznivo dejanje zanikal. »Prepričan sem, da tisti, 
ki je zloben in dela proti svoji družini in svojim bližnjim, ni vreden življenja 
in mora biti kaznovan,« pa je Zuxiong Wu med drugim dejal psihiatru. Na 
fotografiji Zuxiong Wu med izrekom sodbe, ki jo je prevajala tolmačka za 
kitajski jezik Di Vidmar. Foto tomi Lombar

Zgodilo se je 13. januarja letos 
v domači hiši na naslovu Selnica 
ob Muri 172, kjer je Jurij Cvilak s 
kuhinjskim nožem z 19-centimetr-
skim rezilom večkrat zamahnil pro-
ti zgornjemu delu telesa svoje ma-
tere Anice Robin. Ker se je 65-letna 
ženska krčevito branila sinovih 
udarcev, namerjenih v trup, je do-
bila več ureznin na obeh rokah.

Kaj je bil pravzaprav razlog, da je 
odrasli sin v kuhinji pograbil nož 
in se spravil na mater, ni povsem 
jasno, saj vpletena tega na sojenju 
nista znala oziroma hotela opisa-
ti. Na prvi obravnavi Cvilak razen 
tega, da dejanje nadvse obžaluje, 
ni povedal prav veliko. »Iz predala 
sem vzel nož, šel sem za mamo, jo 
porezal, nato sem tudi sebe zabodel 

v prsi,« je dejal. Po mnenju okrožne 
državne tožilke Romane Kac pa 
zgolj zaradi branjenja oškodovanke 
dejanja ni dokončal in je dogodek 
ostal poskus uboja. Zato in ker je 
bila storilčeva zmožnost imeti v 
oblasti svoje ravnanje zaradi blage 
možganske okvare bistveno zmanj-
šana, je tožilka zanj zahtevala pet 
let zapora.

V nasprotju s tem je odvetnica 
Bojana Kotnik menila, da Cvilak 
bolj kot kazen zapora potrebuje 
zdravniško pomoč. Iz mnenja iz-
vedenca psihiatra je namreč raz-
vidno, da so bile storjene napake 
pri njegovi vzgoji in obravnavanju, 
posledično pa se je med njim in 
materjo vzpostavil neustrezen od-
nos, v katerem je uporabljal vzorec 

doseganja cilja z uporabo sile. Ni pa 
po mnenju odvetnice nikakor mo-
goče sklepati, da je imel namen ma-
teri vzeti življenje, zato je sodišču 
predlagala, naj mu izreče kazen za 
hudo telesno poškodbo.

Veliki sodni senat tega ni upošte-
val, temveč je Cvilaka spoznal za 
krivega poskusa uboja; kot je v ob-
razložitvi sodbe povedala sodnica 
Tanja Rot, okoliščine kažejo, da jo 
je poskušal ubiti, ne nazadnje na-
klep izhaja tudi iz tega, da je bil že 
v preteklosti večkrat nasilen do nje. 
Pri odmeri kazni je sodišče med 
drugim upoštevalo, da je bila zanj 
v mladosti postavljena napačna 
diagnoza (duševna manjrazvitost, 
čeprav ni znakov, da bi imel kakšno 
duševno bolezen), svojega nasilja 
pa ni bil zmožen obvladovati, ker 
mu nikdar niso bile postavljene 
meje, kaj je dovoljeno in kaj ne.

Jurij Cvilak, ki mu je sodišče tudi 
podaljšalo pripor, saj po njegovi 
oceni drugače ni mogoče zagoto-
viti varnosti Anice Robin, je sodbo 
sprejel brez besed.
Miha Rubin

Pred razglasitvijo sodbe je včeraj na sodišču pričal še kirurg Erik 
Vrabič; pojasnil je, da so bili zamahi z nožem namerjeni v prsni koš in 
trebuh, a ker je imel nož ostro konico, toda širok vrh, ki hitro prehaja 
v žagico na obeh straneh, je malo verjetno, da bi napadalec lahko 
prerezal oblačila in trebušno steno žrtve ter ji povzročil življenjsko 
nevarne poškodbe. Vrabič je še ocenil, da zamahi z nožem niso bili 
zadani z vso močjo, saj konica ni predrla oblačil, kljub temu pa bi 
življenje drobne ženske lahko bilo ogroženo, če se ne bi branila.

Za poskus uboja matere  
bo moral v zapor za tri leta
Pred dobrega pol leta je 34-letni Jurij Cvilak v Selnici ob Dravi poskušal ubiti  
svojo mater, 65-letno Anico Robin – Senat je upošteval omilitvena določila
Maribor – Jurija Cvilaka, ki je pred dobrega pol leta poskušal vzeti življenje svoji materi Anici Robin, je okrožno 
sodišče v Mariboru včeraj obsodilo na zaporno kazen treh let. Za poskus uboja je sicer zagrožena kazen najmanj 
pet let zapora, a je sodni senat pri konkretnem dejanju, 34-letni Cvilak ga je zagrešil v stanju bistveno zmanjšane 
prištevnosti, upošteval omilitvena določila.

 

Pogrebi
Žale: Na ljubljanskih Žalah bodo v 
sredo, 17. avgusta, pokopali 60-le-
tnega gimnazijskega maturanta Mi-
tjo Brezovca (ob 10. uri), 62-letnega 
upokojenca Petra Debeljaka (ob 12. 
uri) in 68-letno upokojenko Marijo 
Emo Šunta (ob 15. uri).
Polje: Na pokopališču v Polju se 
bodo ob 9. uri poslovili od 80-le-
tnega upokojenca Jožefa Gajskega.
Šmartno pod Šmarno goro: Na 
pokopališču v Šmartnu pod Šmarno 
goro bodo pospremili na zadnjo pot 
49-letno poslovodjo Ivanko Intihar 
(ob 13. uri). J. S.

Začelo se je ob 9.40, ko sta zlikov-
ca, stara 22 in 24 let, doma iz okolice 
Bergama v Italiji, s krinkami na glavi 
vstopila v bančno poslovalnico. V 
tistem trenutku je bila o tem obve-
ščena služba za varovanje in minuto 
kasneje tudi operativno-komunika-
cijski center Policijske uprave Koper. 
Eden od dveh roparjev je v italijan-
ščini zakričal: »Tišina, vsi v kot!«, 
drugi pa je iz priročne torbe povle-
kel približno tri četrt metra dolgo 
macolo in moral sedemkrat udariti 
po zaščitnem, s posebno folijo pre-
lepljenem kaljenem steklu, da ga je 
razbil, ter preskočil pult. Tam je gro-
bo odrinil enega od uslužbencev in 
začel polniti vrečo z denarjem z bla-
gajniškega pulta. Pri zadnji blagajni 
se jima je nekoliko postavila po robu 
uslužbenka, zato ji je ropar primazal 
močno klofuto in pobral denar. Toda 
prav ona jima je po besedah Deana 
Juriča, vodje koprske kriminalistič-
ne policije, s svojim pogumom pre-
prečila dostop do trezorja in odvzem 
še večjih količin denarja.

Po štirih minutah sta roparja od-
vrgla macolo, skrila orožje in izsto-
pila iz bančne poslovalnice. Zunaj 
sta snela krinki, sprva korakala mir-
no, potem pa se pognala do motorja, 
ki je bil parkiran približno 100 me-
trov stran, in oddrvela. Ker so po-
licisti izvedeli, v katero smer sta se 
podala, so jima kljub veliki gneči na 
cestah (turisti so se vračali z dopu-
sta) pravočasno postavili blokado 
na več krajih. Tako sta se pripeljala 
do blokade na Gažonu, ustavila sta 
se 100 metrov pred njo in po Juriče-

vih besedah izstrelila najmanj štiri 
naboje proti policistom. »En naboj 
je najverjetneje po odboju od ka-
mnite ograje zadel policista v nogo, 
vendar ni povzročil hujše rane. Obr-
nila sta motorno kolo in zapeljala 
na prvo kolovozno pot, kjer sta ga 
odvrgla. Policisti so ga kasneje našli, 
ob njem pa precejšnjo količino de-
narja in nekaj predmetov, ki sta jih 
uporabila med ropom,« je povedal 
šef koprskih kriminalistov.

Kmalu zatem sta se iskalni akciji 
pridružila helikopterja, od katerih je 
eden pripeljal skupino 15 pripadni-
kov specialne enote. O nevarnih in 
oboroženih roparjih so bili obvešče-
ni tudi pripadniki italijanske in hrva-

ške obmejne policije. Policija je s po-
močjo medijev (predvsem radijskih 
in spletnih) sproti obveščala javnost, 
kako poteka iskanje. Prebivalce na 
območju med staro in sedanjo Šmar-
sko cesto so opozorili, da sta zunaj 
nevarna in oborožena roparja, ki ne 
oklevata pri uporabi orožja. 

V sklepni iskalni akciji so ju spe-
cialci odkrili v gozdičku pod staro 
Šmarsko cesto. »Predala sta se mir-
no. Na poziv specialcev sta dvignila 
roke, vendar sta imela oba ob pasu 
orožje. Pri prejetju nista bila ranje-
na. Na njiju ni bilo vidnih ran. Res 
pa je, da so ob ogledu motornega 
kolesa našli sledove krvi in še ugo-
tavljamo, od kje je ta.«

»Najverjetneje ju bomo ovadili za 
kvalificirano obliko oboroženega 
ropa po drugem odstavku kazen-
skega zakonika. Zaradi streljanja 
na policiste bomo dejanje verjetno 
okvalificirali kot poskus umora (o 
tem se bomo posvetovali s tožil-
cem) ter nedovoljeno posest in pro-
met z orožjem,« je dejal prvi koprski 
kriminalist in pojasnil, da morajo v 
48 urah napisati kazensko ovadbo 
in osumljenca prepeljati pred prei-
skovalnega sodnika.
Boris Šuligoj

Kot nam je povedal Marino 
Mahnič, nekdanji piranski 
podžupan, ki je bil talec med 
strankami v poslovalnici, se nihče 
ni upal upirati, saj sta bila roparja 
zelo agresivna in zelo živčna 
oziroma nemirna. Verjetno sta 
delovala pod močnim stresom ali 
pod vplivom kakšnih substanc, 
je ugibal Mahnič, ki je ocenil, 
da sta bila ravno zaradi tega 
nepredvidljiva in zato nevarna.

