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Zadeva: Prevedba vojaških činov in vpis v evidenco - opozorilo
Zveza: Vaš dopis združenjem ZSČ; št. 13/23-2019, z dne 13.3.2019

Spoštovani,

obveščamo vas, da so na podlagi omenjenega dopisa naši sodelavci na upravah za obrambo, v 
preteklih dnevih imeli nemalo neposrednih težav zaradi vašega zapisa o tem, da: »Po analogiji 61. 
člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15), je 
sklepati, da je prejšnji čin poročnika enak činu nadporočnika.«

Obveščamo vas, da vaše trditve članom ZSČ, da so po analogiji (SSKJ: skladnost ali ujemanje) 61. 
člena ZObr, prejšnji poročniki enaki današnjim nadporočnikom ne držijo, kajti iz omenjenega člena to 
vsekakor ni mogoče sklepati. 

Namreč, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi; ZObr - C (Uradni list RS, št. 47/02), 
je v prehodnih in končnih določbah zelo jasen v 51. členu, kjer je zapisano: »Z uveljavitvijo tega 
zakona se čin podporočnika prevede v čin poročnika, pri mornariških činih pa v čin poročnika 
korvete«. 

Zaradi zagotavljanja možnosti za korektno in strokovno izvajanje nalog v upravah za obrambo 
pričakujemo, da boste neresnično navedbo iz zgornjega odstavka preklicali in v zvezi s tem korektno 
seznanili svoje članstvo. Omenjeni sporni del zapisa je neskladen z Zakonom o obrambi in v celoti 
odstopa od sicer dogovorjenih nalog, ki smo jih v smislu dobrega sodelovanja prevzeli nase pri vpisu 
prevedb činov v vojaško knjižico.

S spoštovanjem!

Srečko Zajc
sekretar

generalni direktor

Poslano:
– Naslovniku po E-pošti,
– Upravam za obrambo,
– Sektor za vojaške zadeve.
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