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Spoštovani, 

Glede na Odlok VRS povezan z zadovoljevanjem PC pogoja od 01. 10. 2021 zahtevamo 

takojšnji odgovor na naslednja vprašanja: 

- kakšen procent precepljenosti zaposlenih je v MO in kakšen je ta procent v SV; 

- ali boste zaposlenim brez PC pogoja po 01. 10. 2021 prepovedali dostop do delovnega 

mesta in s tem ustavno pravico do dela ter dolžno zagotavljanje dela po pogodbah o 

zaposlitvi; 

- ali boste vsem zaposlenim, ki ne zadovoljujejo pogoja PC, omogočili delo od doma; 

- če ne boste omogočili delo na domu, kakšno drugo obliko dela boste zagotovili 

zaposlenim brez PC pogoja oz. kakšen bo njihov status, ko ne bodo na delovnem mestu; 

- ali boste odpovedali delovno razmerje pripadnikom brez PC pogoja po 01. 10. 2021 za 

katere se delo ne bo moglo organizirati v objektih MORS in SV; 

- ali se zavedate, da bodo pripadniki in zaposleni, ki bodo s kontrolo omejevali dostop 

zaposlenim do objektov, v katerih opravljajo delo podvrženi prijavam, preiskavam in 

morebitnim sankcijam; 

Opozoriti vas želimo, da se na nas obračajo mnogi člani z razmišljanji o samomoru. V to jih 

vodi strah pred izgubo službe in posledično nezmožnostjo preživljanja družin ter izguba 

stanovanja, še posebej v primeru službenih stanovanj in zaradi stanovanjskih kreditov. 

Negotovost, ker se ne ve točno kaj se bo zgodilo z necepljenimi pripadniki po 1. oktobru je 

najhujša in v sindikatih se bojimo, da bo prišlo do najhujšega. Pomagati in svetovati pa ne 

znamo, ker tudi mi ne vemo kaj se bo zgodilo z necepljenimi 1. oktobra. 

Vaš odgovore zahtevamo v najkrajšem možnem času predvsem z namenom, da preprečimo 

najhujše ! 

 
Sindikat Ministrstva za obrambo 

Darko Milenković, l.r. 

Sindikat vojakov Slovenije 

Gvido Novak, l.r. 
 


