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Spoštovani predsednik odbora Žan Mahnič in spoštovana predsednica komisije Eva Irgl. 
 

Na Vas, kot predsedujoča Odboru za obrambo in Komisiji za peticije ter za človekove pravice in 

enake možnosti Državnega zbora RS se obračamo kot edini reprezentativen sindikat v vojaških 

poklicih vojak, podčastnik in častnik ter zraven drugih sindikatov, tudi v dejavnosti obrambe. Smo 

edini le v Slovenski vojski delujoč sindikat in zastopamo samo pripadnike Slovenske vojske. 
 

Na Vas se obračamo, ker so pripadniki Slovenske vojske diskriminirani na več področjih in zato je 

kolektivno mnenje večine pripadnikov, da smo pripadniki Slovenske vojske drugorazredni 

državljani, kot trdijo tudi v drugih na obrambnem področju delujočih sindikatih.  
 

Prosimo Vas, da nam omogočite predstaviti diskriminacijo pripadnikov Slovenske vojske odboru in 

komisiji,  ki jima predsedujeta, ter strokovni in širši javnosti in, da poslanci sprejmete predlagana 

priporočila Sindikata vojakov Slovenije.  
 

Našo prošnjo utemeljujemo s konkretnimi opisi ter primeri diskriminacije na več področjih, ki 

jih je nujno potrebno nemudoma odpraviti: 
 

 

1. Zloraba vojaških aktov vodenja in poveljevanja za odločanje o pravicah pripadnikov 

Slovenske vojske iz delovnega razmerja, obrazložitev skozi tri pritožbe na Evropsko sodišče 

za temeljne človekove pravice  zaradi zatajitve Varuhinje človekovih pravic v Sloveniji 

 

Pripadniki Slovenske vojske nimajo sodnega varstva zoper akte vodenja in poveljevanja. V več 

sodbah Delovnega in socialnega sodišča so sodniki obrazložili, da četudi so akti vodenja in 

poveljevanja v neskladju z ZDR-1, ZJU in ZSPJS, zoper njih pripadniki Slovenske vojske nimajo 

sodnega varstva na Delovnem in socialnem sodišču ampak le po službeni poti in o tem je dokončno že 

razsodilo tudi Vrhovno sodišče in pred tem že Ustavno sodišče. Zoper akte vodenja in poveljevanja je 

možno podati ugovor po službeni poti in službena pot se zaključi pri načelniku Generalštaba, 

zoper to odločitev je možna Ustavna pritožba, vendar Ustavno sodišče noče soditi o pritožbah, saj 

zavrne pritožbo z obrazložitvijo, da pritožnik ni izkazal pravnega interesa in, da z odločitvijo ni bilo 

odločeno o pravicah pritožnika, pa četudi je odločitev o posledični razliki plače v višini 500 EUR. 

 

Na sestanku 28. julija 2015 je SVS od Ministrstva za obrambo zahteval, da se pripadnikom Slovenske 

vojske zagotovi varstvo pravic iz delovnega razmerja, kot to določa Ustava za vse državljanke in 

državljane RS na sodišču. Namesto rešitve smo predstavniki SVS na sestanku bili deležni posmeha. 



Po sestanku smo se obrnili na Varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, telefonsko in po e-

pošti smo se po izčrpni predstavitvi dogovorili za pomoč in ji tudi dostavili vso dokumentacijo v zvezi 

s tremi pripadniki, ki so takrat začeli pripravljati pritožbo za Evropsko sodišče za temeljne človekove 

pravice, ker Ustavno sodišče po zaključeni službeni poti vsebinsko ni presojalo o njihovih pritožbah.  

 

Dokumentacija je varuhinji bila predana v mesecu avgustu 2015 (dopis v prilogi) in v pol leta s 

strani varuhinje ni bilo odziva, razen novoletne voščilnice SVS in KSS. V tem času pa so bile vložene 

pritožbe treh pripadnikov Slovenske vojske na Evropsko sodišče za t človekove pravice, varuhinji 

pa je uspelo doseči to, da se je izognila svoji nalogi (očitno v upanju, da pritožbeni rok pol leta 

izteče), saj je le ona po Zakonu o obrambi edina pristojna za pomoč pripadnikom Slovenske 

vojske in ob prvih pritožbah na Evropsko sodišče za človekove pravice pripadnikov Slovenske vojske 

je v celoti zatajila. Prilagamo omenjen dopis za sestanek z državnim sekretarjem na Ministrstvu za 

obrambo, e-poštno korespondenco z varuhinjo ter dopis Konfederacije slovenskih sindikatov 

varuhinji. Prilagamo tudi bistveni del, točko F - izjava o kršitvah - 7/11 stran pritožb na Evropsko 

sodišče za človekove pravice treh pripadnikov Slovenske vojske. 

 
2. Predčasno starostno upokojevanje vojaških oseb 

 

Vojaškim osebam se je po veljavni zakonodaji od 1. januarja 2013 do 31.12.2015 prekinjalo pogodbe 

o zaposlitvi za nedoločen čas brez izpolnjenih pogojev za starostno upokojitev po obdobju poklicne 

pokojnine. To pomeni od 100 do 300 EUR nižje starostne pokojnine za vse v tem triletnem obdobju 

odpuščenim vojaškim osebam. Na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski ter ministrstvu 

pristojnem za delo zgoraj zapisano dobro vedo in njihovo stališče je, da je vse zakonito, če je pravično 

in pošteno nam pa ne znajo odgovoriti in tudi zaradi opozoril SVS so z novelo ZPIZ-2 odpravili 

krivično ureditev s 1.1.2016. Obstoječega stanja prikrajšanim, že odpuščenim pripadnikom 

Slovenske vojske odgovorni nimajo namena odpraviti, a škodo priznavajo. Prilagamo pritožbo 

zoper odločbo o starostni upokojitvi pripadnika SV zaradi priznavanja dodane dobe kljub izčrpanju 

privarčevanih sredstev (sredstva so osnova za dodano dobo) za poklicno pokojnino, o čemer priča 

potrdilo Kapitalske družbe, ki ga je odvetnik pridobil za potrebe pravdnega postopka, ki je še v teku.  

 

Največje krivice storjene vojaškim osebam po osamosvojitvi Slovenije nima namena nihče 

odpraviti. V SVS smo pripravili predlog zakona, ki bi to krivico popravil, ali bo zagledal luč sveta pa 

je odvisno od poslanske skupine DeSUS s katero se dogovarjamo za vložitev predloga zakona in 

seveda od pripravljenosti poslancev za sprejem predloga Zakona o popravi krivic upokojencem. 
 

 

3. Pravica do kolektivnega zastopanja in sklepanja kolektivnih pogodb  

 

V Sindikatu vojakov Slovenije združeni pripadniki Slovenske vojske in vsi ostali (z odločbami o 

reprezentativnosti zastopamo vse pripadnike) nimamo pravice do kolektivnega dogovarjanja pri 

delodajalcu Ministrstvu za obrambo. Ministrstvo nam odreka pravico do kolektivne pogodbe od 

ustanovitve sindikata, medtem ko ima drugi najmočnejši represivni organ države Policija mnoge 

pravice urejene ugodneje od nas in drugih javnih uslužbencev s kolektivno pogodbo.  

 

V okviru pogajanj z Vlado RS za Kolektivno pogodbo za javni sektor se že tri leta od pridobitve 

statusa reprezentativnosti Sindikata vojakov Slovenije z nami ne usklajuje nobeden akt, ki bi se po 

Zakonu o javnih uslužbencih moral z vsemi reprezentativnimi sindikati. Od septembra 2015 se pet 

reprezentativnim sindikatom, ki so združeni v pogajalsko skupino Konfederacije slovenskih 

sindikatov (reprezentativna sindikalna centrala za območje države), odreka pravica do pogajanj. 

Vlada RS je s podpisom poslovnika za delovanje pogajalske komisije izključila celotno skupino 

sindikatov kljub nedvomnemu zavedanju o njenem obstoju ter delovanju. Akti, ki določajo plače v 

Slovenski vojski ter na ostalih področjih delovanja sindikatov Konfederacijo slovenskih sindikatov v 

javnem sektorju se zaradi izključenosti dela sindikatov določajo nezakonito. Za zaposlene v Slovenski 

vojski velja več aneksov k KPJS kljub temu, da jih ni podpisal nobeden od v Slovenski vojski 

delujočih sindikatov, kar je neustavno in o tem je že odločilo Ustavno sodišče z Odločbo U-I-249/10.  



Pomembno ob tem je, da gre pri izključitvi kar petih sindikatov, vključujoč Sindikat vojakov Slovenije 

za čisto diskriminacijo, saj se je skupina sindikatov povezala v skupino za pogajanja na podlagi 

Zakona o kolektivnih pogodbah na popolnoma enak način kot leta 2006 pogajalska skupina 

Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Odpravo opisane diskriminacije je Konfederacija 

slovenskih sindikatov zahtevala od resornega Ministrstva za javno upravo že večkrat a doslej 

neuspešno. O diskriminaciji je Konfederacija slovenskih sindikatov 6. oktobra lani obveščala 

predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, predsednico Komisije za peticije ter za človekove pravice in 

enake možnosti Evo Irgl ter predsednico Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 

samoupravo Lilijano Kozlovič ter glavno inšpektorico Inšpektorata za javno upravo Lidijo Apohal 

Vučković. Od vseh odgovornih smo želeli in zahtevali takojšnje ukrepanje za odpravo diskriminacije.  
 

Eva Irgl, predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti se je edina 

odzvala in nam v vednost posredovala na Ministrstvo za javno upravo naslovljen dopis, s katerim je 

ministrstvo vljudno zaprosila za seznanitev z njihovim stališčem glede navedb Konfederacije 

slovenskih sindikatov. Ali je komisija prejela odgovor ter morebitnih vsebin odgovora ne vemo. 
 

Dopis načelnika Generalštaba dr. Andreja Ostermana, ki je priloga zadnjega dopisa Konfederacije 

slovenskih sindikatov Ministrstvu za javno upravo s katerim smo ponovno zahtevali takojšnjo 

odpravo diskriminacije dokazuje absurdnosti in nemoč prvega vojaka, ki daje nalogo svoji pravni 

službi (kratica J1 v dopisu pomeni Kadrovske zadeve in SZP pomeni Sektor za pravne zadeve), da naj 

aktivno spremlja in se vključuje v aktivnosti priprave koncepta, metodologije in dinamike odprave 

anomalij plačnega sistema ter v sodelovanju s pristojnimi organi MORS, opozarja na nujnost 

ustrezne odprave anomalij v SV. Konkretna anomalija je prišla v nepredstavljivo stanje 

absurdnosti zaradi nepoštenega in neustavnega enotnega plačnega sistema, da so nižji po vojaški 

lestvici dosti bolje plačani od svojih podrejenih, in to le polovica podobnih, načelnik Generalštaba v 8 

letih tega ni mogel odpraviti. Dejstvo ob tem je, da niti s Sindikatom vojakov Slovenije nihče ne 

usklajuje ničesar že več let in načelnik Generalštaba se sklicuje na dosežen dogovor vlade in 

sindikatov, med temi sindikati, ki bi naj dosegli dogovor pa ni Sindikata vojakov Slovenije, niti 

drugih v Konfederacijo slovenskih sindikatov združenih sindikatov. Dopis s prilogo prilagamo. 

 

 

4. Odpuščanja bolnih in poškodovanih pripadnikov Slovenske vojske 

 

V Slovenski vojski se je po neljubem dogodku avgusta 2014 v Litiji, ko je bolan pripadnik Slovenke 

vojske (invalid III. kategorije s prepovedjo uporabe orožja in kljub temu še vedno na vojaški dolžnosti 

ob dogodku) ubil policista pri redni kontroli prometa pričelo odpuščati bolne in poškodovane 

pripadnike Slovenske vojske brez možnosti uveljavljanja njihovih pravic iz invalidskega zavarovanja. 
 

Po danes veljavnih predpisih je odpuščanje poškodovanih in obolelih pripadnikov Slovenske 

vojske popolnoma zakonito, po našem prepričanju protiustavno in temu primerno smo v Sindikatu 

vojakov Slovenije tudi odreagirali v štirih individualnih primerih za naše člane ter splošno, saj želimo 

preprečiti morebitne podobne dogodke kot je do njega prišlo avgusta 2014 v Litiji. 
 

Ne glede na postopke, ki jih ali jih še bo sprožil Sindikat vojakov Slovenije je potrebno takšno prakso 

nemudoma ustaviti, saj lahko vsak pripadnik jutri nerodno stopi in se poškoduje ter posledično v 

nekaj mesecih zato ostane brez službe, brez da bi se odločilo o njegovih pravicah iz invalidskega 

zavarovanja. Vse prispevke (tudi invalidskega zavarovanja) na dohodek pripadniki Slovenske 

vojske plačujejo in zato ni dopustno, da se jih odpušča ob veljavnih pogodbah o zaposlitvi brez da se 

odloči o njihovih pravicah iz invalidskega zavarovanja, torej se jim onemogoča pridobiti 

upravičen status zaščitene kategorije delavcev (delovni invalid) zaradi poškodbe ali bolezni. 
 

