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Kršitve predpisov v Slovenski vojski in poskus njihove uzakonitve v nasprotju s splošno 

nacionalno zakonodajo in z pravnim redom Evropske unije  

 

 
Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob,  

 

 

Na vas se obračamo zaradi kršitev pri zagotavljanju dnevnih počitkov in pri povračilih stroškov prevozov 

pripadnikom Slovenske vojske ob kršitvah Direktive EU o določenih vidikih organizacije delovnega časa ter 

poskusu uzakonitve kršenja pravnega reda EU ter nacionalne zakonodaje. Ne spoštujejo se sodbi Sodišča 

Evropske unije v zadevi C-742/19, član SVS B.K. proti Ministrstvu za obrambo in Vrhovnega sodišča RS VIII 

Ips 196/201 v isti zadevi, ki jih je sindikat izboril za člana v desetih letih pravdanja z državo. 

 

Zaradi v uvodu opisanega sta Sindikat vojakov Slovenije - SVS in Sindikat ministrstva za obrambo - SMO 29. 

novembra na ministra za obrambo g. Marjana Šarca in načelnika Generalštaba generalmajorja Roberta Glavaša 

naslovila zahtevo z naslovom Zagotavljanje dnevnih počitkov in povračila stroškov prevozov ob novem načinu 

organiziranja in načrtovanja angažiranja pripadnikov pri opravljanju dela v izmenah. Zahtevano se ne 

upošteva, odgovora na zahtevo nismo prejeli, z izpostavljenimi kršitvami predpisov pa se nadaljuje. 

 

V smislu spoštovanja predpisov smo kot reprezentativna sindikata zahtevali, da pripadniki registrirajo začetek 

delovnega časa na lokaciji matične enote, kjer običajno pridejo v službo in odidejo domov po zaključku dela 

in ne na občasni lokaciji opravljanja službene naloge (straža, varovanje meje, usposabljanja, vaje…). Zahtevali 

smo tudi, da se pripadnikom ne ukazuje uporabe lastnih osebnih vozil za službene namene brez predhodnega 

dogovora s pripadnikom, če pa jih uporabljajo, mora takšna uporaba biti v soglasju s pripadnikom in s 

povračilom potnih stroškov za uporabo lastnega vozila za službene namene. Vsak pripadnik mora po predpisih 

pred napotitvijo z uporabo lastnega vozila v službene namene soglašati in prejeti višje povračilo potnih 

stroškov kot za prihod na delo in odhod domov. 

 

V prilogi je anonimiziran ukaz poveljnika enega od pehotnih polkov Slovenske vojske, iz katerega je razvidno 

in utemeljuje naše zahteve, da se pripadnikom ukazuje uporabo lastnih vozil v službene namene ob 

domnevnem dogovoru s pripadnikom, čeprav pripadnikov pred izdajo ukaza nihče niti ne vpraša ali se z 

uporabo njihovega vozila v službene namene strinjajo, vsekakor pa dogovora o tem ni.  

 

Ministra za obrambo g. Marjana Šarca in načelnika Generalštaba generalmajorja Roberta Glavaša smo tudi 

opozorili na verjeten porast prometnih nesreč zaradi premalo počitka med delovnikoma. Ponovno poudarjamo, 

da je v praksi že prihajalo do porasta prometnih nesreč zaradi dvournih in daljših voženj na delo in po 

opravljenih 12 urah dela ponovne dvourne vožnje za vrnitev domov, skupaj 16 ur angažiranja dnevno, in tako 

ponavljajoče ves teden.  V SVS in SMO se predvidenega opisanega bojimo in tudi vas opozarjamo, da če se 

pripadnikom ne bo zagotavljalo dovolj počitka, se bo število prometnih nesreč med vožnjo na delo in domov 

povečalo, odgovornost za prometne nesreče in vso tako povzročeno škodo pa bo nosil delodajalec in 

odredbodajalec, ker pripadnikom ne bo zagotavljal zadostnega počitka med delovnikoma.  

 

http://www.sindikatmors.si/


Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob, pozivamo vas, da v Slovenski vojski uredite stvari v skladu s 

predpisi in podate usmeritve, da: 

 

− se pripadnikom SV zagotovi dovolj počitka med delovnikoma ob upoštevanju dejanskih obremenitev 

opravljenega dela z vožnjami na delo in z dela; 
 

− se enostransko ne odreja (ukazuje) več uporabe privatnih osebnih vozil pripadnikov v službene namene; 
 

− se povrnejo višji stroški prevoza za uporabo privatnih vozil pripadnikov za službene potrebe v skladu s 

predpisi in ne kot povračilo stroškov prihoda na delo in vrnitve, ko ne gre za običajno lokacijo delovnega 

mesta pripadnika SV.  

 

 
Z vidika zagotavljanja varnosti in varovanja zdravja pri delu ni dopustno, da se pripadniki SV ob opravljenih 

12 urah dela še več ur vozijo v službo in domov, čas voženj pa se zaradi ukazane začasne spremembe lokacije 

delovnega mesta (kar sploh ni dovoljeno) ne šteje v delovni čas in se posledično ne zagotavlja dovolj počitka 

med delovnikom. Čas vožnje od običajne lokacije delovnega mesta pripadnika do opravljanja naloge na t.i. 

začasni lokaciji opravljanja delovnih nalog tudi ni plačan. Zahtevamo, da se takšna praksa nemudoma prekine. 