Rado Grdina, član uprave Banke Koper za podporo poslovanju, 
je pojasnil, da je bančna poslovalnica v Luciji urejena v skladu 
s predpisanimi standardi, ki jih zahtevajo varnostna stroka in 
zavarovalnice. Alarm je bil sprožen takoj, vendar varnostna služba 
potrebuje določen čas, da pride do banke. Tudi če bi prišla prej, ne bi 
mogla preprečiti dejanja, saj sta bila roparja do zob oborožena in, kot 
je pokazalo kasnejše streljanje, pripravljena na vse. Dejanja niso mogli 
preprečiti niti varnostne kamere in vsi drugi varnostni ukrepi.

Oborožen rop v Luciji

Štiri minute strahu se 
roparjema tokrat niso izplačale
Oborožena roparja iz lucijske banke odnesla večjo količino denarja  
Streljala na policijsko blokado – Štiri ure po ropu sta se predala specialcem
Lucija – Dobro oborožena in zamaskirana italijanska državljana sta včeraj ob 9.40 vstopila v poslovalnico Banke 
Koper v Luciji. Eden je z avtomatskim orožjem (škorpijonom) ustrahoval približno deset strank in uslužbence, dru-
gi pa polnil vrečke z blagajniških pultov in iz priročnega sefa. Po štirih dolgih minutah sta roparja jadrno zapustila 
bančno poslovalnico, sedla na motor za kros in se odpeljala skozi Lucijo proti Maliji. Čeprav sta rop očitno skrbno 
načrtovala (saj sta kot tujca poznala stranske poti), se je slovenska policija (vse enote Policijske uprave Koper, spe-
cialna in letalska enota) včeraj res dobro odrezala: po dobrih štirih urah sta se nevarna roparja, ki sta celo streljala 
na policiste v blokadi, morala predati.

Do roparjev neprijazna Lucija – To je bil v 15 letih tretji bančni rop v Luciji, drugi v poslovalnici Banke Koper 
(na fotografiji), ki pa je imela pred 15 leti svoje prostore drugje. Ropi v lucijske banke se očitno ne splačajo, saj so 
organi pregona vse tri raziskali in prijeli storilce. Foto boris ŠuLigoj

Na kratko
Utopila se je Izolanka
Izola – Približno 400 metrov od 
Simonovega zaliva proti Belim ska-
lam so včeraj opoldne mimoidoči v 
morju opazili negibno človeško telo. 
O tem so obvestili policijo, nato pa 
so tja prispeli reševalci, ki so iz vode 
potegnili truplo 66-letne Izolanke, 
so poročali na spletni strani Primor-
skih novic. Ob pregledu je zdravnik 
ugotovil, da na truplu ni znakov 
nasilja, vzrok smrti pa bo pokazala 
obdukcija. Policija sicer domneva, 
da je ženska zaradi slabosti padla v 
morje in utonila. Že dopoldne so ji 
namreč mimoidoči pomagali, ker jo 
je obšla slabost, so še zapisali. STA

Brata napadel z motorno žago
Sevnica – Sevniške policiste je v 
nedeljo okrog 19. ure poklical na po-
moč moški, ki se je sprl z bratom. 
Ta ga je menda na dvorišču napadel 
z motorno žago, ga lovil in mu gro-
zil. Ko so prišli policisti, je brat, ki je 
bil opit, še kar naprej grozil, zato so 
uporabili prisilna sredstva. Nasilne-
žu, policisti so ga že večkrat obrav-
navali zaradi podobnih kršitev, so 
odvzeli prostost in ga pridržali. Iz-
rekli so mu ukrep prepovedi pribli-
ževanja ter o tem obvestili pristojne 
institucije in preiskovalnega sodnika, 
da bo presodil, ali se ukrep podaljša. 
Izdali mu bodo plačilni nalog in ga 
ovadili zaradi ogrožanja varnosti. 

Pogrešana našli  
onemogla in izčrpana
Sevnica, Trebnje – Sevniške polici-
ste so v petek popoldne poklicali iz 
doma upokojencev in jim povedali, 
da je okrog devetih dopoldne ne-
znano kam odšel njihov varovanec. 
Takoj so ga začeli iskati, na pomoč 
so priskočili tudi gasilci in iz čolna 
pregledovali obrežje Save, policisti in 
vodniki službenih psov. Okrog 18.30 
so moškega nepoškodovanega, a 
izčrpanega našli v kotanji v bližini 
železniške postaje Loka pri Zidanem 
Mostu. Predali so ga osebju doma. V 
nedeljo zvečer pa je trebanjske po-
liciste poklical zaskrbljeni moški, ki 
je pogrešal svojo ženo. Ženska je že 
zjutraj odšla od doma v gozd in se do 
večera ni vrnila. Policisti in vodniki 
službenih psov so takoj preiskali bli-
žnjo okolico in del gozda, in žensko, 
ki je bila že precej onemogla, nekaj 
minut pred polnočjo na srečo našli. 
Pripravila J. S. 

Vikendovi gongi popularnosti
TV-voditelj/voditeljica, informativni program:

TV-voditelj/voditeljica, razvedrilni program:

Radijski voditelj/voditeljica:

Igralec/igralka:

Pevec/pevka:

Glasbena skupina: 

V glasovnico vpišite ime in priimek predlaganega 
kandidata v posamezni kategoriji. Kupon izrežite ali 
njegovo vsebino prepišite in na dopisnici skupaj s svojim 
imenom, priimkom in naslovom pošljite na naslov: 
Vikend, 1509 Ljubljana, s pripisom GONG.

Glasovnica za gonge popularnosti

Velike finalne nagrade ob koncu letošnje akcije:
❶ TV LCD Sharp LC40LE810EV (nagrado podarja Mercator Tehnika)
❷ Fotoaparat Sony Alpha SLT-A55 (nagrado podarja Sony Center)
❸ Letna imenska vstopnica za Svet doživetij ali Termalni tempelj
 (nagrado podarja Vodno mesto Atlantis)

Mesečne nagrade:
❶ Hišni kino BD HTS3560/12 (nagrado podarja Mercator Tehnika)
❷ Sony Walkman® NWZ-W252 (nagrado podarja Sony Center)
❸ Celodnevna vstopnica za Deželo savn za dve osebi ali družinski 4-urni paket Atlantis 

(Svet doživetij za štiri osebe s kosilom) ali tradicionalna 90-minutna tajska masaža 
 z aromatičnimi olji (nagrado podarja Vodno mesto Atlantis)

Kako lahko še glasujem?
Prek spletnega obrazca na www.delo.si/gongi 
ali www.slovenskenovice.si/gongi. Na teh spletnih 
naslovih bo objavljena tudi tedenska lestvica.

Vsi, ki boste izpolnjen kupon poslali na Vikend, boste 
sodelovali v mesečnem žrebanju za paket kozmetike NIVEA.

Kateri rojstni dan letos praznuje NIVEA?
Generalni pokrovitelj Vikendovih gongov popularnosti
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Delo, d. d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, 539799 V četrtek, 18. avgusta, zaradi poletne sheme izhajanja Polet ne bo izšel.

Poletje si lahko popestrite tudi z aktualno revijo Polet FIT, ki je izšla 11. avgusta.
Vsak dan lahko Poletove vsebine spremljate tudi na spletni strani www.polet.si.

Poletje s Poletom
Naj vas skozi poletje vodi Polet – s četrtkovo prilogo, 
revijo Polet FIT in spletno stranjo www.polet.si!
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Naslednja številka priloge Polet izide 25. avgusta. 
V NJEJ PREBERITE VSE O ŠPORTU ZA OSNOVNOŠOLCE.

Delo, 17. 8. 2011
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KO M E N TA R

Kot v
filmu ...

Ne, v okolici Kopra
včeraj niso snemali filma.
Prvi delovni dan po po-
daljšanem koncu tedna se
je približno uro po odpr-
tju lucijske poslovne enote
Banke Koper začel z obo-
ro ženim ropom. In na-
daljeval z lovom na po-
begla roparja, vrednim
filmskega scenarija. Re-
zultat? Prijeta roparja,
banka je denar dobila na-
zaj. Primer so rešili v sko-
rajda rekordnem času.

Mnogi vozniki, ki so se
včeraj znašli v nepregled-
nih kolonah na istrskih
cestah, so se spraševali, kaj
se dogaja. Ob pogledu na
policijske blokade je bilo
jasno, da nekaj zelo resne-
ga, saj sta nad širšim ob-
močjem Kopra krožila kar
dva helikopterja. Obroč
okoli dveh roparjev, ki sta
med begom tudi streljala
na policiste in enega rani-
la, je postajal vse tesnejši.
In se zgodaj popoldne do-
končno sklenil.

