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Informativno glasilo 
Sindikata vojske, obrambe in zaščite 
                                            

Številka 4/2021 

Ustavno sodišče je odločilo glede pogoja PC za državno upravo in 
tudi tokrat je bila odločitev pričakovana, saj je ustavno sodišče že 
pred tem večkrat odločilo, da so vladni odloki neustavni oziroma 
nezakoniti. S strani pravnikov dvoma ni bilo, izjeme so predstavljala 
mnenja politično opredeljenih pravnikov. Zato ni naključje, da po 
letu in pol histeričnega spreminjanja pravil iz tedna v teden, ob 
sprejemanju nezakonitih vladnih odlokov o izpolnjevanju pogoja PC 
in PCT, mnogi razumejo tovrstna ravnanja le kot obliko »državnega 
udara«, pri čemer gre za upravičeno skrb nad razmerami in 
obstojem pravne države. 

 
Vlada RS ima in bo imela 

omejene pristojnosti. 
 

V Sloveniji ima oblast 
ljudstvo, ki se uresničuje 
po načelu delitve oblasti 
na zakonodajno, izvršilno 

in sodno. 
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Dne 1. 10. 2021 bi morala začeti veljati določba iz 

vladnega odloka o pogojih PC za zgolj in edino 

zaposlene v državni upravi. Vlada je ves čas na 

neustaven način uvajala »obvezno cepljenje« v 

državni upravi, pri tem pa poskušala interpretirati 

le ta ravnanja kot nekaj, kar lahko enostransko 

predpiše kot delodajalec ter da lahko po svoji 

presoji posega v ustavno zajamčene pravice 

zaposlenih. Ves čas je bilo očitno, da je minister za 

obrambo izdajal nezakonite obvezne usmeritve, 

čemur je z izdajanjem nezakonitih ukazov sledila 

tudi vojaška elite oziroma poveljniki organizacijskih 

enot. Pod pretvezo, da je treba ukaze dosledno 

izvrševati, pa je ob očitnem ustrahovanju, na 

podlagi nezakonitih ukazov aktivno sodelovala tudi 

vojaška policija. 

 

Ob sistematičnih kršitvah človekovih pravic, 

izvrševanju številnih kaznivih dejanj, na podlagi 

očitno nezakonitih ukazih poveljnikov 

organizacijskih enot SV, se poraja vprašanja, kako in 

v kakšnem obsegu so sodelovali pri omenjenih 

nezakonitih ravnanjih in zlorabah poveljniki 

organizacijskih enot Slovenske vojske ter na kakšen 

način so neposredno ali posredno omejevali ustavno 

varovane človekove pravice zaposlenih, posegali v 

dostojanstvo zaposlenih, jih sistematično 

diskriminirali ter organizirano izvrševali kazniva 

dejanja. V oboroženih institucijah nikakor ne bi 

smeli prevladovati interesi političnih strank, temveč 

predvsem interesi družbe, ljudstva in s tem pravne 

države. Minister za notranje zadeve, g. Aleš Hojs si 

je dovolili javno ozmerjati pripadnike Slovenske 

vojske in Policije z »mevžami«, nadaljeval je 

poslanec g. Zmago Jelinčič, ko se je spraševal, »Ali 

ima Slovenska vojska 2000 pusijev, ki jih je strah 

injekcij? Takih v vojski ne rabimo«, je še pripisal k 

svoji izjavi za javnost.  Minister za obrambo, mag. 

Matej Tonin in načelnik GŠSV, generalmajor Robert 

Glavaš ter poveljnik Sil SV, generalmajor Miha 

Škerbinc niso odreagirali.  

  

Država bi morala obsoditi zlorabo političnih funkcij za širjenje strankarsko politične propagande v 

Slovenski vojski, ki je pred strankarskimi in političnimi vplivi zaščitena z zakonom o obrambi in kazenskim 

zakonikom RS. Gre za nezaslišan politični pritisk na pripadnike Slovenske vojske preko politične elite in 

vplivnih posameznikov, s strani vojaške elite oziroma poveljnikov organizacijskih enot, ki so ves čas 

sistematično kršili ustavno varovane človekove pravice. 

