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Ministrstvo za obrambo 
 

mag. Miloš Bizjak, državni sekretar 
 

 

Zadeva:  Mnenje k novemu ZSSloV in spremembam ZObr 

Zveza:  Dopis št. 101-6/2016-32 z dne 14.12.2016 

 

Spoštovani. 

 

Z dopisom navedenim v zvezi smo prejeli novi ZSSloV v mnenje. K osnutku ZObr smo vsi obrambni 

sindikati podali negativno mnenje. Po tem, kljub dolžnemu in obljubljenemu usklajevanju ga ni bilo. 

 

Obveščamo vas, da mnenja k osnutku novega ZSSloV v danem roku (15.1.) ne moremo podati zaradi: 

 

 do konca meseca decembra 2016 nismo prejeli osnutka predloga ZObr, kot je bilo 

dogovorjeno na sestanku s sindikati 1.12.2016 (peti odstavek 2. točke Razprava in zaključki v 

dokumentu MORS Zabeležka št.: 101-6/2016-16 z dne 23.6.2016); 

 na sestanku (Zabeležka, vaš dokument št.: 101-6/2016-16 z dne 23.6.2016) s sindikati 15.6.2016 je 

bil sprejet sklep št. 5 "Predlog novega ZObr in spremembe ter dopolnitve ZSSloV bosta oba 

pripravljena pred pričetkom postopka sprejemanja." Sklep ni izvršen. 

 dogovorjene primerjalne tabele v obliki s primerjavo po stolpcih z obstoječim ZSSloV in novim 

ZSSloV ter obrazložitvami sprememb nismo prejeli, kot za ZObr tudi ne. Takšne primerjalne 

tabele so običajna praksa usklajevanja osnutkov zakonov s sindikati in vlado ter po drugih resorjih 

(obrazloženo in usklajeno na predstavitvi osnutka ZSSloV 1.12.2016, tudi z vaše strani sprejeto); 

 

Ponovno vas opozarjamo, da 100.b člen ZObr ne more biti podlaga za usklajevanje osnutkov 

zakonov (ZObr in  ZSSloV), ki jih sprejema Državni zbor RS na predlog Vlade RS. Predlogi 

predmetnih ZObr in ZSSloV niso odločitve ministra ali načelnika generalštaba za katere velja 

sprejemanje po 100.b členu ZObr in tudi vsebine osnutkov ZObr in  ZSSloV niso določene vsebine 

v 2. odstavku 100.b člena ZObr, ki so izvzete od podajanja mnenja sindikatov pri sprejemanju 

odločitev ministra ali načelnika generalštaba. Za usklajevanje zakonov, tudi osnutkov ZObr in  

ZSSloV, v celoti velja 26. člen ZJU, kot nam je to pritrdilo Ministrstvo za javno upravo z dopisom 

"Tolmačenje 26. člena Zakona o javnih uslužbencih", št. 100-561/2016/2 z dne 20.5.2016. 

 

Ponovno vas opozarjamo tudi, da predloga novega ZSSloV ni skladen s pravnim redom Evropske 

unije - EU. Po izteku obdobja za implementacijo v letu 2009 je Direktiva o delovnem času (Direktiva 

2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije 

delovnega časa) neposredno uporabljiva v državah EU, kar velja tudi za Republiko Slovenijo. V 

osnutku ZSSloV v več delih, kjer se ureja dopusten delovni čas in počitek, direktiva ni upoštevana. 

 

Po dogovorjeno prejetem predlogu ZObr in primerjalnih tabelah v dogovorjeni obliki z obrazložitvami 

sprememb (v dogovorjeni obliki, jasno in pregledno za primerjavo), bomo lahko v na novo določenem 

razumnem roku (za oba osnutka zakonov najmanj 30 dni) podali mnenje k novemu ZSSloV in ZObr. 

 

S spoštovanjem, 

 

Poslano z e-pošto: 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 naslovnik, Andreja Katič, Andrej Osterman,  

 Odbor za obrambo, Vlada RS, arhiv,  

 seznanitev članov SVS z objavo na spletu. 
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