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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 
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