V policijskem pri-
držanju sta končala ita-
lijanska državljana, ki sta
pred svojim podvigom
očitno dobro načrtovala
vsako podrobnost. Tudi
pot svojega bega, ki za tis-
te, ki ne poznajo dobro is-
trskega zaledja, ni prav
enostavna. Tarče verjetno
nista izbrala naključno,
poti tudi ne. In zagotovo
nista bila v Sloveniji na
turističnem obisku ter se
mimogrede domislila, da
bi še malo ropala. Še po-
sebej glede na to, da sta
bila dobro oborožena.

Zgodba, ki se je razple-
tla hitro, bi lahko imela
tudi dramatične posledice:
za zaposlene v banki, za
ljudi, ki so v tistem tre-
nutku prišli urejat svoje
denarne zadeve, za poli-
ciste, ki so nevarna ropar-
ja lovili.

Vse bolj prihajajo do
izraza negativne posledice
evropskega “prostega pre-
toka oseb in blaga”. Kajti
v č e ra j šnji rop ni bil prvi, v
katerem so na Primor-
skem delovali Italijani.
Spomnimo se samo serij-
skih ropov zlatarn. In tisti,
ki spremljajo kriminalno
dogajanje v Italiji, dobro
vedo, kako brutalni so
lahko tamkajšnji storilci.

Jasno je, da Italijana
nista ropala zato, ker ne
bi imela česa dati v usta.
In morda se bo med na-
daljnjim postopkom celo
izkazalo, da to ni bil njun
prvi in edini podvig na
slovenskih tleh.

Silva
Križman

Potem ko sta oropala banko v Luciji se je za roparjema začel spektakularni lov - Pri Gažonu je krogla roparja oplazila policista - Nazadnje sta se predala policijskemu specialcu

Italijanska roparja ujeli v goščavi nad Koprom
Dobre štiri ure je včeraj trajal beg dveh
italijanskih roparjev, ki sta zjutraj oropala
banko v Luciji. Pri Gažonu je eden od njiju z
razdalje sto metrov streljal na policista. Večino
denarja sta pustila ob motorju, s katerim sta
bežala. Mlada Italijana sta po štirih urah
razumela ukaz policijskega specialca in mirno
dvignila roke.

Že po ravnanju policistov na blokadah je bilo jasno, da gre tokrat še kako zares Roparja sta skrbno izbrala tarčo in čas ropa Gažon z okolico je bil včeraj več kot tri ure popolnoma obkoljen in blokiran

LUCIJA, GAŽON * Ed e n
najbolj spektakularnih ro-
pov v zadnjih letih se je v
včeraj po 9.30. V posloval-
nico Banke Koper v trgovsko
poslovnem centru v Luciji
sta vstopila dva mlajša
moška z rutama čez obraz.
Eden je izza pasu pasu po-
tegnil pištolo, v italijanščini
nekaj strankam ukazal, naj
se poberejo v kot, drugi pa je
medtem z macolo razbil ste-
klo nad blagajniškim pul-
tom.

Oba sta nato preskočila
pult, uperila pištolo proti
uslužbencem in zahtevala

denar. Med pobiranjem de-
narja sta tudi udarila us-
lužbenko in uslužbenca
banke. Kot je povedal vodja
koprskih kriminalistov
Dean Jurič se je predvsem
uslužbenka roparjema po-
gumno postavila po robu in
jima preprečila, da bi prišla
še do večje količine denarja,
ne da bi roparja to opazila.
Fizično se jima sicer ni upr-
la, jima pa je preprečila do-
stop do delov trezorja.

Koliko denarja sta vzela,
na policiji včeraj še niso po-
vedali, prav tako o višini ple-
na molčijo na Banki Koper.

Z banke so nam sicer po-
vedali, da je bilo v prostoru
takrat deset strank, da sta
roparja oklofutala oba us-
lužbenca, da pa ju nista ra-
nila.

Roparja sta sicer pobrala
denar s pulta in iz trezorja
banke, ga stlačila v vreče,
preskočila pult in zbežala
proti motorju, ki sta ga par-
kirala na drugi strani ceste.
Tam sta zajahala rdeč beem-
vejev kros motor z nemško
registrsko tablico in odbr-
zela čez križišče proti Ma-
liji.

Krogla brez moči

Medtem je koprski ope-
rativno komunikacijski cen-
ter ob 9.41 prejel klic o ropu
in nemudoma obvestil vse
patrulje na terenu. Po neu-
radnih informacijah naj bi
ena od patrulj opazila dvo-
jico na drvečem rdečem

kros motorju in obvestila, v
katero smer sta se odpeljala.
Ker sta roparja govorila ita-
lijansko, so policisti pravil-
no sklepali, da se skušata
čim prej prebiti do italijan-
ske meje.

V nekaj minutah je po-
licija že postavila blokade

Domnevna pot (črna), po kateri sta mimo glavnih cest bežala roparja od Lucije proti meji

na cestah proti Kopru, eno
tudi pri Gažonu. Približno
20 minut po obvestilu OKC
sta se roparja na motorju
pripeljala do Gažona in za-
gledala policiste. Še preden
so ju ti sploh začeli usta-
vljati, je voznik ustavil mo-
tor, eden od njiju pa je na
policiste celo streljal. “Iz s t re -
lil je najmanj štiri naboje,
eden pa je po odboju, naj-
verjetneje od kamnitega zi-
du, zadel policista v nogo.
Na srečo ga krogla ni huj
pošk o d ova l a ,” je povedal Ju-
r ič.

Roparja sta nato naglo
obrnila in zbežala v smer, od
koder sta se pripeljala, ter
zavila na prvo makadamsko
pot. Po približno sto metrih
vo žnje po kolovozu sta mo-
tor pustila in zbežala peš. Ni
še znano, ali sta na kolovozu
padla ali sta motor name-
noma odvrgla in beg na-
daljevala peš.

Bankovci v travi

Policisti so motor hitro
našli, ob njem pa dve torbi
denarja. Ena je ležala tik ob

motorju, druga pa nekaj
metrov stran. Del denarja iz
torb naj bi se tudi razstresel
po tleh. Ob motorju so našli
tudi predmete, ki sta jih
uporabila med ropanjem,
niso pa našli orožja, zato je
lov roparjev postal še toliko
bolj nevaren.

Koprskim policistom in
kriminalistom so priskočile
na pomoč vse razpoložl j i ve
patrulje policijske uprave, z

Brnika sta prileteli tudi po-
sadki z dvema policijskima
helikopterjema in pregle-
dovali teren med Gažonom
in Koprom, zaradi težko
prehodnega, zaraščenega
terena pa so poklicali na
pomoč tudi specialno eno-
to policije. V Koper je prihi-
telo 15 specialcev, ki so

začeli prečesavati teren ob
12.30.

Razumela po
slovensko “St o j ! ”

Ob 13.55 je pripadnik
specialne enote sporočil,
da so v gozdu med obema
šmarskima cestama našli
in prijeli oba roparja. Po
neuradnih informacijah
naj bi se pred tem skrivala v

neki baraki, ko so ju spe-
cialci prijeli, pa sta se pre-
bijala skozi gozd. “Pre d a l a
sta se mirno, na poziv pri-
padnika specialne enote sta
dvignila roke, za pasom pa
sta še vedno imela orožj e ,”
je pojasnil Jurič. Zaradi in-
teresa preiskave ni hotel
povedati, kakšno orožje sta

imela pri sebi, neuradno pa
naj bi imela dve pištoli in
avtomatsko pištolo škorpi-
jon.

Jurič je bil včeraj zado-
voljen s potekom akcije in
predvsem s hitrim prijetjem
roparjev. Poudaril je, da je

šlo za hitro in obsežno ak-
cijo policije, v kateri je so-
delovalo 15 pripadnikov
specialne enote, posadki z

dvema helikopterjema, vse
ra z p o l o žljive enote koprske
uprave, obvestili pa so tudi
hr vaške in italijanske kole-
ge. “Glede na hitro obvestilo
smo pravočasno izvedli blo-
kade in bili uspešni. Zah-
valil bi se tudi medijem, ki so
objavili opozorilo do-
mačinom in tujcem, saj smo
upravičeno sklepali, da bi
lahko roparja napadla,
ukradla vozila in nadalje-
vala beg,” je dejal Jurič.

DANIJEL CEKKriminalist je označil sledove streljanja na policista

Italijanskima roparje-
ma grozi ovadba za
o b o ro žen rop (za-
g ro žena kazen od treh
do 15 let zapora), eden
od njiju bo zaradi
streljanja na policista
najverjetneje ovaden
za poskus umora (za-
g ro žena kazen najma-
nj 15 let zapora), oba
pa bodo ovadili še za
nezakonito posest
o ro žja (zagrožena ka-
zen do petih let za-
p o ra ) .

Roparja sta Italijana z območja Bergama, stara 22 in 24
let. Čeprav sta veliko denarja pustila ali izgubila ob
motorju, sta ga ob aretaciji imela še vedno veliko pri
sebi. Koprski kriminalisti včeraj še niso uspeli ugo-
toviti, ali sta mladeniča znana policistom v Italiji, so pa
ugotovili, da je bil nemški motor ukraden v Italiji. Po
aretaciji so ju odpeljali na policijsko postajo v Lucijo,
kjer ju bodo še danes imeli v pridržanju.

Policija je prek medijev opozorila domačine, ki živijo
med staro in novo Šmarsko cesto, naj ne hodijo iz hiš,
naj zaklenejo svoja vozila, da jih roparji ne bi ukradli in
z njimi zbežali, in naj bodo tudi sicer previdni.
Medtem so številne policijske patrulje blokirale obe
Šmarski cesti in ob uperjenem orožju temeljito pre-
gledale sleherni avto ter potnike.

