
 

 

 

     Sindikat vojakov Slovenije 
 

     Za ljudi in Slovenijo 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.sindikatvojakov.si  

 

Datum: 6. maj 2019  
 

 

Državni zbor RS 

Odbor za obrambo 

Samo Bevk, predsednik 
 
 
 

Zadeva:  Predlog za sklic nujne seje Odbora za obrambo  

zaradi izgubljenega zaupanja pripadnikov SV in kršenje etičnega kodeksa 

ministra Karla Erjavca s predlogi sklepov za sprejem 

 
Zveza:   Delo in odnos ministra Karla Erjavca do pripadnikov Slovenske vojske 

 

 

Spoštovani predsednik Odbora za obrambo DZ RS, g. Samo Bevk. 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Poslovnika Državnega zbora Vam Sindikat vojakov Slovenije 

podaja predlog za sklic nujne seje Odbora za obrambo,  na kateri naj se opravi razprava o izgubljenem 

zaupanju pripadnikov SV do ministra Karla Erjavca in o njegovih kršitvah etičnega kodeksa z delom in 

odnosom do pripadnikov SV, kot izhaja iz obrazložitev v nadaljevanju, ter da na podlagi 111. člena 

Poslovnika Državnega zbora Odbor za obrambo sprejme sklepe: 

 

1. Odbor za obrambo priporoča predsedniku vlade RS, da se opredeli do dela in ravnanja ministra za 

obrambo Karla Erjavca v zvezi z opustitvijo dolžnega ravnanja po navodilih Vlade RS v odnosu do 

pripadnikov SV, ki jih reprezentativno zastopa Sindikat vojakov Slovenije, in v zvezi z 

nedopustnimi in lažnimi izjavami medijem glede razrešitve poveljnika sil Slovenske vojske, ter da 

z opredelitvijo seznani Državni zbor RS. 

 

2. Odbor za obrambo priporoča vrhovnemu poveljniku obrambnih sil, predsedniku RS, da se opredeli 

do dela in ravnanja ministra za obrambo Karla Erjavca v zvezi z opustitvijo dolžnega ravnanja po 

navodilih Vlade RS v odnosu do pripadnikov SV, ki jih reprezentativno zastopa Sindikat vojakov 

Slovenije, in v zvezi z nedopustnimi in lažnimi izjavami medijem glede razrešitve poveljnika sil 

Slovenske vojske, ter da z opredelitvijo seznani Državni zbor RS. 

 

3. Odbor za obrambo priporoča predsedniku vlade RS in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil, 

predsedniku RS, da v okviru svojih pristojnosti sprejmeta ustrezne ukrepe za odpravo storjene škode 

in za povrnitev zaupanja pripadnikov SV.   

 

Menimo, da sta nespremenjeno nadaljevanje dela ministra Karla Erjavca in njegov odnos do pripadnikov 

Slovenske vojske škodljiv za Republiko Slovenijo. Menimo, da kršitve Etičnega kodeksa funkcionarjev 

v vladi Republike Slovenije in ministrstvih niso sprejemljive, predsednik vlade na naša opozorila 

ustrezno ne reagira in zato pozivamo Odbor za obrambo, da se na nujni seji opredeli do tukaj 

pojasnjenega v zvezi z nesprejemljivim delom Karla Erjavca in do njegovega nespoštljivega odnosa do 

pripadnikov Slovenske vojske ter predsednika vlade, takšno ravnanje ostro obsodi in sprejme predlagane 

sklepe za boljše delo Ministrstva za obrambo in Vlade na obrambnem področju.  

 

Minister Karl Erjavec je na svoji predstavitvi pravilno izluščil in poudaril največjo težavo Slovenske 

vojske - kadrovsko podhranjenost, a na žalost se je od njegovega imenovanja do sedaj ta akutna situacija 

močno poslabšala.  



Vse do sedaj narejeno je ravno obratno od obljubljenega ob nastopu mandata ministra za obrambo Karla 

Erjavca, še tisto malo dobrega se je v času njegovega dela porušilo in to velja še posebej za zaupanje, ki 

ga minister ne uživa več, to pa škodi Sloveniji. 

