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DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Gospod Pavel Gantar, predsednik 

ZADEVA: Pisna poslanska pobuda

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora (Ur. l. RS, št. 35/ 02 in 60/ 
04)  vam  posredujem  pisno  poslansko  pobudo  glede  trgovine  z  orožjem,  ki  jo 
naslavljam Vlado Republike Slovenije.

Hvala in Lep pozdrav,

Tadej Slapnik



VSEBINA PISNE POSLANSKE POBUDE

V zadnjih dneh je v javnosti  ponovno aktualna še nerazjasnjena afera trgovanja z 
orožjem. Po podatkih  iz dokumentov naj bi v trgovini z orožjem med Slovenijo in 
Hrvaško v začetku 90. let prejšnjega stoletja nepojasnjeno kam izginilo 96 milijonov 
takratnih nemških mark. Izračuni temeljijo na podlagi evidentiranih cen prodanega 
orožja v Sloveniji, ter na podlagi računov hrvaškega ministrstva za obrambo za isto 
orožje. Po ugotovitvah preiskovalne komisije Državnega zbora, ki jo je leta 1999 vodil 
tedanji  poslanec  Rudolf  Moge  so  se  evidentirane  cene  orožja  na  slovenskem 
ministrstvu za obrambo bistveno razlikovale od cen iz pričanj oz. od cen iz uradnih 
hrvaških dokumentov.  Po ugotovitvah komisije so bile razlike tudi desetkratne,  v 
povprečju pa petkratne.

Iz  dokumentov  je  med  drugim  razvidno,  da  je  Slovenija  v  tistem  času  Hrvaški 
prodala ročni  minomet po evidentirani  ceni  200 nemških mark, medtem ko je na 
računu hrvaškega obrambnega ministrstva zabeležena cena tega orožja 3500 nemških 
mark.  V  primopredajnem  poročilu  predsednika  SDS  in  nekdanjega  ministra  za 
obrambo Janeza Janše njegovemu nasledniku na ministrstvu Jelku Kacinu je naveden 
znesek 24 milijonov nemških mark, plačilo pa so sprocesirali s kompenzacijo v obliki 
dostave nafte. Omenjeni znesek kaže  na povprečno razliko cen v celotnem obsegu 
trgovanja z orožjem med Hrvaško in Slovenijo. 

Ob upoštevanju razlik v cenah naj  bi  bila celotna trgovina z orožjem vredna 120 
milijonov nemških mark, manjkajočih 96 milijonov nemških mark, ki so bila prejeta v 
gotovini pa  ni bilo nakazanih v državni proračun ali evidentiranih na ministrstvu za 
obrambo. 

Po letih ugibanj, špekulacij, po številnih  preiskovalnih komisijah in celo po številnih 
predčasno  zaključenih  sodnih  obravnavah  je  v  interesu  vseh  državljank  in 
državljanov,  predvsem  pa  je  bistvenega  pomena  za  prihodnost  Slovenije,  da  se 
resnici o trgovanju z orožjem pride do dna. Zavedam se, da je večina teh postopkov 
že  zastaranih  in  jih  ni  več  mogoče  sodno  preganjati,  vendar  je  kljub  vsemu 
pomembno,  da se izve  resnica  ter  da  odgovorni  nosijo  vsaj  moralno in  politično 
odgovornost.

Zato na Vlado RS naslavljam poziv, da umakne oznake  zaupnosti iz vseh ključnih 
dokumentov  med  letoma  1990  in  2010,  ki  zadevajo  trgovino  z  orožjem.  Zaradi 
velikega  obsega  teh  dokumentov  vas   pozivam,  da  najprej  umaknete  oznako 
zaupnosti  iz  primopredajnega  poročila  med  Ivanom  Janezem  Janšo  in  Jelkom 
Kacinom ter vseh dokumentov, ki so jih vlada oz. ministrstva predala preiskovalnim 
komisijam (Cviklovi, Mogetovi in Madonovi) državnega zbora, ki so se ukvarjale z 
orožarskimi posli.
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