 

Ni dvoma, da je bil neposredno vpleten v omenjene zlorabe tudi mag. Matej Tonin, minister za obrambo, ki 

je tako predstavnik Vlade RS, kakor obenem tudi odgovorna oseba delodajalca ter tako neposredno ali 

posredno odgovoren za svoja ravnanja ter ravnanja svojih podrejenih, tudi za ravnanja poveljnikov 

organizacijskih enot Slovenske vojske.  

 

Zanimivo bo še naprej spremljati, kako globoko v zlorabe 
človekovih pravic bodo še posegli načelnik GŠSV, poveljnik 
Sil SV ter številni poveljniki organizacijskih enot SV, skupaj s 
pravniki SV ob zavračanju testiranja s strani pripadnikov SV 
oziroma zaposlenih? 
 

Trmasto vztrajanje Vlade RS in s tem tudi ministra za 
obrambo, mag. Mateja Tonina, da v času epidemije urejajo 
zadeve z očitno nezakonitimi vladnimi odloki, z vsebinami, ki 
bi morale biti zapisane v zakonih, je pojav, ki je skrb vzbujajoč 
za pravno državo in spoštovanje človekovih pravic na 
obrambnem področju. Odločitve Ustavnega sodišča RS, 
Vrhovnega sodišča RS, Informacijske pooblaščenke RS in 
številnih pravnih strokovnjakov očitno ne zaležejo, še več, 
grobo kršenje človekovih pravic so neposredno ali posredno 
izvrševali najvišji predstavniki SV. Na podlagi odločitev sodišč 
ne more biti nikakršnega dvoma več, da gre za tako 
disciplinsko, kakor kazensko odgovornost, ki se preganja po 
uradni dolžnosti.  
 

Ne gre le za nepremišljenost pri izdajanju in izvrševanju 
nezakonitih ukazov, temveč gre za zavestno ignoriranje 
ustavne skladnosti ter hierarhije predpisov, predvsem pa za 
načrtovano izsiljevanje obveznega cepljenja v SV in MORS, ki 
prav gotovo temelji na premišljenem načrtu? 
 

Vladajoča politika, s tem pa tudi minister za obrambo, mag. 
Matej Tonin tako aktivno podpirata erozijo zaupanja v 
institucije pravne države, še posebej grozljiva pa so ravnanja 
predstavnikov vojaške policije, ki so pri izvrševanju očitno 
nezakonitih ukazov ter pri zlorabah človekovih pravic 
neposredno ali posredno aktivno sodelovali. 
 

Če k temu prištejemo še številne druge oblike zlorab, 
predvsem pa naklepne oblike opustitve pregona ter 
prikrivanja kazenske odgovornosti poveljnikov organizacijskih 
enot SV, se upravičeno porajajo vprašanja, kako globoko so 
pripravljeni rušiti delovanje pravne države tako na 
obrambnem področju, kakor širše? Tovrstna nezakonita in 
kazniva ravnanja napeljujejo k širšim oblikam zlorab 
človekovih pravic, kjer lahko pričakujemo, da bodo dopustili 
prisluškovanja brez sodnega naloga, kjer bodo lahko še 
naprej poveljniki organizacijskih enot SV omejevali številne 
človekove pravice, poniževali podrejene pripadnike, jih 
ustrahovali s posredovanjem vojaških policistov, nemoteno 
izvajali kadrovsko korupcijo, itd. Poveljniki organizacijskih 
enot SV ter predstavniki kadrovskih služb vodijo prikrite 
kadrovske postopke, na prikrit način izdajajo nezakonite 
posamične pravne akte, s katerimi na nezakonit način 
odločajo o pravicah delavcev iz delovnopravnega razmerja, s 
čimer sistematično kršijo človekove pravice, predvsem 
ustavno pravico do pravnega sredstva in sodnega varstva. Ni 
naključje, da pri tem neposredno ali posredno sodelujejo tudi 
predstavniki vojaške policije in Obveščevalno varnostne 
službe, s katerimi dokazi ves čas razpolaga tudi minister za 
obrambo, mag. Matej Tonin. 
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Ni naključje, da je pri izvrševanju očitno 

