
Kratka predstavitev predloga SVS 
 

Zakona o spremembah in dopolnitvah ZObr 
 

 

V SVS nemočni ves čas spremljamo tragedije družin vojakov, ko jim pogodba ni 
podaljšana ali dosežejo starost 45 let, ko ne morejo več delati v Slovenski vojski 
a drugega ne znajo delati, saj so vojaki.  
 
Ves čas na to opozarjamo, a žal neuspešno, tokrat pa smo sami napisali predlog 
zakona, ki nam ukinja pogodbe za določen čas in starostno omejitev 45 let.  
 
Država je na tem področju popolnoma odpovedala. Politika vojakom obljublja 
rešitev statusa vojaka po 45 letu že 20 let od prvega sprejema obrambnega 
zakona, a se ministri vedno izgovarjajo, da ni potrebne politične volje. V oktobru 
lani pa so spremenili Zakon o obrambi v manj kot 12 urah, tako rekoč čez noč in 
vojakom dodelili dodatna pooblastila in naloge v zvezi z begunci.  
 
Načelnik Generalštaba Slovenke vojske generalmajor Dobran Božič nam je še 
pred dvema letoma obljubljal, da bo na začetku leta 2016, ko bo 45 let starih 
vojakov že več, njihov status z zakonom že sistemsko rešen a v tem času se ni 
naredilo popolnoma nič in ta ni rešen. 45 let star vojak ne dobi niti odpravnine. 
 
V SVS upamo, da bomo dobili 5.000 podpisov podpore za vložitev predloga 
zakona in, da bo ta tudi sprejet, saj nas tudi skrbi za obrambne zmogljivosti 
države, ker smo ukinili teritorialni koncept obrabe, prostovoljna rezerva se je 
izkazala za nezanesljivo, saj je ob prvem vpoklicu odzvala le tretjina 
prostovoljcev, strateška rezerva je le na papirju, vojaki pa zaradi neurejenega 
statusa množično zapuščajo Slovensko vojsko novih zaposlitev pa ni. Ob koncu 
lanskega leta se je tehtnica po številčnosti nagnila v prid podčastnikov in 
častnikov, saj jih je več kot vojakov. 
 
Ne smemo pozabiti, da že 13 nimamo naborniškega sistema in da te generacije 
fantov trinajstih let niso nikoli niti videle orožja, mi pa odpuščamo odlične vojake 
v najboljši psihofizični kondiciji, kot je bil nedavno odpuščen vojak Kos Ludvik, 
ki smo ga predstavili v obrazložitvah predloga zakona. 
 
Že sedaj pozivamo k oddaji podpisov podpore v razpisanem roku predsednika 
DZ RS od 25.1. do 24.3.2016. 