 

Našo zahtevo in trditve o škodljivem delu ter nespoštljivem odnosu Karla Erjavca do pripadnikov 

Slovenske vojske utemeljujemo v štirih strnjenih točkah: 

 

1. Minister Karl Erjavec v odnosu do pripadnikov Slovenske vojske z opustitvijo dolžnega 

ravnanja po navodilih Vlade RS ne uboga in ne spoštuje predsednika vlade 

 

Predsednik vlade Marjan Šarec je po napovedi protestnega shoda SVS zaradi pristranskega in 

nestrokovnega pristopa k reševanju problematike plač v SV ministra Karla Erjavca prosil, da se sreča z 

vodstvom sindikata SVS in nam pojasni, da bosta ″analiza ustreznosti vrednotenja formacijskih 

dolžnosti in nazivov v SV″ in ″analiza primerljivosti poklicev pooblaščenih uradnih oseb″ strokovni, ter 

da razlogov za dvome in nezaupanje ni. Ministra je predsednik vlade prosil tudi, da ga seznani z vsebino 

oziroma sklepi sestanka. Dopis SVS z dne 12. februarja in naslovom Analiza ustreznosti vrednotenja 

formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja 

ter poveljevanja ter dopis kabineta predsednika vlade z dne 13. februarja in naslovom Odstop poziva, 

povezanega z analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v SV, s prošnjo 

predsednika vlade, govorita sama zase in ju prilagamo. 

 

Minister se v treh mesecih ni srečal z vodstvom SVS! Menimo, da gre za neposlušnost in samovoljo 

ministra Karla Erjavca, ki za funkcionarja na njegovem položaju ni sprejemljiva.  

 

Ker v SVS nismo prejeli nobenega odgovora na naše opozorilo o izgubljenem zaupanju, smo formirali 

protestni odbor in o tem seznanili predsednika vlade 26. marca s priloženim dopisom Seznanitev s 

sklepom Izvršnega odbora Sindikata vojakov Slovenije. Tudi predsednik vlade nam do sedaj zaradi 

neizvedenega srečanja z ministrom in glede napovedanega protesta ni odgovoril. 

 

Opisano nakazuje na načrtno ignoriranje pripadnikov SV, kot da bi obstajala želja, da pride do protestov 

pripadnikov SV pred vlado RS. Naj spomnimo, da je pripadnikom SV prepovedano stavkati, kar lahko 

naredimo je protestiranje, česar pa si ne želimo, saj bi nas to uvrstilo v eno redkih držav Evropske unije 

in Nata, katerih obrambne sile protestirajo pred vlado. Menimo, da je nesprejemljivo, da se je v položaj, 

ko so morali uporabiti skrajne metode sindikalnega delovanja, postavilo slovenske policiste. Nedavno 

protestiranje policistov pred vlado za demokratično družbo ni dobro, še bolj pa bi Sloveniji škodilo 

protestiranje slovenskih vojakov pred lastno vlado. 

 

Menimo, da je takšna ignoranca ministra za obrambo alarmantna in čudi nas, da se zaradi takšnih 

dogodkov ne sestane Svet za nacionalno varnost, medtem ko se sestaja zaradi »pritiskov« na medijsko 

hišo POP TV. 

 

Zapisano v tej točki potrjujejo priloženi dopisi, SVS z dne 12. februarja in naslovom Analiza ustreznosti 

vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v SV z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter 

poveljevanja, Kabineta predsednika vlade RS z dne 13. februarja in naslovom Odstop poziva, 

povezanega z analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v SV, SVS z dne 26. 

marca in naslovom Seznanitev s sklepom Izvršnega odbora Sindikata vojakov Slovenije. 