nezakonitih ukazov vojaške elite oziroma 

poveljnikov organizacijskih enot sodelovala 

vojaška policija, ki kljub podanim prijavam o 

utemeljenih sumih storitve kaznivih dejanj, 

naklepoma ni ravnala v skladu z zakonom o 

nalogah in pristojnostih policije oziroma zakonom 

o kazenskem postopku, kar lahko razumemo le kot 

naklepno obliko opustitve pregona in obliko 

sostorilstva. Tudi iz preteklosti je znanih več 

primerov, kjer vojaška policija intenzivno prikriva 

kazensko in disciplinsko odgovornost poveljnikov 

organizacijskih enot oziroma vojaške elite.  

 

Minister za obrambo je odgovoren za nadzor nad 

organi pregona, prav tako pa razpolaga s številnimi 

dokazi in poraja se vprašanje, ali bo ravnal v skladu 

z dolžnim ravnanjem, ali bo šlo še za eno izmed 

množice oblik opustitve pregona, prikrivanja 

kaznivih ravnanj vojaške elite. Hkrati se skozi 

zgodovino delovanja Slovenske vojske poraja 

vprašanje o učinkovitosti kazenskopravnega varstva 

pravic delavcev na obrambnem področju, ki je 

načeto že od prvih afer o spolnem nadlegovanju, do 

množičnega prerazporejanja in maščevanja nad 

vojaškimi policisti, ki niso podlegli pritiskom 

vojaške in politične elite. 

 

Sindikat vojske, obrambe in zaščite je ministra za 

obrambo, mag. Mateja Tonina, ki je odgovorna 

oseba delodajalca, hkrati pa predstavnik Vlade RS, 

ves čas opozarjal, še posebej v primeru 

obligatornosti, ki se jo je predpisovalo zaposlenim 

v državni upravi ter se nanašalo na tako občutljivo 

področje, kot je poseg v nedotakljivost človekove telesne integritete, da gre za očitno nezakonita ravnanja, 

prav tako, da se z nezakonitimi vladnimi odloki, obveznimi usmeritvami in ukazi izvršuje številna uradno 

pregonljiva kazniva dejanja.  Naklepoma so preprečevali razpravo o smiselnosti in pravni utemeljenosti 

uvedbe »obveznega cepljenja« zoper Sars-CoV-2, še posebej glede tega, da je potrebno upoštevati načelo 

sorazmernosti ter da takšnega posega v človekove pravice ni mogoče urejati z nezakonitimi vladnimi odloki, 

o čemer je predhodno večkrat poudarilo Ustavno sodišče. 

 

Če že, bi država morala ustavne pravice omejiti z zakonom, torej z vsemi varovalkami in demokratičnim 

postopkom, z načelom sorazmernosti, kar pa pri začasnem pojavu nalezljive bolezni, nikakor ni mogoče. 

Obenem pa zakonu pritiče in pomeni, da ima javnost možnost podati pripombe, še posebej ko gre za 

enostranske posege v človekove pravice. Vlada nikoli ni hotela prevzeti odgovornosti za zaplete v zvezi s 

cepljenji in hkrati načrtno poskuša uvajati »obvezno cepljenje«. Vsak posameznik mora podpisati, da se 

zaveda tveganja in vseh posledic v zvezi s cepljenjem ter da prevzema posamezni državljan nase vso 

odgovornost, vključno s tveganji za zaplete, ki niti niso redki, predvsem pa bodo šele z leti poznane vse 

posledice. Vlada RS bi morala pred začetkom uvajanja cepljenja izdati odškodninsko shemo za resne 

zaplete, med katerimi so tudi številni primeri smrti. 

