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Poslanska skupina NSi 

Mag. Matej Tonin, vodja 
 

Zadeva:   Predlog vabljenih za Izredno sejo Odbora za obrambo 
  

Zveza:     Zahteva za sklic nujen seje odbora za obrambo z dne 17.2.2016 in 

   Sklic 29. nujne seje Odbora za obrambo z dne 18.2.2016 

    
Spoštovani vodja Poslanske skupine NSi mag. Matej Tonin. 
 

Zahtevali ste sklic izredne seje Odbora za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije. 
 

V zvezi z vašim predlogom vas sprašujemo po namenu vaše zahteve, saj se v SVS, glede na 

predlagane za vabljenje na sejo, ne moremo znebiti občutka, da ne želite razpravljati o dejanskem 

stanju v Slovenski vojski in ključnih problemih in razlogih za stanje, o katerem želite razpravljati.  
 

V Zahtevi ste predlagali vabljenje društev, ki združujejo prostovoljce in zastopajo interese častnikov, 

veteranov in domoljubov. Ni nam jasno, kako bi naj predlagani vabljeni bili seznanjeni s stanjem v 

Slovenski vojski. A jo mogoče vodijo iz ozadja? SVS reprezentativno zastopa civilne osebe, vojaške 

uslužbence, vojake, podčastnike in častnike, torej vse kategorije stalne sestave v Slovenski vojski, a ga 

niste umestili med predlagane za vabljenje na sejo. 
 

Zahtevali ste izredno sejo Odbora za obrambo z edino točko dnevnega reda o zaskrbljujočem stanju v 

slovenskem obrambnem sistemu in nizki operativni sposobnosti Slovenske vojske.  
 

Zanima nas in sprašujemo vas po namenu sklica seje ter v povezavi s tem, po kakšnih kriterijih ste se 

odločili za predlaganje vabljenih v vaši zahtevi. Ugotovimo lahko, da ste predlagali vabljenje 

predstavnikov organizacij, ki ne zastopajo zaposlenih v Slovenki vojski, o kateri želite razpravljati, 

kot da ne želite slišati dejanskega stanja iz organizacije o kateri želite razpravljati. Poudarimo 

naj, da vse tri prostovoljne organizacije vodijo ljudje, ki so v preteklosti bili na najvišjih položajih v 

obrambnem sistemu Republike Slovenije in kot takšni so s svojimi odločitvami soustvarjali 

zaskrbljujoče stanje v slovenskem obrambnem sistemu in nizko operativno sposobnost Slovenske 

vojske. Zraven tehnične in konceptualne komponente je morala tretji temeljni kamen vojskovalne 

moči. Ni nam jasno, kakšen prispevek k izboljšanju stanja v Slovenski vojski pričakujete od njih. 
 

Apeliramo na vas, da zagotovite tudi našo udeležbo na izredni seji, saj se nam redna praksa 

vabljenja društev častnikov, veteranov in domoljubov na seje Odbora za obrambo ne zdi korektna, kot 

smo nedavno (2.2.2016) na to javno že opozorili v objavi na naši spletni strani z naslovom: Denarja 

za Slovensko vojsko je očitno preveč, zato se deli izven nje sistemu lojalnim prostovoljcem. 
 

Nenazadnje vas želimo ponovno opozoriti, da so prostovoljna društva izdatno financirana s strani 

Ministrstva za obrambo in tudi zato dvomimo v nepristransko razpravo predstavnikov prostovoljnih 

društev, ki niso zaposleni v Slovenski vojski in v njej zaposlenih ne zastopajo, so pa močno finančno 

odvisni od Ministrstva za obrambo, saj so sredstva za njihovo financiranje s strani države ravno letos 

podvojena. Menimo, da smo nanizali dovolj argumentov za najmanj ponoven razmislek o vabljenih.   
  

Z odličnim spoštovanjem, 

 

Poslano z e-pošto: 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

– naslovniku 
 

Zainteresirani javnosti z objavo na spletu. 
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