 

2. Minister Karl Erjavec javno zavaja, se spreneveda in govori neresnice pri zagovarjanju 

žaljenja pripadnikov Slovenske vojske  

 

Nesprejemljivo je, da minister Karl Erjavec javno namiguje na kršenje njegovih usmeritev obrambnim 

silam v zvezi s streljanjem na osrednjem vadišču Poček, še posebej za najtežje kalibre in ponoči, 

domnevno danih na njegovih kolegijih načelnici Generalštaba, ker pisnih usmeritev ni. Zapisa o takšnih 

ustnih usmeritvah ministra ni in jih nikoli ni podal, niti ustno, še manj pa pisno, kar potrjuje priložena 

Odločba o izdaji informacij javnega značaja (IJZ) SVS-ju. Povzeto – citirano iz Odločbe ″Organ 



ugotavlja, da z zahtevanim zapisnikom ne razpolaga″ in ″Glede na navedeno organ ugotavlja, da v 

konkretnem primeru informacija javnega značaja ne obstaja″. Torej Ministrstvo za obrambo, kot organ 

ugotavlja, da zapisnik kolegija ministra z usmeritvami podanimi načelnici Generalštaba v zvezi s 

streljanjem (še posebej nočnim in najtežjimi kalibri) na vadišču Poček ne obstaja in ministrstvo z njim 

ne razpolaga. Zapisnik v originalu prilagamo. 

 

Minister usmeritev,  kot izhaja iz v tej točki že obrazloženega, Slovenski vojski ni podal. Usmeritve pa 

bi naj bile podlaga za izjave ministra v medijih, zoper katere je pri predsedniku vlade SVS že ostro 

protestiral zaradi izjav ministra za obrambo Karla Erjavca. Njegove izjave so: 

 

Delo 29. marec 2019, prispevek z naslovom: Zakaj vojska ne upošteva navodil ministra, izjava v 

prispevku: 

 
 »Navodila so bila jasna. Če so bile kršene usmeritve ministra, bom zahteval odgovornost,« 

 

Delo 3. april 2019, prispevek z naslovom: Na Počku pokajo, kadar se Američanom zahoče, izjava v 

prispevku: 

 

»To, kar se je zgodilo na Počku, dojemam kot samovoljno dejanje vojske, ki je absolutno 

nesprejemljivo ... od Ermenčeve sem zahteval poročilo, kaj se je zgodilo na Počku, in preiskavo 

dogodka. Dogodek štejem za samovoljno dejanje vojske,« 

 

Delo 3. april 2019, prispevek z naslovom: Erjavec razrešil poveljnika poveljstva sil Škerbinca, izjava v 

prispevku: 

 

Danes je Erjavec za STA navedel, da se je v zadevi Poček »zgodila ignoranca usmeritev ministra, da 

se po 23. uri ne izvajajo urjenja s težko oborožitvijo«.  

 

Večer 5. april, prispevek z naslovom:  Streljanje na Počku odneslo šefa Poveljstva sil Slovenske vojske, 

Žurman namesto Mariborčana Škerbinca, izjava v prispevku: 

 

Kaplja čez rob - nabiralo se je že od prejšnje ministrice Andreje Katič - je bilo streljanje s težkim 

orožjem prejšnji teden do treh zjutraj na Počku, čeprav je dovoljeno samo do 23. ure in je takšno 

navodilo v veljavi že od prejšnje ministrice. "Če vojska ne upošteva ukazov ... Ali bodo naslednjič 

streljali na Postojno?" Tako je za Večer minister Erjavec potrdil razrešitev visoko v Slovenski vojski.  

 

Na oster protest in poziv SVS, da se predsednik vlade javno distancira od izjav ministra za obrambo, 

odziva ni bilo. Slovenska vojska ne strelja po slovenskih mestih kot agresorska vojska! S  hudomušnimi 

izjavami ministra po potrebnem ukrepanju zaradi neposlušnosti vojske in nevarnosti streljanja tudi po 

Postojni, je minister užalil pripadnike Slovenske vojske. Predsednik vlade izjav Karla Erjavca ni 

obsodil, niti se minister ni opravičil za svoje izjave, pripadniki SV pa so še vedno zgroženi in užaljeni. 

