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Zadeva:  Mnenje Sindikata vojakov Slovenije o Zahtevi Vrhovnega sodišča RS  

in ustavno spornem drugem odstavku 93. člena Zakona o obrambi - US 

 

Zveza:  Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi 

(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (U-I-82/17) 

17. seja Odbora za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije 
 

 

Spoštovani.  

 
 

na 17. redni seji Odbor za obrambo je bil obravnavan drugi odstavek 93. člena Zakona o obrambi, za 

katerega v Sindikatu vojakov Slovenije menimo, da je v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.  
 

S Sklepom Ustavnega sodišča RS U-I-2015/14-7 z dne 10.3.2016, ste zavrgli našo Zahtevo za oceno 

ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. in 6. 

člena Uredbe o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski. Zahteva 

je bila zavržena, ker nismo izkazali ogroženosti pravic delavcev, saj gre za socialno pravico in ne za 

pravico delavcev o katerih lahko reprezentativen sindikat zahteva presojo ustavnosti. O naši zahtevi 

vsebinsko, ali so izpodbijani členi skladni z ustavo ali ne, niste odločali.  
 

Za več članov smo na rednih sodiščih dosegli razveljavitev dolžnosti plačila stroškov usposabljanja in 

v enem primeru je obrambno ministrstvo uporabilo izredno pravno sredstva – revizijo na Vrhovnem 

sodišču Republike Slovenije. Izkazalo se je, da je v tem revizijskem postopku tudi Vrhovno sodišče 

Republike Slovenije enakega mnenja kot smo v Sindikatu vojakov Slovenije in zato je na Ustavno 

sodišče podalo zahtevo za presojo istih členov ZObr, kot smo jo že podali mi.  
 

Na 17. seji Odbora za obrambo 22. septembra so poslanci obravnavali ustavno sporen člen oz. mnenji 

Vlade ter Zakonodajno pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije in odločali o mnenju 

Državnega zbora Republike Slovenije v predmetni zadevi. 
 

V Sindikatu vojakov Slovenije smo želeli poslancem na 17. seji Odbora za obrambo predstaviti nekaj 

konkretnih primerov neustavnosti predmetnih zakonskih določb in posledic njegove uporabe v praksi, 

kot recimo račun obrambnega ministrstva podčastniku v višini 28.000,00 EUR, ki bi ga moral 

poravnati v primeru, da zapusti Slovensko vojsko.  

 

17. seja Odbora za obrambo je bila po našem prepričanju vodena nezakonito, saj je Sindikat vojakov 

Slovenije na predsednika Odbora za obrambo Žana Mahniča (v prilogi), kot institucija, katere delo 

je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, da bi izjavili in obrazložili mnenje in 

stališča o obravnavani zadevi, pravočasno naslovil dopis na podlagi 2. odstavka 51. člena Poslovnika 

državnega zbora Republike Slovenije.  
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Predsedniku Sindikata vojakov Slovenije ob prisotnosti na celotni seji 22.92017, kar dokazuje lista 

prisotnosti na 17. seji Odbora za obrambo, kljub večkrat izraženi zahtevi pred, med in po seji, ni bilo 

omogočeno predstaviti poslancem mnenja in stališč o obravnavani zadevi, ki je v presoji pri vas pod 

opr. št. U-I-82/17. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije menimo, da je 17. seja Odbora za obrambo bila vodena nezakonito in 

zaradi tega, ker nam nezakonito ni bilo omogočeno predstaviti mnenja in stališč o predmetni 

zadevi, se obračamo na vas, da vse kar je predstavnik Sindikata vojakov Slovenije želel predstaviti 

poslancem na 17. seji Odbora za obrambo in je opisano v podani zahtevi o kateri je bilo odločeno s 

Sklepom Ustavnega sodišča RS U-I-2015/14-7 z dne 10.3.2016 upoštevate pri odločanju v zadevi 

U-I-82/17.  

 

V kolikor je možno in obstaja način, pa vam ustavnim sodnikom še dodatno predstavimo to, kar smo 

želeli predstaviti poslancem, pa nam je bilo onemogočeno, je pa ključnega pomena za presojo 

ustavnosti v predmetni zadevi. V kolikor obstaja interes po dodatni predstavitvi nam to sporočite. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije se dnevno srečujemo s stiskami pripadnikov zaradi po našem mnenju 

neustavnih določb ZObr o katerih smo želeli razpravljati na 17. seji in menimo, da bi bilo prav, da bi 

nam predsednik Odbora za obrambo omogočil predstavitev življenjskih situacij (osebnih stisk) 

naših članov / pripadnikov Slovenske vojske zaradi spornih določb obrambnega zakona, saj bi naša 

razprava in odločanje v Državnem zboru in posredno Ustavnega sodišča neposredno krojilo usodo 

mnogim pripadnikom Slovenske vojske, za katero želimo, da bi bila skladna z Ustavo Republike 

Slovenije. 
 