 

Nedavno je vojak, doma iz Štajerske, ker ni imel svojega osebnega avtomobila, javnega prevoza pa ni bilo, in 

se zato ni javil ob 06:00 uri zjutraj na varovanju Generalštaba, kot mu je bilo ukazano, bil v disciplinskem 

postopku spoznan za krivega kršenja vojaške discipline. Ker ni imel svojega osebnega avta in zato ni izvršil 

ukaza, mu je bil izrečen disciplinski ukrep PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA s pogojno odložitvijo 

za obdobje šestih mesecev. Danes vojak ni več zaposlen v Slovenski vojski. V SVS in SMO se bojimo, da bo 

do podobnih nedopustnih situacij prihajalo tudi v bodoče. Takrat, ko smo sindikati na to opozorili, nam je 

državni sekretar mag. Miloš Bizjak pojasnil, da če nekdo nima svojega avtomobila ne more biti vojak SV. Več 

na povezavi: 

 

Danes bo vojak disciplinsko obravnavan zato, ker nima avta in po ukazu ni mogel priti pravočasno na nalogo 

v drug kraj, vozila pa mu SV ni zagotovila 

 

_________________________________________ 

 

 

Nedavno smo v mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski 

vojski. Po tolmačenjih državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Rudija Medveda je predlog zakona 

trenutno v medresorskem usklajevanju. Predlog se kljub našemu ostremu zavračanju ključnih rešitev 

medresorsko usklajuje brez upoštevanja mnenj SVS in SMO. S predlaganim se oba sindikata, SVS in SMO, 

nista strinjala v ključnih predlogih sprememb, zaradi načrtnega predvidenega kršenja splošnih nacionalnih 

predpisov mimo pravnega reda Evropske unije oz. še huje, v nasprotju s predpisanim v pravnem redu Evropske 

unije z Direktivo EU o določenih vidikih organizacije delovnega časa. Pri našem stališču vztrajamo že od 

sodbe Vrhovnega sodišča meseca marca 2022, posluha za naše zahteve ni imel že minister Matej Tonin in to 

stališče obrambnega ministrstva se ni spremenilo do sedaj. 

 

Republika Slovenija krši Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o 

določenih vidikih organizacije delovnega časa in ne spoštuje Sodb Sodišča EU in Vrhovnega sodišča RS VIII 

Ips 196/2018. Z dolgoletnimi kršitvami nadaljuje in jih želi s spremembami Zakona o službi v Slovenski vojski 

uzakoniti z namenom, da bi s kršitvami lahko nemoteno nadaljevala, ob tem pa se zaradi teh kršitev na delovnih 

sodiščih vodi preko 1.500 individualnih postopkov o že odločenem na najvišjih sodiščih EU in RS v zadevi C-

742/19, član SVS B.K. proti Ministrstvu za obrambo in Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/201 v isti zadevi. 

 

Pozivamo vas, da se postopek škodljivega nedopustnega predloga zakona nemudoma ustavi in se popravi do 

te mere, da bo skladen s splošnimi nacionalnimi predpisi iz delovnega področja ter Direktivo 2003/88/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa in 

odločitvami sodišč. 

https://www.sindikatvojakov.si/danes-bo-vojak-disciplinsko-obravnavan-zato-ker-nima-avta-in-po-ukazu-ni-mogel-priti-pravocasno-na-nalogo-v-drug-kraj-vozila-pa-mu-slovenska-vojska-ni-zagotovila/
https://www.sindikatvojakov.si/danes-bo-vojak-disciplinsko-obravnavan-zato-ker-nima-avta-in-po-ukazu-ni-mogel-priti-pravocasno-na-nalogo-v-drug-kraj-vozila-pa-mu-slovenska-vojska-ni-zagotovila/


O namerah Republike Slovenije, zavestnega načrtnega kršenja Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa, smo danes obvestili 

Evropsko komisijo in poslance Evropskega parlamenta. Obvestilo s pozivom k ukrepanju prilagamo. 

 

 

Lep pozdrav.  

   

 

Marjan LAH, l.r.                                         Gvido NOVAK, l.r.  

predsednik SMO                                         predsednik SVS 
 

 

 

Prilogi: 

 

− Zagotavljanje dnevnih počitkov in povračila stroškov prevozov ob novem načinu  organiziranja 

in načrtovanja angažiranja pripadnikov pri opravljanju dela v izmenah, z dne 29. 11. 2022; 

 

− Republika Slovenija krši Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 

novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa in ne spoštuje Sodb Sodišča EU 

in Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/2018. Z dolgoletnimi kršitvami nadaljuje in jih želi 

uzakoniti z namenom, da bi s kršitvami lahko nemoteno nadaljevala, ob tem pa se zaradi teh 

kršitev na delovnih sodiščih vodi preko 1.500 individualnih postopkov o že odločenem na 

najvišjih sodiščih EU in RS v zadevi C-742/19, član SVS B.K. proti Ministrstvu za obrambo in 

Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/201 v isti zadevi. Pozivamo vas k ukrepanju zaradi kršitev in, da 

preprečite namero Republike Slovenije. 

 

 

 

Poslano z e-pošto:  

 

− naslovnik, gp.kpv@gov.si, Robert.Golob@gov.si; 

− Ministrstvo za obrambo, Marjan Šarec, minister, glavna.pisarna@mors.si, Marjan.Sarec@gov.si; 

− SV, Generalmajor Robert Glavaš, N GŠSV, glavna.pisarna.gssv@mors.si; Robert.Glavas@mors.si; 

− Državni zbor RS, Odbor za obrambo, obramba@dz-rs.si, Martin.Premk@dz-rs.si; 

− Državni zbor RS, poslanci individualno; 

− Inšpektorat RS za obrambo, irso@mors.si, Vojko.Obrulj@mors.si; 

− Inšpektorat za javni sektor, gp.ijs@gov.si, Albert.Nabernik@gov.si;  

− Inšpektorat za delo, gp.irsd@gov.si, Luka.Lukic@gov.si. 
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