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Zadeva: Poziv k podaji ocene diskriminatornosti zaradi zdravstvenega stanja –  
     necepljenih zoper Covid-19 in zaradi nepriznavanja pogoja prebolevnosti  

in testiranja iz t.i. pogoja PCT v Slovenski vojski pri njenem delovanju  
 

Zveza:  Delovanje Slovenske vojske  

 

Na nas so se v zadnjem mesecu dni obrnili mnogi člani Sindikata vojakov Slovenije - pripadniki 
Slovenske vojske,  zaradi nepoštene in krivične obravnave necepljenih zoper Covid-19 z 
namenom vsiljevanja cepljenja proti Covid-19. V SVS menimo, da gre za diskriminatorno 
obravnavo, saj pripadniki ne morejo opravljati določenih nalog, tudi tistih na katere so že 
razporejeni dlje časa, kljub želji po testiranju, torej ob izpolnjevanju t. i. pogoja PCT. Navedeno 
izhaja iz mnogih telefonskih klicev članov in e-poštnih sporočil naslovljenih na SVS, 
anonimizirani dve e-poštni sporočili prilagamo. 
 
Ker se na določene naloge v SV odreja zgolj in izključno cepljene pripadnike SV, brez možnosti 
opravljanja dela kljub izpolnjevanju pogoja PCT, ter zaradi nejasnega odgovora Ministrstva za 
obrambo Sindikatu ministrstva za obrambo, predvsem na zastavljeno vprašanje v usmeritvi 
ministra: »Da pri opravljanju zakonsko opredeljenih nalog Slovenske vojske na ozemlju 
Republike Slovenije, kot je varovanje državne meje in pomoč drugim državnim organom ali tam, 
kjer obstaja večja nevarnost prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2, se prednostno zagotovi 
pripadnike Slovenske vojske in druge zaposlene na ministrstvu, ki imajo cepljenje proti COVID-
19 opravljeno v polnem obsegu.«, v povezavi: Odgovor MO na zahtevo SMO o prenehanju 
diskriminacije in stigmatizacije zaposlenih v SV in MO, ki niso cepljeni proti COVID-19.  V 
odgovoru se Ministrstvo za obrambo do ključnega vprašanja o prednostnem opravljanju nalog 
cepljenih v Republiki Sloveniji sploh ni opredelilo. Beseda "prednostno" predstavlja podlago za 
posredno diskriminacijo oz. neenako obravnavo necepljenih pripadnikov Slovenske vojske, ki 
se zaradi svojih nazorov ne želijo cepiti zoper Covid-19. Navidezno nevtralna določba 
"prednostno" se v praksi pri poveljujočih na vseh ravneh uporablja kot pogoj cepljen namesto 
PCT za opravljanje določenih nalog, tudi v Republiki Sloveniji, kar predstavlja podlago za 
posredno diskriminacijo oz. neenako obravnavo necepljenih pripadnikov Slovenske vojske. 
 
Zagovornika načela enakosti pozivamo k opredelitvi do neenake obravnave oz. posredne 
diskriminacije zaposlenih v Slovenski vojski in k Vašemu dolžnemu ukrepanju v skladu 
s pozitivno zakonodajo in pristojnostmi zaradi 
 
delovanja Slovenske vojske pri zagotavljanju enakih pogojev za opravljanje dela 
pripadnikom Slovenske vojske z nepriznavanjem pogoja prebolevnosti in testiranja v 
okviru pogoja PCT, ampak priznavanje zgolj pogoja cepljenja za opravljanje določenih 
nalog, saj so delovne naloge pripadnikom Slovenke vojske dostopne le ob izpolnjevanju 
pogoja cepljen, niso pa dostopne osebam z negativnim testom na covid-19 in 
prebolevnikom. 

https://sindikatmors.si/aktualno-smo/novice/item/1374-odgovor-mo-na-zahtevo-smo-o-prenehanju-diskriminacije-in-stigmatizacije-zaposlenih-v-sv-in-mo-ki-niso-cepljeni-proti-covid-19
https://sindikatmors.si/aktualno-smo/novice/item/1374-odgovor-mo-na-zahtevo-smo-o-prenehanju-diskriminacije-in-stigmatizacije-zaposlenih-v-sv-in-mo-ki-niso-cepljeni-proti-covid-19


