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Zadeva:   Prošnja za redno vabljenje Sindikata vojakov Slovenije na seje Odbora za obrambo 
  

Zveza:     Odločbe o reprezentativnosti SVS v vojaških poklicih in dejavnosti obrambe 

 
Spoštovani predsednik Odbora za obrambo DZ RS Žan Mahnič. 

 

Na Vas kot predsedujočega Odboru za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije se obračamo 

kot reprezentativen sindikat v vojaških poklicih vojak, podčastnik in častnik ter v dejavnosti obrambe. 

 

Prosimo Vas, da nas v bodoče redno vabite na vse seje Odbora za obrambo. 

 

Našo prošnjo utemeljujemo s tem, da ima Sindikat vojakov Slovenije s strani države z odločbami o 

reprezentativnosti priznan status nekoga, ki zastopa vse zaposlene v  Slovenski vojski, zaposlene v 

vojaških poklicih in dejavnosti obrambe za uveljavljanje njihovih interesov v skladu z našim statutom. 

 

Običajno le nemo spremljamo seje Odbora za obrambo, na katere se redno vabi prostovoljna 

društva Zvezo slovenskih častnikov in občasno Zvezo veteranov vojne za Slovenijo ter druge. 

Mnogokrat od  predstavnikov vabljenih prostovoljnih društev poslušamo stališča zaposlenih v 

Slovenski vojski, kar se nam ne zdi neprimerno in ni sprejemljivo, saj stališča zaposlenih v Slovenski 

vojski lahko predstavljajo lahko le zaposleni sami in predvsem tisti, ki jih za zastopanje izberejo 

sami zaposleni, kot je to v našem sindikatu, ne morejo jih pa predstavljati tisti, ki niso med njimi. 

 

Dvomimo tudi v iskrenost strokovni ter širši javnosti predstavljeno s strani prostovoljnih društev na 

sejah pod Vašim vodstvom, saj ta prostovoljna društva samo letos od Ministrstva za obrambo oz. 

od države dobijo približno 1,5 MIO EUR za delovanje in so deležna drugih ugodnosti. Prostovoljno 

društvo, katerega financiranje in delovanje je odvisno od obrambnega ministrstva po našem 

prepričanju sploh ne more zastopati zaposlenih v Slovenski vojski, medtem ko so sindikati od 

delodajalca neodvisni in se financirajo iz članarine zaposlenih v Slovenski vojski pri že tako 

nizkih plačah, pa na seje niso vabljeni. S financiranjem prostovoljnih društev je tudi zmanjšan 

proračun Slovenske vojske za 1,5 MIO EUR, s tem denarjem bi lahko pripadnikom Slovenske vojske 

izplačali vse viške ur kot nadure in jih nebi bilo potrebno koristiti po ukazu kot proste ure ali bi se 

pripadnikom lahko izplačal vsaj dodatek za delo preko polnega delovnega časa za katerega 

pripadniki vlagajo tožbe, ker ministrstvo ne priznava sodbe Vrhovnega sodišča kot jo v Policiji.  

 

Menimo, da bi bilo nujno potrebno, da imajo zaposleni v Slovenski vojski na sejah Odbora za 

obrambo svojega predstavnika. V današnjih zaostrenih razmerah bi bilo prav, da se Odbor za 

obrambo redno obvešča z dejanskimi stališči zaposlenih, ki bodo prišla iz vrst Slovenske vojske in 

ne izven nje od prostovoljnih organizacij, ki so finančno in drugače odvisna od države.  

 

Z odličnim spoštovanjem,  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovniku, Urad predsednika Republike. 
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