Minister
“Parapolicija!
vzbujajoče.”

Poklukar:
Skrb

Za skoraj neverjetno buren potek seja odbora za notranjo
politiko o varovanju meje proti Hrvaški je poskrbel notranji
minister Boštjan Poklukar (LMŠ). Predsednik odbora Zvonko
Černač (SDS) je sejo sklical po javnih opozorilih policijskih
sindikalistov pred tedni, da se oblast ne trudi dovolj, da bi
policistom omogočila nadzor meje proti Hrvaški, od koder
prihaja vse večjo število migrantov.

Šefa policijskega sindikata Kristjana Mlekuša je minister za
notranje zadeve Poklukar celo obtožil, da je pred volitvami
delal proti njegovi LMŠ in kandidatki Ireni Jovevi in mu
predlagal, naj kandidira za SDS, njegovo delo pa ocenil celo
kot ravnanje parapolicije.

Ko Poklukar nekoliko “znori”
Direktorica policije Tanja Bobnar je, ko je poslanec NSi
Jernej Vrtovec opozoril, da so to resne obtožbe, po katerih bi
se morala sestati še kakšna komisija (za nadzor obveščevalnih
služb), demantirala ostre Poklukarjeve ocene. Dejala je: “Ni
parapolicije in ni parapolicistov.”

A tudi po tej izjavi Bobnarjeve Poklukar svoje ostre trditve

ni bil pripravljen umakniti in se opravičiti, ko ga je k temu
pozval predsednik odbora za notranjo politiko Černač.

Na začetku seje je šef Sindikata policistov Slovenije Kristjan
Mlekuš ponovil kritike o mačehovskem odnosu vlade do
policistov. Mlekuš je govoril precej na dolgo, zaneslo ga je
tudi v očitke notranjemu ministru, da na zaupanje zaposluje
strankine kadre, ki nič ne delajo. To ni imelo zveze z mejno
problematiko, zaradi česar je Mlekuša Černač prekinil in ga
opozoril, naj se drži teme in tudi skrajša nastop.

Zelo ostro pa se je pozneje odzval notranji minister Boštjan
Poklukar (LMŠ), ki je dejal:

“Kristjan Mlekuž je v predvolilnem času v prostorih
policijske akademije v Tacnu na novinarski konferenci napadel
mojo stranko LMŠ in kandidatko za evropsko poslanko Ireno
Jovevo. To je precedenčni in edinstven primer v zgodovini
sindikalnega dela v policiji. Zaskrbljen sem, ker gre njegovo
delovanje, kot pooblaščene uradne osebe, v popolnoma napačno
smer. Skrbi me, ker gospodo Mlekuž nosi uniformo. Z grbom
republike Slovenije. Z napisom policija. To, kar je danes
govoril, pa me spominja na neko parapolicijo. In to je skrb
vzbujajoče. V preteklosti smo videli delovanje vodstva tega
sindikata, ko so posamezniki izgubili službe zaradi zlorabe
položaja in policijskih pooblastil. Me pa ne preseneča
neverjetna usklajenost vodstva tega sindikata z največjo
opozicijsko stranko SDS.”

Notranji minister je policijskemu sindikalistu Mlekužu potem
še predlagal, naj kandidira na listi SDS in se gre politiko
tudi zares. Dodal je:

“Želim vam tudi, da bi bili izvoljeni.”

Minister je poslancem pred tem zagotovil, da policija
zagotavlja varnost na meji in povedal, da v Beli Krajini
pravkar postavljajo dodatne 3.8 kilometra ograje, naročenih je
še 40 kilometrov panelne ograje, ki bo uporabljena, kjer bo
predlagala policija, v zaključni fazi je naročilo za video
nadzor, poskušajo zaposliti dodatne policiste, a so težave,
ker je kadrovski bazen prazen…
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“Obžalujem, da ste prestopil iz profesionalnih v strankarske
čevlje v funkciji ministra za notranje zadeve, kar je zelo
neokusno in ne vzbuja velikega zaupanja za vaše delo v
prihodnje,” se je na diskvalifikacije sindikalista odzval
predsednik odbora Zvonko Černač (SDS), ki je imel velike
težave, ko je poskušal dati možnost sindikalistu Mlekušu, da
odgovori na izjemno ostro obtožbo notranjega ministra o
zlorabi policijskih pooblastil in celo parapolicijskem
delovanju.

Bobnarjeva: Ni parapolicije
Koalicijski poslanci iz vrst LMŠ in SMC so ostro ugovarjali,
da vabljeni gostje nimajo pravice odgovarjati ministru. Na
koncu je Mlekuž le dobil besedo in ocenil, da je bil ministrov
odziv “pod vsakim nivojem”, o očitkih o parapoliciji je dejal,
da ne ve, kam bi to umestil, za povezovanju sindikata
policistov s SDS pa je dejal, da to poskus osebne
diskreditacije. Dejal je

“Ko zmanjka argumentov, se preide na diskreditacijo.”

Mlekuž je pripomnil še: “Ali zamenjamo sindikate ali ministra,
to pa je stvar vlade.”

Poslanec Jernej Vrtovec (NSi) je pozneje, ko je Poklukar kar
vztrajal pri očitkih o parapoliciji, za odziv prosil še
direktorico policije Tanjo Bobnar, ki pa je ministra
demantirala z oceno, da ni parapolicije in ni parapolicistov,
da vse odklonske pojave odkrivajo in jih sankcionirajo.

Bobnarjeva je opozorila tudi, da so bili vsi policijski
sindikalisti, ki so bili nekoč vpleteni v nenavaden nadzor
alkoholiziranosti nekdanjega ministra Borisa Koprivnikarja, ta
primer je omenjal Poklukar kot podoben primer parapolicije,
ustrezno obravnavani v policiji in na sodiščih.

Predsednik odbora Zvonko Černač je po tem ministra pozval, naj
umakne svoje trditve in se opraviči.

Poklukar je odgovoril:

“Ne.”

Sejo so po prekinili, nadaljevala se bo prihodnji teden.