Dean Jurič pojasnjuje prva dejstva ropa četrt ure po privedbi roparjev na policijsko postajo v Lucijo

Za roparji so oprezali iz zraka, na tleh pa so jih iskali policisti s psi, policisti, kriminalisti in
specialci. Posebej so si ogledovali zvrnjen motor (na dnu fotografije)
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Potek dogodkov: *
09.38 - roparja vstopita v prostore banke
09.41 - roparja zapustita banko
09.41 - obveščen OKC
09.45 - postavljene prve blokade
10.01 - roparja streljata na policista v Gažonu
10.05 - policisti najdejo zvrnjen motor
10.40 - območje začne preletavati helikopter
12.30 - teren začnejo prečesavati specialci
13.55 - specialec sporoči, da sta roparja vklenjena

* rekonstrukcija na podlagi uradnih virov ter naših opažanj in ocen
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KO M E N TA R

Kot v
filmu ...

Ne, v okolici Kopra
včeraj niso snemali filma.
Prvi delovni dan po po-
daljšanem koncu tedna se
je približno uro po odpr-
tju lucijske poslovne enote
Banke Koper začel z obo-
ro ženim ropom. In na-
daljeval z lovom na po-
begla roparja, vrednim
filmskega scenarija. Re-
zultat? Prijeta roparja,
banka je denar dobila na-
zaj. Primer so rešili v sko-
rajda rekordnem času.

Mnogi vozniki, ki so se
včeraj znašli v nepregled-
nih kolonah na istrskih
cestah, so se spraševali, kaj
se dogaja. Ob pogledu na
policijske blokade je bilo
jasno, da nekaj zelo resne-
ga, saj sta nad širšim ob-
močjem Kopra krožila kar
dva helikopterja. Obroč
okoli dveh roparjev, ki sta
med begom tudi streljala
na policiste in enega rani-
la, je postajal vse tesnejši.
In se zgodaj popoldne do-
končno sklenil.

V policijskem pri-
držanju sta končala ita-
lijanska državljana, ki sta
pred svojim podvigom
očitno dobro načrtovala
vsako podrobnost. Tudi
pot svojega bega, ki za tis-
te, ki ne poznajo dobro is-
trskega zaledja, ni prav
enostavna. Tarče verjetno
nista izbrala naključno,
poti tudi ne. In zagotovo
nista bila v Sloveniji na
turističnem obisku ter se
mimogrede domislila, da
bi še malo ropala. Še po-
sebej glede na to, da sta
bila dobro oborožena.

Zgodba, ki se je razple-
tla hitro, bi lahko imela
tudi dramatične posledice:
za zaposlene v banki, za
ljudi, ki so v tistem tre-
nutku prišli urejat svoje
denarne zadeve, za poli-
ciste, ki so nevarna ropar-
ja lovili.

Vse bolj prihajajo do
izraza negativne posledice
evropskega “prostega pre-
toka oseb in blaga”. Kajti
v č e ra j šnji rop ni bil prvi, v
katerem so na Primor-
skem delovali Italijani.
Spomnimo se samo serij-
skih ropov zlatarn. In tisti,
ki spremljajo kriminalno
dogajanje v Italiji, dobro
vedo, kako brutalni so
lahko tamkajšnji storilci.

Jasno je, da Italijana
nista ropala zato, ker ne
bi imela česa dati v usta.
In morda se bo med na-
daljnjim postopkom celo
izkazalo, da to ni bil njun
prvi in edini podvig na
slovenskih tleh.

Silva
Križman

Potem ko sta oropala banko v Luciji se je za roparjema začel spektakularni lov - Pri Gažonu je krogla roparja oplazila policista - Nazadnje sta se predala policijskemu specialcu

Italijanska roparja ujeli v goščavi nad Koprom
Dobre štiri ure je včeraj trajal beg dveh
italijanskih roparjev, ki sta zjutraj oropala
banko v Luciji. Pri Gažonu je eden od njiju z
razdalje sto metrov streljal na policista. Večino
denarja sta pustila ob motorju, s katerim sta
bežala. Mlada Italijana sta po štirih urah
razumela ukaz policijskega specialca in mirno
dvignila roke.

Že po ravnanju policistov na blokadah je bilo jasno, da gre tokrat še kako zares Roparja sta skrbno izbrala tarčo in čas ropa Gažon z okolico je bil včeraj več kot tri ure popolnoma obkoljen in blokiran

LUCIJA, GAŽON * Ed e n
najbolj spektakularnih ro-
pov v zadnjih letih se je v
včeraj po 9.30. V posloval-
nico Banke Koper v trgovsko
poslovnem centru v Luciji
sta vstopila dva mlajša
moška z rutama čez obraz.
Eden je izza pasu pasu po-
tegnil pištolo, v italijanščini
nekaj strankam ukazal, naj
se poberejo v kot, drugi pa je
medtem z macolo razbil ste-
klo nad blagajniškim pul-
tom.

Oba sta nato preskočila
pult, uperila pištolo proti
uslužbencem in zahtevala

denar. Med pobiranjem de-
narja sta tudi udarila us-
lužbenko in uslužbenca
banke. Kot je povedal vodja
koprskih kriminalistov
Dean Jurič se je predvsem
uslužbenka roparjema po-
gumno postavila po robu in
jima preprečila, da bi prišla
še do večje količine denarja,
ne da bi roparja to opazila.
Fizično se jima sicer ni upr-
la, jima pa je preprečila do-
stop do delov trezorja.

Koliko denarja sta vzela,
na policiji včeraj še niso po-
vedali, prav tako o višini ple-
na molčijo na Banki Koper.

Z banke so nam sicer po-
vedali, da je bilo v prostoru
takrat deset strank, da sta
roparja oklofutala oba us-
lužbenca, da pa ju nista ra-
nila.

Roparja sta sicer pobrala
denar s pulta in iz trezorja
banke, ga stlačila v vreče,
preskočila pult in zbežala
proti motorju, ki sta ga par-
kirala na drugi strani ceste.
Tam sta zajahala rdeč beem-
vejev kros motor z nemško
registrsko tablico in odbr-
zela čez križišče proti Ma-
liji.

Krogla brez moči

Medtem je koprski ope-
rativno komunikacijski cen-
ter ob 9.41 prejel klic o ropu
in nemudoma obvestil vse
patrulje na terenu. Po neu-
radnih informacijah naj bi
ena od patrulj opazila dvo-
jico na drvečem rdečem

kros motorju in obvestila, v
katero smer sta se odpeljala.
Ker sta roparja govorila ita-
lijansko, so policisti pravil-
no sklepali, da se skušata
čim prej prebiti do italijan-
ske meje.

V nekaj minutah je po-
licija že postavila blokade

Domnevna pot (črna), po kateri sta mimo glavnih cest bežala roparja od Lucije proti meji

na cestah proti Kopru, eno
tudi pri Gažonu. Približno
20 minut po obvestilu OKC
sta se roparja na motorju
pripeljala do Gažona in za-
gledala policiste. Še preden
so ju ti sploh začeli usta-
vljati, je voznik ustavil mo-
tor, eden od njiju pa je na
policiste celo streljal. “Iz s t re -
lil je najmanj štiri naboje,
eden pa je po odboju, naj-
verjetneje od kamnitega zi-
du, zadel policista v nogo.
Na srečo ga krogla ni huj
pošk o d ova l a ,” je povedal Ju-
r ič.

Roparja sta nato naglo
obrnila in zbežala v smer, od
koder sta se pripeljala, ter
zavila na prvo makadamsko
pot. Po približno sto metrih
vo žnje po kolovozu sta mo-
tor pustila in zbežala peš. Ni
še znano, ali sta na kolovozu
padla ali sta motor name-
noma odvrgla in beg na-
daljevala peš.

Bankovci v travi

Policisti so motor hitro
našli, ob njem pa dve torbi
denarja. Ena je ležala tik ob

motorju, druga pa nekaj
metrov stran. Del denarja iz
torb naj bi se tudi razstresel
po tleh. Ob motorju so našli
tudi predmete, ki sta jih
uporabila med ropanjem,
niso pa našli orožja, zato je
lov roparjev postal še toliko
bolj nevaren.

Koprskim policistom in
kriminalistom so priskočile
na pomoč vse razpoložl j i ve
patrulje policijske uprave, z

Brnika sta prileteli tudi po-
sadki z dvema policijskima
helikopterjema in pregle-
dovali teren med Gažonom
in Koprom, zaradi težko
prehodnega, zaraščenega
terena pa so poklicali na
pomoč tudi specialno eno-
to policije. V Koper je prihi-
telo 15 specialcev, ki so

začeli prečesavati teren ob
12.30.

Razumela po
slovensko “St o j ! ”

Ob 13.55 je pripadnik
specialne enote sporočil,
da so v gozdu med obema
šmarskima cestama našli
in prijeli oba roparja. Po
neuradnih informacijah
naj bi se pred tem skrivala v

neki baraki, ko so ju spe-
cialci prijeli, pa sta se pre-
bijala skozi gozd. “Pre d a l a
sta se mirno, na poziv pri-
padnika specialne enote sta
dvignila roke, za pasom pa
sta še vedno imela orožj e ,”
je pojasnil Jurič. Zaradi in-
teresa preiskave ni hotel
povedati, kakšno orožje sta

imela pri sebi, neuradno pa
naj bi imela dve pištoli in
avtomatsko pištolo škorpi-
jon.