Jedro za nas diskriminatorne nerešljive situacije je v komisiji za ugotavljanje zmožnosti opravljanja 

vojaške službe, ki jo določa obrambni zakon (99.a člen) in predstavlja vzporedno komisijo za 

ugotavljanje delazmožnosti komisiji Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Podobno 

situacijo vendar v drugačni obliki imajo tudi v Policiji.  



Komisija na obrambnem ministrstvu nima pristojnosti odločati o pravicah iz invalidskega 

zavarovanja in na osnovi njenih odločitev se pripadnikom Slovenske vojske odpovedujejo pogodbe o 

zaposlitvi zaradi neizpolnjevanja zdravstvenih pogojev za delo na obrambnem področju (88. člen 

ZObr) brez, da bi se pred tem odločilo o njihovih pravicah iz invalidskega zavarovanja. 

 

Z tukaj v točkah 2. do 4. opisanim smo 26. novembra 2014 seznanili Odbor za obrambo in takrat 

predsedujoči odboru poslanec Peter Vilfan nam na dopis ni odgovoril in s tem kršil poslovnik 

Državnega zbora. O kršenju poslovnika smo 18. maja 2015 seznanili predsednika Državnega 

zbora dr. Milana Brgleza, a nam tudi ta na opozorjeno ni odgovoril. Ravnanje odgovornih 

poslancev s kršenjem Poslovnika DZ tudi predstavlja diskriminacijo pripadnikov Slovenske vojske.  

 

 

5. Plačevanje pripadnikov Slovenske vojske z dodatkom za plačevanje stalno pripravljenih 

javnih uslužbencev doma, ko so pripadniki Slovenske vojske v službi 

 

Sindikat vojakov Slovenije že več let opozarja na nedopustno plačevanje pripadnikov Slovenske 

vojske z dodatkom, ki je namenjen plačevanju javnih uslužbencev za stalno pripravljenost za primer 

potrebnega prihoda v službo ter pričetkom dela. Ob nedavni aferi v zvezi z nezakonitim izplačevanjem 

dodatka za stalno pripravljenost v šolskem resorju in celo s sprejemom pravilnika, ki je urejal 

nezakonito početje, smo predsednika vlade dr. Mira Cerarja javno pozvali k opredelitvi in 

odpravi nemoralne in neetične ureditve plačila vojakov z 71 centi na uro v službi, objava na 

spletni strani www.sindikatvojakov.si dne 21.1.2016  z naslovom:  

 

Vojaki so plačani z dodatkom za stalno pripravljenost na delovnem mestu v isti višini kot drugi javni 

uslužbenci doma - dopolnjeno z molkom odgovornih 

 

Do dne pisanja tega dopisa odgovora nismo prejeli. 

 

 

6. Nepriznavanje sodbe Vrhovnega sodišča in neplačevanje dodatka za delo preko polnega 

delovnega časa pripadnikom Slovenske vojske, ob istih predpisih pa se izplačuje policistom 

 

Letos 3. februarja je pooblaščeni odvetnik SVS Klemen Vogrinec vložil večje število tožb članov 

Sindikata vojakov Slovenije za izplačilo dodatka za delo preko polnega časa za vse ure, ki so se v 

zadnjih petih letih prenašale iz enega v drugo referenčno obdobje in so se kasneje izkoristile brez 

izplačanega dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatek za koriščene viške ur so v Policiji 

izplačali vsem policistom po izdani sodbi Sodbi VIII Ips 80-2015 Vrhovnega sodišča RS v zvezi z 

izplačevanjem dodatka za delo preko polnega delovnega časa. V Slovenski vojski temu plemenitemu 

in zakonitemu dejanju niso sledili in od vojakov se pričakuje, da bodo za izplačilo nečesa, kar jim 

pripada ob veljavnih popolnoma enakih predpisih ter dejanskem stanju za policiste in vojake odšli 

ponovno na sodišče. V letu dni dogovarjanja z Ministrstvom za obrambo se ni dalo dogovoriti o 

izvršitvi omenjene sodbe Vrhovnega sodišča in v Sindikatu vojakov Slovenije smo bili primorani 

pozvati svoje člane, da so šli v tožbe in so se za to tudi množično odzvali.  

 

V primeru izplačevanja odškodnin zaradi tedensko neizkoriščenega prostega dne na mednarodnih 

misijah pa je situacija še hujša. Vrhovno sodišče je v pravdnih postopkih revizijo zavrnilo, približno 

80 pripadnikov je v decembru 2015 in januarju 2016 z državo že sklenilo poravnavo ter prejelo 

izplačilo, Ministrstvo za obrambo pa zopet ni spoštovalo odločitve Vrhovnega sodišča in je 

ponovno vložilo revizijo v isti situaciji v drugem pravdnem postopku. Vrhovno sodišče je tokrat 

revizijo sprejelo v obravnavo in poravnavanje s pripadniki je Ministrstvo za obrambo ustavilo 

namesto, da bi odškodnino priznalo vsem pripadnikom, ki so bili na misijah brez vlaganj 

zahtevkov za varstvo pravic, kot se je izplačal vsem javnim uslužbencem regres za letni dopust za leto 

2012 na podlagi dobljenega kolektivnega spora Sindikata vojakov Slovenije ter na njegovi osnovi 

sprejetega sklepa vlade in podobno z zakonom se je poravnal dolg iz naslova neizplačanih 

nesorazmerij po dobljenem kolektivnem sporu Sindikata vojakov Slovenije. 



7. Pogodbe za določen čas in starostna omejitev 45 let 

 

Sindikat vojakov Slovenije je pripravil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZObr in v 

obrazložitvah opisal diskriminacijo pripadnikov Slovenke vojske o čemer ste poslanci seznanjeni. 

Sindikata vojakov Slovenije predlaga sklepe Odboru za obrambo in Komisiji za peticije ter za 

človekove pravice in enake možnosti, da se Državnemu zboru v sprejem predložijo priporočilo: 

 

Vlada Republike Slovenije pripravi: 

 

 predlog sprememb in dopolnitev pokojninskega zakona (ZPIZ-2) s katerim se bo že 

upokojenim vojaškim osebam po iztečenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine odmerilo 

starostno pokojnino s polno odmero starostne pokojnine za 40 let pokojninske dobe; 

 

 predlog sprememb in dopolnitev ustreznih zakonov tako, da se bo pripadnikom Slovenske 

vojske določala plača s kolektivno pogodbo in ne več z Uredbo vlade; 

 

 predlog sprememb in dopolnitev ustreznih zakonov tako, da bodo pripadniki Slovenske vojske 

po ugotovljeni nezmožnosti opravljanja vojaške službe iz zdravstvenih razlogov imeli dovolj 

časa in možnost uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje pred prenehanjem delovnega razmerja; 

 

 predlog sprememb in dopolnitev ustreznih zakonov tako, da bodo pripadniki Slovenske vojske 

plačani kot druge državljanke in državljani v službi med delovnim časom; 

 

 ustrezne odločitve Vlade ali Državnega zbora za izvršitev sodb Vrhovnega sodišča v zvezi z 

odškodninami na misijah ter kompenziranimi viški ur po prenosu med referenčnimi obdobji v 

Slovenski vojski brez potrebnih novih pravdnih postopkov; 

 

 predlog sprememb in dopolnitev obrambnega zakona (ZObr) s katerimi se bo ukinilo pogodbe 

za določen čas in starostna omejitev 45 let za vojake za delo na obrambnem področju. 
 

Vlada predloge zakona pripravi prioritetno in jih vloži v sprejem Državnemu zboru po nujnem 

postopku. Predlagamo tudi, da poslanska skupina oz. le poslanec na podlagi 19. člena Zakona o 

poslancih ter 169.a člena Poslovnika DZ RS predlaga v obravnavo in sprejem Državnemu zboru 

zgoraj navedeno priporočilo v kolikor priporočilo ne bo sprejeto ali ga vlada ne bo izvedla. 
 

Za priporočilo predlagamo, da se vladi naloži vložitev predlogov zakonov po nujnem postopku v 

skladu s Poslovnikom DZ RS zaradi interesov varnosti države in pripravljenosti Slovenke vojske za 

obrambo države ter z namenom, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države.  

 

Pripravljenost Slovenske vojske in raven delovanja je kot zadnje leto in več poudarja predsednik 

države in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor dosegla najnižjo raven možnosti delovanja 

in sprejem predlaganih priporočil bi imel takojšen učinek na boljšo pripravljenost zaradi pozitivnih 

učinkov med pripadniki. Zaradi dozdajšnjega slabega odnosa države do pripadnikov Slovenske vojske 

le ta v gospodarski krizi ob krepko preko 100.000 brezposelnih v lanskem letu ni uspela zaposliti s 

kadrovskim načrtom odobrenih zaposlitev ampak le manjši del od načrtovanega. Predlagano je res 

nujno za sprejem saj so popravki obrambnega zakona, ki se ni spreminjal že 11 let zelo negotovi. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije smo prepričani, da spremembe in dopolnitve obrambne zakonodaje v 

letošnjem letu še ne bodo pripravljene za sprejem. Na obrambnem področju ni t.i. bele knjige, ki bi 

predstavljala družbeni dogovor na področju obrambe Republike Slovenije. Pred leti je v Slovenski 

vojski bilo ukazano, da se izdela bela knjigo za področje obrambe a izdelana ni bila, saj se le te ne 

more izdelovati po ukazu ampak je potrebna strokovna in širša razprava, ki pa je do danes v Republiki 

Sloveniji še ni bilo. Le zaključki te bi lahko predstavljali osnovo za spremembe in dopolnitve Zakona 

o obrambi ter Zakona o službi v Slovenski vojski.    



V Sindikatu vojakov Slovenije bomo z veseljem pomagali pri pripravi vseh potrebnih gradiv ter po 

potrebi sodelovali pri seznanjanju z aktualno za nas in pripadnike Slovenske vojske opisano 

diskriminatorno nerešljivo problematiko ter po potrebi sodelovali v razpravi. 
 

 

Z odličnim spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

 

 Dopis SVS Ministrstvu za obrambo z dne 27. julija 

Gradivo za sestanek MORS – SVS 28. julija in zahteva za zagotovitev sodnega varstva 
 

 E-poštna korespondenca z varuhinjo z dne 27. julija 2015 
 

 Dopis Konfederacije slovenskih sindikatov Varuhinji človekovih pravic z dne 18.8.2015 

Prošnja po sodelovanju oz. svetovanju 
 

 Točka F – izjava o kršitvah – 7/11 stran Pritožb na Evropsko sodišče za temeljne človekove 

pravice pripadnikov Slovenske vojske, 3 krat: vojak, civilna oseba in častnik 
 

 Pritožba pripadnika SV z dne 24. junija 2015 zoper Odločbo o starostni upokojitvi 
 

 Obvestilo Kapitalske družbe d.d. z dne 14.7.2015; Informacija o stanju na osebnem računu 
 

 Predlog SVS Zakona o popravi krivic upokojencem 
 

 Poziv Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti DZ RS z dne 2.11.2015 

Diskriminacija sindikatov javnega sektorja in nezakonita priprava predpisov 
 

 Dopis Konfederacije slovenskih sindikatov Ministrstvu za javno upravo z dne 3.2.2016 

Kršenje zakonskih določil o vabljenju reprezentativnih sindikatov k usklajevanju in dolžnem 

usklajevanju z vsemi  reprezentativnimi sindikati  
 

 Dopis Generalštaba Slovenske vojske z dne 22.1.2016 

Pogajanja o odpravi anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja 
 

 Dopis SVS Odboru za obrambo z dne 26.11.2014, Predlog za seznanitev aktualne nerešljive 

problematike pripadnikov Slovenske vojske pri institucijah države z rednimi postopki 
 

 Dopis SVS predsedniku DZ RS dr. Milanu Brglezu in poslancem z dne 18.5.2015 

Kršenje poslovnika Državnega zbora ter prošnja poslanskim skupinam in poslancem 

 
 

Poslano z e-pošto: 

 

– naslovnikom; 

– Konfederacija slovenskih sindikatov. 

predsednik SVS
Avtor dokumenta
sedeģ SVS
2016-02-04 11:04+01:00
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Številka: MO15/1-3 

Datum: 26.7.2015 

 
Ministrstvo za obrambo 
 

mag. Miloš Bizjak 
 

 
Zadeva:  Gradivo za sestanek MORS – SVS 28. julija in zahteva za zagotovitev sodnega varstva 

Zveza:  Sestanek z ministrico za obrambo in telefonska najava sestanka 

 

Spoštovani. 

 

Želimo vas seznaniti z dopisi o katerih bi želeli spregovoriti na predvidenem sestanku 28. julija. 

Dopisi so vam z naše strani že bili osebno predani na sestanku 9. unija g. Francu Javorniku in dopis 

pod zaporedno številko 1 z e-pošto ministrici za obrambo. 
 