 

Ne le, da si je vlada z odlokom o PC ponovno nezakonito prisvajala pristojnosti državnega zbora, s tem 

naklepoma rušila načelo delitve oblasti, temveč je omogočila, da smejo v državni upravi ministri po svoji 

presoji suspendirati ustavno zavarovane pravice zaposlenih. 

 

Noben medicinski postopek, tudi Obvezno 
testiranje z antigenskim testom na SARS-CoV-2, ne 
more biti obvezen, če ga ne določa zakon. 
Predvsem pa se poraja vprašanje sankcij, ki jih 
izvršuje delodajalec oziroma minister za obrambo, 
mag. Matej Tonin na obrambnem področju.  
 

Vprašanje zakonitosti podajanja enostranske odpovedi 

delovnega razmerja pripadnikom Slovenske vojske le in 

edino na podlagi že večkrat nezakonitih vladnih 

odlokov, ki še naprej uveljavlja PCT pogoj, je ob 

številnih odločitvah Ustavnega sodišča RS, Vrhovnega 

sodišča RS in mnenju številnih pravnih strokovnjakov 

še nadaljevanje naklepnih kaznivih ravnanj. 

 

Minister za obrambo ves čas nastopa kot predstavnik 

Vlade RS, hkrati pa nastopa kot odgovorna oseba 

delodajalca, ki predpisuje ukrepe v očitno nezakonitih 

obveznih usmeritvah, ki jih je večkrat spremenil, hkrati 

pa je kot delodajalec zaposlenim onemogočil dostop do 

delovnega mesta, tudi s pomočjo vojaške policije, 

obenem pa grozi z enostransko odpovedjo delovnega 

razmerja. Še naprej ignorira načela pravne države ter si 

nezakonito prisvaja oziroma poskuša uveljavljati 

absolutno oblast.  

 

Ali bo minister za obrambo, mag. Matej Tonin vztrajal 

pri enostranskih odpovedih delovnega razmerja za 

pripadnike SV bo pokazal čas, a že sedaj je očitno, da 

se bodo zlorabe vrstile v smeri nasprotja interesov, 

sistematičnih kršitev človekovih pravic,  nadaljevalo se 

bo z ustrahovanjem, poniževanjem ter z različnimi 

oblikami povračilnih ukrepov, tudi z izsiljevanjem 

obveznega cepljenja. 
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Na besede ge. Jurasove se je takrat v imenu Slovenske vojske odzval 
poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Miha Škerbinc. Povedal je, 
da ga »žalosti in globoko žali naše profesionalno dostojanstvo." 
Takrat je generalmajor menil, da bi bilo prav, da bi se ga. Jurasova 
pripadnikom SV opravičila za to, kar je izjavila. 
 

Obrambni minister mag. Matej Tonin je takrat sporočil, da so "za 
uničenje Slovenske vojske očitno dovoljena vsa sredstva! "Velik 
škandal in sramotenje Slovenske vojske! Višek vseh viškov!" 
 

Ob uvajanju obveznega cepljenja v SV, ko so številni politiki grobo 
žalili pripadnike Slovenske vojske, se ni nihče oglasil in zahteval 
opravičilo, ali pa njihov pregon? 
 
 
 
 

Grožnje predstavnikom sindikata 
se stopnjujejo v smeri naklepne 
oblike preprečitve svobodnega 
delovanje sindikata, čemur je 

sledilo ukinitev intranetnih 
spletnih strani SVOZ s strani 

državnega sekretarja g. Uroša 
Lampreta 

S strani državnega sekretarja, g. Uroša Lampreta smo 
prejeli dopis v zvezi z ukinitvijo spletne predstavitve 
SVOZ na intranetnih spletnih straneh Ministrstva za 
obrambo, št. 101-4/2021-46, z dne 1. 10. 2021), katerega 
smo prisiljeni razumeti kot obliko stopnjevanja 
organiziranega kriminala na obrambnem področju v 
smeri sistematičnega in načrtovanega oviranje 
neodvisnih in nepristranskih kazenskih preiskav, 
sistematičnih in organiziranih oblik opustitve pregona, 
sistematične oblike zlorabe osebnih podatkov, kadrovske 
korupcije, oviranja svobodnega delovanja sindikata, 
zlorabe s strani pripadnikov vojaške policije in drugih 
kaznivih ravnanj, ki so posledica predvsem seznanjenje 
ministra za obrambo kot delodajalca z dokazi o 
utemeljenih sumih storitve kaznivih dejanj, hkrati pa smo 
z dokazi seznanili tudi zaposlene.   

