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Zadeva:    Posredovanje predloga Zakona spremembah in dopolnitvah ZSSloV 

za vložitev ter obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku 
 

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

             -  Podan predlog SVS Zakona o interventnih ukrepih za izboljšanje pripravljenosti  

   Slovenske vojske Vladi Republike Slovenije dne 12.2.2018 za vložitev po nujnem postopku 

-  Sklicana 54. izredna seja Državnega zbora RS za 5. 3. 2018 s točko dnevnega reda: 

 

Spoštovane poslanke in poslanci. 

 

Zaradi razmer v Slovenski vojski, ki izhajajo iz navedenega v zvezi, Vas pozivamo k vložitvi priloženega 

Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski – ZSSloV-A in njegovi obravnavi 

ter sprejemu po skrajšanem postopku. Rešitve za izboljšanje stanja v Slovenski vojski z razlogi za sprejem 

izhajajo iz samega predloga in njegovih obrazložitev.  
 

V Sindikatu vojakov Slovenije menimo, da je za ohranitev in normalen razvoj Slovenske vojske nujno 

takojšnje ukrepanje s sprejetjem predlaganega zakona za izboljšanje stanja in kadrovskih razmerij.  
 

Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Zakona o službi v Slovenski vojski, ki smo jih pripravili 

v Sindikatu vojakov Slovenije in se lahko sprejmejo po skrajšanem postopku. Drugi odstavek 117. člena 

Poslovnika Državnega zbora RS določa, da se vladni predlog zakona, ki ureja isto družbeno razmerje kot 

drugi vložen, se vladni predlog obravnava kot drugi, če se njegova obravnava na matičnem delovnem 

telesu še ni začela. Vladni predlog novega Zakona o službi v Slovenski vojski (vložen dne 5. 9. 2017) še 

ni bil obravnavan na matičnem delovnem telesu. Na matičnem delovnem telesu se lahko odloči tudi, da 

se oba predloga zakonov obravnavata hkrati. Iz navedenega izhaja, da je sprejem predloga ZSSloV-A 

možen še v vašem zdajšnjem mandatu. 
 

Menimo, da je predlog ZSSloV-A pripravljen kvalitetno v skladu s Poslovnikom Državnega zbora RS in 

do te mere, da ga poslanci lahko nemudoma sprejmete. Na 60. nujni seji Odbora za obrambo ste poslanci, 

kot že večkrat prej in po tej seji, izrazili pripravljenost za sprejem zakona, ki bi izboljšal stanje v Slovenski 

vojski. Prepričani smo, da bi ZSSloV-A nedvomno izboljšal stanje na perečem kadrovskem področju. 
 

V Sindikatu vojakov Slovenije upamo, da bo dosežena nacionalna enotnost za ohranitev Slovenske vojske 

z izboljšanjem stanja na kadrovskem področju in za normalen razvoj s sprejetjem ZSSloV-A. 

 

S spoštovanjem. 
 

 

Priloga:  

 Predlog ZSSloV-A z obrazložitvami 
 

Poslano z e-pošto: 

 Poslanskim skupinam in poslancem DZ RS 

 Predsednik RS, Borut Pahor, predsednik in vrhovni poveljnik 

 Vlada RS, Miro Cerar, predsednik 

 Ministrstvo za obrambo, Andreja Katič, ministrica 

 Slovenska vojska, generalmajor Alan Geder, NGŠ SV  

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

 članom SVS in zainteresiranim z objavo na spletu. 

Gvido Novak 

predsednik 
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