
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
Franco Juri, poslanec Zares 
 
 
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
Dr. Pavel Gantar, predsednik  
 
 

Ljubljana,4. februar 2010 

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje   
 
 

Spoštovani, 

 

V skladu z 248. členom Poslovnika Državnega zbora (Ur. l. RS, št. 35/ 02 in 60/ 04) 

prijavljam pisno poslansko vprašanje glede uresničevanje pravic s področja 

religiozne duhovne oskrbe, ki ga naslavljam na ministrico za obrambo ga. Ljubico 

Jelušič. 

 

Vnaprej hvala in lep pozdrav, 

 

 

 

        Franco Juri 

                Poslanec Zares 
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA 

 

Spoštovana ministrica dr. Ljubica Jelušič, zahvaljujem se vam za odgovor na poslansko 

vprašanje glede uresničevanje pravic s področja religiozne duhovne oskrbe. 

 

Iz odgovora je jasno, da vojaški vikariat deluje dobro in omogoča uresničevanje ustavne 

pravice pa tudi zakonskih določi, kar kar pomeni, da Republika Slovenija spoštuje vse 

zaveze. 

 

Kot sami navajate:  

 

" Izkušnje pri izvajanju religiozne duhovne oskrbe, vsaj v Slovenski vojski, so dobre in pri njenem 

zagotavljanju ne ugotavljamo težav in problemov. Pripadniki vojaškega vikariata svoje delo opravljajo 

profesionalno. Osebje vojaškega vikariata poleg zagotavljanja verske duhovne oskrbe pripadnikom 

Slovenske vojske in njihovim družinskim članom, če to želijo, opravlja še svetovanje poveljnikom s 

področja etičnih in religijskih vprašanj, sodeluje z drugimi nosilci celostne skrbi za pripadnike, pri 

pripravah pripadnikov na odhod v mednarodne operacije in misije, skupaj s psihologi sodeluje pri 

ustvarjanju pozitivne psihosocialne klime, pripravlja razna srečanja za pripadnike in njihove 

družinske člane in podobno. Na ta način osebje vikariata zagotavlja ne le versko ampak tudi duhovno 

oskrbo." 

 

Glede na to, da so ,kot sem že zapisal,  študije verjetno izdelali že v prejšnjem mandatu in ob 

vaši zagotovitvi, da so izkušnje pri izvajanju religiozne duhovne oskrbe, vsaj v Slovenski 

vojski, dobre in pri njenem zagotavljanju ne ugotavljate težav in problemov, ne vidim 

razloga, da bi bila izdelava študije o celovitem pregledu ureditve teh vprašanj v drugih 

evropskih državah, zlasti pa pri članicah Nata, smiselna. Nerazumljiv se mi zdi tudi razlog, 

ki ga lahko prepoznam iz vašega odgovora, da to počnete zgolj zato, ker ugotavljate, da ima 

večina evropskih držav in članic zavezništva ustanovljene vojaške škofije oziroma obrambno 

varnostne ordinariate.  

 

Nenazadnje vas ponovno opozarjam,  da so omenjene zakonske določbe tako Zakona o 

verski svobodi, Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti kot tudi Zakona o obrambi še 

vedno v presoji na Ustavnem sodišču RS. 

 

Vlada RS pa se je zavezala, da bo odločitev o morebitnih spremembah neposrednega 

državnega financiranja verskih skupnosti sprejela po razglasitvi odločitve Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti št. U-I-92/07. 

 

Zato vas ob tem pozivam, da v času gospodarske krize ostanemo pri dobro zastavljenih 

aktivnostih in prepotrebna sredstva na vseh področjih usmerjamo predvsem v izhod iz krize 

in povečevanje blaginje vseh prebivalcev in prebivalk države in s pripravo študije o 

celovitem pregledu ureditve religiozne duhovne oskrbe na varnostno obrambnem območju v 

drugih evropskih državah, zlasti v državah članicah Nata počakamo tudi  na odločitev 

Ustavnega sodišča. 
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Vas pa obenem prosim, da me seznanite z izbranim izvajalcem študije o celovitem pregledu 

ureditve religiozne duhovne oskrbe na varnostno obrambnem območju v drugih evropskih 

državah, zlasti v državah članicah Nata , ceno za izvedbo omenjenega projekta ter z načrti 

ministrstva v zvezi z uporabo podatkov in rezultatov opravljene študije. 

 

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem. 