 
 
Ravnanja ministra za obrambo kot predstavnika Vlade RS in kot delodajalca, predstavljajo neposreden napad na 
svobodno delovanje sindikata, v obliki sredstva diskreditacije, ki koristi in je namenjen odvračanju pozornosti ter 
prikrivanju dokazov, ki dokazujejo sistematične oblike zlorabe varstva izjemno občutljivih osebnih zdravstvenih 
podatkov zaposlenih, ki so jih sistematično in naklepno zbirali, obdelovali in uporabljali za namene organiziranega 
izsiljevanja »obveznega cepljenje« ter s tem številnih kaznivih dejanj, pri čemer so aktivno sodelovali tudi najvišji 
predstavniki Slovenske vojske (v nadaljevanju: SV) oziroma poveljniki organizacijskih enot SV. 
 
Na notranjo intranet spletno stran je sindikat v obliki Dopolnitve prijave o utemeljenih sumih storitve kaznivih dejanj na 
obrambnem področju opozoril zaposlene na nezakonito zbiranje, objavljanje in širjenje izjemno občutljivih osebnih 
podatkov zaposlenih v SV, predvsem o njihovem zdravstvenem stanju, ki se še vedno izvršujejo. Sindikat je povzel le 
primere že javno objavljenih občutljivih osebnih podatkov, predvsem pa nakazal smeri lokacij na spletnem portalu 
IPSV, kjer so se zbirali občutljivi osebnih podatki, pri tem opozoril na oblike in vrste nezakonitega zbiranja osebnih 
podatkov ter njihov namen zbiranja, hkrati pa od delodajalca zahteval, da prepreči omenjene zlorabe varstva osebnih 
podatkov. 
 
Delodajalca smo večkrat opozorili, da se omenjeni osebni podatki o zdravstvenem stanju zaposlenih na obrambnem 
področju nezakonito zbirajo, obdelujejo in širijo na več različnih načinov, tako s strani organizacijskih enot Slovenske 
vojske na vseh nivojih, predvsem pa preko operativne skupine Vojaške zdravstvene enote. Glede na dejstvo, da je 
delodajalec, kljub podanim številnim prijavam o utemeljenih sumih storitve kaznivih dejanj, stopnjeval različne oblike 
kaznivih dejanj usmerjene neposredno na zaposlene na obrambnem področju, predvsem pa nadaljevali z zbiranjem 
občutljivih osebnih podatkov o zdravstvenem stanju zaposlenih, smo bili prisiljeni seznaniti zaposlene o omenjenih 
zlorabah, s tem pa seznaniti zaposlene z dokazi, kjer smo prikazali le primere sistematičnih oblik zlorab varstva 
osebnih podatkov, na podlagi česar bi lahko zaposleni preverili in ustrezno odreagirali, saj ima vsak delavec pravico 
zahtevati seznanitev z oblikami zbiranja osebnih podatkov, prav tako pa lahko vsak zaposleni zahteva izbris vseh 
nezakonito zbranih osebnih podatkov. 
 
Žalitveni in diskreditacijski propagandi predstavnikov ministrstva je sledil izbris spletnih strani SVOZ, hkrati pa so na 
lažen, zavajajoč in z očitnim namenom prikrivanja dokazov o utemeljenih sumih storitve kaznivih dejanj ter očitne 

Udeleženci zdaj že rednih 

protestov niso le 

nasprotniki cepljenja, 

temveč gre za množico 

ljudstva, ki se zavedajo 

zlorab politike ter le 

zahtevajo dosledno 

spoštovanje človekovih 

pravic! 

