Primer Venezuela: Jelinčiča
je policiji prijavil Trček

Poslanec Franc Trček je prijavil policiji predsednika SNS
Zmaga Jelinčiča, da je razžalil njegovo poslansko skupino, ker
je na obrtnem sejmu v Celju dejal, da so “idioti”, ki bi jih
bilo treba izgnati v Venezuelo, sem izvedel iz poslanski
skupini Levice, ko sem preverjal, kaj je za vabilom Zmagu
Jelinčiču na zaslišanje na policijo. V poslanski skupini so me
opozorili, da za to prijavo Trček 12. septembra ni zasledoval
Jelinčiča po obrtnem sejmu. Da so vohunili za njim, je posumil
Jelinčič ob policijskem vabilu.

Kaj je objavil Jelinčič in razjezil
Trčka
Sporno Jelinčičevo trditev je Trček, opozarjajo v stranki,
opazil na internetu. Jelinčič je septembra sam objavil svojo
precej sočno izjavo o Levici na Facebooku, ki se nekoliko
razlikuje od kratkega policijskega opisa in to je storil tako:

Obiskal sem 51. Mednarodni obrtni sejem v Celju, kjer sem
videl mnogo krasnih stvari slovenskih obrtnikov in
podjetnikov, ki pa jih očitno želi vladajoča Levica zatreti.
Objavil/a Zmago Jelinčič Plemeniti dne Sreda, 12. september
2018

Zaradi Trčkove prijave je policija na zaslišanje, češ da krši
dobro ime poslanske skupine Levice, pozvala Jelinčiča, ki je v
soboto zaradi tega vabila policije javno protestiral.
V Spletnem časopisu sem v nedeljo opozoril, da pa je ravnanje
policije sporno, ker je kazniva dejanja zoper dobro ime
poslancev praviloma mogoče preganjati le z zasebno tožbo in ne
s pomočjo tožilcev in policije. Tožiti morajo poslanci, če
poenostavim, kar sami. To področje novinarji in uredniki
nekoliko bolje poznamo, ker se sami pogosto znajdemo na
sodišču, ko nas tožijo različni funkcionarji, o katerih
pišemo.

V Levici še niso odločili, ali bi sami tožili
Ko sem v nedeljo preverjal, ali je policija pristojna braniti
dobro ime poslanske skupine Levice pred izjavami Jelinčiča, so
mi iz policije odgovorili: “Iz do sedaj znanih podatkov kaže,
da gre v omenjenem primeru za sum kaznivega dejanja, ki se
ugotavlja v postopku, katerega sproži zasebni tožilec, oziroma
za kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja na zasebno
tožbo.” Tatjana Bobnar, ki začasno opravlja delo generalnega
direktorja policije, pa je odredila strokovni nadzor nad
ravnanjem policistov.
Kdo sproži postopek, je pomembno z vidika stroškov in dela. Če
postopek vodi policija in tožilstvo, stroške plačajo
davkoplačevalci. Če stranka ali poslanec Trček sam, pa je to
njihov ali njegov lasten strošek in tudi svoj čas mora
posvetiti temu sporu in hoditi na sodišče. To je še posebej
pomembno, če je malo verjetno, da bi spor dobili, ker v tem
primeru vse stroške praviloma plača tožnik.
Če se domneva, da policisti niso pristojni za obrambo časti
Levice dokončno potrdi, bodo morali preklicati vabilo na
zaslišanje Jelinčiču, ki bi moralo biti prihodnji teden.
Jelinčič je že velikokrat presegel mejo dopustnega, zato ga je

Terček prijavil, so mi svoje ravnanje pojasnili iz poslanske
skupine Levice, ki presojo o pristojnosti in ravnanju šefa SNS
prepušča policiji, tožilstvu in sodišču.
Če jim bodo iz policije ali tožilstva odgovorili, da niso
pristojni, pa bodo v stranki premislili, kaj storiti in ali bi
Jelinčiča morebiti sami tožili, kar pa po zakonu lahko storijo
Kaj menite o dogajanju lahko odgovorite v anketi:
Kaj menite o izjavi Zmaga Jelinčiča o Levici, da so idioti, ki
jih je treba izgnati v Venezuelo?
To je razžalitev za denarno kazen ali zapor, postopek
mora voditi država
To je razžalitev za denarno kazen ali zapor, a toži ga
lahko le Levica ali njeni simpatizerji
Trditev sodi k svobodi izražanja, državni ali zasebni
pregon je izguba časa
Postopek proti Jelinčiču je del širših poskusov
vladajočih, da bi omejili svobodo govora, tiska in
združevanja
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