
VPRAŠANJA – SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 

 

1. Letos je Sindikat vojakov Slovenije – SVS pripravil Predlog zakona in Uredbe vlade, oboje prilagamo. Oba 

predloga celovito rešujeta in odpravljata vse anomalije iz preteklosti, uvajata nove rešitve in ovrednotita še 

neovrednotene posebnosti vojaškega poklica. Vlada je zavzela splošno stališče, da pred volitvami s sindikati ne 

bo sklepala ničesar, kar bi imelo vpliv na proračun v mandatu nove vlade. Zanima nas, ali predlagano podpirate 

in bi se v primeru vstopa v novo vlado zavzemali za sprejem naših predlogov v priloženih predlogih? 

V Državljanskem gibanju Resni.ca se zavedamo pomembnosti državotvornih elementov, med katere sodi tudi obrambno-

varnostni sistem RS in v okviru slednjega Slovenska vojska. Pomembno je, da se v zakonodajne procese vključi praksa, v 

konkretnem primeru Sindikat vojakov Slovenije, saj tako zakonodajalcu približajo prvoosebno perspektivo »terena«. V 

primeru vstopa v novo vlado bi se definitivno zavzemali za sprejem predlogov SVS. 

 

2. Ste za odpravo diskriminatornega prekinjanja delovnega razmerja (prisilno upokojevanje) vojaških oseb v letu 

izpolnitve pogojev za starostno upokojitev? Več v povezavi: https://www.sindikatvojakov.si/svs-je-zaprosil-

zagovornika-nacela-enakosti-za-presojo-diskriminatornosti-prekinjanja-delovnega-razmerja-vojaskim-osebam-v-letu-

izpolnitve-pogojev-za-starostno-upokojitev/ 

Podpiramo odpravo diskriminatornega prekinjanja delovnega razmerja skladno z vso navedeno argumentacijo SVS in 

smo proti zlorabi SV kot političnega peskovnika morebitne »te ali one« vlade. 

 

3. Podpirate uskladitev nacionalne obrambne zakonodaje z evropsko na področju štetja pripravljenosti na 

delovnem mestu ali določenem kraju (štetje vsega v službi prebitega časa, ko pripadnik ne more domov, v delovni 

čas) v skladu z Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih 

vidikih organizacije delovnega časa ter po 11 letih pravdanja SVS z državo z nedavno Sodbo Vrhovnega sodišča 

RS VIII Ips 196/2018 na podlagi Sodbe sodišča EU C742/19 in odpravo povzročene škode pripadnikom SV? 

V Državljanskem gibanju Resni.ca oboje podpiramo. 

 

4. Podpirate sprejem kolektivne pogodbe za dejavnost obrambe in Slovensko vojsko? V veljavnih predpisih o 

pravicah iz delovnega razmerja zaposlenih v dejavnosti obrambe in v Slovenski vojski odloča enostransko vlada, 

v praksi brez soglasja reprezentativnih sindikatov. To, da zaposleni v Slovenski vojski – vojaške osebe nimajo 

kolektivne pogodbe, medtem ko jih v drugih dejavnostih javni uslužbenci imajo, je očitna diskriminacija vojaških 

oseb. 

Podpiramo izenačitev z drugimi javnimi uslužbenci v RS in seveda sprejem kolektivne pogodbe za dejavnost obrambe in 

SV. 
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5. Podpirate povečanje števila pripadnikov Slovenske vojske? Že sedaj glede na številčno stanje v okviru polnega 

delovnega časa pripadniki ne zmorejo opraviti vseh za Slovensko vojsko predpisanih nalog, kar dokazuje 

izplačevanje velikega števila nadur za vse viške ur polnega delovnega časa ob iztekih referenčnih obdobij, torej 

viškov ur na dan 31.12. in 30.6.? 

Podpiramo ustreznejše število pripadnikov SV ter na račun slednjega tudi optimalnejše razmerje v odnosu do častniškega 

kadra: po nam dostopnih podatkih je v SV manj vojakov kot častnikov in podčastnikov, razmerje se še povečuje na škodo 

vojakov, kar je popoln absurd. Poleg optimizacije, dodatnega popolnjevanja in drugih ukrepov, ki jih imamo v programu 

glede SV, načrtujemo nadgraditev obrambno-varnostnega sistema RS, pri čemer bi podprli obstoječi model profesionalne 

vojske tudi z hibridnim modelom: ob primerih naravnih nesreč, izrednih razmer in neposrednih obrambno-varnostnih 

oz. vojaških groženj bi delovanje SV podprli z izurjenimi in izključno Slovenski vojski strogo podrejenimi prostovoljnimi 

strukturami (po zgledu ameriške nacionalne garde, splošne ljudske in teritorialne obrambe itd.) iz najmanj dveh 

razlogov: 

1) aktualni obstoječi viri ogrožanja mednarodne in nacionalne varnosti postavljajo morebitne vojaške spopade v nov 

kontekst; 

2) ob vseh ključnih zgodovinskih prelomih je tovrstni način vojaške podpore predstavljal pomemben dejavnik obrambe 

na slovenskem ozemlju. 

 

 