 

Oblast v Republiki 

Sloveniji ima ljudstvo! 
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naklepne oblike opustitve pregona namenoma navajali laži v dopisu, ki so ga naložili na interno spletno stran SVOZ. 
Na skrajno sprevržen in žaljiv način daljše obdobje grozijo sindikatu z odpovedjo pogodbe za delovanje sindikata ter 
tako naklepoma ovirajo svobodno delovanje sindikata, kar je ustavno varovana pravica državljanov in s tem 
pripadnikov SV in zaposlenih na ministrstvu. Predstavnike sindikata, posredno pa pripadnike SV in zaposlene na 
ministrstvu ponižujejo, da na nekulturen in neargumentiran način nastopajo do pristojnih poveljnikov in vodilnih 
delavcev, da širijo neresnične, nepreverjene in žaljive podatke pri zavzemanju za svoje ustavno varovane človekove 
pravice, pri tem pa ves čas razpolagajo z dokazi, posredno ali neposredno naklepoma ovirajo neodvisne in 
nepristranske kazenske preiskave, sistematično kršijo ustavne pravice do pravnega sredstva in sodnega varstva, 
nemoteno in sistematično izvršujejo kadrovsko korupcijo, spodbujajo in omogočajo prikrito odločanje o pravicah 
delavcev iz delovnopravnega razmerja s strani poveljnikov organizacijskih enot SV, naganjajo invalide iz SV ter 
pripadnike SV, ki niso lojalni in si upajo opozoriti na zlorabe vodilnih in poveljnikov organizacijskih enot SV ter 
predstavnikov kadrovskih služb, itd. Dokaze, ki nakazujejo na njihova naklepna kazniva dejanja in ki so sicer bili z 
njihove strani javno objavljeni ter so dostopni širši javnosti so naklepoma izbrisali ter tako preprečili, da bi se zaposleni 
seznanili z oblikami zlorab varstva osebnih podatkov, kar predstavlja skrajno obliko njihovih sprevrženih ravnanj s 
strani ministra za obrambo mag. Mateja Tonina oziroma delodajalca. 
 
 

(Ne)zakonita uporaba prisilnih 
sredstev za pasivizacijo množic na 

protestih na podlagi Zakona o 
nalogah in pooblastilih policije 

V primerih, kot je bil protest, uporaba vodnega curka, 
konjenice, posebnih motornih vozil in plinskih ter 
drugih sredstev za pasivizacijo, je dovoljena uporaba 
prisilnih sredstev LE PO ODREDBI generalnega 
direktorja policije, direktorja policijske uprave ali 
policista, ki ga za to pooblasti generalni direktor 
policije ali direktor policijske uprave.  
 

 
 
Generalni direktor policije dr. Anton Olaj v skladu s 17. členom Zakona o 
organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) vodi delo generalne policijske uprave. V 
skladu s tč. 2, prvega odstavka 18. člena ZODPol usmerja in usklajuje delo 
policijskih uprav na področju javnega reda in miru v primerih, ko je potrebno 
usklajeno delovanje na širšem območju ali ko naloge presegajo kadrovske, 
strokovne, materialne in organizacijske zmožnosti policijskih uprav. 
  
Na podlagi tega je pravno in dejansko, za vse ukrepe in aktivnosti policistk in 
policistov na protestnem shodu dne 5. 10. 2021, odgovoren generalni direktor 
policije dr. Anton Olaj. Glede na to, da se v javnosti vrstijo kritike in zgražanje nad 
posredovanjem policistk in policistov na tem protestnem shodu, je Policijski 
sindikat Slovenije pojasnil, da je tako za vse posledice, ki so nastale na 
protestnem shodu zaradi ukrepanja policistov, odgovoren generalni direktor 
policije, dr. Anton Olaj, kot tudi za upad ugleda in dostojanstva, ki sta pravici, ki jih 
uživajo policisti v delovnem okolju.  
 
