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Vlada Republike Slovenije 

članom vlade 

 

Obveščanje EU Komisije o nadaljevanju 19-letnih kršitev pravnega reda EU pripadnikom SV 

in nadaljevanje navajanj neresnic vladi v popolni blokadi socialnega dialoga 

 

Spoštovani člani vlade. 

 

Pred 14 dnevi smo vas obveščali o neresničnih navedbah v obrazložitvah predloga zakona, ki vam je bil 

s strani Ministrstva za obrambo v obravnavo posredovan 11. januarja. Enako vam je bila posredovana 

nova verzija predloga zakona 19. januarja, v katerem neresnične navedbe niso popravljene in navajanje 

neresnic vladi se nadaljuje ter potencira. Predlagatelj predloga in poročevalec o njem pa je ponovno 

minister za obrambo Marjan Šarec. 

 

Kot smo vam že pojasnili v opozorilu 12. januarja je Sindikat vojakov Slovenije podal mnenje k 

medresorsko usklajenemu končnemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v 

Slovenski vojski. Minister za obrambo Marjan Šarec je ponovno na vlado naslovil isti predlog zakona, 

v katerem navedbe v obrazložitvah zopet ne držijo oz. niso popravljene kljub našemu opozorilu. V 

obrazložitvah predloga je navedeno " Sindikat vojakov Slovenije in Sindikat pilotov Ministrstva za 

obrambo na predlog zakona nista podala pripomb ", kar ni res. 

 

SVS ni prejel niti odgovora na mnenje o medresorsko usklajenem predlogu zakona, ki ga je podal 9. 

januarja 2023 in smo vam ga posredovali 12. januarja. 

 

Celo huje, nov predlog zakona je popolnoma spremenjen glede na predlog izpred 14 dni in o tem 

reprezentativna sindikata SVS in SMO nista bila niti obveščena, po pozitivnih predpisih pa bi morala 

biti pozvana k podaji mnenja.  

 

Z novim spremenjenim predlogom zakona se niti deloma ne rešuje problematika pripravljenosti na 

delovnem mestu in dolžnega zagotavljanja počitkov pripadnikom SV oz. to področje ni več omenjeno. 

 

O kršitvah in namerah RS smo 13. decembra obveščali EU Komisijo in pozvali predsednika vlade dr. 

Roberta Goloba, da se v Slovenski vojski uredijo stvari v skladu s predpisi, tako da: 
 

− se pripadnikom SV zagotovi dovolj počitka med delovnikoma ob upoštevanju dejanskih 

obremenitev opravljenega dela z vožnjami na delo in z dela; 
 

− se enostransko ne odreja (ukazuje) več uporabe privatnih osebnih vozil pripadnikov v službene 

namene; 
 

− se povrnejo višji stroški prevoza za uporabo privatnih vozil pripadnikov za službene potrebe v 

skladu s predpisi in ne kot povračilo stroškov prihoda na delo in vrnitve, ko ne gre za običajno 

lokacijo delovnega mesta pripadnika SV. 



 

Od EU Komisije smo 24. januarja prejeli odgovor na naše opozorilo in se danes nanj odzvali z opisom 

ravnanja ministrstva za obrambo in vlade ter podrobnim opisom členov Zakona o obrambi, ki so v 

popolnem nasprotju s pravnim redom EU in se jih nima namena odpraviti oz. ustrezno urediti.  Po 

opisu konkretnih kršitev smo EU Komisijo tudi ponovno pozvali k takojšnjemu ukrepanju zaradi 19-

letnih kršitev in nadaljevanja le teh pripadnikom SV z nezagotavljanjem predpisanih počitkov. 

 

Odgovor EU Komisije in naš današnji odziv prilagamo. 

 

To ravnanje ministrstva za obrambo in vlade je za nas nerazumljivo in se dogaja kljub sodbam Sodišča 

Evropske unije in najvišjega sodišča v RS, ki sta neskladje Zakona o obrambi s pravnim redom EU po 

10 letih sodnih postopkov SVS-ja zoper RS popolnoma jasno potrdili.  

 

Ob tem vas obveščamo tudi, da je na obrambnem področju prišlo zaradi različnega tolmačenja sodb 

Sodišča evropske unije in Vrhovnega sodišča RS s posledičnimi zapleti urejanja tega področja za nazaj 

in v bodoče ter 1.500 tožb članov sindikata do popolne blokade socialnega dialoga. Plačne in statusne 

anomalije iz preteklosti se ne odpravljajo, kljub dobremu začetku socialnega dialoga.  

 

Minister za obrambo Marjan Šarec se kljub pozivu zaradi nezmožnosti reševanja zadev z njegovim 

pooblaščencem državnim sekretarjem  Rudijem Medvedom z nami noče pogovarjati. Ministra smo 16. 

januarja pozvali k nujnemu izrednemu sestanku zaradi blokade socialnega dialoga pri urejanju in 

plačilu pripravljenosti ter pri odpravi anomalij, do danes nam na poziv ni niti odgovoril. 

 

Ponovno vas pozivamo, da se do dokončne uskladitve predloga zakona s sindikati do te mere, da bodo 

sindikati podali na dokončno usklajen predlog zakona pozitivno mnenje, predlog zakona na vladi ne 

obravnava. 

 

S spoštovanjem,  

 

 

 

 Gvido Novak 

predsednik 

 

 

 

 

 

Priloge kot v tekstu. 

 

Poslano z e-pošto:  

− naslovnikom;  

− generalmajor Robert Glavaš,  načelnik Generalštaba Slovenske vojske;  

− objava na spletni strani SVS. 
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