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Zadeva:  Posredovanje predloga Zakona o interventnih ukrepih  

za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske - ZIUIPSV 
 

Zveza:  Kritično stanje v Slovenski vojski, 60. nujna seja Odbora za obrambo,  

Dopis SVS z dne 31.1.2018: Predlog SVS za pripravo in sprejem interventnega zakona 

 

 

Spoštovani. 

 

Z dopisom navedenim v zvezi smo Vam predlagali in Vas pozvali, da pristopite k pripravi interventnega 

zakona za takojšnje izboljšanje stanja v Slovenski vojski. Ker našemu predlogu in pozivu niste sledili 

smo v Sindikatu vojakov Slovenije s pomočjo pripadnikov Slovenske vojske pripravili predlog Zakona o 

interventnih ukrepih za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske - ZIUIPSV.  

 

Predlog ZIUIPSV Vam posredujemo za vložitev v Državni zbor RS in sprejem po nujnem postopku. 

 

Načelnik Generalštaba SV generalmajor dr. Andrej Osterman  je po poročanju medijev konec januarja, 

zaradi kadrovskih težav v Slovenski vojski, zahteval razpravo na Svetu za nacionalno varnost. Namestnik 

načelnika Generalštaba SV generalmajor Alan Geder je na 60. nujni seji Odbora za obrambo opisal stanje 

in prihodnost Slovenske vojske, ter napovedal propad Slovenske vojske čez dve do tri leta. Iz obojega in 

predvsem opisanega stanja v Slovenski vojski izhaja, da je nujno interventno ukrepanje zaradi interesov 

varnosti ali obrambe države, ter preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države. Poslovnik 

Državnega zbora RS za takšne situacije določa nujni postopek za sprejem zakonov, katere pa lahko 

predlaga Državnemu zboru RS za sprejem le Vlada RS, zato vam tudi posredujemo pripravljen predlog 

za vložitev. Menimo, da je ZIUIPSV pripravljen kvalitetno v skladu s Poslovnikom Državnega zbora RS 

in do te mere, da ga poslanci lahko nemudoma sprejmejo. Na 60. nujni seji Odbora za obrambo so 

poslanci, kot že večkrat prej, izrazili pripravljenost za sprejem zakona, ki bi izboljšal stanje v Slovenski 

vojski. Prepričani smo, da bi ZIUIPSV nedvomno izboljšal stanje na perečem kadrovskem področju. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije upamo, da boste politiki sposobni preseči parcialne politične interese in 

dosegli nacionalno enotnost za ohranitev Slovenske vojske s sprejetjem ZIUIPSV. 

 

S spoštovanjem. 

 
 Gvido Novak 

predsednik 
 

 

 

Priloga:  

 Predlog ZIUIPSV 
 

Poslano z e-pošto: 

 Vlada Republike Slovenije, Miro Cerar, predsednik 

 Ministrstvo za obrambo, Andreja Katič, ministrica 

 Slovenska vojska, generalmajor dr. Andrej Osterman, NGŠ SV  

 Državni zbor RS, Odbor za obrambo, Žan Mahnič, predsednik 

 Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednik in vrhovni poveljnik 

 članom SVS in zainteresiranim z objavo na spletu. 
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