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Predlog SVS novele Zakona o službi v Slovenski vojski - ZSSloV-A je v Državnem zboru vložen v postopek za

sprejem

Na naš poziv za vložitev predloga novele ZSSloV-A se je odzval poslanec Andrej Čuš in ga s predlogom za sprejem po

skrajšanem postopku včeraj vložil v Državnem zboru RS. Glavni razlog za pripravo in vložitev novele je stanje na

kadrovskem področju v Slovenski vojski, o čemer bo danes pred poslanci spregovoril tudi Vrhovni poveljnik

oboroženih sil Borut Pahor na izredni seji, poslanci pa bodo nadaljevali z razpravo, kot razpravljajo že zadnjih deset let

in več. Vlada je 12. februarja po podanem predlogu interventnega zakona tega odstopila Ministrstvu za obrambo, v

povezavi spodaj.  Ker odgovora na predlog v SVS še nismo prejeli, klub 15 dnevnemu roku ministrstvu, smo predlog

preoblikovali v novelo ZSSLoV-A in ga pred tremi dnevi posredovali v sprejem poslanskim skupinam in

poslancem. Včeraj ga je za obravnavo in sprejem vložil poslanec Andrej Čuš.

Če vladna predloga novih zakonov ali novela Zakona o obrambi, ki ju je tudi pripravil SVS, in ZSSloV-A ne bodo

sprejeti, v SVS menimo, da bo v času do 100 dni po oblikovanju nove vlade Slovensko vojsko zapustilo za še en

bataljon vojakov. Če se to zgodi, bo prišlo do novega velikega problema rotacij vojakov na mirovnih operacijah v tujini.

Povezave na objave SVS o interventnem zakonu in novelah ZObr-ZSSloV-A:

4. marec:

SVS je poslancem za vložitev in sprejem po skrajšanem postopku poslal Predlog Zakona o spremembah in

dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski

14. februar: 

Vložitev novele Zakona o obrambi, ki odpravlja pogodbe za določen čas in rešuje problem vojakov po 45 letu

12. februar: 

SVS je poslal predlog interventnega zakona za ohranitev Slovenske vojske predsedniku vlade Miru Cerarju

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Vlada RS 12.2.2018_odstop ZSSloV-A v proučitev MORS

ZSSloV-A v postopku za sprejem
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Novela ZObr v postopku za sprejem
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