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SVS je poslal predlog interventnega zakona za ohranitev Slovenske vojske predsedniku vlade Miru Cerarju

Odgovorni za stanje v Slovenski vojski se na podan predlog in poziv SVS za sprejem interventnega
zakona za ohranitev Slovenske vojske po nujnem postopku niso odzvali, v povezavi: predlog in poziv.

V SVS smo s pomočjo pripadnikov Slovenske vojske sami pripravili predlog Zakona o interventnih ukrepih za

izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske in ga danes poslali predsedniku vlade Miru Cerarju, da ga vlada

pošlje v sprejem Državnemu zboru s predlogom za sprejem po nujnem postopku zaradi ogrožene varnosti in

obrambe države. Predlog zakona in pismo predsedniku vlade objavljamo v originalu.

Predlog zakona zajema tri podro?ja, strnjena v treh poglavjih, ki dolo?ajo:

● ovrednotenje posebnosti opravljanja vojaškega poklica, ki jih dolo?ajo predpisi z veljavo na
obrambnem podro?ju;

● bonitete za pripadnike Slovenske vojske, ki so jih deležni v ?asu opravljanja vojaške službe, po
vzoru bonitet v drugih državah za zaposlene v vojskah;

● odpravo štirih najve?jih anomalij na podro?ju pla?ila pripadnikov Slovenske vojske, ki so posledica
vzporednega urejanja delovnih razmerij zaposlenih na obrambnem podro?ju in rušijo vojaško
hierarhijo, pripadniki pa so zaradi njih oškodovani in v krivi?nem položaju.

Idejo in pripravo predloga zakona za ohranitev Slovenske vojske so vzbudila naslednja dejstva:

● neživljenjske obremenitve pripadnikov Slovenske vojske z opravljanjem dela posameznih
pripadnikov na ve? delovnih mestih zaradi kadrovskih težav, ki so posledica odhodov pripadnikov
iz Slovenske vojske,

● ponavljajo?a se negativna ocena Vrhovnega poveljnika oboroženih sil RS za
pripravljenost Slovenske vojske,

● opis stanja in prihodnosti Slovenske vojske na 60. nujni seji Odbora za obrambo, kjer je namestnik
na?elnika Generalštaba SV generalmajor Alan Geder napovedal propad Slovenske vojske ?ez dve
do tri leta ob nespremenjenih pogojih,

● zahteva na?elnika Generalštaba SV generalmajorja dr. Andreja Ostermana, da se na Svetu za
nacionalno varnost  opravi razprava zaradi kadrovskih težav v Slovenski vojski,

● 14 let star Zakon o obrambi in 10 let star Zakon o službi v Slovenski vojski in blokada sprejemanja obeh

novih zakonov,

● ogrožena varnost in obramba države.

Na 60. nujni seji Odbora za obrambo so poslanci, kot že ve?krat prej, izrazili pripravljenost za sprejem
zakona, ki bi izboljšal stanje v Slovenski vojski. Prepri?ani smo, da bi v SVS pripravljen predlog
zakona nedvomno izboljšal stanje na najbolj pere?em kadrovskem podro?ju, saj bi se 
družinski prora?un pripadnika po predlogu povišal za do 400 evrov. 
 
V Sindikatu vojakov Slovenije upamo, da bodo politiki sposobni prese?i parcialne politi?ne interese in
dose?i nacionalno enotnost za ohranitev Slovenske vojske s sprejetjem predlaganega zakona.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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PRILOGA 1: Predlog Zakona o interventnih ukrepih za izboljšanje pripravljenosti SV

PRILOGA 2: Posredovanje predloga zakona predsedniku Vlade RS
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