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Ste vedeli, da imamo znotraj države še eno državo? 
 

 
 

 

Ali v Sloveniji obstajata dve državi se sprašujejo pri Metropolitanu in obenem 

podajajo odgovor, ki ga lahko preberete v njihovi včerajšnji objavi, povezava na 

članek je spodaj. Včeraj je o mnogih tožbah pripadnikov SV in vrtoglavih zneskih 

za stroške sodnih postopkov ter za odškodnine na MOM zraven Metropolitana 

poročal tudi 24ur.com. V SVS k temu dodajamo, da smo Ministrstvu za obrambo 

(MORS) v zadnjih letih večkrat ponujali rešitev glede tedenskega počitka na 

misijah. Ponujamo jih sprejem kolektivne pogodbe, s katero bi ustrezno 

opredelili rešitve glede zakonsko zagotovljenega počitka na MOM.  A MORS 

takšno rešitev vztrajno zavrača, namesto sprejema ponujene rešitve pripadnike 

SV celo pripravljajo za pričanje v škodo podrejenih. Vsakomur, ki je kadarkoli bil 

na MOM, je popolnoma jasno, da nikomur ni mogoče zagotoviti neprekinjenega 

počitka v trajanju 24 ur, razen na misiji ali dveh, po katerih pa pripadniki ne grejo 

v tožbo, saj jim je počitek bil zagotovljen.  Zadnje čase nas pripadniki SV 

naprošajo za navodila glede tožbe po vrnitvi iz tujine, še preden sploh gredo na 

misijo. Vsi vemo, da se dela nezakonito, tudi poslanci DZ RS, saj so postavljali 

obrambnemu ministru na to temo že večkrat poslanska vprašanja.  
 

 
 

V SVS imamo ogromno dela s tožbami zaradi neizkoriščenega tedensko prostega dne na MOM, 

zato bi vsem bilo v interesu, da se ne pravdamo toliko, a na žalost ni posluha na MORS. Z 

vztrajanjem MORS-a na svojih stališčih le obremenjujemo delovna sodišča s tožbami, katera 

izgubljajo svojo kredibilnost zaradi različnih sojenj ob očitnih kršitvah zakonodaje. Nekatera 

sodišča celo inovativno definirajo pojem neprekinjenega počitka in določajo, katere obvezne 

aktivnosti predstavljajo počitek. Največjo korist  imajo naši odvetniki, vojaki  zaradi zavestnega 

kršenja njihovih pravic množično zapuščajo vrste Slovenske vojske, MORS pa tarna, da vojakov 

ni in plačuje oglaševanje za pridobivanje novih pripadnikov. Spodaj objavljamo povezave na 

objave medijev o tožbah pripadnikov SV in na navodila SVS za tožbe z obrazložitvijo 

pooblaščene odvetniške pisarne SVS. 
 

Analitičen pregled tožb pripadnikov SV za odškodnino zaradi kršitev zakonskih določb o 
tedensko prostem dnevu na MOM s komentarji: 
 

Metropolitan.si: Ste vedeli, da imamo znotraj države še eno državo? 
 

Bivši pooblaščeni odvetnik SVS Klemen Voginec o tožbah za odškodnine MOM: 
 

24ur.com: Nespoštovanje pravil in na stotine izgubljenih tožb Slovenske vojske 
 

Navodila pripadnikom SV glede tožb za odškodnino:  
 

sindikatvojakov.si / Obrazci in navodila / Odškodnine - MOM 
 

Pooblaščena odvetniška pisarna SVS: Pojasnilo o počitku na MOM 
 

 
 

Objavljeno na spletni strani SVS 

https://www.metropolitan.si/aktualno/ste-vedeli-da-imamo-znotraj-drzave-se-eno-drzavo/
https://www.24ur.com/novice/slovenija/nespostovanje-pravil-in-na-stotine-izgubljenih-tozb-slovenske-vojske.html
https://www.sindikatvojakov.si/obrazci-in-navodila/odskodnine-na-mom/
https://www.sindikatvojakov.si/slike/files/odskodnine-na-mom.pdf