V socialnem dialogu z Ministrstvom za obrambo želimo rešiti vse navedeno dopisih SVS: 
 

1. št. MO15/1-2 z dne 14.6.2015: Zahteva za določitev letnega razporeda delovnega časa s splošnim 

aktom delodajalca in takojšnja uveljavitev pravnega reda RS in EU o delovnem času v SV; 
 

2. št. MJU-4/2015 z dne 15.4.2015: Analiza, ugotovitve, predlogi in zahteve v zvezi z nepravilnostmi 

v plačnem sistemu obrambnega področja in pri plačah pripadnikov Slovenske vojske, naših članih 
 

3. in dopisu KSS št. MJU-4/2015 z dne 14.4.2015: Analiza, ugotovitve, predlogi in zahteve v zvezi z 

nepravilnostmi v plačnem sistemu in plačah javnih uslužbencev s poudarkom na plačni skupini J 
 

Zraven vsega navedenega v naštetih dopisih zahtevamo tudi, da pripadnikom Slovenske vojske 

zagotovite sodno varstvo, kot ga določa Ustava RS, zoper odločitve, ki so sprejete z akti vodenja in 

poveljevanja ter zoper odločitve, ki se sprejemajo na uradnih razgovorih izvedenih po službeni poti. V 

obeh primerih to zahtevamo za odločitve z vplivom na pravice iz delovnega razmerja. V mesecu 

juliju je namreč Ustavno sodišče RS zavrglo tri ustavne pritožbe pripadnikov Slovenske vojske, ki 

so jih na Ustavno sodišče vložili po izčrpanih vseh pravnih sredstvih zoper odločitve, s katerimi se je 

odločilo o njihovih pravicah iz delovnega razmerja, v enem primeru z akti vodenja in poveljevanja in 

v dveh primerih ob zaključku  uradnega razgovora po službeni poti. Vsi trije pripadniki se bodo zaradi 

kršitev njihovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin obrnili na Varuha človekovih pravic v RS in 

Evropsko sodišče za človekove pravice.  
 

V Sindikatu vojakov Slovenije ne moremo dopuščati kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

z akti vodenja in poveljevanja ter odločitvami na uradnih razgovorih, ki se izvajajo po službeni poti v 

Slovenski vojski in zato zahtevamo, da se pripadnikom Slovenske vojske zagotovi varstvo pravic 

iz delovnega razmerja, kot to določa Ustava RS za vse pravice državljank in državljanov RS. 
 

S spoštovanjem, 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

Priloge: 

 kot v tekstu, že pri naslovniku. 
 

Poslano: 

 naslovniku, Andreja Katič, Andrej Osterman, Vlasta Nussdorfer, Borut Pahor, KSS, arhiv. 

Digitally signed by GVIDO NOVAK
Reason: Avtor dokumenta
Location: SVS
Date: 2015-07-26 08:28+02:00



From: Vlasta.Nussdorfer@varuh-rs.si  
Sent: Monday, July 27, 2015 2:33 PM 
To: Predsednik SVS  
Subject: Re: Fw: E-poštno pošiljanje: 150726_Gradivo za sestanek MORS – SVS 28. julija in 
zahteva za zagotovitev sodnega varstva 
  
Spoštovani,  
 
 
bom preposlala pristojni namestnici, za katero pa vem, da odhaja v teh dneh na dopust.  

Vam odgovorimo.  
 
 
S pozdravi,  
 
________________________________ 
Vlasta Nussdorfer 
Varuhinja človekovih pravic / Human Rights Ombudsman  
 

 

 
Varuh človekovih pravic  RS / Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia 
Dunajska 56, SI - 1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 
http://www.varuh-rs.si 
tel: +386 1 4750000 
fax: +386 1 4750040 
email: vlasta.nussdorfer@varuh-rs.si 
 
To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene izključno 
naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa 
takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je strogo 
prepovedano. 
This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is 
intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail 
in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, 
disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly prohibited.  
 

Od:  "Predsednik SVS" <predsedniksvs@sindikatvojakov.si>  

Za:  "Vlasta Nussdorfer" <Vlasta.Nussdorfer@varuh-rs.si>  

Datum:  27.07.2015 14:25  

Zadeva:  Fw: E-poštno pošiljanje: 150726_Gradivo za sestanek MORS – SVS 28. julija in zahteva 
za zagotovitev sodnega varstva 

 
 
Spoštovana,  
   
z zvezi z opisanim v posredovanem dopisu v vednost, bi želel z vami spregovoriti.  
   
Bilo bi dobro, da čim prej, ker z odvetnikom pripravljamo vse za Evropsko sodišče za človekove 
pravice in nam mogoče lahko pomagate.  



   
Naš predlog bi bil tudi, da bi vi podali zahtevo na naše Ustavno sodišče, nam jih zavračajo iz 
banalnih razlogov, češ da so pravice delavcev samo zmanjšane in ne ogrožene...  
   
Če bi prišlo v kratkem do sestanka z vami bi to bil kar delovni sestanek, s sabo pa bi prinesli vse tri 
spise zavrženih ustavnih pritožb.  
   
Zelo pomembno je speljati sestanek čim prej tudi zaradi predvidenih sprememb Zakona o obrambi, 
rešitve kot veljajo danes za pripadnike Slovenske vojske niso več sprejemljive...in jih v sindikatu 
tudi ne moremo dopustiti.  
   
S spoštovanjem, 
 
Gvido Novak 
predsednik SVS 
 
Tel.:040/839-316 
Fax:05/903-64-75 
 
www.sindikatvojakov.si  
   
   
 
From: Predsednik SVS  
Sent: Sunday, July 26, 2015 8:38 AM  
To: Miloš Bizjak  
Cc: Andreja Katič ; Andrej Osterman ; Vlasta Nussdorfer ; Borut Pahor Predsednik RS ; Uroš Krek 
; KSS  
Subject: E-poštno pošiljanje: 150726_Gradivo za sestanek MORS – SVS 28. julija in zahteva za 
zagotovitev sodnega varstva  
   
Spoštovani, 
 
v prilogi vam posredujem dopis kot izhaja iz njega.  
S spoštovanjem, 
 
Gvido Novak 
predsednik SVS 
 
Tel.:040/839-316 
Fax:05/903-64-75 
 
www.sindikatvojakov.si  
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F.   Izjava o očitani kršitvi/kršitvah Konvencije in/ali njenih protokolov ter relevantni argumenti 
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6. člen Konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. člen Konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. člen Konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin 
 
 
 
 
 
 
1. člen Protokola št. 12 h 
Konvenciji o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin

 
Pritožniku je bila kršena pravica do poštenega sojenja po 1. odst. 6. člena Konvencije, 
saj o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ni odločalo pravično in javno, 
neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče, temveč je o njegovih 
pravicah odločal organ (RS, Ministrstvo za obrambo), kateri je sporni akt izdal in je 
povsem logičen zaključek pritožnika, da tak organ ni nepristranski, neodvisen, javen 
in pravičen pri odločanju. 
 
Prav tako so bile zoper pritožnika kršene določbe 3. odst. 6. člena Konvencije, saj mu 
ni bila dana pravica do primernega časa in možnosti za pripravo svoje obrambe (rok 
3 dni od izdaje odločbe do ustnega ukaza je občutno prekratek), prav tako mu ni bilo 
omogočeno, da se brani z zagovornikom - odvetnikom Kos Petrom, kateri je v spis 
vložil pooblastilo za zastopanje že dne 19.09.2014, niti ni o samem postopku oziroma 
izdanih vlogah bil odvetnik Peter Kos obveščen, še manj pa je imel možnost aktivno 
sodelovati v postopku in tako zagovarjati pritožnika. 
 
Zoper pritožnika je prišlo do hujše kršitve pravice do učinkovitega pravnega sredstva, 
saj zoper popravek ukaza (kateri je imel za pritožnika določene delovnopravne 
posledice in nižji denarni prejemek) ni imel pravice do učinkovitih pravnih sredstev 
pred domačimi oblastmi, saj kot izhaja iz zgoraj navedene sodne prakse in odločb v 
predmetnem sporu, zoper ukaz (oziroma akte poveljevanja) ni pravnega sredstva. 
 
Prav tako RS, Ministrstvo za obrambo v odločitvi št. 1004-687/2014-4 z dne 
15.12.2014, s katero ugovoru zoper popravek ukaza ni ugodilo in se je s tem službena 
pot zaključila (torej tudi vso preostalo pravno varstvo pritožnika) - zadnja stopnja 
pritožbenega organa, ni podalo vsebinskih utemeljitev zakaj ugovoru ni ugodilo 
oziroma še več - do navedb pritožnika se sploh ni opredelilo. 
 
Dejstvo je, da pravice pritožnika niso varovane, saj v RS ni organa, ki bi bil pristojen, 
da bi lahko odločal v predmetni zadevi, kar posledično pomeni, da ni institucije, ki bi 
varovala kršitve načel in pravic določenih v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter Protokolih, natančneje ni učinkovitega pravnega sredstva in 
sodnega varstva. 
 
 
Pritožnik je bil glede na svoj status - pripadnik Slovenske vojske oziroma zaposlitve v 
Slovenski vojski- očitno diskriminiran, saj mu ni bilo zaradi dejstva, da je pripadnik 
Slovenske vojske zagotovljeno uživanje pravic in svoboščin, določenih s Konvencijo, 
natančneje - neenako obravnavanje zaposlenih v slovenski vojski zato, ker je možno 
arbitrarno odločanje o njihovih dohodkih, zoper katerega nimajo možnosti nobenega 
učinkovitega pravnega sredstva niti dostopa do sodišča. Prav tako retroaktivnost 
aktov, ki je na noben način ne morejo sanirati. 
 
 
V predmetnem postopku je prišlo do kršitev splošne prepovedi diskriminacije, saj je 
bil pritožnik pri uveljavljanju svojih pravic pred neodvisnim organom diskriminiran 
napram drugim zaradi okoliščine, da je pripadnik Slovenske vojske, kot je opisano 
zgoraj..  
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мΦ ƻŘǎǘŀǾŜƪ сΦ őƭŜƴŀ YƻƴǾŜƴŎƛƧŜ 
ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ 
ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ ǎǾƻōƻǑőƛƴΥ

моΦ őƭŜƴ YƻƴǾŜƴŎƛƧŜ ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ 
őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ 
ǎǾƻōƻǑőƛƴΥ

мпΦ őƭŜƴ YƻƴǾŜƴŎƛƧŜ ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ 
őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ 
ǎǾƻōƻǑőƛƴΥ

мΦ őƭŜƴ tǊƻǘƻƪƻƭŀ ǑǘΦ мн Ƙ 
YƻƴǾŜƴŎƛƧƛ ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ 
ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ ǎǾƻōƻǑőƛƴ

tƻǎǘƻǇŜƪ ƻŘǇǊŀǾŜ ƴŜȊŀƪƻƴƛǘŜ ǇǊŜǊŀȊǇƻǊŜŘƛǘǾŜ ƛƴ ƴŜȊŀƪƻƴƛǘƻ ŘƻƭƻőŜƴŜ ǇƭŀőŜΣ ƴŀƧǇǊŜƧ 
Ǉƻ ŘƻƭƻőŜƴƛ ǎƭǳȌōŜƴƛ Ǉƻǘƛ Ȋ ǾƭƻȌŜƴƻ ȊŀƘǘŜǾƻ Ȋŀ ǳǾŜƭƧŀǾƭƧŀƴƧŜ ǇǊŀǾƛŎ ƛȊ ŘŜƭƻǾƴŜƎŀ 
ǊŀȊƳŜǊƧŀ Ȋ ŘƴŜ моΦмнΦнлмлΣ ƴŀǘƻ Ǉŀ Ȋ ǾƭƻȌŜƴƛƳŀ  ǘƻȌōŀƳŀ ƴŀ ǇǊƛǎǘƻƧƴƻ ǎƻŘƛǑőŜ Ȋ ŘƴŜ 
млΦлоΦнлмм ƛƴ нуΦмнΦнлмм ƛƴ ƴŀŘŀƭƧŜ ŎŜƭƻǘƴƛ ǇǊŀǾŘƴƛ ǇƻǎǘƻǇŜƪ ƧŜ ōƛƭ ƴŜǊŀȊǳƳƴƻ ŘƻƭƎΣ 
ǎŀƧ ƧŜ ǘǊŀƧŀƭ ǾŜő ƪƻǘ р ƭŜǘΦ  

