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Spoštovani.
Prejeli smo vaše vabilo, navedeno v zvezi.
Pozitivna zakonodaja določa, da mora vlada oziroma pristojni minister pred sprejetjem predpisa, ki
vpliva na pravice iz dela in v zvezi z njimi, omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma
poklicev v državnih organih, da podajo svoje mnenje.
V Sindikatu vojakov Slovenije pričakujemo, da bodo zakonska določila o podaji mnenja k Predlogu
zakona o obrambi spoštovana. V mnenju, ki ga bomo podali po prejemu predloga, se bomo o predlogu
opredelili. Menimo, da predstavitev brez v SVS predhodno prejetega predloga ni smiselna in se je zato
ne bomo udeležili, saj želimo predlog proučiti sami in to samostojno.
Vsebine morebitnega predloga zakona o obrambi so po našem mnenju preobsežne za zgolj
predstavitev, kot jo nameravate izvesti in nas vabite. Pripravljeno predstavitev bi bilo smiselno izvesti
po najmanj osmih dneh po prejemu predloga v SVS, kot sami navajate novega zakona o obrambi.
Pričakujemo in vas obenem naprošamo za daljši rok od običajnega 15 dnevnega za proučitev
morebitnega predloga novega zakona o obrambi, kot ste vi nas zaprosili v začetku lanskega leta za
pripravo celovite rešitve za ureditev stanja na področju viška ur v Slovenski vojski, potrebovali ste tri
mesece in mi smo s tem soglašali. Mi vas že sedaj zaradi obsežne tematike naprošamo za 30 dnevni
rok za podajo mnenja, saj se podobni zakoni pripravljajo tudi po več let in ni za pričakovati, da bomo
v SVS pripravili kvalitetno mnenje prej kot v 30 dneh.
V kolikor bo naše mnenje negativno, bodo razlogi za to ustrezno argumentirano obrazloženi. V
primeru negativnega mnenja pričakujemo tudi usklajevanje osnutka predloga, kot je to predpisano
pred sprejetjem predpisa, ki vpliva na pravice iz dela in v zvezi z njimi do te mere, da bo SVS s
predlogom soglašal pred nadaljnjo obravnavo na vladi in v zakonodajnem postopku.
S spoštovanjem,
Gvido Novak
predsedni k
Poslano:
 naslovnik,
 Andreja Katič,
 Andrej Osterman,
 SMO, SVOZ, SPMO,
 Odbor za obrambo,
 arhiv.
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