
Navijaška skupina Green Dragons je včeraj zvečer objavila posnetke dogajanja po tekmi med NK 

Olimpijo in NK Mariborom, ki predstavlja prekomerno uporabo sile, napad PPE na našo tribuno 

ter obrambo naše tribune ter zaščito naših članov pred stampedom, ki bi se lahko zgodil. 

Dragonsi smo se na derbi pripravljali več kot mesec dni. Poleg koreografije, ki smo jo organizirali 

čez cel štadion, posebne koreografije na našem sektorju in bakljade (ena bakla ni bila odvržena 

na teren) - kar je del naše, navijaške kulture, glasnega navijanja in odlične atmosfere se je na 

koncu tekme zgodil neljubi dogodek, ki pa je že stalnica tekem na Stožicah. 

V navijaškem svetu je tradicija in praksa, da imajo domači navijači vedno prednost pri izhodu iz 

štadiona, le v Ljubljani Dragonsi vedno čakamo na gostujoče navijače, da se le-ti odpravijo 

domov. Po derbiju smo tako na zaprti tribuni, navkljub dejstvu, da smo doma, da izgredov na 

tekmi ni bilo, čakali uro in pol. Po uri in pol čakanja se je zgodil upor proti nasilnem zadrževanju s 

strani Policije in do tenzij med Policijo in navijači. Naši člani so želeli stanje pomiriti, kot je vidno 

na tem videu, in bili iz nekaj metrov pošpricani s solzivcem. Na Severu je bilo mnogo žensk in 

otrok, simpatizerjev naše navijaške skupine in branili smo se z metanjem stolov in odprtjem 

hidranta. 

Sprašujemo se, kolikokrat bo še moralo priti do prekomerne uporabe sile, kolikokrat bo Policija 

lagala in zavajala javnost (včeraj so izjavili, da večjih neredov ni bilo), koliko časa bo Policija še 

odkrivala toplo vodo pri praznjenju štadiona in kaj se bo moralo zgoditi, da bo nekdo odgovarjal 

za vse probleme, ki jih nestrokovno delo Policije kaže že v zadnjih nekaj letih. 

Govorimo tudi o “strokovnem nadzoru” pri praznenju tribune v Ljudskem vrtu nekaj let nazaj 

(stampedo, uporaba solzivca v zaprtih prostorih), govorimo o obračanju vlaka v avgustu 2010 in o 

ostalih situacijah, ki jih Policija vseskozi pometa pod preprogo. 

Smo v času uporabe pametnih mobilnih telefonov in vaš teror in represija nad navijači bo kmalu 

postala javna. 
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