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Obrambni zakon že na julijski seji državnega zbora?  

Na obrambnem ministrstvu napovedujejo, da bodo poslanci novi obrambni 

zakon obravnavali že prihodnji mesec na redni seji državnega zbora. 

Obrambno ministrstvo bo zakon posredovalo vladi ta oziroma prihodnji teden. 

Kaj pa sindikati? 

 

Obrambna ministrica Andreja Katič ne bo mogla doseči sprememb brez dogovora s sindikati. 

(Foto: Tomaž Skale) 

Prenavljanje krovnega zakona obrambe, ki bi nadomestil tistega iz leta 1992 in nazadnje 

spremenjenega pred trinajstimi leti, ima že dolgo brado. »Zdaj smo končno tako daleč, da 

lahko predlog novega zakona predstavimo javnosti. Potrudili smo se, da bi novi zakon čim 

bolj omogočal in podpiral nadaljnji razvoj sodobnega obrambnega sistema,« je aprila lani 

ministrica Andreja Katič vabila strokovno javnost in nekdanje obrambne ministre in 

ministrico na predstavitev »usklajenega obrambnega zakona,« kot je takrat poudarila 

Katičeva. 



Kasneje se je izkazalo, da zakon ni bil usklajen. Združeni obrambno-vojaški sindikati so 

ministrici namreč junija lani pomahali z dopisom iz ministrstva za javno upravo, na katerem je 

jasno pisalo, da bi morala ekipa obrambne ministrice pred pisanjem zakona doseči dogovor 

tudi s socialnimi partnerji. Pa ga ni oziroma je to storila šele naknadno. 

Vmes se je zgodil strateški pregled obrambe – obrambno ministrstvo ga je na vlado naslovilo 

konec lanskega leta –, ki je ugotovil velik razkorak med doseženo in načrtovano ravnjo 

obrambne sposobnosti države, v dokumentu pa tudi piše, da slovenski obrambni sistem ne 

prevzema pravičnega bremena sorazmernega tveganja pri skupnih ciljih severnoatlantskega 

zavezništva. 

Menda zdaj mislijo resno 

Ekipa Katičeve je zdaj pripravila le kozmetično popravljen predlog obrambnega zakona, 

katerega glavna novost je poleg izenačitve čina brigadirja z generalskim še vedno le 

posodobitev in poenostavitev obrambnega načrtovanja. Predlog novega zakona pa tudi 

ločuje vojaške obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge ter uvaja dvostopenjsko 

odločanje o napotitvah na mednarodne operacije in misije. 

Zdaj na ministrstvu, kot pravijo, mislijo resno. Glede na to, da zakon o obrambi za svojo 

implementacijo zahteva najmanj dvotretjinsko parlamentarno podporo (podpreti ga mora torej 

najmanj 60 poslancev, trenutna koalicija pa jih skupaj z dvema manjšinskima poslancema in 

petimi nepovezanimi vred šteje le 59), se vlada najverjetneje ne bo odločila za nujni oziroma 

za skrajšani zakonodajni postopek, kot napovedujejo na obrambnem ministrstvu. Zakon bo 

parlament najverjetneje obravnaval po rednem zakonodajnem postopku, prvo parlamentarno 

obravnavo pa na obrambnem ministrstvu pričakujejo že v prihodnjem mesecu. 

Katičeva ne bo mogla doseči sprememb brez dogovora s sindikati, ki še vedno vztrajajo pri 

tem, da naj se iz novega obrambnega zakona izloči vsa delovnopravna materija ter se 

umesti v zakon o službi v Slovenski vojski. Poleg tega pa opozarjajo, da jim čistopisa 

ministrstvo ni dostavilo. »Vse, kar smo videli v tem drugem krogu usklajevanj, so bili le 

osnutki. Celotnega zakona ne poznamo,« pravi Boštjan Korelc iz Sindikata vojske, obrambe 

in zaščite. Gvido Novak iz Sindikata vojakov Slovenije dodaja, da »je ministrstvo, kar 

zadeva novi zakon o obrambi, tiho vse od januarja. Kaj se dogaja, ne vem, zagotovo pa ne 

morejo na vlado z zakonom, o katerem mi niti pojma nimamo, kako je videti«. Da čistopisa 

niso videli, opozarjajo tudi v Sindikatu ministrstva za obrambo. 