 

 

3. Zloraba pooblastil ministra Karla Erjavca za nezakonito uporabo in delovanje Obveščevalno 

varnostne službe in nezakonito razrešitev poveljnika sil Slovenske vojske  

 

Minister Karl Erjavec je zlorabil pooblastila ministra in nezakonito: 

 

1. razrešil poveljnika sil SV Miho Škerbinca s tem, da ga je razrešil na podlagi predloga načelnice 

Generalštaba, ki ni imel obrazložitev o službenih potrebah, ki so predpogoj za imenovanja in 

razrešitve poveljnikov.  

 

Po 45. členu Zakona o obrambi se imenuje in razrešuje poveljnike  na podlagi službenih potreb, 

določenih z Zakonom o obrambi. Predlog načelnice ministru za razrešitev brigadirja Škerbinca, kot sama 

izpodbijana odredba, nimata pravne podlage, ker 98.a člen ZObr, ki določa službene potrebe, v četrtem 



odstavku določa razloge oz. kdaj gre za službene potrebe in med njimi ni razloga, zaradi katerega je bil 

brigadir Škerbinc razrešen. Ravno obratno, službene potrebe po zadnji alineji navedenega odstavka so 

popolnitev formacijskih dolžnosti, s katerimi se vzpostavlja neprekinjena linija poveljevanja, v primeru 

brigadirja Škerbinca pa se je linija vodenja in poveljevanja prekinila in njegovo delo je začasno opravljal 

vršilec dolžnosti. 45. člen ZObr po vseh prvih petih odstavkih pride v upoštev oz. se ga sme uporabiti 

zgolj in le na podlagi službenih potreb, kot določa šesti odstavek istega člena, v primeru razrešitve 

brigadirja Škerbinca pa službenih potreb ni bilo, ne v Poveljstvu sil SV in ne na njegovi novi dolžnosti, 

ki je prehodna formacija pripadnikov SV v postopku nove razporeditve, na takšni formacijski dolžnosti 

pa ne more priti do službenih potreb. 

 

 
Minister Karl Erjavec ne spoštuje niti Navodila o pooblastilih za imenovanja in razrešitve v 

Slovenski vojski Ministrstva za obrambo. Navodilo v tretjem odstavku 2. člena določa, citirano: 

 

″ Načelnik Generalštaba Slovenske vojske predlaga ministru za obrambo s pisnim obrazloženim 

predlogom imenovanja in razrešitve poveljnikov in njihovih namestnikov, ki jih v skladu z 

zakonom imenuje in razrešuje minister za obrambo. ″ 

 

Predlog načelnice Generalštaba za razrešitev brigadirja Škerbinca nima nikakršne obrazložitve. 

 

Podrobna obrazložitev nezakonitosti odredbe o razrešitvi izhaja iz Ugovora in Zahteve za uradni 

razgovor ter Pritožbe za odpravo nezakonite razrešitve brigadirja Mihe Škerbinca, ki jih prilagamo. 

Prilagamo tudi Predlog za razrešitev ter imenovanje na dolžnost na podlagi 45. člena Zakona o obrambi 

načelnice Generalštaba, ki  ne vsebuje  obrazložitev o službenih potrebah. 

 

2. Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo je minister Karl Erjavec, kot je ugotovila 

Komisija za nadzor obveščevalno varnostnih služb, podal ustne usmeritve za opravljanje 

informativnih razgovorov v primeru brigadirja Škerbinca glede govoric o zdravstvenem stanju 

načelnice Generalštaba, za kar ni imel pravne podlage.  

 

Obveščevalno varnostna služba je na podlagi usmeritev ministra in odredbe direktorja OVS-a brez 

pravne podlage tudi izvedla informativne razgovore s pripadniki SV na Poveljstvu sil SV. Menimo, da 

gre tudi v primeru delovanja OVS-a na podlagi ustnih umeritev ministra Karla Erjavca za zlorabo 

položaja, kot v primeru razrešitve brigadirja Škerbinca. Prilagamo Sklepe 3. nujne seje KNOVS v zvezi 

z opravljenim nadzorom na sedežu OVS-a 23.4.2019. 