V SVS trdimo, da se z opisanim v Slovenski vojski izvaja množična posredna diskriminacija tudi 
s tem ko poveljniki podrejene večkrat dnevno napeljujejo in posredno prisiljujejo k cepljenju 
zoper Covid-19 in pogojujejo opravljanje njihovega dela s predhodnim cepljenjem, v nekaterih 
primerih tudi z določenim datumom do kdaj se morajo cepiti (recimo do 3.9.2021), da bodo 
lahko nadaljevali z opravljanjem del in nalog na katere so že razporejeni in da bodo posledično 
prejeli dodatno plačilo za opravljanje teh delovnih nalog, dodatek 19% in dodatek 10%. 
Navedeno izhaja tudi iz priloženih dveh e-poštnih sporočil, ki smo jih v SVS morali anonimizirati 
zaradi preprečitve viktimizacije. 
 
V Republiki Sloveniji je uveljavljen pogoj PCT za opravljanje dela v določenih dejavnostih in za 
možnost koriščenja raznih dobrin. Zaradi posredne diskriminacije zaposlenih v Slovenski vojski 
pogoj PCT za njih dejansko ne velja, ampak je edini pogoj C iz PCT, torej da morajo pripadniki 
Slovenske vojske biti cepljeni za opravljanje določenih nalog kot so na primer varovanje državne 
meje, pomoč državnim organom,…, kakor izhaja iz objave na spletni strani Slovenske vojske z 
dne 29. 7. 2021, v povezavi: NEPREKINJENI, PRAVOČASNI IN USTREZNI UKREPI 
ZNOTRAJ SLOVENSKE VOJSKE PREPREČUJEJO ŠIRJENJE BOLEZNI TER OMOGOČAJO 
VARNO URESNIČEVANJE POSLANSTVA . Vse navedeno v tem pozivu drži v celoti. Ob tem 
naj še navedemo, da za policiste pri varovanju državne meje, kjer so jim pripadniki Slovenke 
vojske v pomoč, velja pogoj PCT in nikakor zgolj C. 
 
Menimo, da gre pri opisanem z neuveljavljenem pogojev PCT za množično posredno 
diskriminacijo necepljenih v dejavnosti obrambe. Mnogi od članov, ki so se v stiski obrnili na 
nas povedo, da bodo odpovedali delovno razmerje v Slovenski vojski, če se bo takšna praksa 
neenake obravnave nadaljevala. Necepljene upravičeno skrbi, da bodo neutemeljeno deležni 
slabe službene ocene za leto 2021, ker ne bodo opravili nalog v pričakovanem obsegu, s tem 
bodo prikrajšani za napredovanja pri plači in činu. Nekaj članov se je na nas obrnilo tudi zato, 
ker morajo kot cepljeni opravljati več nalog zato, ker se necepljenih ob izpolnjevanju pogoja 
PCT ne razporeja na delovne naloge. Menimo, da v opisanem gre za diskriminacijo z neenako 
obravnavo pri izpolnjevanju v Sloveniji predpisanega pogoja PCT.  
 
Menimo, da zaposlitev v Slovenski vojski ne more biti razlog za diskriminacijo, saj Zakon o 
delovnih razmerjih v 6. členu jasno opredeli, da je diskriminacija neenaka obravnava zaradi 
zdravstvenega stanja, kar status celjenja za Covid-19 nedvomno je in necepljeni se obravnavajo 
drugače od cepljenih in splošen pogoj PCT se v praksi v celoti ne priznava v Slovenski vojski. 
 
Prosimo vas, da nas o vaših ugotovitvah in morebitnem ukrepanju obvestite. 
 
S spoštovanjem. 
 
 

Gvido Novak 
  predsednik 

 
 
Prilogi 

− e-poštni sporočili članov SVS. 
 
Poslano z e-pošto: 

− gp@zagovornik-rs.si; 

− seznanitev članov z objavo na spletu. 

https://www.slovenskavojska.si/medijsko-sredisce/novica/neprekinjeni-pravocasni-in-ustrezni-ukrepi-znotraj-slovenske-vojske-preprecujejo-sirjenje-bolezni-ter-omogocajo-varno-uresnicevanje-poslanstva/
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