S spoštovanjem, 

 

 

 

  

 

 

 

Gvido Novak 

predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 

– Dopis z dne 19.9.2017 poslancu Žanu Mahniču, predsedniku Odbora za obrambo  

Mnenje Sindikata vojakov Slovenije o Zahtevi Vrhovnega sodišča RS  

in ustavno spornem drugem odstavku 93. člena Zakona o obrambi  

 

– lista prisotnosti na 17. seji Odbora za obrambo, ki jo naj pridobi Ustavno sodišče RS 

 

 

Poslano z e-pošto: 

 

– naslovniku, obveščanje članov SVS z objavo na spletnih straneh SVS. 
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Datum: 21.9.2017 

Državni zbor Republike Slovenije 

Odbor za obrambo 

Žan Mahnič, predsednik 

 

 

Zadeva:  Mnenje Sindikata vojakov Slovenije o Zahtevi Vrhovnega sodišča RS  

in ustavno spornem drugem odstavku 93. člena Zakona o obrambi 
 

Zveza:  Sklic 17. seje Odbora za obrambo 
 

 

Spoštovani predsednik Odbora za obrambo,  
 

na 17. redni seji bo Odbor za obrambo obravnaval drugi odstavek 93. člena Zakona o obrambi, za 

katerega v Sindikatu vojakov Slovenije menimo, da je v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.  
 

V prilogi vam pošiljamo Sklep Ustavnega sodišča RS U-I-2015/14-7 z dne 10.3.2016, s katerim je bila 

zavržena naša Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi ter za oceno 

ustavnosti in zakonitosti 4. in 6. člena Uredbe o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o 

zaposlitvi v Slovenski vojski. Zahteva je bila zavržena, ker nismo izkazali ogroženosti pravic 

delavcev, saj gre za socialno pravico in ne za pravico delavcev o katerih lahko reprezentativen sindikat 

zahteva presojo ustavnosti. Ustavno sodišče o naši zahtevi vsebinsko ni odločalo.  
 

Za več članov smo na rednih sodiščih dosegli razveljavitev dolžnosti plačila stroškov usposabljanja in 

v enem primeru je obrambno ministrstvo uporabilo izredno pravno sredstva – revizijo na Vrhovnem 

sodišču RS. Izkazalo se je, da je v tem revizijskem postopku tudi Vrhovno sodišče Republike 

Slovenije enakega mnenja kot smo v Sindikatu vojakov Slovenije in zato je na Ustavno sodišče podalo 

zahtevo za presojo istih členov ZObr, kot smo jo že podali mi.  
 

Na 17. seji Odbora za obrambo boste obravnavali ustavno sporen člen oz. mnenji Vlade ter 

Zakonodajno pravne službe DZ RS in odločali o predmetni zadevi. 
 

V Sindikatu vojakov Slovenije želimo poslancem na 17. seji Odbora za obrambo predstaviti nekaj 

konkretnih primerov neustavnosti predmetnih zakonskih določb in posledic njegove uporabe v praksi, 

kot recimo račun obrambnega ministrstva podčastniku v višini 28.000,00 EUR, ki bi ga moral 

poravnati v primeru, da zapusti Slovensko vojsko. V Sindikatu vojakov Slovenije se dnevno 

srečujemo s stiskami pripadnikov zaradi po našem mnenju neustavnih določb ZObr o katerih boste na 

seji razpravljali in menimo, da bi bilo prav, da nam omogočite predstavitev življenjskih situacij 

(osebnih stisk) naših članov / pripadnikov Slovenske vojske zaradi spornih določb obrambnega 

zakona, saj bo vaša razprava in odločanje neposredno krojilo usodo mnogim pripadnikom Slovenske 

vojske in želimo, da bi ta bila skladna z Ustavo Republike Slovenije. 
 

V pričakovanju vabila na 17. sejo Odbora za obrambo vas lepo pozdravljamo, 
 

s spoštovanjem,  Gvido Novak 

predsednik 

 

Priloga: 

– Sklep Ustavnega sodišča RS U-I-2015/14-7 z dne 10.3.2016 

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovniku, obveščanje članov SVS z objavo na spletnih straneh SVS. 
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Številka:  U-I-205/14-7 

Datum:  10. 3. 2016 

 

 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo 

Sindikata vojakov Slovenije, Slovenska Bistrica, na seji 10. marca 2016 

 

 

sklenilo: 

 

Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni 

list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) ter za oceno ustavnosti in 

zakonitosti 4. in 6. člena Uredbe o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o 

zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 67/08) se zavrže. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Sindikat vojakov Slovenije kot reprezentativni sindikat v državi za področje vojaških 

poklicev (v nadaljevanju predlagatelj) vlaga zahtevo za presojo ustavnosti drugega 

odstavka 93. člena Zakona o obrambi (v nadaljevanju ZObr), ter ustavnosti in zakonitosti 