tǊƛǘƻȌƴƛƪ ȊŀǊŀŘƛ ǇƻǎǘƻǇƪŀ ǳǾŜƭƧŀǾƭƧŀƴƧŀ ǇǊŀǾƛŎ ƛȊ ŘŜƭŀΣ ƪƛ ƧŜ ŘƻƭƻőŜƴ Ǿ мллΦŀ őƭŜƴǳ 
½hōǊΣ ƴƛ ƛƳŜƭ ǇǊŀǾƛŎŜ Řƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƎŀ ǇǊŀǾƴŜƎŀ ǎǊŜŘǎǘǾŀΣ ǎŀƧ ȊƻǇŜǊ ǳƪŀȊŜ  ƴƛ ǇǊŀǾƴŜƎŀ
ǾŀǊǎǘǾŀΣ ƪƻǘ Řƻƭƻőŀ ȌŜ ƛȊƻōƭƛƪƻǾŀƴŀ ǎƻŘƴŀ ǇǊŀƪǎŀ Ǿ w{ όhŘƭƻőōŀ ±ǊƘƻǾƴŜƎŀ ǎƻŘƛǑőŀ w{
ƻǇǊΦ ǑǘΦ ±LLL LǇǎ олнκнллн ƛƴ ƻǇǊΦ ǑǘΦ ±LLL LǇǎ мрфκнллрύΣ ǾŜƴŘŀǊ ƧŜ ǊŀǾƴƻ ǳƪŀȊ ǘƛǎǘƛΣ ƪƛ 
ǇƻǎǊŜŘƴƻ Ȋ ǊŀȊǇƻǊŜŘƛǘǾƛƧƻ Řƻƭƻőŀ Ǉƭŀőƻ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪƻƳ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜΦ tǊƛǇŀŘƴƛƪ 
{ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜ ƭŀƘƪƻ ȊŀƘǘŜǾŀ ǾŀǊǎǘǾƻ ǇǊŀǾƛŎ ƭŜ ȊƻǇŜǊ ŘŜƭƻǾƴƻǇǊŀǾƴŜ ŀƪǘŜΣ ƪŀǘŜǊƛƘ 
ƻǎƴƻǾŀ Ȋŀ ǎǇǊŜƧŜƳ Ǉŀ ƧŜ ŦƻǊƳŀŎƛƧŀ ƛƴ ǳƪŀȊ bŀőŜƭƴƛƪŀ D~{± ȊƻǇŜǊ ƪŀǘŜǊŜƎŀ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪ 
ƴƛƳŀ ƳƻȌƴƻǎǘƛ ǳƎƻǾŀǊƧŀǘƛ ƎƭŜŘŜ ŘŜƭƻǾƴƻǇǊŀǾƴƛƘ ȊŀŘŜǾΣ ǳƪŀȊƛ Ǉŀ ǎŜ ƳƻǊŀƧƻ ƛȊǾǊǑŜǾŀǘƛ 
ōǊŜȊǇƻƎƻƧƴƻΦ 5ƻƭƻőƛƭŀ ½hōǊ Ǿ прΦ őƭŜƴǳ ƛƴ ŘǊǳƎŜƳ ƻŘǎǘŀǾƪǳ мллΦ ŀ őƭŜƴŀ ƛƴ ½{{ƭƻ± Ǿ 
оуΦ őƭŜƴǳ ƛƴ tǊŀǾƛƭŀ ǎƭǳȌōŜ Ǿ {ƭƻǾŜƴǎƪƛ ǾƻƧǎƪƛ  Ǿ офΦ ƛƴ фтΦ ǘƻőƪƛ Ǉŀ ŘƻƭƻőŀƧƻΣ Řŀ 
ǇǊƛǇŀŘƴƛƪƛ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜ ƴŜ ƳƻǊŜƧƻ ȊŀƘǘŜǾŀǘƛ ǾŀǊǎǘǾŀ ǇǊŀǾƛŎ ȊƻǇŜǊ ǳƪŀȊŜ bŀőŜƭƴƛƪŀ
D~{± Ǉƻ ŘŜƭƻǾƴƻǇǊŀǾƴƛ ǇƻǘƛΣ ǑŜ ƳŀƴƧ Ǉŀ ȊƻǇŜǊ ŦƻǊƳŀŎƛƧŜ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜΣ ƪŀǊ 
ƻƴŜƳƻƎƻőŀ ǾŀǊǎǘǾƻ ǇǊŀǾƛŎ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪƻƳ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜΦ ½ŀǊŀŘƛ ƪǊǑŜƴƧŀ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ 
ǎǾƻōƻǑőƛƴΣ ƪƛ ƧƛƘ ǇǊƛȊƴŀǾŀ YƻƴǾŜƴŎƛƧŀΣ ōƛ ƳƻǊŀƭ  ǇǊƛǘƻȌƴƛƪ ƛƳŜǘƛ ǇǊŀǾƛŎƻ Řƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛƘ 
ǇǊŀǾƴƛƘ ǎǊŜŘǎǘŜǾ ǇǊŜŘ ŘƻƳŀőƛƳƛ ƻōƭŀǎǘƳƛΦ

5ŜƧǎǘǾƻ ƧŜΣ Řŀ ǇǊŀǾƛŎŜ ǇǊƛǘƻȌƴƛƪŀ ƴƛǎƻ ǾŀǊƻǾŀƴŜΣ ǎŀƧ Ǿ w{ ƴƛ ƻǊƎŀƴŀΣ ƪƛ ōƛ ōƛƭ ǇǊƛǎǘƻƧŜƴΣ 
Řŀ ōƛ ƭŀƘƪƻ ƻŘƭƻőŀƭ Ǿ ǇǊŜŘƳŜǘƴƛ ȊŀŘŜǾƛΣ ƪŀǊ ǇƻǎƭŜŘƛőƴƻ ǇƻƳŜƴƛΣ Řŀ ƴƛ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƧŜΣ ƪƛ ōƛ 
ǾŀǊƻǾŀƭŀ ƪǊǑƛǘǾŜ ƴŀőŜƭ ƛƴ ǇǊŀǾƛŎ ŘƻƭƻőŜƴƛƘ Ǿ YƻƴǾŜƴŎƛƧƛ ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ 
ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ ǎǾƻōƻǑőƛƴ ǘŜǊ tǊƻǘƻƪƻƭƛƘΣ ƴŀǘŀƴőƴŜƧŜ ƴƛ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƎŀ ǇǊŀǾƴŜƎŀ ǎǊŜŘǎǘǾŀ ƛƴ 
ǎƻŘƴŜƎŀ ǾŀǊǎǘǾŀΦ

tǊƛǘƻȌƴƛƪ ƧŜ ōƛƭ ƎƭŜŘŜ ƴŀ ǎǾƻƧ ǎǘŀǘǳǎ  όǇǊƛǇŀŘƴƛƪ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪΣŜ ƻȊƛǊƻƳŀ ȊŀǇƻǎƭƛǘǾŜ Ǿ 
{ƭƻǾŜƴǎƪƛ ǾƻƧǎƪƛύ ƻőƛǘƴƻ ŘƛǎƪǊƛƳƛƴƛǊŀƴΣ ǎŀƧ ȊŀǊŀŘƛ ŘŜƧǎǘǾŀΣ Řŀ ƧŜ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ 
ǾƻƧǎƪŜ ƴƛ ōƛƭƻ ȊŀƎƻǘƻǾƭƧŜƴƻ ǳȌƛǾŀƴƧŜ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ ǎǾƻōƻǑőƛƴ ŘƻƭƻőŜƴƛƘ ǎ YƻƴǾŜƴŎƛƧƻΦ DǊŜ 
Ȋŀ ƴŜŜƴŀƪƻ ƻōǊŀǾƴŀǾŀƴƧŜ ȊŀǇƻǎƭŜƴƛƘ Ǿ {ƭƻǾŜƴǎƪƛ ǾƻƧǎƪƛ ȊŀǘƻΣ ƪŜǊ ǎƻ ƳƻȌƴŜ ŀǊōƛǘǊŀǊƴŜ 
ƻŘƭƻőƛǘǾŜ ƻ ƴƧƛƘƻǾƛƘ ŘƻƘƻŘƪƛƘΣ ȊƻǇŜǊ ƪŀǘŜǊŜ ƴƛƳŀƧƻ ƳƻȌƴƻǎǘƛ ƴƻōŜƴŜƎŀ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƎŀ 
ǇǊŀǾƴŜƎŀ ǎǊŜŘǎǘǾŀ ƴƛǘƛ ŘƻǎǘƻǇŀ Řƻ ǎƻŘƛǑőŀΦ tǊŀǾ ǘŀƪƻ ƧŜ ǇǊƻōƭŜƳ Ǿ  ǊŜǘǊƻŀƪǘƛǾƴƻǎǘƛ 
ŀƪǘƻǾΣ ƪƛ ƧŜ ƴŀ ƴƻōŜƴ ƴŀőƛƴ ƴŜ ƳƻǊŜƧƻ ǎŀƴƛǊŀǘƛΦ

± ǇǊŜŘƳŜǘƴŜƳ ǇƻǎǘƻǇƪǳ ƧŜ ǇǊƛǑƭƻ Řƻ ƪǊǑƛǘŜǾ ǎǇƭƻǑƴŜ ǇǊŜǇƻǾŜŘƛ ŘƛǎƪǊƛƳƛƴŀŎƛƧŜΣ ǎŀƧ ƧŜ 
ōƛƭ ǇǊƛǘƻȌƴƛƪ ǇǊƛ ǳǾŜƭƧŀǾƭƧŀƴƧǳ ǎǾƻƧƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ǇǊŜŘ ƴŜƻŘǾƛǎƴƛƳ ƻǊƎŀƴƻƳ ŘƛǎƪǊƛƳƛƴƛǊŀƴ 
ƴŀǇǊŀƳ ŘǊǳƎƛƳ ȊŀǊŀŘƛ ƻƪƻƭƛǑőƛƴŜΣ Řŀ ƧŜ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜΣ ƪƻǘ ƧŜ ƻǇƛǎŀƴƻ 
ȊƎƻǊŀƧΦ
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F.   Izjava o očitani kršitvi/kršitvah Konvencije in/ali njenih protokolov ter relevantni argumenti 
37. Člen, na katerega se sklicujete Obrazložitev 
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мΦ ƻŘǎǘŀǾŜƪ сΦ őƭŜƴŀ YƻƴǾŜƴŎƛƧŜ 
ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ 
ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ ǎǾƻōƻǑőƛƴΥ

моΦ őƭŜƴ YƻƴǾŜƴŎƛƧŜ ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ 
őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ 
ǎǾƻōƻǑőƛƴΥ

мпΦ őƭŜƴ YƻƴǾŜƴŎƛƧŜ ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ 
őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ 
ǎǾƻōƻǑőƛƴΥ

мΦ őƭŜƴ tǊƻǘƻƪƻƭŀ ǑǘΦ мн Ƙ 
YƻƴǾŜƴŎƛƧƛ ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ 
ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ ǎǾƻōƻǑőƛƴ

tƻǎǘƻǇŜƪ ƻŘǇǊŀǾŜ ƴŜȊŀƪƻƴƛǘŜ ǇǊŜǊŀȊǇƻǊŜŘƛǘǾŜ ƛƴ ƴŜȊŀƪƻƴƛǘƻ ŘƻƭƻőŜƴŜ ǇƭŀőŜΣ Ǉƻ 
ŘƻƭƻőŜƴƛ ǎƭǳȌōŜƴƛ Ǉƻǘƛ Ȋ ǾƭƻȌŜƴƛƳ ¦ƎƻǾƻǊƻƳ ȊƻǇŜǊ ǳƪŀȊ bŀőŜƭƴƛƪŀ DŜƴŜǊŀƭǑǘŀōŀ {± 
ǑǘΦ мллмπпκнллфπсррф Ȋ ŘƴŜ мтΦ мнΦ нллф ƧŜ ōƛƭ ƴŜǊŀȊǳƳƴƻ ŘƻƭƎΣ ǎŀƧ ƧŜ ǘǊŀƧŀƭ ǾŜő ƪƻǘ р 
ƭŜǘΦ  

