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Zadeva:  Postopek usklajevanja novih zakonov o obrambi in službi v Slovenski vojski  

Zveza:  članek Dnevnika 6.6.2017: Obrambni zakon že na julijski seji državnega zbora? 

 

Spoštovani. 
 

V Sindikatu vojakov Slovenije smo začudeni nad izjavami ministrice za obrambo Andreje Katič, ki jih 

je podala novinarju Dejanu Karbi za članek z naslovom Obrambni zakon že na julijski seji državnega 

zbora?, v prilogi. 
 

Sindikatom je Zakon o obrambi (ZObr) v mnenje bil posredovan 14.11.2016 in Zakon o službi v 

Slovenski vojski (ZSSloV) 14.12.2017. Po našem opozorilu z dne 6.1.2017 (v prilogi) smo v  mnenje 

ponovno prejeli dopolnjen predlog ZObr 2.2.2017. Med usklajevanjem obeh predlogov novih zakonov 

je med ministrstvom in sindikati bilo dogovorjeno, da bomo sindikati po zaključenem krogu 

usklajevanj v mnenje prejeli čistopisa predlogov obeh zakonov in ponovno podali mnenje ter opravili 

novi krog usklajevanj pred obravnavo na vladi. Do takšnega dogovora je prišlo zato, ker ključne 

vsebine za sindikate še niso bile dorečene oz. še niso bile medresorsko usklajene in jih nismo 

usklajevali. Ključne člene s področja z vplivom na delovnopravni status zaposlenih smo preprosto 

preskakovali ob dogovoru, da bomo opravili novi krog usklajevanj po končanem medresorskem 

usklajevanju in podanem mnenju na zadnji čistopis predlogov. Od januarja sindikati nismo prejeli 

čistopisa predlogov zakonov in za ključne delovnopravne vsebine sploh ne vemo kako so urejene. 
 

V kolikor je namen vlade obravnava obeh predlogov zakonov še v tem ali naslednjem tednu in bosta 

predloga potrjena ter poslana v postopek za sprejem Državnemu zboru RS v SVS menimo, da bo 

postopek priprave obeh predlogov zakonov nezakonit, saj dolžno usklajevanje po 26. členu 

Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) ni bilo izvedeno. Od januarja v SVS nismo videli čistopisa obeh 

predlogov zakonov in ključnih vsebin predlogov ne poznamo. Kot izhaja iz priloženega članka tudi v 

drugih na obrambnem področju delujočih sindikatih čistopisa od meseca januarja niso videli. 
 

Predlagamo, da Vlada oz. Odbor za obrambo naloži obrambnemu ministrstvu, da se opravi novi 

krog usklajevanj s sindikati v skladu s 26. členom ZJU in predvsem zato, ker smo sindikati podajali 

mnenje k predlogoma zakonov pred več meseci, ko vsebine še niso bile medresorsko usklajene in so 

se od januarja zagotovo močno spreminjale, več členov pa zaradi opisanega »preskakovanja« še sploh 

nismo usklajevali.  
 

S spoštovanjem,  

   Gvido Novak 

Prilogi:               predsednik 

 članek: Obrambni zakon že na julijski seji državnega zbora? 

 dopis: Mnenje k novemu ZSSloV in spremembam ZObr 
 

Poslano: 

 naslovnikom, Andreja Katič, Andrej Osterman,  

 Odbor za obrambo, predsednik DZ RS, 

 KSS, SMO, SVOZ, SPMO, članom SVS z objavo na spletu 
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