Jurič je bil včeraj zado-
voljen s potekom akcije in
predvsem s hitrim prijetjem
roparjev. Poudaril je, da je

šlo za hitro in obsežno ak-
cijo policije, v kateri je so-
delovalo 15 pripadnikov
specialne enote, posadki z

dvema helikopterjema, vse
ra z p o l o žljive enote koprske
uprave, obvestili pa so tudi
hr vaške in italijanske kole-
ge. “Glede na hitro obvestilo
smo pravočasno izvedli blo-
kade in bili uspešni. Zah-
valil bi se tudi medijem, ki so
objavili opozorilo do-
mačinom in tujcem, saj smo
upravičeno sklepali, da bi
lahko roparja napadla,
ukradla vozila in nadalje-
vala beg,” je dejal Jurič.

DANIJEL CEKKriminalist je označil sledove streljanja na policista

Italijanskima roparje-
ma grozi ovadba za
o b o ro žen rop (za-
g ro žena kazen od treh
do 15 let zapora), eden
od njiju bo zaradi
streljanja na policista
najverjetneje ovaden
za poskus umora (za-
g ro žena kazen najma-
nj 15 let zapora), oba
pa bodo ovadili še za
nezakonito posest
o ro žja (zagrožena ka-
zen do petih let za-
p o ra ) .

Roparja sta Italijana z območja Bergama, stara 22 in 24
let. Čeprav sta veliko denarja pustila ali izgubila ob
motorju, sta ga ob aretaciji imela še vedno veliko pri
sebi. Koprski kriminalisti včeraj še niso uspeli ugo-
toviti, ali sta mladeniča znana policistom v Italiji, so pa
ugotovili, da je bil nemški motor ukraden v Italiji. Po
aretaciji so ju odpeljali na policijsko postajo v Lucijo,
kjer ju bodo še danes imeli v pridržanju.

Policija je prek medijev opozorila domačine, ki živijo
med staro in novo Šmarsko cesto, naj ne hodijo iz hiš,
naj zaklenejo svoja vozila, da jih roparji ne bi ukradli in
z njimi zbežali, in naj bodo tudi sicer previdni.
Medtem so številne policijske patrulje blokirale obe
Šmarski cesti in ob uperjenem orožju temeljito pre-
gledale sleherni avto ter potnike.

Dean Jurič pojasnjuje prva dejstva ropa četrt ure po privedbi roparjev na policijsko postajo v Lucijo

Za roparji so oprezali iz zraka, na tleh pa so jih iskali policisti s psi, policisti, kriminalisti in
specialci. Posebej so si ogledovali zvrnjen motor (na dnu fotografije)
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Potek dogodkov: *
09.38 - roparja vstopita v prostore banke
09.41 - roparja zapustita banko
09.41 - obveščen OKC
09.45 - postavljene prve blokade
10.01 - roparja streljata na policista v Gažonu
10.05 - policisti najdejo zvrnjen motor
10.40 - območje začne preletavati helikopter
12.30 - teren začnejo prečesavati specialci
13.55 - specialec sporoči, da sta roparja vklenjena

* rekonstrukcija na podlagi uradnih virov ter naših opažanj in ocen
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Nedelo, 21. avgusta 2011

 Lesce
Gorenjsko preplavili hrošči

T
radicionalnega mednarodnega 
srečanja vozil z zračno 

hlajenimi motorji se je v zadnjih 
dneh v Lescah udeležilo okoli 270 
lastnikov, ki so na ogled pripeljali 
svoje jeklene konjičke. Poleg 
druženja je srečanje namenjeno 
tudi uživanju v vožnji po gorenjskih 
cestah in spoznavanju krajev in 
turističnih zanimivosti, je povedal 
Jože Felicijan, predsednik VW 
hrošč kluba Slovenija. Največ 
udeležencev je iz Slovenije, v goste 
pa so se pripeljali še iz 11 držav. Med 
vozili na srečanju je bil najstarejši 
volkswagnov hrošč, star kar 57 let, 
iz Avstrije pa so pripeljali obnovljen 
poštni avto z zračno hlajenim 
motorjem, ki so ga uporabljali v Švici 
in velja za redkost. Med drugim pa je 
bilo tik ob leškem letališču mogoče 
opaziti tudi precej predelanih 
vozil. Jože Felicijan je pojasnil, da 

je legendarni volkswagnov hrošč zaradi tehnične zasnove za relativno malo denarja primeren za predelave, hkrati 
pa vzdrževanje zaradi razmeroma preproste tehnologije ni zahtevno, niti drago. Ob tem je še dejal, da se srečanj 
lastnikov tovrstnih vozil v nasprotju z motorističnimi klubi lahko udeležijo cele družine. Zato je med udeleženci 
mogoče srečati tako starejše kot tudi najmlajše. Bl. R.

Foto Blaž Račič

Protibombni oddelek specialcev
Slovenija

Prvi gre v akcijo robot
Pripadniki slovenske specialne 
enote so izurjeni za najtežje 
varnostne naloge. Zadnja resna 
akcija, ki so jo izvedli, je bilo iskanje 
surovih roparjev, ki sta se lotila 
poslovalnice Banke Koper v Luciji 
in med begom orožje uperila v 
policiste ter izstrelila svinčene 
krogle. A specialci v svojih vrstah 
nimajo le policistov, ki zamaskirani 
in do zob oboroženi preganjajo 
kriminalce, temveč tudi takšne, 
katerih delo je prav tako lahko zelo 
adrenalinsko, a malo bolj umirjeno. 
Ukvarjajo se s protibombno zaščito.

Naloga tega oddelka je operativno 
in neposredno izvajanje nalog 

protibombne zaščite, pirotehnič-
nih in protibombnih pregledov ter 
bombnih preiskav. Zmotno je mi-
šljenje, da se ukvarjajo z najdenimi 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 
ki so še vedno posejana po Sloveniji, 
predvsem na območju soške fronte. 
Uničenje takšnih bomb je namreč 
naloga civilne zaščite, a jim proti-
bombni specialci brez težav priskoči-
jo na pomoč, ko je to potrebno. Sicer 
pa se oddelek bolj posveča razstre-
livom in bombam, ki jih najdejo pri 
preiskovanju kaznivih dejanj.

Oddelek šteje 17 izurjenih polici-
stov za protibombno zaščito, ki po ve-
čini vsi prihajajo iz drugih oddelkov 
specialne enote. So edini v Sloveniji 
usposobljeni za izvajanje teh nalog in 
seveda edini, ki se s tem tudi ukvar-
jajo. V nasprotju s kolegi iz specialne 
enote pri svojem delu načeloma niso 
zamaskirani.

Nepogrešljiva igrača
Za varno delo imajo posebno opre-

mo in obleko. Marsikaj lahko raz-
krijejo s prenosnim rentgenom, pri 
rokovanju s sumljivim paketom pa 
si nadenejo posebno zaščitno proti-
bombno obleko, ki jih lahko reši pred 
najhujšim, če peklenski stroj slučaj-
no pokaže zobe. Da je ne oblečejo le 
zaradi lepšega, pove že dejstvo, da 

je delo v njej vse prej kot prijetno. 
Obleka tehta kakšnih 35 kilogramov, 
da ima bombni strokovnjak jasen po-
gled, pa skrbi prezračevanje v čeladi 
in gretje stekla, da se vizir ne rosi. 
Ima pa še tako vrhunska obleka veli-
ko pomanjkljivost – prsti so povsem 
nezaščiteni, saj bi bilo z okornimi ro-
kavicami nemogoče delati. Če razme-
re dopuščajo, si pomagajo s posebno 
manipulatorsko roko.

Ko menijo, da bodo položaj lahko 
rešili na daljavo, se sumljivim pa-
ketom in napravam ne približujejo, 
temveč v boj pošljejo nepogrešlji-

vega sodelavca in najljubšo igračo 
– robota. Slovenski specialci se lah-
ko pohvalijo z enim najsodobnejših 
robotov, narejenim prav za rokova-
nje z razstrelivi. Upravljajo ga lahko 
brezžično, kadar teren to dopušča, 
za območje z ovirami (denimo zi-
dovi ali hišami) pa je primernejši 
kabelski način krmiljenja. Medtem 
ko v boj pošljejo stroj, je šofer brez 
težav na varnejši strani, saj ima ro-
bot nameščenih pet kamer, s kateri-
mi ga usmerjajo. Kamera je tudi na 
vodnem topu, s katerim običajno 
razstrelijo sumljive predmete.

Mitja Felc

Foto Ljubo Vukelič

Slovenski specialci se lahko pohvalijo z enim najmodernejših protibombnih 
robotov.

Največ je protibombnih pregledov
Policija je pristojna za eksplozivna sredstva, ki so predmet kaznivih dejanj 
ali prekrškov ter druga sredstva, ki so jim predana, pa niso posledica 
vojaških aktivnosti. Oddelek za protibombno zaščito specialne enote 
policije si je v letih od 2005 do 2010 ogledal 54 krajev eksplozij, ki jih 
je obravnavala policija. Stokrat so posredovali, ko so menili ali sumili, 
da je neki puščen predmet lahko eksplozivna naprava. V tem času so 
deaktivirali 20 peklenskih strojev. Ko so njihovi kolegi v modrem ali drugi 
državni organi pri svojem delu in pri hišnih preiskavah našli eksplozivna 
sredstva in pirotehniko, so jim na pomoč priskočili 323-krat. Največ je bilo 
protibombnih pregledov. Kar 1912 so jih našteli v petih letih. To izvajajo 
predvsem ob obiskih varovanih oseb ali na večjih javnih prireditvah.

Na kratko

Črni Vrh nad Idrijo
Motorist s helikopterjem v bolnišnico
V

ožnja z motorjem po gozdni poti v Črnem Vrhu nad Idrijo se je 
včeraj slabo končala za mlajšega moškega. Ta je tako silovito padel, 

da je reševalna ekipa na terenu ocenila, da mora na pomoč priskočiti 
helikopterska enota nujne medicinske pomoči. Kako resne so poškodbe, še 
ni znano. R. N.