tǊƛǘƻȌƴƛƪ ȊŀǊŀŘƛ ǇƻǎǘƻǇƪŀ ǳǾŜƭƧŀǾƭƧŀƴƧŀ ǇǊŀǾƛŎ ƛȊ ŘŜƭŀΣ ƪƛ ƧŜ ŘƻƭƻőŜƴ Ǿ мллΦŀ őƭŜƴǳ 
½hōǊΣ ƴƛ ƛƳŜƭ ǇǊŀǾƛŎŜ Řƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƎŀ ǇǊŀǾƴŜƎŀ ǎǊŜŘǎǘǾŀΣ ǎŀƧ ȊƻǇŜǊ ¦ƪŀȊŜ  ƴƛ 
ǇǊŀǾƴŜƎŀ ǾŀǊǎǘǾŀΣ ƪƻǘ Řƻƭƻőŀ ȌŜ ƛȊƻōƭƛƪƻǾŀƴŀ ǎƻŘƴŀ ǇǊŀƪǎŀ Ǿ w{ όhŘƭƻőōŀ ±ǊƘƻǾƴŜƎŀ 
ǎƻŘƛǑőŀ w{ ƻǇǊΦ ǑǘΦ ±LLL LǇǎ олнκнллн ƛƴ ƻǇǊΦ ǑǘΦ ±LLL LǇǎ мрфκнллрύΣ ǾŜƴŘŀǊ ƧŜ ǊŀǾƴƻ 
ǳƪŀȊ ǘƛǎǘƛΣ ƪƛ ǇƻǎǊŜŘƴƻ Ȋ ǊŀȊǇƻǊŜŘƛǘǾƛƧƻ Řƻƭƻőŀ Ǉƭŀőƻ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪƻƳ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜΦ 
tǊƛǇŀŘƴƛƪ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜ ƭŀƘƪƻ ȊŀƘǘŜǾŀ ǾŀǊǎǘǾƻ ǇǊŀǾƛŎ ƭŜ ȊƻǇŜǊ ŘŜƭƻǾƴƻǇǊŀǾƴŜ 
ŀƪǘŜΣ ƪŀǘŜǊƛƘ ƻǎƴƻǾŀ Ȋŀ ǎǇǊŜƧŜƳ Ǉŀ ƧŜ ŦƻǊƳŀŎƛƧŀ ƛƴ ǳƪŀȊ bŀőŜƭƴƛƪŀ D~{± ȊƻǇŜǊ 
ƪŀǘŜǊŜƎŀ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪ ƴƛƳŀ ƳƻȌƴƻǎǘƛ ǳƎƻǾŀǊƧŀǘƛ ƎƭŜŘŜ ŘŜƭƻǾƴƻǇǊŀǾƴƛƘ ȊŀŘŜǾΣ ǳƪŀȊƛ Ǉŀ 
ǎŜ ƳƻǊŀƧƻ ƛȊǾǊǑŜǾŀǘƛ ōǊŜȊǇƻƎƻƧƴƻΦ 5ƻƭƻőƛƭŀ ½hōǊ Ǿ прΦ őƭŜƴǳ ƛƴ ŘǊǳƎŜƳ ƻŘǎǘŀǾƪǳ мллΦ 
ŀ őƭŜƴŀ ƛƴ ½ŀƪƻƴŀ ƻ ǎƭǳȌōƛ Ǿ  {ƭƻǾŜƴǎƪƛ ǾƻƧǎƪƛ όǾ ƴŀŘŀƭƧŜǾŀƴƧǳ ½{{ƭƻ±ύ  Ǿ оуΦ őƭŜƴǳ ƛƴ 
tǊŀǾƛƭŀ ǎƭǳȌōŜ Ǿ {ƭƻǾŜƴǎƪƛ ǾƻƧǎƪƛ  Ǿ офΦ ƛƴ фтΦ ǘƻőƪƛ Ǉŀ ŘƻƭƻőŀƧƻΣ Řŀ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪƛ 
{ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜ ƴŜ ƳƻǊŜƧƻ ȊŀƘǘŜǾŀǘƛ ǾŀǊǎǘǾŀ ǇǊŀǾƛŎ ȊƻǇŜǊ ǳƪŀȊŜ bŀőŜƭƴƛƪŀ D~{± Ǉƻ 
ŘŜƭƻǾƴƻǇǊŀǾƴƛ ǇƻǘƛΣ ǑŜ ƳŀƴƧ Ǉŀ ȊƻǇŜǊ ŦƻǊƳŀŎƛƧŜ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜ ƪŀǊ ƻƴŜƳƻƎƻőŀ 
ǾŀǊǎǘǾƻ ǇǊŀǾƛŎ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪƻƳΦ ½ŀǊŀŘƛ ƪǊǑŜƴƧŀ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ ǎǾƻōƻǑőƛƴŜΣ ƪƛ ƧƛƘ ǇǊƛȊƴŀǾŀ 
YƻƴǾŜƴŎƛƧŀΣ ōƛ ƳƻǊŀƭ  ǇǊƛǘƻȌƴƛƪ ƛƳŜǘƛ ǇǊŀǾƛŎƻ Řƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛƘ ǇǊŀǾƴƛƘ ǎǊŜŘǎǘŜǾ ǇǊŜŘ 
ŘƻƳŀőƛƳƛ ƻōƭŀǎǘƳƛΦ

5ŜƧǎǘǾƻ ƧŜΣ Řŀ ǇǊŀǾƛŎŜ ǇǊƛǘƻȌƴƛƪŀ ƴƛǎƻ ǾŀǊƻǾŀƴŜΣ ǎŀƧ Ǿ w{ ƴƛ ƻǊƎŀƴŀΣ ƪƛ ōƛ ōƛƭ ǇǊƛǎǘƻƧŜƴΣ 
Řŀ ōƛ ƭŀƘƪƻ ƻŘƭƻőŀƭ Ǿ ǇǊŜŘƳŜǘƴƛ ȊŀŘŜǾƛΣ ƪŀǊ ǇƻǎƭŜŘƛőƴƻ ǇƻƳŜƴƛΣ Řŀ ƴƛ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƧŜΣ ƪƛ ōƛ 
ǾŀǊƻǾŀƭŀ ƪǊǑƛǘǾŜ ƴŀőŜƭ ƛƴ ǇǊŀǾƛŎ ŘƻƭƻőŜƴƛƘ Ǿ YƻƴǾŜƴŎƛƧƛ ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ őƭƻǾŜƪƻǾƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ƛƴ 
ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ ǎǾƻōƻǑőƛƴ ǘŜǊ tǊƻǘƻƪƻƭƛƘΣ ƴŀǘŀƴőƴŜƧŜ ƴƛ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƎŀ ǇǊŀǾƴŜƎŀ ǎǊŜŘǎǘǾŀ ƛƴ 
ǎƻŘƴŜƎŀ ǾŀǊǎǘǾŀΦ

tǊƛǘƻȌƴƛƪ ƧŜ ŘƛǎƪǊƛƳƛƴƛǊŀƴ ƴŀǇǊŀƳ ŘǊǳƎƛƳ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪƻƳ {±Σ ƪƛ ƻǇǊŀǾƭƧŀƧƻ ƛǎǘƻ ŘŜƭƻ ƪƻǘ 
ǇǊƛǘƻȌƴƛƪΣ ǾŜƴŘŀǊ ǎƻ ǇǊŀǾƛƭƴƻ ǇǊŜǊŀȊǇƻǊŜƧŜƴƛ ƛƴ ǳƳŜǑőŜƴƛ Ǿ Ǉƭŀőƴƛ ǊŀȊǊŜŘΣ ƪƛ ƧƛƳ ƎƭŜŘŜ 
ƴŀ ƻǇǊŀǾƭƧŀƴƧŜ ŘŜƭŀ ǘǳŘƛ ǇǊƛǇŀŘŀΦ bŀǾŜŘŜƴƻ ƻŘƪŀȊǳƧŜ ƴŀ ƴŜŜƴŀƪƻ ƻōǊŀǾƴŀǾŀƴƧŜ 
ȊŀǇƻǎƭŜƴƛƘ Ǿ {ƭƻǾŜƴǎƪƛ ǾƻƧǎƪƛ ȊŀǘƻΣ ƪŜǊ ƧŜ ƳƻȌƴƻ ŀǊōƛǘǊŀǊƴƻ ƻŘƭƻőŀƴƧŜ ƻ ƴƧƛƘƻǾƛƘ 
ŘƻƘƻŘƪƛƘΣ ȊƻǇŜǊ ƪŀǘŜǊŜƎŀ ƴƛƳŀƧƻ ƳƻȌƴƻǎǘƛ ƴƻōŜƴŜƎŀ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƎŀ ǇǊŀǾƴŜƎŀ 
ǎǊŜŘǎǘǾŀ ƴƛǘƛ ŘƻǎǘƻǇŀ Řƻ ǎƻŘƛǑőŀΦ tǊŀǾ ǘŀƪƻ ǊŜǘǊƻŀƪǘƛǾƴƻǎǘ ŀƪǘƻǾΣ ƪƛ ƧŜ ƴŀ ƴƻōŜƴ ƴŀőƛƴ 
ƴŜ ƳƻǊŜƧƻ ǎŀƴƛǊŀǘƛΦ

± ǇǊŜŘƳŜǘƴŜƳ ǇƻǎǘƻǇƪǳ ƧŜ ǇǊƛǑƭƻ Řƻ ƪǊǑƛǘŜǾ ǎǇƭƻǑƴŜ ǇǊŜǇƻǾŜŘƛ ŘƛǎƪǊƛƳƛƴŀŎƛƧŜΣ ǎŀƧ ƧŜ 
ōƛƭ ǇǊƛǘƻȌƴƛƪ ǇǊƛ ǳǾŜƭƧŀǾƭƧŀƴƧǳ ǎǾƻƧƛƘ ǇǊŀǾƛŎ ǇǊŜŘ ƴŜƻŘǾƛǎƴƛƳ ƻǊƎŀƴƻƳ ŘƛǎƪǊƛƳƛƴƛǊŀƴ 
ƴŀǇǊŀƳ ŘǊǳƎƛƳ ȊŀǊŀŘƛ ƻƪƻƭƛǑőƛƴŜΣ Řŀ ƧŜ ǇǊƛǇŀŘƴƛƪ {ƭƻǾŜƴǎƪŜ ǾƻƧǎƪŜΣ ƪƻǘ ƧŜ ƻǇƛǎŀƴƻ 
ȊƎƻǊŀƧΦ
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ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
OE Ljubljana 
Kolodvorska ul. 15 
 
1000 LJUBLJANA 
 
 
  Št.: 1 4 9698773 

 
 
ZAVAROVANEC: 
pripadnik Slovenske vojske, 
ki ga zastopa: 
 

O D V E T N I K 
KLEMEN VOGRINEC 
 
 
 
 
 
zaradi priznanja pravice do starostne 
pokojnine  
 
  
 
 
 
PRITOŽBA ZAVAROVANCA 
zoper odločbo št. 1 4 9698773 z dne 
08.06.2015 
 
 
 
 
2 x 
 
pooblastilo priloženo 

 
 



Zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje OE Ljubljana št.: 
1 4 9698773 z dne 08.06.2015, vlaga zavarovanec v odprtem 15-dnevnem roku 
 
 

p r i t o ž b o ,  
 
 
odločbo izpodbija v celoti in uveljavlja pritožbene razloge zmotne in nepopolne 
ugotovitve dejanskega stanja, napačne uporabe materialnega prava ter bistvene 
kršitve določb postopka ter v obrazložitev pritožbe navaja: 
 
Z izpodbijano odločbo je prvostopenjski organ odločil, da ima zavarovanec pravico do 
starostne pokojnine v znesku 669,80 EUR na mesec od 26.06.2015 dalje. 
 
Odločba 1 4 9698773 z dne 08.06.2015 je nepopolna in ne vsebuje razlogov o 
bistvenih okoliščinah primera, zaradi česar se je ne da preizkusiti in je podana 

bistvena kršitev določil upravnega postopka po 7. točki 2. odstavka 237. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP).  
 
Iz napadene odločbe ne izhaja način izračuna v izreku določene pokojnine.  
 
Iz napadene odločbe izhaja, da je naslovni organu ugotovil, da ima zavarovanec 3 leta 
in 5 mesecev dodane dobe. Iz napadene odločbe ne izhaja na kakšni podlagi je 
naslovni organ prišel do podatkov o dolžini dodane dobe oziroma niti o tem ali 
zavarovanec sploh ima dodano dobo.  
 
Dodana doba glede na 8 tč. 7 čl. ZPIZ -2 pomeni: »četrtina obdobja, v katerem je bil 
zavarovanec vključen v obvezno dodatno zavarovanje oziroma poklicno zavarovanje, 
ki se šteje kot pokojninska doba brez dokupa pri ugotavljanju pogojev za pridobitev 
pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in se ne upošteva za 
izračun višine pravic.« 
 
Iz napadene odločbe izhaja, da je zavarovanec do dneva uveljavitve pravice do 
pokojnine dopolnil 57 let starosti in 38 let 2 meseca in 19 dni pokojninske dobe pri 
čemer pa ni jasno kako je naslovni organ upošteval dodano dobo in se napadena 
odločba v zvezi s tem ne more preizkusiti.  
 
V kolikor bi naslovni organ ugotavljal dejansko stanje glede dodane dobe na datum 
26.06.2015 bi ugotovil, da zavarovanec le te nima, saj je bil primoran koristiti 
poklicno upokojitev.  
 
Zavarovanec je bil vključen v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje Republike 
Slovenije (SODPZ), ki je vzajemni pokojninski sklad, namenjen zaposlenim, ki ga 
upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.. 
Zavarovanec je na svojem osebnem računu tekom zaposlitve zbiral sredstva, ki so 
bila v celoti porabljena za poklicno pokojnino (glede na 19 tč. 7 čl. ZPIZ -2 pomeni: 
»prejemek iz poklicnega pokojninskega zavarovanja). 
 
Zavarovanec je bil poklicno upokojen od 01.09.2014 in je njegova poklicna pokojnina 
znašala 2.095,00 EUR mesečno. Na dan 26.06.2015 zavarovanec na osebnem računu 
pri Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. nima več 
sredstev, s tem pa tudi ne več dodane dobe, ker je bila osnova za dodano dobo torej 
sredstva na osebnem računu potrošena za potrebe izplačevanja  poklicne pokojnine. 
 



