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Zadeva: ZAHTEVA ZA UKREPANJE ZARADI FIZIČNIH GROŽENJ POSLANCA JELINČIČA

Spoštovani,

obveščam vas, da mi je ob začetku današnje seje preiskovalne komisije v zadevi Patria, poslanec Zmago 
Jelinčič Plemeniti  grozil,  da me bo fizično napadel.  Še pred tem mi je poslanec Pukšič,  ko sem želel 
pojasnjevati razloge zaradi katerih sem smatral, da ni pogojev da začnemo s sejo, tudi fizično izklapljal 
mikrofon. Ker sem z obrazložitvami vztrajal, mi je med tem, s fizično grožnjo zagrozil poslanec Jelinčič. 

Z namenom pridobitve natančnega poteka dogodkov vas najprej prosim, da pridobite magnetogram seje 
in me z njim tudi seznanite. Prav tako vas pozivam, da zaradi neposredno izraženih groženj, s katerimi me 
je poslanec Jelinčič napadel in neposredno grozil sprožite ustrezne postopke pri organih pregona, ki bodo 
omenjene grožnje  preiskali  in  ustrezno ukrepali.  Ker  je  poslanec Jelinčič  grožnje s  fizičnim napadom 
večkrat ponovil in jih očitno nakazoval tudi s telesno govorico sem se nanje šokiran odzval, da se bom v 
tem primeru ubranil. 

Po tem dogodku me je poslanec Pukšič pozval, da se poslancu Jelinčiču opravičim. Na ta poziv sem se 
odzval z jasno obrazložitvijo, da sem se le odzval na grožnje poslanca Jelinčiča, in da se bom v primeru, 
da jih umakne in se zanje opraviči, za moj odziv opravičil tudi sam. Poslanec Jelinčič groženj ni umaknil 
ampak se je izgovarjal, da so bile izrečene figurativno. 

Za  normalno  delo  poslanca  nesprejemljivo  ocenjujem  dejstvo,  da mu med verbalnim  pojasnjevanjem 
njegovih stališč na seji komisije državnega zbora  "kolega" poslanec  grozi s fizično silo. To grožnjo tudi 
zaradi slovenski javnosti znane preteklosti poslanca Jelinčiča jemljem skrajno resno. 
Zato  vas  pozivam,  da sprožite  ustrezne postopke pregona  zoper  poslanca Jelinčiča  in  mi  zagotovite 
varnost pri opravljanju dela poslanca DZ RS. 

Naj na tem mestu povem tudi, da mi je poslanec Jelinčič grozil naslednji dan po tem, ko sem na novinarski 
konferenci slovenski javnosti predstavil podatke, da iz naslova trgovine z orožjem manjka skoraj 100 mio 
DEM gotovine. Zato njegove grožnje razumem tudi tako, da me želi utišati in preprečiti moja prizadevanja, 
da slovenska javnost po 20 letih izve resnico o trgovanju z orožjem.

Za vsa podrobna pojasnila sem vam na voljo.

Tadej Slapnik
poslanec DZ RS 

V vednost: 
- dr. Pavle Gantar, predsednik DZ RS
- vodje poslanskih skupin
- mediji