Maribor
V križišču trčila tri vozila
V

čeraj zjutraj okrog 5.30 je na križišču Titove in Ulice Pariške komune v 
Mariboru močno počilo. V nesreči so bila udeležena tri osebna vozila, 

mariborski poklicni gasilci pa so morali eno poškodovano osebo rešiti iz 
objema pločevine. Na kraj dogodka so prihiteli tudi reševalci, ki so dva 
poškodovana odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center. R. N.

Nova Gorica
Porezal ju je po vratu
M

ožje postave iščejo neznanega napadalca, ki se je v petek ob 20.40 z 
nožem lotil dveh moških, starih 38 in 43 let. S policije so sporočili, da 

se je napad zgodil v parku ob avtobusni postaji v Novi Gorici. Za zdaj se ve 
le, da je moška napadel z nožem in ju porezal po vratu. Za njim se je izgubila 
vsaka sled, reševalci pa so poškodovana moška odpeljali na zdravljenje v 
šempetrsko bolnišnico. R. N.

Tolmin
Mladca sta se zaplezala
V

eč sreče kot pameti sta imela mladoletnika, ki sta se včeraj malo 
po deseti uri dopoldne zaplezala na južnem pobočju Mrzlega vrha 

nad Tolminom. Na pomoč so prišli tolminski gorski reševalci, ki so jima 
pomagali pri sestopu in poskrbeli za prevoz v dolino. Na srečo se ni nihče 
poškodoval. R. N.

Nova Gorica
Na delu je bil spreten dolgoprstnež
K

ako prebrisani in spretni znajo biti goljufi, je predvčerajšnjim okoli 
14. ure dokazal neznanec, po podatkih policije star od 40 do 50 let 

in močnejše postave. Moški je v eni od trafik v Novi Gorici naročil škatlico 
cigaret marlboro in prodajalki izročil 200 evrov. Ko mu je ta preostanek vrnila, 
je sklenil, da ne bo kadil. Zahteval je nazaj svojih 200 evrov, kar je prodajalka 
tudi storila. Ko mu je vračala denar, ji je izročil cigarete. Sprva je bilo vse 
videti v najlepšem redu, a je prodajalka pozneje ugotovila, da ji manjka sto 
evrov. Neznanec se je na goljufijo najbrž dobro pripravil, saj je bila takrat 
pri trafiki gneča, zato prodajalka ni bila dovolj pozorna, kdaj mu jo je sploh 
uspelo pretentati. Moški je za zdaj res bogatejši za sto evrov, a če ga policisti 
izsledijo, se bo kazenski ovadbi težko izognil. R. N.

Split 
Jeklenka poškodovala 64-letnega Slovenca
V 

kraju Gdinj na Hvaru je predvčerajšnjim zvečer okrog 22. ure 
eksplodirala plinska jeklenka in poškodovala 64-letnega Slovenca. 

Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v splitsko bolnišnico, kjer so 
ugotovili, da ima po obrazu, rokah in nogah opekline druge stopnje. Moški ni 
v smrtni nevarnosti. Zakaj je jeklenko razneslo, bo pokazala preiskava. R. N.

Ni prišel po ribe
Neznanca, ki je v noči na petek vlomil v ribarnico v Novi Gorici, ribe niso kaj prida zanimale. Bolj ga je mikala blagajna, 
zato jo je pograbil pod pas in z njo izginil v noč. Lastnika je oškodoval za okoli 550 evrov. R. N.

Izdajo knjižic je podprla

Delo, d. d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, 540349

Ekskluzivne zgodbe 
za Delove bralce!

Kresnikovi nominiranci in zmagovalci 
so letos pripravili deset zgodb, 
ki jih bomo objavili v posebni knjižici, 
priloženi k časniku Delo. 

Vsak petek od 1. julija vam bodo 
ekskluzivne pripovedi krajšale 
poletne konce tedna.

H komu se vračajo duhovi preteklosti, 
kdo se je zaljubil v neznanko, 
kako se vila pripravlja na poletje 
in zakaj je lahko ljubezen močnejša 
od časa, odkrijte v poletnih zgodbah.

Nedelo, 21. 8. 2011
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��	���– Celjski kajakaši so že skoraj
obupali, da bodo obdolženci, ki so
vlomili v staro čolnarno na Špici,
sploh kdaj stopili na zatožno klop.
Od vloma in požara, ki ga je zanetil
eden izmed treh obdolženih, je mi-
nilo že pet let, pa v tem času okrožno
sodišče v Celju ni razpisalo niti ene
glavne obravnave. Nič čudnega torej,
da so celjski kajakaši s predsed-
nikom Dušanom Kondo ra zo č a ra n i
nad počasnostjo sodnih mlinov. Kot
kaže, pa bodo na celjskem sodišču
zadevo kmalu vzeli iz predala. Na
Dnevnikovo vprašanje, kdaj name-
rava sodišče začeti sojenje, so iz

urada okrožnega sodišča v Celju
sporočili, da bo glavna obravnava po
besedah sodnice Romane Gradič
razpisana predvidoma konec leto-
šnjega leta.

Spomnimo naj, da so trije osem-
najstletni fantje v začetku junija 2006
vlomili v staro čolnarno na Špici v
Celju. Pokradli so vse, kar se je dalo
odnesti, vendar so imeli smolo, saj se
je eden izmed njih na steklovini
porezal in zakrvavel. Na sojenju bo
morda prvoobtoženi M.L.G. pojas-
nil, zakaj je pred odhodom iz čol-
narne zanetil še požar. S tem je
namreč klubu povzročil ogromno
škodo. Ognjeni zublji so takoj zajeli
leseno zgradbo, ki je zagorela kakor
bakla. Z njo vred je zgorelo okoli 50
kajakov, hangar, vesla, čelade, rešilni

jopiči, računalniki in vsa oprema v
bifeju. Ostala sta jim samo dva ka-
jaka, ki sta bila v času požara na
Šmartinskem jezeru. Sprva so sumili,
da je požar povzročila napaka na
električni napeljavi, potem pa so
kriminalisti ugotovili, da je ogenj
nekdo podtaknil. Vlomilsko trojico
so kmalu ujeli in ji celo zasegli
nakradeno blago. Po neuradnih po-
datkih so fantje hitro priznali krivdo,
saj so se zavedali, da je eden izmed
njih na kraju požara pustil sledove
krvi. D. J. in K. H. sta menda še
posebej obžalovala svoje nespamet-
no početje, saj sta bila nekaj časa
tudi sama kajakaša in sta dobro
poznala tako čolnarno kot ostale
kolege iz kluba.
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������ – Nova prometna zakonodaja je
od julija dalje povzročila, da je na
Gorenjskem začelo hoditi peš več kot
100 voznikov. Policisti PU Kranj so
namreč letos zasegli že 133 vozil,
rekorder pa je Gorenjec, ki mu je
policija kot stalnemu kršitelju zase-
gla že 4 avtomobile.

»Od prvega julija dalje so policisti v
dobrih dveh mesecih zasegli 70 vozil,
prej pa v več kot pol leta skoraj prav
toliko. Po prejšnjih predpisih so brez
vozila ostali predvsem vozniki, ki so
stalno kršili predpise in bili pri tem
dobesedno brez slehernih zadržkov.
Zdaj so stvari postale drugačne –
policisti se za takšen ukrep odločajo
tudi zaradi vožnje pod vplivom al-
kohola ali brez vozniškega dovo-
ljenja,« je povedal Leon Keder, pred-
stavnik za stike z javnostjo PU Kranj.

Samo v letošnjem avgustu so po-
licisti zasegli 40 vozil, to pa je v pri-

merjavi z vsem lanskim letom (85
zaseženih) res velika številka. »Ob-
dolžilni predlog pomeni tudi konec
postopka za policijo in potem o za-
seženih vozilih odloča sodišče,« je
poudaril Keder. Jasno pa je, da je do
takrat vozilo shranjeno – o tem pa
policija iz razumljivih razlogov ne-
rada daje podatke. Po navadi vozila
hranijo celo zunaj Gorenjske, seveda
pa so glede tega sklenjene pogodbe o
začasnem shranjevanju vozil. Opaziti
je, da se sicer hudi kršitelji name-
noma vozijo z vozili brez tehničnega
pregleda oziroma s takimi, ki de-
jansko nimajo tržne vrednosti.

Velika večina je osebnih vozil, od
julija dalje pa največ Gorenjcev os-
tane brez vozila, ker se vozijo brez
vozniškega dovoljenja (tudi mlado-
letni!). Izstopajo pa konci tedna, ko
policisti s poostrenim nadzorom se-
rijsko zasegajo vozila tudi zaradi vož-
nje pod vplivom alkohola. Našteli
smo celo osem zasegov v nekaj
dneh.

���������
	���	���
���������������
����	������ ������� ������ – Ok o l i
avtopralnice Montana in istoi-
menskega bara na Toplarniški ulici
1A v ljubljanskih Mostah (nasproti
Hoferja) so policisti včeraj po-
tegnili policijski trak in izvedli
hišno preiskavo.

Izkazalo se je, da je akcija v
Mostah del širše kriminalistične
preiskave kaznivih dejanj s po-
dročja prepovedanih drog, ki jo
vodi murskosoboška policijska
uprava, kriminalistične akcije pa
so včeraj potekale tako v Prek-
murju kot tudi na območju lju-
bljanske policijske uprave.