V skladu s 198 čl. ZPIZ- 2 je poklicno zavarovanje zbiranje prispevkov delodajalcev 
na osebnih računih zavarovancev, na podlagi katerih zavarovanci, vključeni v to 
obliko zavarovanja, pridobijo pravico do poklicne pokojnine ter druge pravice, 
določene z ZPIZ-2. Torej zbrani prispevki so podlaga za pridobitev pravic. 
 
Tako tudi iz 206 čl. ZPIZ-2, izhaja, da ima zavarovanec, ki je najmanj 10 let opravljal 
vojaško službo v Slovenski vojski ter ne namerava uveljavljati poklicne pokojnine, 
pravico zahtevati, da se mu sredstva, ki jih ima na računu pri skladu, izplačajo v 
enkratnem znesku. Enako pravico ima tudi zavarovanec, ki je poklicni vojak in se mu 
odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi zakona zaradi 
starostne omejitve opravljanja vojaške službe. V tem primeru zavarovanec ni 
upravičen do drugih pravic iz naslova poklicnega zavarovanja. 
 
Dodana doba je bila pri zavarovancu upoštevana pri ugotavljanju pogojev za poklicno 
pokojnino (ko je zavarovanec še imel sredstva na svojem osebnem računu).  
 

Sedaj pa je bila očitno ponovno upoštevana pri ugotavljanju pogojev za 
starostno pokojnino (ko zavarovanec na svojem osebnem računu ni imel več 
sredstev).  
 
Naslovni organ bi moral ugotoviti dejansko stanje glede dodane dobe in stanje na 
osebnem računu zavarovanca na dan 26.06.2015 preveriti pri Kapitalski družbi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., česar pa ni storil in je glede tega 
ključnega dejstva ostalo dejansko stanje neugotovljeno. Ker naslovni organ ni 
ugotavljal navedenega se napadena odločba ne more preizkusiti, saj brez ugotovitve 
stanja na osebnem računu zavarovanca naslovni organ ni mogel ugotoviti stanja 
dodane dobe pri zavarovancu. 
 
Napadena odločba se glede pogoja izpolnjene pokojninske dobe ne more 
preizkusiti tako, da jo je potrebno odpraviti, saj ob upoštevanju koriščenja 
poklicne pokojnine zavarovanec dodane dobe več nima.  
 
Glede na navedeno zavarovanec predlaga, da pritožbeni organ pritožbi ugodi in odloči, 
da se odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje OE Ljubljana št.: 1 4 
9698773 z dne 08.06.2015 kot nezakonita odpravi, podredno pa, da se odločba 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje OE Ljubljana št.: 1 4 9698773 z dne 
08.06.2015 kot nezakonita razveljavi in se zadeva vrne v ponovno odločanje 
prvostopnemu  organu, z navodilom. 
 

       
 
pripadnik Slovenske vojske 

 
 
 Priloge: 

 pooblastilo za zastopanje. 
 
 
PRIPOROČENO! 

 





 
 

Zakon o popravi krivic upokojencem  
 

ZPKU 
 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

(vsebina in cilj zakona) 

(1) Ta zakon ureja pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja: 

- do štetja pokojninske dobe delavkam in delavcem (v nadaljevanju: delavcem) in  
- do pokojnine upokojenkam in upokojencem (v nadaljevanju: upokojencem) 

(2) Ta zakon ureja pravico do pokojnine vojaškim osebam, za katere je v obdobju 
od 1.1.2013 do 31.12.2015 z odločbo Ministrstva za obrambo bilo ugotovljeno, da jim 
preneha delovno razmerje na obrambnem področju in nimajo odmerjene starostne 
pokojnine za 40 let pokojninske dobe. 

(3) Cilj zakona je: 
 
- poprava krivic vojaškim osebam zaradi napačnih izračunov datuma izpolnitve 

pogoja za poklicno upokojitev, ki jim je na podlagi teh izračunov prenehalo 
delovno razmerje na obrambnem področju in nimajo odmere starostne pokojnine 
v višini 57,25 odstotka za 40 let pokojninske dobe brez dokupa; 

- vzdrževanje pravne in socialne države Republike Slovenije; 
- zagotavljanje ustavnih temeljnih človekovih pravic državljankam in državljanom 

(v nadaljevanju: državljanom) do socialne varnosti in pokojnine ter delujočega 
pokojninskega sistema; 

- ureditev pokojninskega sistema in vzpostavitev delujočega pokojninskega 
sistema v polni meri pod enakimi zakonskimi pogoji za vse državljane.  

 

2. člen 

(poprava krivic) 

(1) Državljankam, za katere je v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2015 z odločbo 
Ministrstva za obrambo bilo ugotovljeno, da jim preneha delovno razmerje na 
obrambnem področju in: 

 

 jim je bila odmerjena starostna pokojnina; 

 jim še ni bila odmerjena starostna pokojnina, 

se jim ne glede na vsa določila Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/2012, 39/13, 102/15; v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2) in ne glede 
na zatečen status ob uveljavitvi tega zakona starostna pokojnina odmeri v odstotku od 
izračunane pokojninske osnove, kot da imajo ob starostni upokojitvi 40 let pokojninske 
dobe za odmero. 



 
 

(2) Državljanom iz prve alineje prejšnjega odstavka se starostna pokojnina z 
odločbo odmeri na novo. 

 
(3) Državljanom iz druge alineje drugega odstavka tega člena se starostna 

pokojnina po tem zakonu odmeri v primeru da: 
 

 se starostno upokojijo po zaključenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine; 

 jim je delovno razmerje za opravljanje dela na obrambnem področju prekinjeno 
z odločbo in se v šestih mesecih po prenehanju delovnega razmerja starostno 
upokojijo brez uveljavljanja pravice do poklicne pokojnine. 

3. člen 

(financiranje iz državnega proračuna) 

  
Republika Slovenija iz državnega proračuna in iz drugih virov zagotavlja sredstva za 
izvajanje tega zakona. 

 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

4. člen 

(prenehanje veljavnosti in uporabe) 

(1) Ne glede na določbe drugih zakonov, ki bodo v veljavi ob uveljavitvi tega zakona 
in urejajo položaj delavcev in upokojencev, se glede odmere starostne pokojnine 
uporabljajo določbe tega zakona.  

 
(2) K izvajanju določb drugega odstavka 2. člena tega zakona se pristopi 

najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. 
 

(3) Določeno v drugem odstavku 2. člena mora biti izvedeno in zaključeno v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

 

(4) V odločbah izdanih na podlagi tega zakona se odloči o pravicah na podlagi tega 
zakona od dne uveljavitve zakona. 

5. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne petnajsti dan po uveljavitvi. 







 
 

 Konfederacija slovenskih sindikatov 
 

p.p. 3704 
 

1000 Ljubljana  

Za ljudi 
 

in Slovenijo 
 

 

 
 

 

 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

 
www.konfederacijasindikatov.si  

 

 

 

Datum: 3.2.2016 
 

 

 

 

Ministrstvo za javno upravo 

Boris Koprivnikar, minister 

vladna pogajalska skupina za KPJS, vodja 

 

 

Zadeva: Kršenje zakonskih določil o vabljenju reprezentativnih sindikatov k usklajevanju 

 in dolžnem usklajevanju z vsemi  reprezentativnimi sindikati 

 

 

Spoštovani. 

 

Pet reprezentativnih v javnem sektorju delujočih sindikatov, od tega štirje reprezentativni na državni 

ravni v dejavnosti ali poklicu (KSS, SVS, SINDIR, SPUKC) in eden, ki reprezentativnosti na državni 

ravni še ni dosegel je pa reprezentativen v organu na podlagi odločbe o reprezentativnosti KSS, 

združeni v Konfederacijo slovenskih sindikatov so vas 21. septembra pravilno obvestili o tem, da so 

ustanovili tretjo Pogajalsko skupino Konfederacije slovenskih sindikatov (PS KSS) za potrebe z vaše 

strani dolžnega izvajanja socialnega partnerstvu, določenega v 26. členu Zakona o javnih uslužbencih.   

 

Ne upoštevaje ob zavedanju o obstoju PS KSS na sindikalni strani ste sprejeli poslovnik pogajalske 

komisije za vodenje in usklajevanje le z ostalimi sindikati. Po zakonu in v skladu z mandatom vladne 

pogajalske skupine ste dolžni vabiti in vse reprezentativne sindikate in z vsemi tudi usklajevati, od teh 

dolžnih nalog izvajate le vabljenje vseh sindikatov, usklajevanje pa v skladu z že omenjenim 

poslovnikom poteka le s sindikati dveh pogajalskih skupin, medtem ko ste s sprejetjem poslovnika z 

le dvema pogajalskima skupinama na sindikalni strani in tudi v praksi izključili iz pogajanj 5 

reprezentativnih sindikatov, ki jih pravilno vabite na usklajevalne sestanke (SUPSJ ne vabite), a s 

pravilno vabljenimi sindikati PS KSS nihče ne usklajuje ničesar, ne vlada, niti ostali sindikati. 

 

Prilagamo vaš dopis z dne 6.1.2016 naslovljen na ministrstva z naslovom Pogajanja o odpravi 

anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov in dopis načelnika Generalštaba z dne 22.1.2016, 

ki je nastal na podlagi vašega dopisa. Generalmajor dr. Andrej Osterman v dopisu pojasnjuje, kakor 

tudi vi v vašem omenjenem dopisu, kako vladna stran in sindikalna soglašata, da se bosta na 

podlagi koncepta za odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 31.3.2016 

dogovorili za način in dinamiko odprave anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest 

in nazivov.  Navedbe v obeh priloženih dopisih niso resnične, saj kot uvodoma pojasnjujemo z 

delom sindikatov v PS KSS nihče ni usklajeval ničesar od navedenega v dopisih. Zahtevamo, da 

prenehate z zavajanjem ministrstev in širše javnosti, še posebej zato, ker delovna skupina za 

pripravo predloga koncepta odprave anomalij ni sestavljena iz predstavnikov vladne in sindikalne 

strani, saj je iz pogajanj kot že rečeno izključenih več sindikatov PS KSS, na sindikalni strani pa v 

delovni skupini ni predstavnikov iz sindikatov, katerih temeljno poslanstvo je zastopanje javnih 

uslužbencev umeščenih v plačno skupino J, medtem ko sta dva takšna sindikata SPUKC in SUPSJ z 

osnovnim poslanstvom zastopanja zaposlenih v plačni skupini J izključena iz pogajanj. 

 

Objava na internih spletnih straneh UKC Ljubljana (v prilogi) z dne 23.12.2015 o odpravi krivic iz leta 

2009 na podlagi dolgotrajnih pogajanj ter izrecni zahtevi Sindikata KC nam pove oz. potrjuje, da je 

Sindikat KC redno vabljen na seje pogajalske komisije in se aktivno usklajuje - pogaja.  



Prosimo vas, da nam pojasnite na podlagi česa vabite na usklajevalne sestanke s sindikati tudi tajnika 

Sindikata KC Vladimirja Lazića. Po pojasnilih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti (v prilogi dopis z dne 8.12.2015) ter Vodstva UKC Ljubljana (v prilogi dopis z dne 

6.1.2016) Sindikat KC nima odločbe o reprezentativnosti, podobno kot je še nima Sindikat 

uslužbencev plačne skupine J - SUPSJ, ki je združen v KSS a njihovih predstavnikov ne želite 

vabiti več. Po našem vedenju nima odločbe o reprezentativnosti kot SUPSJ niti sindikat Sindikati v 

zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki zelo čudno kot sindikat nimajo nobenega člana in tudi odločbe o 

reprezentativnosti nimajo a njihovega predsednika Matijo Cevca redno vabite na usklajevanja in ga 

umeščate med podpisnike KPJS oz. njenih aneksov. Prosimo vas tudi, da nam pojasnite, kako je 

lahko podpisnik KPJS oz. njenih aneksov sindikat, ki nima odločbe o reprezentativnosti, če je to 

možno umestite tudi SUPSJ med podpisnike KPJS oz. aneksov. 

 

Sindikati, združeni v KSS ter za potrebe usklajevanj z vlado združeni v tretji pogajalski skupini PS 

KSS vztrajamo pri naših stališčih, da je potrebno sprejeti poslovnik pogajalske komisije s tremi 

pogajalskimi skupinami, ker te obstajajo in tudi zaradi preprostega dejstva, da se z delom sindikatov 

že več kot štiri mesece ni usklajevalo nič in vabljenje vseh reprezentativnih sindikatov (tudi takšnih, 

ki to niso) še ne pomeni, da je zadoščeno zakonskim določbam o socialnem partnerstvu. Zraven 

vabljenja je potrebno izvajati tudi usklajevanje z vsemi sindikati, čemur pa v primeru sindikatov 

združenih v KSS in PS KSS  nismo priča.  

