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Zadeva:  Predlog Sindikata vojakov Slovenije za pripravo in sprejem 

    Zakona o interventnih ukrepih za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske  
 

Zveza:  Kritično stanje v Slovenski vojski in 60. nujna seja Odbora za obrambo 

 

Spoštovani. 

 

Na vas se obračamo zaradi potrebnega nujnega ukrepanja za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske, 

ki se po našem mnenju lahko popravi takoj. Menimo, da je potrebno pristopiti k pripravi Zakona o 

interventnih ukrepih za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske in sprejemu po nujnem postopku. 

Zakon bi določal le nujne ukrepe za izboljšanje stanja, predvsem na področju statusa pripadnikov. 

Predlagamo, da se k pripravi interventnega zakona pristopi takoj, saj to poslanci pričakujejo. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije podpiramo vse napore odgovornih za izboljšanje stanja v Slovenski vojski, 

predvsem na področju urejanja statusa pripadnikov z višjimi plačami in bonitetami zaradi opravljanja 

vojaškega poklica. Menimo, da Ministrstvo za obrambo ob veljavnih splošnih predpisih poskuša izboljšati 

status pripadnikov z namenom zajezitve odliva kadra in predvsem spodbujanja večjega zanimanja mladih 

za vojaški poklic. S splošnimi veljavnimi predpisi imajo na ministrstvu pri tem zelo omejene možnosti. 

Menimo, da oba predloga obrambnih zakonov (ZObr in ZSSloV) nimata zadostne podpore za tekoč 

sprejem, ker ministrstvo z njima želi reševati status pripadnikov, čemur pa sistemski zakoni niso 

namenjeni, ob veljavnih splošnih predpisih, pa so bili v to prisiljeni. Enako so bili prisiljeni v pogovore s 

slovenskimi podjetji za sklepanje pogodb, po katerih bi se pri njih zaposlovali vojaki po 45. letu, kot v 

primeru nedavnih pogovorov s podjetjem TUŠ (prilagamo objavo ministrstva). V Sindikatu vojakov 

Slovenije menimo, da to ni primeren način reševanja vojakov po 45. letu, razumemo pa odgovorne na 

ministrstvu, da so želeli le dobro. Država mora za vojake po 45. letu poskrbeti drugače. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije verjamemo, da je možno predlagani interventni zakon po nujnem postopku 

sprejeti še v tem mandatu poslancev. Potrebno ga je le pripraviti in poslancem predložiti v sprejem, za 

kar so mnogi na 60. nujni seji Odbora za obrambo izrazili pripravljenost. Pri pripravi smo pripravljeni 

sodelovati tudi v Sindikatu vojakov Slovenije, saj najbolje poznamo probleme pripadnikov in predvsem 

zato, ker bi se lahko odpravile tudi štiri največje anomalije v Slovenski vojski, s katerimi je porušena 

vojaška hierarhija in na njih opozarjamo že več let. Da bi se te anomalije lahko popravile le z zakonom 

pa menita tudi ministrica in načelnik Generalštaba, kot izhaja iz priloženega dopisa ministrice. 

 

S spoštovanjem. 
 Gvido Novak 

predsednik 
 

 

Priloga:  

 Podjetje TUŠ pripravljeno sodelovati z MORS in zaposlovati pripadnike SV– vojake po 45 letu 

 Odprava anomalij rušenja vojaške hierarhije s plačami v SV SVS odgovor 
 

Poslano: 

 naslovnikom, članom in zainteresiranim z objavo na spletu. 
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