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Predvolilna opredelitev kandidatne liste 

o aktualnih vprašanjih za zaposlene na obrambnem področju 
 

 

Spoštovani. 

 

Na vas se, kot reprezentativen sindikat na obrambnem področju in v vojaških poklicih vojak, podčastnik 

in častnik, obračamo z aktualnimi vprašanji za zaposlene v Slovenski vojski in upravnem delu Ministrstva 

za obrambo. Pozivamo vas, da nam na vprašanja odgovorite najkasneje do 18. aprila, da se bodo po naši 

objavi odgovorov zaposleni na obrambnem področju lažje odločali na volilni dan 24. aprila. Vprašanja: 

 

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? 

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/  

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 C-

742/19 in odpravo povzročene škode pripadnikom SV?  

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. 

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.? 

 

Gvido Novak 

S spoštovanjem,          predsednik 

 

   
 

Prilogi: 

− Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o službi v Slovenski vojski z dne 4.2.2022; 

− Predlog Uredbe vlade z dne 31.1.2022. 
 

Naslovniku posredovano elektronsko. 
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