 

Ko se sindikati prvih dveh pogajalskih skupin usklajujejo se moramo mi iz tretje PS KSS iz prostora 

usklajevanja ostalih sindikatov odstraniti na hodnik, vladna stan pa se usklajuje v drugem prostoru. 

Sindikati PS KSS so tako tudi v praksi izločeni iz usklajevanj in stališča sindikalne strani niso 

usklajena, zato prenehajte zavajati s predstavljanjem o usklajenosti vlade in sindikatov, ker za to od 

sindikatov združenih v KSS ter PS KSS nimate mandata in te pravice si sami ne jemljite več.  

 

Apeliramo na vas, da vzpostavite pogoje za usklajevanja z vsemi reprezentativnimi sindikati in ta 

tudi vodite z vsemi reprezentativnimi sindikati delujočimi v javnem sektorju, saj vam to nalaga 

zakon in to ste dolžni izvajati vse dokler se zakon na tem področju ne bo spremenil. 

 

S spoštovanjem, 

  Gvido Novak  

predsednik KSS in vodja PS KSS 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Priloga:  

 Dopis MJU številka 0100-882/2015/2 z dne 6.1.2016 

Pogajanja o odpravi anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov 

 Dopis načelnika Generalštaba številka: 8041-14/2015-36 z dne 22.1.2016 

Pogajanja o odpravi anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja 

 Novica Sindikata KC Odprava krivice iz leta 2009 z dne 23.12.2015 

 Dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 8.12.2015 

 Dopis Vodstva UKC Ljubljana z dne 6.1.2016 

 

Posredovano z elektronsko pošto: 

 naslovniku;  

 imenovanemu načelniku Generalštaba generalmajorju dr. Andreja Ostermanu 

 predsedniku vlade Miro Cerar;  

 predsedniku RS Borut Pahor; 

in z objavo na spletnih straneh KSS: 

 poslancem Državnega zbora; 

 Sindikatom KSS ter njenim članom in zainteresirani javnsoti;  

 arhiv. 

GVIDO NOVAK
avtor dokumenta
sedeģ KSS
2016-02-03 07:52+01:00
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Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

J1 GŠSV,
SPZ

Številka: 8041-14/2015-36
Datum: 22.01.2016 

Zadeva: Pogajanja o odpravi anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja
Zveza: Dopis MJU, št. 0100-882/2015/2 z dne 06.01.2016.

Prejeli smo dopis Ministrstva za javno upravo, v katerem nas obveščajo o Dogovoru glede 
ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (v 
nadaljnjem besedilu: Dogovor) ter o zavezi k odpravi anomalij plačnega sistema javnega 
sektorja, ki se nanašajo na uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede. V tej zvezi je 
aktualna V. točka Dogovora, ki med drugim določa, da se bodo anomalije odpravljale na podlagi 
koncepta, ki ga pripravi posebna delovna skupina in ki bo vključevala metodologijo za 
identifikacijo anomalij ter opredelitev nosilcev in časovno dinamiko odprave anomalij v plačnih 
skupinah. V isti točki Dogovora je tudi določeno, da vladna in sindikalna stran soglašata, da se 
bosta na podlagi koncepta za odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 
31.3.2016 dogovorili za način in dinamiko odprave anomalij plačnega sistema glede 
vrednotenja delovnih mest in nazivov.

V Slovenski vojski že leta neuspešno poizkušamo odpraviti sistemsko anomalijo, ki se je 
pripetila nekaj deset višjim podčastnikom (pa tudi nekaterim častnikom), ki so ob prehodu na 
nov plačni sistem javnega sektorja leta 2008, izgubili že pridobljene plačne razrede. Zadevni 
pripadniki so bili prikrajšani za že dosežene horizontalne razrede v prejšnji tarifni skupini in bili 
tako uvrščeni bistveno nižje kot njihovi kolegi, ki so ostali na nižje vrednoteni dolžnosti, ki 
zahteva nižjo stopnjo izobrazbe, manj VIU, manj delovnih izkušenj in se opravlja v nižjem 
nazivu (činu), kar seveda predstavlja posebno anomalijo prehoda na nov plačni sistem javnega 
sektorja v letu 2008. Da gre za sistemsko nepravilnost posredno prizna Ministrstvo za javno 
upravo že v dopisu o stališču prehoda pripadnikov MORS v nov plačni sistem in predlogom 
odprave, št. 0100-179/2008/3, z dne 27.10.2008 (v prilogi). Na nujnost odprave navedene 
anomalije opozori tudi letno poročilo varuha človekovih pravic RS iz leta 2010 (v prilogi).

Aktivno spremljajte in se vključite v aktivnosti Dogovora, priprave koncepta, metodologije in 
dinamike odprave anomalij plačnega sistema ter v sodelovanju s pristojnimi organi MORS, 
opozarjajte na nujnost ustrezne odprave navedenih anomalij v SV.

Pripravil:
Šprap. Igor Tomašič
glavni PČ SV

         Generalmajor
   dr. Andrej Osterman
načelnik Generalštaba SV

Podpisnik: Osterman Andrej 2451446
Izdajatelj: simod-ca-restricted
Številka certifikata: 47F4D291
Potek veljavnosti: 22.07.2018
Čas podpisa: 22.01.2016 10:48
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Poslano:
– naslovniku,
– ZSPO,
– KABNGŠ.

Priloge:
– Priloga A: Dopis MJU, št. 0100-882/2015/2, z dne 06.01.2016,
– Priloga B: Dopis MJU, št. 0100-179/2008/3, z dne 27.10.2008,                                                        
– Priloga C: Letno poročilo varuha človekovih pravic RS iz leta 2010,
– Priloga D: Predlog rešitve, ki so ga pripravili v SPZ leta 2009.
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Številka: DZ-11/2014 

Datum:   26.11.2014 

 

 

Državni zbor Republike Slovenije 

 

Odbor za obrambo DZ RS 

 

 

Zadeva: Predlog za seznanitev aktualne nerešljive problematike 

pripadnikov Slovenske vojske pri institucijah države z rednimi postopki 
 

Zveza:    Pravni red Republike Slovenije 

 

 

Spoštovani. 

 

Z namenom spremljanja stanja na obrambnem področju v skladu z 32. členom Poslovnika Državnega 

zbora Sindikat vojakov Slovenije predlaga Državnemu zboru, da se Odbor za obrambo seznani s 

problematiko pripadnikov Slovenske vojske, ki je pereča in skrb vzbujajoča pri državljankah in 

državljanih Slovenije in za reprezentativnega zastopnika zaposlenih v Slovenski vojski nerešljiva z 

rednimi postopki pri institucijah Republike Slovenije v zadnjih dveh letih. Menimo, da bi se Državni 

zbor moral seznaniti z stanjem na treh perečih področjih obrambnega sektorja, ki neposredno močno 

negativno vplivajo na moralo pripadnikov Slovenske vojske ter obrambno sposobnost Republike 

Slovenije in kot odgovorna Vlada Republike Slovenije v zvezi z njimi ne namerava ukrepati in 

neurejeno stanje s svojimi dejanji celo podpira in ga oblikuje v neizhodno ter nerešljivo stanje kljub 

prizadevanjem Sindikata vojakov Slovenije in mestoma ostalih sindikatov za normalizacijo.  

 

Za nas nedopustna in obenem nerešljiva področja so prekinjanje pogodb o zaposlitvi vojaškim osebam 

brez izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev s polno odmero pokojnine ob starostni upokojitvi, 

nezmožnost kolektivnega reprezentativnega zastopanja pravic izhajajočih iz dela zaposlenih v 

Slovenski vojski zaradi nedoločnega zastopnika delodajalca države Republike Slovenije in popolne 

zakonske in praktične blokade socialnega dialoga ter odpuščanja bolnih in poškodovanih pripadnikov 

Slovenske vojske brez možnosti uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja. Navedena tri 

področja so na preprost način brez navajanj pravnih podlag opisana ločeno v treh prilogah. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije smo prepričani, da bi se Državni zbor moral najmanj seznaniti z 

opisano problematiko in da bi kot edini institucionalni nadzorni organ vlade v Sloveniji moral proučiti 

opozorjeno in pripraviti ustrezne odločitve o politikah na teh področjih, saj stanje v katerem se 

nahajamo zaposleni v Slovenski vojski dolgoročno škodi vseh deležnikom ter državi splošno. Za 

oblikovanje stališč in politik Odbora za obrambo do posameznih izpostavljenih vprašanj smo v 

Sindikatu vojakov Slovenije pripravili strnjeno obrazložitev za obravnavo na Odboru za obrambo in jo 

prilagamo. Naša želja je, da se nam problematiko omogoči predstaviti  poslankam in poslancem 

odbora na njihovi seji v kolikor bi se za to odločili, v nujnost pozitivne odločitve smo prepričani.  

 

V Sindikatu vojakov Slovenije se z izpostavljeno problematiko srečujemo dnevno in drugega izhoda 

ne vidimo, kot da se z vso širino problematike seznani Odbor za obrambo ter ustrezno ukrepa za kar 

bomo z veseljem argumentirano pojasnili naše izkušnje. Dopustite, da vam enkrat o za njih nerešljivi 

problematiki spregovorijo tisti, ki se z največjimi težavami ljudi srečujejo dnevno in jih kompenzirajo.  

 



Z resornimi ministrstvi in vlado doslej ni bilo možno rešiti ničesar od izpostavljenega kljub 

nenehnemu opozarjanju v najmanj zadnjih dveh letih. Za nezmožnost reševanja očitnih v nebo 

vpijajočih težav v Sindikatu vojakov Slovenije ocenjujemo, da je kriv mačehovski odnos vlade do 

lastnih vojakov in pomanjkanje politične volje za priznanje ustreznega statusa zaposlenim v 

oboroženih silah mlade države Slovenije. V predhodnem sklicu Državnega zbora se je Odbor za 

obrambo seznanil s socialno stisko zaposlenih v Slovenski vojski in pri tem je tudi ostalo, sklep o 

seznanitvi prilagamo.  

 

V sindikatu smo prepričani, da je skrajni čas za ustrezno obravnavo težav zaposlenih v Slovenski 

vojski in da se za njihovo rešitev ustrezno poskrbi ter da se za ljudi prične delati pravično in pošteno, 

saj ljudje niso zamenljivi kot tehnika. 

 

V upanju na razumevanje in v pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljamo, 

 

s spoštovanjem, 

 

 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

 

– priloga 1: Predčasno starostno upokojevanje vojaških oseb 

– priloga 2: Zakonske in praktične blokade socialnega dialoga za zaposlene v Slovenski vojski 

– priloga 3: Odpuščanja bolnih in poškodovanih pripadnikov Slovenske vojske 

– Sklep 6. seje Odbora za obrambo z dne 23.1.2014 

 

 

Poslano z e-pošto: 
 

– naslovniku; 

– poslankam in poslancem; 

– Vlada Republike Slovenije; 

– Ministrstvo za obrambo; 

– Generalštab Slovenske vojske; 

– Vrhovni poveljnik Slovenske vojske; 

– Konfederacija slovenskih sindikatov; 

– Zveza slovenskih častnikov; 

– arhiv.  

 

Vladni pogajalski skupini za KPJS in reprezentativnim sindikatom javnega sektorja ter zainteresirani 

javnosti preko objave na spletu. 

 

Digitally signed by GVIDO NOVAK
Reason: Avtor dokumenta
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Priloga 1 

 

 

Predčasno starostno upokojevanje vojaških oseb 

 

 

Vojaškim osebam se po veljavni zakonodaji od 30. decembra 2013 prekinjajo pogodbe o zaposlitvi za 

nedoločen čas brez izpolnjenih pogojih za starostno upokojitev s polno odmero pokojnine ob starostni 

upokojitvi. To v praksi pomeni od 100 do 300 EUR nižje starostne pokojnine vojaškim osebam. 

 

Na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski ter ministrstvu pristojnem za delo zgoraj zapisano 

dobro vedo in njihovo stališče je po našem vedenju takšno, da je vse zakonito, če je pravično in 

pošteno nam pa ne znajo odgovoriti in kljub vsem opozorilom zaposlenih ter sindikatov po našem 

vedenju ne delajo na popravkih obstoječega stanja. 

 

Na Ustavnem sodišču je več zahtev za presojo ustavnosti zakonodaje, ki določa tako nepošten način 

odpuščanja vojaških oseb. Ustavno sodišče je z odločanjem pričelo že julija letos a odločitev še ni, 

vojaške osebe pa se še kar odpuščajo. Tudi če Ustavno sodišče ne ugodi zahtevam sindikatov in 

posameznikov je zakonodajo potrebno spremeniti, saj je ni sprejemljivo, da se vojaške osebe starostno 

upokojujejo s 36 leti delovne dobe za odmero pokojnine, pristojni za obrambni resor pa ne ukrepajo in 

s tem soglašajo z obstoječim stanjem. 
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Priloga 2 

 

 

Zakonske in praktične blokade socialnega dialoga za zaposlene v Slovenski vojski 
 

 

Zaposleni v Slovenski vojski se v obstoječem veljavnem sistemu ne morejo pogajati kolektivno. 