Ko smo za pojasnila poklicali
tudi v ljubljansko avtopralnico, se
nam je na telefon oglasil eden od
zaposlenih, ki je bil z informa-

cijami izjemno skop: »Nič ne bo-
mo komentirali, šefa pa ni.« Tis-
kovni predstavnik murskosoboš-
kih policistov Jožef Prša nam je
potrdil, da akcija poteka zaradi
trgovanja s prepovedanimi dro-
gami.

Neuradno nam je uspelo iz-
vedeti še, da naj bi bile povod za
širšo akcijo aretacije uličnih uži-
valcev heroina v Prekmurju, od
katerih naj bi sledi policiste pri-
peljale do ljubljanskih dobavi-
teljev opojnega rjavega prahu. Po-
licisti nam tudi pozno popoldne še
niso želeli pojasniti, koliko hišnih
preiskav so izvedli in koliko osu-
mljencev pridržali, saj je bila ak-
cija še v teku. 	 �����
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�������������– Odvetniki obtoženih si še
zmeraj vztrajno prizadevajo od-
pečatiti uradne zaznamke o zas-
lišanju pokojne bančnice Mi ro-
slave Bregant, ki je Satexovim pod-
jetnikom nekoč odobrila skoraj
1000 potrošniških in stanovanjskih
posojil. Po njihovem mnenju na-
mreč ni več bojazni, da bi se senat
Okrožnega sodišča v Mariboru
okužil z nedovoljenimi dokazi, če
bi v sodni spis prišli zapisi o tem,
kako se je aprila 1998 na policiji
zagovarjala nekdanja vodja lenar-
ške ekspoziture Nove KBM.

Kriminalisti so Bregantovo tedaj
kazensko ovadili, ker naj bi za-
grešila kaznivo dejanje zlorabe po-
ložaja ali pravic odgovorne osebe.
K storitvi tega dejanja naj bi jo

napeljevali Štefan Poštrak, Mladen
Ker in in Tomislav Ajdič. Bregan-
tova ni več doživela vložitve ob-
tožnice, ker je leta 2000 umrla v
prometni nesreči, je pa moral na-
mesto nje na zatožno klop sesti njej
nadrejeni bančnik Borut Rataj, ki
je bil do jeseni 1996 vodja sektorja
za poslovanje z občani v Novi KBM.
V omenjenih uradnih zaznamkih je
Bregantova razbremenjevala Rataja
in trdila, da ji ni nikdar naročil, da
naj odobri kredite soobtožencem.
Hkrati je razkrila več zanimivih
podrobnosti, in sicer da obstaja
posnetek njenega zaslišanja pred
službo notranje revizije banke, da
je bila v tistem času zelo zadolžena,
da je imela razmerje s Poštrakom in
da je podobna sporna izredna po-
sojila odobravala številnim drugim
podjetnikom, ne samo kreditno
nesposobni trojici iz Satexa.

Stojan Zdolšek, odvetnik pr-
voobtoženega Boruta Rataja, je na
včerajšnji glavni obravnavi pre-
dlagal javno poslušanje revizor-
kinega zaslišanja Bregantove.
Vztrajal je tudi pri predlogu, da naj
senat pod predsedovanjem Mi r-
jane Horvat Pogorelec odpečati
omenjene uradne zaznamke.
Okrožna državna tožilka Bo j a n a
Po d g o re l e c je temu nasprotovala in
se je pri tem sklicevala na določila
zakona o kazenskem postopku, ki
odpečatenja tovrstnih dokazov po
njenem prepričanju ne dovolju-
j e j o.

Zdolšek je predlagal še to, da naj
sodišče razišče odnos med Bre-
gantovo in nekdanjo sodnico Sl a-
vico Gabrovec, ki naj bi nekoč
pomagala bančnici urejati vknjižbe
v zemljiško knjigo. »Gabrovčeva je
kasneje postala višja sodnica in je
bila sodnica poročevalka v dru-

gostopenjskem senatu mariborske-
ga višjega sodišča, ki je obdolženim
dvignil kazen,« je opozoril Zdolšek
in dodal: »Po 13 letih postopka je
končno treba razčistiti to moč-
v i r j e. «

Obtoženi Rataj pa je opozoril na
še eno »sumljivo« okoliščino, ki naj
bi dopuščala dvom o verodos-
tojnosti njegovega nekdanjega
bančnega sodelavca Ivana Krašnje,
ki ga je v prvem in v ponovljenem
sodnem postopku močno obre-
menil s svojimi izjavami. »Zdaj sem
izvedel, da je bila mati sodnika
Aleksandra Karakaša, ki je pred-
sedoval prvemu prvostopenjskemu
senatu, nekoč podrejena Krašnji,«
je navajal obtoženi.

Katere dokaze bo dopustil senat,
bo predsednica Horvat-Pogorelče-
va razkrila na današnjem nadalje-
vanju sojenja.

����������
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������������– Generalni direktor policije
Janko Goršek je včeraj na Moretinih
sprejel policiste, ki so sodelovali pri
iskanju, predvsem pa ob aretaciji
roparjev banke v Luciji sredi avgusta.
Pohvalil je ekipo policistov in pou-
daril, da so ti lahko uspešni le, če
med seboj sodelujejo, se spoštujejo
in si zaupajo.

Italijanska državljana sta 16. av-
gusta dopoldne oropala bančno po-
slovalnico v Luciji. Z grožnjo z orož-
jem sta ustrahovala uslužbence ban-
ke in najmanj 11 strank v banki ter
odnesla veliko količino gotovine, na-
to pa se odpeljala z motornim ko-
lesom.

Priče so policistom povedale, da
sta zbežala po cesti iz Lucije do Seče,
kjer sta zavila na cesto proti naselju
Korte nad Izolo. Med begom sta celo
streljala na policista. V iskanje so se
nemudoma vključile vse razpoložlj-
ive policijske enote PU Koper pa tudi
vodniki službenih psov, helikopterji
in specialna enota. Okoli 14. ure so
storilca prijeli prav pripadniki spe-
cialne enote. ����

Dnevnik, 7. 9. 2011
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	�����– Na tržiškem letnem kopališču so
letošnje poletje (pravzaprav je bil zares
dober le avgust) našteli 8000 obisko-
valcev. Najverjetneje je dotrajano kopa-
lišče v takšni podobi letos zadnjič spre-
jemalo kopalce. Občina Tržič naj bi v
kratkem postala lastnica kopališča (v
skladu z dogovorom ga bo v zameno za
obnovo telovadnice Sokolnice dobila od
Splošnega športnega društva), do po-
mladi bi radi dobili gradbeno dovoljenje,
nato pa z evropskim denarjem bazenski
del prenovili, okolico pa preuredili v po-
letni kulturni center.

Dejstvo je, da je bilo preurejanje ko-
pališča doslej prav vedno najbolj vroča
politična tema, ki je Tržičane grela že
mesece pred takimi ali drugačnimi vo-
litvami. Verjetno tudi tokrat ne bo nič
drugače, je pa župan Borut Sajovic, da bi
se temu izognil, prve načrte in ideje že
takoj predstavil tudi zainteresirani jav-
nosti na javni tribuni. Odzivi, vsaj za zdaj,
niso slabi.

»Projektni biro Nadižar iz Kranja je
pripravil idejni načrt, po katerem bi ob-
novili bazen, zgradili novo strojnico, po-
stavili letni prireditveni prostor s tribu-
nami, premično streho in odrom ter ure-
dili parkirišče pod kopališčem. To bi bile
nekakšne tržiške Križanke. Gostinski del

bi ostal,« je pojasnil Sajovic. Na občini se
jim z načrti mudi, saj morajo vlogo za
gradbeno dovoljenje oddati še letos, da
ga dobijo maja prihodnje leto in ujamejo
zadnji rok za črpanje evropskih sred-
s t e v.

»Iz razpisa regij je naši občini ostalo
neizkoriščenega še 2,1 milijona evrov. S
kulturnim centrom, sem prepričan, nam
lahko uspe. Naš delež bi bil 15 odstotkov
naložbe in davek, tako da ocenjujem, da
bi morala občina sama prispevati še
okoli 700.000 evrov v treh proračunih,
kar bi lahko zmogli,« je dodal Sajovic.
Projekt bi bil lahko končan leta 2014.

Na javni tribunu je kakšnih 30 ude-
ležencev načrte sicer podprlo, mnoge
pa je zanimalo, kako kaže z možnostjo
tobogana, skakalnice, igrišč za odboj-
ko, otroškega igrišča in podobno. Naj-
več pripomb je bilo na izbiro idejnega
projektanta. »Vsi se strinjamo, da je
načrt občine dober. A radi bi videli več
idej, in ne le eno samo. Tako bi se
Tržičani lažje odločili, kaj bi radi,« je
dejal občinski svetnik Matjaž Hrgovič.
Župan Sajovic odgovarja, da je bil Na-
dižar izbran zaradi cene in ker ima
reference in da ni nujno, da bo tudi
projektant, saj naj bi tega izbrali prek
javnega razpisa. »Če bi hoteli več idej-
nih projektov ali morda celo pripraviti
arhitekturni natečaj, bi to stalo preveč
denarja in porabili bi preveč časa.«
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������ – S ponosom so v gorenjski
prestolnici pred leti sprejeli naziv, da
je Kranj »Prešernovo in univerzitetno
mesto«. Toda šele danes bodo mes-
tni svetniki v Kranju odločali o tem,
ali bo na Gorenjskem dejansko nas-
tala nova univerza.