4. in 6. člena Uredbe o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v 

Slovenski vojski (v nadaljevanju Uredba). Izpodbija ureditev, po kateri mora pripadnik 

Slovenske vojske (v nadaljevanju pripadnik) v primeru, da predčasno enostransko 

odpove pogodbo o zaposlitvi ali je ta odpovedana iz krivdnih razlogov, na podlagi 

izpodbijane določbe ZObr vrniti sorazmeren del stroškov vojaškega usposabljanja, na 

podlagi izpodbijanih določb Uredbe pa celoten znesek posebne nagrade, izplačane ob 

sklenitvi ali ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju sredstva posebne 

nagrade in usposabljanja). Predlagatelj meni, da so izpodbijane določbe predpisov v 

neskladju z 2. členom Ustave (socialna država), s 14. in 49. členom Ustave (načelo 

enakosti pred zakonom in svoboda dela) ter s 153. členom Ustave (usklajenost pravnih 

aktov). Z zakonom določene pogoje za vložitev zahteve utemeljuje z navedbami, da 

izpodbijana ureditev zaradi vračanja več tisoč evrov visokih obveznosti nesorazmerno 

posega v socialno stanje pripadnikov, s tem pa jih posledično prisiljuje v zaposlitev v 



 

2 

Slovenski vojski in preprečuje prosto izbiro zaposlitve. Predlaga odpravo izpodbijanih 

določb Uredbe, ker naj bi škodljive posledice že nastopile, ter razveljavitev izpodbijane 

določbe ZObr.  

 

2. Reprezentativni sindikat za območje države za posamezno dejavnost ali poklic lahko 

na podlagi enajste alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču 

(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) 

začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa le, če so ogrožene 

pravice delavcev. Iz dosedanje ustavnosodne presoje izhaja, da zmanjšanje ali 

poslabšanje pravic delavcev samo po sebi ne zadošča za izpolnitev te procesne 

predpostavke (tako npr. v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-236/13 z dne 8. 1. 2015), da 

mora biti izkazana konkretna in neposredna ogroženost pravic delavcev in da abstraktna 

ogroženost ne zadostuje (tako npr. v sklepu št. U-I-72/14 z dne 17. 9. 2015) ter da je 

treba v zvezi z zagotovitvijo socialne varnosti izkazati, da izpodbijana ureditev, ob 

upoštevanju še drugih ureditev, ki urejajo sporno vprašanje, prizadetemu te pravice ne 

zagotavlja (glej sklep št. U-I-72/14, tudi sklep št. U-I-186/14 z dne 19. 11. 2015). 

 

3. Iz predlagateljevih utemeljitev obstoja procesnih predpostavk izhaja zatrjevanje, da 

pripadniki z enostransko odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ne morejo prekiniti delovnega 

razmerja, ne da bi s tem ogrozili svoje socialno stanje. Zato naj bi takšna ureditev 

pripadnike prisiljevala, da ostanejo zaposleni v Slovenski vojski, s čimer naj bi jim bila 

kratena pravica do svobodne izbire zaposlitve in kršena prepoved prisilnega dela iz 49. 

člena Ustave (svoboda dela). Kratenje pravice do svobode dela naj bi bila torej posledica 

zatrjevanega nesorazmernega posega izpodbijane ureditve v socialno stanje pripadnikov. 

Vendar takšne povezanosti med vračanjem sredstev posebne nagrade in usposabljanja 

in socialnim stanjem pripadnikov ter posledično s svobodo dela predlagatelj ni izkazal. 

 

4. Socialno stanje samo po sebi ni zavarovana pravna kategorija. Predlagatelj pa ne 

navaja podatkov, ki bi izkazovali, da bi bila zaradi vračanja teh sredstev ogrožena 

socialna varnost pripadnikov ter da bi to v posledici povzročilo, da ne zmorejo zapustiti 

vojaškega poklica. Navedba o izvršbi na premoženje, kadar sredstva posebne nagrade in 

usposabljanja niso pravočasno vrnjena, ogroženosti pravice do socialne varnosti ali 

drugih pravic delavcev ne izkazuje. Upoštevati je namreč treba, da so pripadniki ta 

sredstva prejeli in določbo o pogojih njihovega vračanja v pogodbi o zaposlitvi tudi 

podpisali. Zato le s splošnimi navedbami, ki se sklicujejo na poseg v socialno stanje 

pripadnikov, konkretne in neposredne ogroženosti pravic delavcev, ki bi izvirala iz 

izpodbijane ureditve, ni mogoče uspešno izkazati. 

 

5. Glede na povedano je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.  

  

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. 

Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. 
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Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je 

glasovala sodnica Korpič – Horvat. 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Miroslav Mozetič 

Predsednik 
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