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Poziv SVS Odboru za obrambo k vzpostavitvi ustavnega in zakonitega delovanja v Slovenski vojski

Predsednik Odbora za obrambo dr. Martin Premk je sprejel neobi?ajno odlo?itev, da 
Sindikatu vojakov Slovenije ne omogo?i predstavitve mnenja in stališ?  o danes
obravnavanem predlogu zakona na vašem odboru, kot da se boji svojih bivših sodelavcev. Drugega
razloga za tako neobi?ajno odlo?itev ne poznamo, saj se je do sedaj zainteresirani javnosti na Odboru
za obrambo vedno omogo?alo predstaviti mnenje o zadevah, ki neposredno vplivajo na zaposlene v
Slovenski vojski. ?e je kdo, je zagotovo Sindikat vojakov Slovenije prava zainteresirana javnost, saj
reprezentativno zastopa zaposlene v SV.
 
Odlo?ili smo se, da vam naše mnenje in stališ?a posredujemo v pisni obliki. Našo komunikacijo s
predsednikom odbora dr. Martinom Premkom ter predsednico DZ RS mag. Urško Klako?ar Zupan?i?
prilagamo. Obenem pa vas pozivamo k pozitivnemu delovanju in sprejemu sklepa, s katerim bi naložili
Ministrstvu za obrambo vzpostavitev ustavnega in zakonitega delovanja v SV po 19. letih.
 
Deset let smo potrebovali, da smo na sodiš?ih dokazali nezakonito in neustavno ureditev v Zakonu o
obrambi, ki v dveh ?lenih dolo?a dolžno opravljanje delovnih nalog pripadnikom Slovenske vojske na
na?in, da so v službi in opravljajo delovne naloge, ta ?as pa se jim ne šteje v delovni ?as. Pred letom
dni (marec 2022) je najvišje Vrhovno sodiš?e po dolgih sodnih postopkih dokon?no odlo?ilo, da se tak
?as, ko je pripadnik SV v službi in opravlja delovne naloge, šteje v delovni ?as. Pred skoraj dvema
letoma (julij 2021) je o tem v istem primeru ?lana SVS proti državi RS enako odlo?ilo Sodiš?e Evropske
unije, da je treba delovni ?as pripravljenosti na delovnem mestu šteti v delovni ?as.
 
Zadnje leto dni, od izdane zadnje od omenjenih sodb, ko je jasno, da sta dva ?lena Zakona o obrambi v
diametralnem nasprotju z Direktivo EU o dolo?enih vidikih organizacije delovnega ?asa, nam
sindikatom Ministrstvo za obrambo obljublja celovito rešitev nezakonite in neustavne ureditve.
 
Danes obravnavan predlog zakona, ki je v predhodni verziji predvideval ?rtanje enega od dveh
neustavnih ?lenov Zakona o obrambi, ne rešuje v zvezi z obljubami obrambnega ministrstva ni?esar.
Leto dni od zadnje sodbe se za odpravo neustavnosti ni naredilo popolnoma ni?. Delovne naloge se pa
še vedno odrejajo kot da nobene sodbe ne bi bilo. Obljube Ministrstva za obrambo so prazne obljube,
kot da se iz vojakov nor?ujejo, isto?asno pa vabijo nove v vrste Slovenske vojske. S takšnim odnosom
do vojakov, da je že ve? kot 1.500 pripadnikov SV v tožbah za nekaj, o ?emer je že bilo razsojeno, 
vojakov ne bodo pridobili, niti ne bodo zadržali obstoje?ih.
Slovenija bi že ob vstopu v Evropsko unijo pred 19. leti morala implementirati Direktivo EU o dolo?enih
vidikih organizacije delovnega ?asa in ?rtati dva ?lena (97.? in 97.e ?len) iz Zakona o obrambi. Po 19.
letih kršitev direktive EU in leto dni po sodbi najvišjega sodiš?a v Sloveniji se kršitve nadaljujejo.
Pripadniki SV še vedno prizadevno izvajajo svoje delovne naloge, delovni ?as v službi pa se jim še
vedno ne šteje v delovni ?as. Zadnje mesece se na nas obra?ajo ?lani vojaki, ki so že leto dni v tožbi
za to, da se jim ?as prebit v službi šteje v delovni ?as z zahtevami, da bi šli v tožbo še za zadnje leto
dni, torej od vložene tožbe do danes.
 
Ministrstvo za obrambo pa je nam in pripadnikom SV do sedaj le obljubljalo vzpostavite zakonitega in
ustavnega delovanja. A na žalost, glede na predlagan zakon, se ne ureja ni? za delovanje v skladu s
predpisi. Še vedno bo vse po starem, kot da se želi dose?i zastaranje dolga države pripadnikom
Slovenske vojske za že opravljeno delo zadnjih petih let.
 
Zaradi opisanega Odbor za obrambo pozivamo, da sprejme sklep, s katerim naloži Ministrstvu za
obrambo, da pripravi predlog zakona s katerim bi se ?rtala dva ?lena (97.? in 97.e ?len) iz Zakona o
obrambi in da se dolg zaradi uporabe teh dveh ?lenov v zadnjih petih letih nemudoma poravna vsem
pripadnikom SV v tožbi.
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