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Zadeva: Ustavnost delovanja pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju nalog pri zaščiti 

 in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah ter izvajanju  policijskih pooblastil  
 

Spoštovani. 
 

Pozivamo naslovnike, Vas, odgovorne za ustavnost in zakonitost delovanja Slovenske vojske - SV, 

da zagotovite ustavnost izvajanja z Zakonom o obrambi določenih nalog pripadnikom SV.  
 

Namen Zakona o obrambi je urediti vrsto, organizacijo in obseg obrambe države v skladu z Ustavo. V 

njem pa se določajo in urejajo tudi naloge SV za katere Ustava ne daje pooblastila za urejanje 

nikomur. Spoštovanje predpisov v SV je bil eden glavnih ciljev, ki smo ga zaposleni v SV sledili ob 

ustanovitvi svojega Sindikata vojakov Slovenije – SVS in uresničevanje tega cilja je naša osnovna in 

prva naloga od prvega dne obstoja. Danes smo v državi prišli do točke, na kateri Vas zato moramo 

v imenu pripadnikov SV resno opozoriti, da za normalno delovanje SV ni dovolj finančnih 

sredstev, kar zaposleni dnevno čutimo in pripadnike SV se pri opravljanju njihovih rednih delovnih 

nalog, določenih z Zakonom o obrambi sili v kršenje Ustave Republike Slovenije, lastne domovine.  
 

Vlada je na zahtevo Varuha Republike Slovenije v Odgovoru z dne 21.1.2016 zavzela stališče, da 

Slovenska vojska v miru lahko opravlja tudi druge naloge zraven temeljne z Ustavo določene obrambe 

nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja. Stališče podpira Varuh in v SVS se mu pridružujemo, 

vendar ob tem poudarjamo, da se Vlada v odgovoru Varuhu sama sprašuje o ustavnosti izvajanja 

nalog Slovenske vojske povezanih s sodelovanjem pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih 

nesrečah, ki jih Ustava ne določa in ob tem pojasnjuje, da doslej tega še nihče ni izpostavil in s tem 

utemeljuje podeljevanje policijskih pooblastil pripadnikom SV. Tokrat SVS izpostavlja ustavnost 

izvajanja zakonskih nalog, ki so jih pripadniki SV dolžni izvajati pri opravljanju svojih rednih 

delovnih nalog ob pomoči v naravnih in drugih nesrečah ter izvajanju policijskih pooblastil. 
 

Zahteva Varuhinje Ustavnemu sodišču po presoji 37.a člena novele obrambnega zakona ne izpostavlja 

osnovnega problema ustavnosti tukaj izpostavljenih zakonskih določb, ki silijo pripadnike Slovenske 

vojske v kršenje Ustave. Predlagamo spremembo Ustave in Vas pozivamo k dodelitvi in ureditvi 

večjih pristojnosti SV z Ustavo in zakoni do te mere, da ne bo potrebno vzporedno s Slovensko 

vojsko vzdrževati dragih sistemov civilne zaščite in preobsežne policije za izvajanje občasnih 

kratkotrajnih nalog, ki bi jih pripadniki SV v miru z veseljem opravljali oz. jih zakonito že sedaj, 

če pa jih dovolj usposobljeni in v skladu z Ustavo, pa se že nekaj časa sprašuje strokovna in laična 

javnost (Radio Študent, Varuh, mnogi posamezniki, …). Razumne države vojsko včasih uporabijo tudi 

za pomoč pri elementarnih nesrečah in za pomoč policiji in prav bi bilo, da se jim Slovenija pridruži 

ter to dela legalno v skladu z lastnimi predpisi, kar si v SVS srčno želimo. Zaradi vzdrževanja dragih 

vzporednih nacionalno varnostnih sistemov ob Slovenski vojski ni denarja za njeno delovanje. 

Zraven rednih nalog z omejenimi finančnimi sredstvi Slovenska vojska kljub temu izvaja vse 

naloge, za izvajanje katerih se usposablja napol legalno in skrajni čas je, da se takšna praksa prekine.   
 

S spoštovanjem,          Gvido Novak, predsednik 
 

Poslano: naslovljenim, Ustavno sodišče RS, zainteresirani javnosti. 
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