
OBISK PRI MINISTRICI ZA OBRAMBO DR. LJUBICI JELUŠIČ 
 
V ponedeljek, 05.10.2009 je ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič sprejela delegacijo 
ZVVS. Delegacijo so sestavljali: Janez Pajer-predsednik, Danijel Božič-predsednik NO in 
Mitja Jankovič-generalni sekretar. 
 
Srečanje, ki je bilo načrtovano že pred poletnimi počitnicami se nam je zaradi obveznosti 
ministrice za obrambo zamaknilo v mesec oktober. Potrebo po skupnem sestanku pa je 
narekovalo kar nekaj zadev, ki so bile nedorečene v odnosu ZVVS-MORS.  
 
1. Ministrico smo seznanili o zastoju pri reševanju statusa CVVS Logatec. S strani ZVVS 

ni nikakršnih zadržkov za podpis pogodbe, ki je že pripravljen na GŠ. Postavili smo 
zahtevo, da se zadeva reši do konca letošnjega leta, saj neurejen status centra 
povzroča obilo težav v delovanju zveze in povzroča nepotreben razkol med 
članstvom.  Ministrica je obljubila, da bo zadevo preverila in pospešila dokončanje 
ureditve statusa CVVS Logatec.  

 
2. Dotaknili smo se sodelovanja med ZVVS in SV, ki je skoraj popolnoma zastalo in se 

kljub podpisanemu sporazumu o sodelovanju, ne izvaja. Ministrica nas je seznanila s 
težko finančno situacijo na MORS-u in s tem omejitve pri izvajanju sodelovanja. 
Poudarila je, da SV izvaja najnujnejše operacije ter, da mora bistveno zmanjšati 
materialne stroške. Predlagala je, da pripravimo letni načrt sodelovanja. Pojasnili smo 
ji, da se to pripravi redno za vsako leto posebej. Opozorili smo, da pa je potrebno 
načrt izvajati za vse pokrajine enako. Če lahko enote SV na določenem prostoru 
skuhajo golaž (z našimi surovinami), potem naj to velja za celotno Slovenijo enako.  
Ministrica se je zavezala, da bo s predstavniki SV preučila zadeve in nas o 
ugotovitvah pisno seznanila ter napovedala ponovni sestanek v zvezi z navedenimi 
temami.  

 
3. Ministrico smo opozorili na prihajajoče obletnice, ki so povezane z osamosvajanjem 

Slovenije. Dogovor je, da vsakih 5. let slovesnost ob odhodu zadnjega vojaka pripravi 
država Slovenija oz. MORS. V vmesnem obdobju bosta proslave pripravljali ZVVS in 
ZPVD Sever. Še posebej smo izpostavili, da je v letu 2011 predvideno bistveno 
zmanjšanje sredstev za delovanje ZVVS. Poudarili smo, da si podobne blamaže, kot je 
bila proslava ob 40. letnici ustanovitve TO v Mariboru ne moremo več privoščiti. Z 
dnem odhoda zadnjega vojaka smo na teritoriju Slovenije vzpostavili popolno 
suverenost države. Prav ji je bil predstavljan projekt novega spomenika, ki bo 
postavljen na koprskem pomolu in pomoč ministrstva pri pridobivanju sredstev za 
postavitev spomenika. Predračunska vrednost za postavitev je minimalno 270.000 €, 
ki jih ZVVS sama ne more zagotoviti.  

 
4. Tudi letos bo žalna slovesnost za padle v osamosvojitveni vojni na Žalah. Dr. 

Jelušičevo smo pozvali, da bi MORS položil venec na spomenik med skupno 
slovesnostjo, ki jo pripravljamo člani KODVOS-a. Prav tako smo ji predlagali, da bi se 
ji pridružila tudi ministrica za notranje zadeve, s tem pa bi pokazali enotnost in 
sodelovanje med organizacijami in državnimi organi, kot smo ga med vojno. Pobuda 
je bila pozitivno sprejeta in ministrica je obljubila, da bo skušala zadevo urediti na 
predlagani način.  

 
5. Končni dogovor je, da bo ministrica vsa odprta vprašanja še enkrat proučila, ter nam 

odgovore in konkretne odločitve sporočila na naslednjem sestanku, ki naj bi bil 
sklican predvidoma še v tem mesecu.  

 
 
                                                                                        Generalni sekretar ZVVS 

       Mitja Jankovič 