 

4. Javno predstavljena stališča ministra Karla Erjavca za odpravo kadrovskega primanjkljaja 

v SV z zmanjševanjem števila pripadnikov neglede na obstoječo izgorelost pripadnikov SV 

 

 

Minister Karl Erjavec je že večkrat javno pojasnjeval potrebo po zmanjševanju števila pripadnikov 

Slovenske vojske, kdo pa bo izvajal vse zakonske naloge Slovenske vojske za Republiko Slovenijo pa 

ne pojasni. Pripadniki Slovenske vojske že danes z izrednimi napori ob kadrovski podhranjenosti komaj 

izvajamo vse naloge in nas je že sedaj premalo. Kako bodo pripadniki obremenjeni za izvajanje nalog 

nespremenjenega obsega ob manjšem številu, nam ni jasno.  

 

Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 za 

leto 2018 določa obseg stalne sestave Slovenske vojske 7.500 pripadnikov v ciljnem  razmerju 1 : 2 : 5 

med častniki, podčastniki in vojaki, danes imamo razmerje 1 : 2 : 2,5. Vsakršno zmanjševanje števila 

pripadnikov glede na resolucijo, ki temelji na nalogah, ni sprejemljivo. Minister že javno napoveduje 

zmanjševanje vojske, namesto da bi pričel z uresničevanjem Resolucije o splošnem dolgoročnem 

programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025. Trend odhodov iz Slovenske vojske, 

predvsem vojakov, se ni ustavil in za zaustavitev takšnih trendov minister ni naredil še ničesar, prej 

obratno. 

 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO226&fbclid=IwAR3gq4AnlHRQDZ23BjGk0DCUlFvBaQjHYdIVBxuDfD7I1O9hBrioXn99aPc
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO226&fbclid=IwAR3gq4AnlHRQDZ23BjGk0DCUlFvBaQjHYdIVBxuDfD7I1O9hBrioXn99aPc


 

Menimo, da z vsem opisanim minister Karl Erjavec evidentno grobo krši Etični kodeks funkcionarjev v 

vladi Republike Slovenije in ministrstvih, kar za demokratične družbe ni dopustno in škodi Sloveniji. 

Zato vam predlagamo sklic nujne seje Odbora za obrambo in sprejem predlaganih sklepov. V kolikor 

ocenite, da bodo v primeru sklica nujne seje potrebna podrobnejša pojasnila predstavnika SVS, se bomo 

vašemu vabilu na sejo z veseljem odzvali. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

 Gvido Novak     

predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

− Dopis SVS: Analiza ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v SV z vidika 

notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja, z dne 12. februarja 2019,  

− Dopis Kabineta predsednika vlade RS: Odstop poziva, povezanega z analizo ustreznosti 

vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v SV, z dne 13. februarja 2019, 

− Dopis SVS: Seznanitev s sklepom Izvršnega odbora SVS z dne 26. marca 2019, 

− Odločba MORS o informacijah javnega značaja SVS: Zapisnik kolegija ministra z usmeritvami za 

streljanje na vadišču Poček ne obstaja, z dne 23. aprila 2019, 

− Predlog za razrešitev ter imenovanje na dolžnost na podlagi 45. člena ZObr z dne 5.4.2019, 

− Ugovor brigadirja Mihe Škerbinca zoper Odredbo o razrešitvi z dne 11.4.2019, 

− Zahteva za uradni razgovor brigadirja Mihe Škerbinca zoper Odredbo o razrešitvi z dne 11.4.2019, 

− Pritožba brigadirja Mihe Škerbinca zoper Odredbo o razrešitvi z dne 30.4.2019, 

− Sklepi 3. nujne seje KNOVS v zvezi z opravljenim nadzorom na sedežu OVS-a 23.4.2019. 

 

 

 

 

Poslano z e-pošto: 
 

– naslovniku 

– Odbor za obrambo DZ RS, člani 

– poslancem DZ RS 

– Vrhovni poveljnik obrambnih sil RS, Borut Pahor, predsednik RS 

– Predsednik Vlade RS, Marjan Šarec 

– članom SVS z objavo povzetka na spletu 
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