Že leta 1958 je bila v Kranju usta-
novljena fakulteta za organizacijske
vede, ki sedaj deluje v sklopu Univer-
ze Maribor. Dekan fakultete Ma rk o
Fe r j a n pravi, da se o Gorenjski uni-
verzi v Kranju, katere del bi bila
potem fakulteta za organizacijske ve-
de, govori že dolgo časa. »Vem, da je
o tem nastalo gradivo in prav tako je
znana pot do regijske univerze. Toda
o ustanovitvah odloča državni zbor,«
je poudaril Ferjan.
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Jeseniški župan in poslanec To m a ž
Tom Mencinger v univerzi vidi pri-
ložnost za vso pokrajino: »Kranj mo-
ra kot vodilno mesto prevzeti tudi
ustrezno vlogo, v zadnjih letih je bilo
namreč precej zamujenega. O poli-
tični podpori ustanovitvi univerze ne
dvomim, tudi za Jesenice je to velika
razvojna priložnost. Na področju
zdravstva in s tem povezanim študi-
jem imamo namreč podlago, ki jo
želimo nadgraditi.« Visoka šola za
zdravstveno nego na Jesenicah je
namreč nastala že leta 2006 in letos
se je začelo preoblikovanje v medna-
rodno fakulteto.

Univerzi je naklonjen tudi blejski
župan Janez Fajfar, saj bi za Bled
pomenila razmah izobraževanja na
področju turizma: »Tu imamo tradi-

cijo in tudi možnosti.« Visoka šola za
hotelirstvo in turizem na Bledu bi na
začetku zaokrožila univerzo, ki ima
po besedah kranjskega župana
Mohorja Bogataja enotno podporo v
politiki, gospodarstvu, izobraževa-
nju in pri ljudeh na splošno.

»Lahko samo zatrdim, da Kranj
stoji za projektom, ki ni več le želja,
ampak jasno zastavljen cilj. Moji stiki
s tistimi, ki na koncu odločajo, so
pokazali, da smo pri tej zadevi Go-
renjci enkrat res enotni. Razvojna
priložnost se nam ponuja, marsikaj
že imamo, in zato sem prepričan, da
Gorenjska univerza lahko dobi pod-
poro vlade, državnega zbora, in to ne
glede na sestavo ali trenutno razmer-
je moči. Obžalujem, da do zdaj kot
pokrajina in Kranj nismo storili več, v
tem mandatu želim to nadoknaditi
in Kranj dejansko uvrstiti med uni-
verzitetna mesta,« je dejal kranjski
župan.
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O podpori v mestnem svetu v Kranju
ne gre dvomiti. Obsežno gradivo
predstavlja bodočo univerzo, ki pa
bo zagotovo doživela še kakšno ovi-
ro. Neuradno smo slišali, da naj bi si
zlasti na Štajerskem močno prizade-
vali »minirati« odhod fakultete za
organizacijske vede iz sklopa mari-
borske univerze. Matematika na-
mreč kaže, da je bila fakulteta zaradi
dobrega poslovanja v preteklosti ko-
koš, ki nese zlata jajca.

Univerzitetni kampus na Zlatem
polju v Kranju ima tudi prostorske
razvojne pogoje, na koncu pa bo
seveda treba potegniti še črto pod
račun, koliko bo kaj stalo, da bo
Gorenjska univerza postala dejstvo.
Morda že prihodnje leto ...
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��������� – Nad glavnim slovenskim
letališčem se sliši brnenje navi-
dezno ugrabljenega potniškega le-
tala, ki je po vzletu z mariborskega
letališča nenadoma skrenilo iz za-
črtane smeri in začelo namesto
proti Budimpešti leteti v smeri No-
vega mesta.

»Nekaj trenutkov po vzletu je
pilot letala oddal znak za pomoč v
sili s kodo 7500, kar pomeni ugra-
bitev letala, in s kontrolo zračnega
prometa prekinil vse stike. Iz vo-
jaškega oporišča v Cerkljah sta takoj
poleteli vojaški prestrezni letali pi-
latus PC-9, ki sta v 15-minutni
pripravljenosti in v zraku ujeli ugra-
bljeno letalo. Po vizualni identi-
fikaciji letala sta pilota vojaških
letal začela manever prisilnega
pristanka,« je razložil Leon Finžgar
iz letalstva Slovenske vojske in do-
dal, da je »prisilni pristanek v
takšnem primeru najnevarnejši
manever, saj lahko pilot pod grož-
njami in prisilo ugrabiteljev ne-
nadoma zavije ali ponovno poskuša
dvigniti letalo«.
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Finžgar je še povedal, da bi v
najhujšem primeru, torej če bi bilo
treba zaradi teroristične grožnje
letalo sestreliti, takšno odločitev
moral sprejeti obrambni minister.

Po uspešnem prisilnem pristan-
ku letališke službe letalo vodijo do
tako imenovane točke »F«, pozicije,
ki je na letališču najugodnejša za
namestitev ostrostrelcev, policije,
gasilcev, zdravstvene in drugih
služb ter tudi vizualnega pregleda
nad plovilom. Ko letalo ustavi mo-
torje, vodenje pogajanj od vojske
prevzame policija.

»Pred pristankom letala se v bliž-
nji stavbi vzpostavi krizni štab, ki
poskuša navezati stik z ugrabitelji.
V tem primeru so nepridipravi zah-
tevali vodo, ki jim jo je specialna
enota dostavila skupaj s komu-
nikacijskim sredstvom, ki omogoča
varnejše pogovore med njimi in
pogajalci. V primeru resnične ugra-
bitve letala se seveda zavaruje tudi
celotno letališče in prekine zračni
promet,« je povedal policist Željko
Sa v i ć in dodal, da je ena večjih
težav tudi ta, da se v takšnih
primerih običajno ne ve, koliko
potnikov se je dejansko »prelevilo«
v ugrabitelje.
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Med pogajanji pa nenadoma eden
od članov posadke poskuša po-
begniti iz letala, pri čemer ga ugra-
bitelji ustrelijo. Po krajšem pre-
misleku se krizni štab odloči za
posredovanje. Člani policijske spe-
cialne enote s pomočjo manevra
preusmerjanja pozornosti z dveh
strani vdrejo v letalo in takoj jim
uspe prevzeti nadzor nad plovilom.

Na srečo je ugrabitelj le eden in
uspe jim ga obvladati brez uporabe
strelnega orožja. Ko policisti letalo
izpraznijo in odpeljejo vse vpletene
na identifikacijo, sledi protibombni
pregled in seveda kriminalistična
p re i s k a va .

»Na Aerodromu Ljubljana se za-
vedamo, da je treba redno pre-
verjati pripravljenost osebja, sred-
stev in opreme za zagotavljanje
varnosti v izrednih situacijah. Tako
so vse naše službe tudi enkrat na
leto vključene v vajo, kjer sodelujejo

različne službe in organizacije s
področja zaščite in reševanja,« je
povedal Brane Kankelj z Aero-
droma Ljubljana in dodal, da sta v
kritičnih situacijah dobro sodelo-
vanje in odzivnost vseh teh or-
ganizacij lahko ključnega pomena.
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РубРикаспецназ заРубежья

одразделение было созда‑
но в 1990 году, но его исто‑
рия уходит корнями в 1970‑е 
годы. именно тогда в различ‑
ных странах мира стали фор‑

мироваться подобные группы. Причиной этому 
послужили известные кровавые события на Мюн‑
хенской олимпиаде 1972 года, а также терро‑
ристические вылазки хорватских экстремистов 
в Югославии.

Страницы иСтории 

21 иЮля 1972 года глава СФрЮ иосип Броз Тито 
выпустил специальную директиву о формировании 
в Югославской народной армии и в республикан‑
ских секретариатах внутренних дел специальных 
подразделений по борьбе с партизанами. Вызвано 
это было тем, что существующий уровень органи‑
зации, навыков и оборудования штатных подраз‑
делений милиции был явно недостаточным, чтобы 

успешно бороться с новым видом преступлений — 
терроризмом. Кроме внешнеполитического факто‑
ра — расстрела террористами израильских спорт‑
сменов на олимпиаде в Мюнхене, существовал 
и внутриполитический фактор. действующие в тот 
период в республике силовые структуры, по сути, 
провалили первый серьезный экзамен: во время 
ликвидации хорватской террористической группы 
«Феникс» 21 июня 1972 года югославские подраз‑
деления понесли большие потери, что было пря‑
мым следствием полного отсутствия опыта прове‑
дения контртеррористических операций.

исходя из этого, секретариат внутренних 
дел Социалистической республики Словения (как 
и в других республиках союзной Югославии) присту‑
пил к реализации вышедшей директивы. Буквально 
через несколько дней был организован 40‑дневный 
курс противопартизанской борьбы, который длился 
с 24 июля по 1 сентября 1972 года в Угаре, непо‑
далеку от рибницы. В ходе него проводились тре‑
нировки по стрельбе из личного оружия, изучались 
средства связи, топография, проводились трени‑
ровки по ведению наблюдения и документирова‑
ния, горному делу, управлению автомобилем, ока‑
занию первой помощи. немало времени уделялось 
и физподготовке, рукопашному бою, совершению 
марш‑бросков по пересеченной местности. обуче‑
ние проходило в самых различных условиях (в жару 
и в дождь, ночью и в труднопроходимой местнос‑
ти). руководитель курса после окончания занятий 
в своем докладе отметил, что прошедшие здесь 
обучение сотрудники способны выполнить любую 
задачу, но предупредил, что в будущем подобные 

зоран МиЛОШеВиЧ
Фото из архива автора

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СПЕЦНАЗ 
СЛОВЕНИИ
Специальная группа министерства внутренних дел Республики Словения Specijalna Enota (SE) 
является высокоподготовленным и хорошо оснащенным подразделением полиции. Ее по праву 
можно считать серьезным сдерживающим фактором распространения в стране терроризма 
и других преступных проявлений. 
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