Država je trem sindikatom podelila reprezentativnost za dejavnost obrambe in jih s tem pooblastila za 

sklepanje kolektivnih pogodb splošne veljave za dejavnost obrambe, kar pa je v praksi neizvedljivo. 

 

Po Zakonu o obrambi (ZObr) Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska nista dolžna usklajevati 

večine splošnih aktov izdanih v vlogi delodajalca, stavka je vojaškim osebam prepovedana in bilo 

kakšno izražanje nezadovoljstva z delovnopravnim statusom je vprašljivo s stališča spoštovanja 

Kodeksa vojaške etike Slovenske vojske in zato lahko hitro postane predmet raznih preiskav in iskanja 

odgovornosti ter v končni obliki prekinitve delovnega razmerja, ne ozirajoč se na temeljne človekove 

pravice. 

 

Kolektivno reprezentativno zastopanje pravic izhajajočih iz dela zaposlenih v Slovenski vojski, 

predvsem glede plačila njihovega dela, je zaradi nedoločnega zastopnika delodajalca države Republike 

Slovenije popolnoma zakonsko in praktično blokirano. Ministrstvo za javno upravo je pristojno za 

sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev in 

plačnega sistema v javnem sektorju. Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS pa določa, da lahko 

predloge za spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe na strani javnih uslužbencev predlagajo 

najmanj štirje reprezentativni sindikati različnih dejavnosti javnega sektorja (2. stavek 4. člena), torej 

vsi trije v dejavnosti obrambe reprezentativni sindikati ne morejo niti odpreti teme obrambnega 

resorja, kaj šele da bi se lahko pošteno pogajali, saj jim je tudi to onemogočeno z že naštetimi 

omejitvami.  

 

Dejstvo je, da se za plače pripadnikov Slovenske vojske v obstoječem sistemu pogajajo drugi in ne 

samo pogajajo ampak tudi sklepajo za obrambni resor veljavne anekse h KPJS in danes jih imamo 

nekaj z veljavo za dejavnost obrambe kljub temu, da jih ni podpisal niti eden reprezentativen sindikat 

v dejavnosti obrambe, ravno to pa je protiustavno in jasno ter nedvoumno izhaja iz Odločbe Ustavnega 

sodišča U-I-249/10 s katero je bil določen rok za odpravo protiustavnosti in je le ta potekel letos 14. 

aprila, a se nas v takšnih neustavnih pogojih še kar sili v pogajanja. Sindikat vojakov Slovenije je na 

tem področju storil ogromno a doslej neuspešno, saj je tudi z naše strani pripravljen predlog zakona, ki 

bi zadostil minimalnim pogojem ustavnosti, bil v zakonodajnem postopku s strani takrat resorno 

odgovornega ministra dr. Gregorja Viranta ustavljen na matičnem odboru DZ RS za delo.  
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Priloga 3 

 

 

Odpuščanja bolnih in poškodovanih pripadnikov Slovenske vojske 

 

 

V Slovenski vojski se je po neljubem dogodku letos avgusta v Litiji, ko je bolan pripadnik Slovenke 

vojske (invalid III. kategorije s prepovedjo uporabe orožja in kljub temu še vedno na vojaški dolžnosti 

ob dogodku) ubil policista pri redni kontroli prometa, pričelo odpuščati bolne in poškodovane 

pripadnike Slovenske vojske brez možnosti uveljavljanja njihovih pravic iz invalidskega zavarovanja. 

 

Po danes veljavnih predpisih je odpuščanje poškodovanih in obolelih pripadnikov Slovenske vojske 

popolnoma zakonito a po našem prepričanju protiustavno in temu primerno smo v Sindikatu vojakov 

Slovenije tudi odreagirali v štirih individualnih primerih za naše člane ter splošno, tudi s tukajšnjim 

opozarjanjem, saj želimo preprečiti morebitne podobne dogodke kot je do njega prišlo avgusta. 

 

Ne glede na postopke, ki jih ali jih še bo sprožil Sindikat vojakov Slovenije je potrebno takšno prakso 

nemudoma ustaviti, saj lahko vsak pripadnik jutri nerodno stopi in se poškoduje ter posledično v nekaj 

mesecih zato ostane brez službe brez da bi se odločilo o njegovih pravicah iz invalidskega 

zavarovanja. Vse prispevke (tudi invalidskega zavarovanja) na dohodek pripadniki Slovenske vojske 

plačujejo in zato ni dopustno, da se jih odpušča ob veljavnih pogodbah o zaposlitvi (za določen ali 

nedoločen čas) brez da se odloči o njihovih pravicah iz invalidskega zavarovanja, torej se jim 

onemogoči pridobiti status zaščitene kategorije delavcev pa čeprav so do tega upravičeni. 

 

Jedro za nas nerešljive situacije je v komisiji za ugotavljanje zmožnosti opravljanja vojaške službe, ki 

jo določa obrambni zakon (99.a člen) in predstavlja vzporedno komisijo za ugotavljanje delazmožnosti 

komisiji Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Podobno situacijo vendar v drugačni obliki 

imajo tudi v Policiji. Komisija na obrambnem ministrstvu nima pristojnosti odločati o pravicah iz 

invalidskega zavarovanja in na osnovi njenih odločitev se pripadnikom Slovenske vojske 

odpovedujejo pogodbe o zaposlitvi zaradi neizpolnjevanja zdravstvenih pogojev za delo na 

obrambnem področju (88. člen ZObr) brez da bi se pred tem odločilo o njihovih pravicah iz 

invalidskega zavarovanja. 
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Številka: DZ-11/2014-1 

Datum:   18.5.2015 

 
Državni zbor Republike Slovenije 

dr. Milan Brglez, predsednik 
 

 

 

 

Poslanske skupine in poslanci 

 

Zadeva: Kršenje poslovnika Državnega zbora ter prošnja poslanskim skupinam in poslancem 
 

Zveza: Predlog za seznanitev aktualne nerešljive problematike pripadnikov Slovenske vojske  

            pri institucijah države z rednimi postopki, dopis št. DZ-11/2014 z dne 26.11.2014 - v prilogi 

 
Spoštovani. 

 

Kot izhaja iz dopisa navedenega v zvezi (v prilogi) smo se obrnili na Odbor za obrambo Državnega 

zbora in od takrat mineva pol leta. Na predsednika Odbora za obrambo Petra Vilfana smo se v mesecu 

marcu obrnili z elektronsko pošto ter v preteklem mesecu osebno in telefonsko z namenom, da ga 

povprašamo zakaj se ne odziva na predlog Sindikata vojakov Slovenije z dne 26. novembra 2014. 

Odgovora na naš predlog in poizvedovanja o razlogih za ne odzivanje do danes nismo prejeli.  

 

Dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora, obveščamo Vas, da predsednik Odbora za obrambo 

poslanec Peter Vilfan grobo krši Poslovnik Državnega zbora (v nadaljevanju Poslovnik) s tem, da 

Odbora za obrambo ni seznanil o našem predlogu za seznanitev z za nas zelo pomembno in nerešljivo 

problematiko pripadnikov Slovenske vojske pri institucijah države z rednim postopki. Poslovnik v 3. 

odstavku 41. člena namreč določa, da mora matično delovno telo biti seznanjeno z vsemi predlogi, 

pobudami in vprašanji, ki jih nanj naslovi civilna družba, te določbe je Peter Vilfan grobo kršil, saj je 

od podanega predloga Odbor za obrambo zasedal že petkrat in tudi na predvideni šesti seji od 

podanega predloga sklicani za 28. maj kot izhaja iz sklica seje z dne 13. maja ne bo obravnavan naš 

predlog. Prosimo Vas, da kot predsedujoči Državnemu zboru zaradi opisanih kršitev skladno s 

pristojnostmi ukrepate in zagotovite spoštovanje Poslovnika Državnega zbora. 

 

Poslanske skupine in poslance Sindikat vojakov Slovenije prosi, da naredte za pripadnike Slovenske 

vojske nekaj dobrega in ob smiselni uporabi 2. odstavka 48. člena Poslovnika in zaradi kršitev 

Poslovnika s strani predsednika Odbora za obrambo Petra Vilfana ter nevzdržnega brezpravnega in 

deloma neustavnega stanja v zvezi s statusom in opozorjeno problematiko pripadnikov Slovenske 

vojske v predlogu Sindikata vojakov Slovenije zahtevate razširitev 3. redne seje Odbora za obrambo, 

sklicane za 28. maj oz., da zahtevate sklic izredne seje oz. kot je predlagano v nadaljevanju.  

 

V zvezi s predlogi za obravnavo na seji Odbora za obrambo predlagamo poslanskim skupinam in 

poslancem na podlagi 1. odstavka 32. člena Poslovnika Državnega zbora, da v svoji zahtevi predlagajo 

seznanitev oz. spremljanje aktualne problematike zaposlenih v Slovenski vojski v zvezi z: 
 

 predčasnim starostnim upokojevanjem vojaških oseb; 

 neustavnimi in zakonskimi ter praktičnimi blokadami socialnega dialoga v Slovenski vojski; 

 odpuščanjem bolnih in poškodovanih pripadnikov Slovenske vojske  
 

kot smo opisali v priloženem dopisu in da Odbor za obrambo po opravljeni seznanitvi z aktualno 

problematiko sprejme sklep o pripravljenih odločitvah s katerimi bi se odločilo o politiki v zvezi z 

aktualno problematiko za sprejem na seji Državnega zbora v skladu s 111. členom Poslovnika. 



Predlog sklepa Odbora za obrambo: 
 

Odbor za obrambo predlaga Državnemu zboru v sprejem priporočila: 
 

1. Vlada Republike Slovenije pripravi predlog sprememb in dopolnitev pokojninskega zakona 

(ZPIZ-2) s katerim se bodo vojaške osebe po iztečenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine 

starostno upokojevale s polno odmero starostne pokojnine za 40 let pokojninske dobe. Vlada 

predlog zakona pripravi prioritetno in ga vloži v sprejem Državnemu zboru po nujnem postopku.  
 

2. Vlada Republike Slovenije pripravi predlog sprememb in dopolnitev ustreznih zakonov tako, da se 

bo pripadnikom Slovenske vojske določala plača s kolektivno pogodbo in ne več z Uredbo vlade. 

Vlada predlog zakona pripravi prioritetno in ga vloži v sprejem Državnemu zboru po nujnem 

postopku. 
 

3. Vlada Republike Slovenije pripravi predlog sprememb in dopolnitev ustreznih zakonov tako, da 

bodo pripadniki Slovenske vojske po ugotovljeni nezmožnosti opravljanja vojaške službe iz 

zdravstvenih razlogov imeli dovolj časa in možnost uveljavljanja pravic iz invalidskega 

zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred prenehanjem delovnega 

razmerja. Vlada predlog zakona pripravi prioritetno in ga vloži v sprejem Državnemu zboru po 

nujnem postopku. 
 

Ali da poslanska skupina oz. le poslanec na podlagi 19. člena Zakona o poslancih ter 169.a člena 

Poslovnika predlaga v obravnavo in sprejem Državnemu zboru zgoraj navedena priporočila. 
 

Za vsa tri priporočila velja, da se Vladi naloži vložitev predlogov zakonov po nujnem postopku v 

skladu s Poslovnikom zaradi interesov varnosti države in pripravljenosti Slovenke vojske za obrambo 

države ter z namenom, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. 

Pripravljenost Slovenske vojske in raven delovanja je kot zadnje leto poudarja predsednik države 

in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor dosegla najnižjo raven možnosti delovanja in 

sprejem predlaganih priporočil bi imel takojšen učinek na boljšo pripravljenost zaradi pozitivnih 

učinkov med pripadniki. Zaradi dozdajšnjega slabega odnosa države do pripadnikov Slovenske vojske 

le ta v gospodarski krizi ob krepko preko 100.000 brezposelnih v lanskem letu ni uspela zaposliti s 

kadrovskim načrtom odobrenih 400 zaposlitev ampak le četrtino od načrtovanega. Predlagano je res 

nujno za sprejem, saj so popravki obrambnega zakona, ki se ni spreminjal že 11 let zelo negotovi.  
 

V Sindikatu vojakov Slovenije bomo z veseljem pomagali pri pripravi vseh potrebnih gradiv ter po 

potrebi sodelovali pri seznanjanju z aktualno za nas in pripadnike Slovenske vojske opisano nerešljivo 

problematiko ter po potrebi sodelovali v razpravi. 
 

V upanju na razumevanje in v pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljamo, 
 

s spoštovanjem, 

 

 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 
Priloge: 
 

 Predlog za seznanitev aktualne nerešljive problematike pripadnikov Slovenske vojske  

pri institucijah države z rednimi postopki, dopis št. DZ-11/2014 z dne 26.11.2014 
 

Poslano z e-pošto: 
 

– naslovnikom; 

– Vrhovni poveljnik Slovenske vojske; 

– Konfederacija slovenskih sindikatov; 

– Zveza slovenskih častnikov; 

– zainteresirani javnosti. 
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