Na podlagi tega s pooblaščeno pravno pisarno preučujejo vse oblike odgovornosti dr. Antona Olaja, saj zaradi pravic 
in obveznosti, ki jih ima generalni direktor policije, ni mogoče izključiti suma storitve  kaznivih dejanj zoper uradno 
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva oziroma druga kazniva ravnanja, ki se bodo morebiti pokazala po 
neodvisni preiskavi ali komisiji.  Za namen zaščite pravic policistk in policistov so prosili, da v skladu z 203. členom 
ZDR-1, 22.j členom KPP ter 16. členom KpND v najkrajšem možnem času konkretno seznanijo sindikat na kakšen 
način je potekalo poveljevanje oziroma odrejanje ukrepanja policistov, kdo je dejansko poveljeval oziroma izdajal 
odredbe policistom v konkretnem primeru in sindikatu omogočijo učinkovito izvajanje sindikalnega varstva pravic 
delavcev.  
 

Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da so policisti ob Matkovi aretaciji kršili tretji člen 
evropske konvencije, ki govori o prepovedi mučenja. To je bila takrat že tretja zaušnica Sloveniji zaradi 
policijskega nasilja. ESČP je na policijsko nasilje prvič opozorilo že leta 2000 v primeru Rehbock. Tudi v 
navedenih primerih so v vrhu Policije ocenjevali, da je skrb zaradi domnevnega policijskega nasilja odveč. 
 

Sodišče je poudarilo nezadostno preiskavo, ki sta ga izvedla policija in tožilstvo. Sodniki so bili zelo 
presenečeni, da v sami preiskavi policisti, osumljeni nečloveškega ravnanja, niso bili niti identificirani niti 
zaslišani. "Edini način, da bi v teh okoliščinah storjeno popravili, je, da bi ustrezne institucije izvedle 
učinkovito uradno preiskavo," piše v sodbi sodišča. Sodbe so bile pričakovane, saj Slovenija nima sistema, ki 
bi omogočil učinkovito in neodvisno preiskavo v primeru suma policijskega nasilja. Za državo je precej 
neprijetno, če je obsojena zaradi kršitve tretjega člena konvencije, ki govori o prepovedi mučenja.  

 
Primerjava zlorab in ravnanj v obeh oboroženih silah, ki sta sicer specifični organizaciji, a vendar je prepad 
med zgolj načelnim bojevanjem za človekove pravice in njenim dejanskim kršenjem s strani elite, ves čas 
primerjivo. V obeh primerih gre za grobo kršenje človekovih pravic, naklepno obliko opustitev pregona, itd. 

Pooblaščene uradne osebe 
izvajajo policijska pooblastila na 

podlagi Ustave RS in zakonov, le 
določena prisilna sredstva pa 

smejo uporabiti na podlagi ukazov 
oziroma odobritve najvišjih 

predstavnikov Policije. 
 

Omenjene oblike zlorab prisilnih 
sredstev in policijskih pooblastil 

niso tuje niti obrambnemu 
področju in menimo, da bi bilo 
potrebno uvesti neodvisno in 

nepristransko kazensko 
preiskavo. 
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Vrhovno sodišče presodilo, da za 
izrekanje prekrškovnih sankcij 

tistim, ki ne nosijo zaščitnih mask, 
ni zakonske podlage 

 

SODBA VRHOVNEGA SODIŠČA 

IV Ips 10/2021 z dne 21. 9. 2021 
 

 
Odločitev pozdravljamo, hkrati pa pozivamo ministra 
za obrambo, mag. Mateja Tonina k zakonitim 
podlagam za ukrepe, ki jih Vlada RS oziroma MORS 
sprejema za zajezitev širjenja koronavirusa na 
obrambnem področju, saj na podlagi številnih 
odločitev Ustavnega sodišča RS, Vrhovnega sodišča 
RS in drugih institucij, ni dvoma, da gre za 
nezakonita in kazniva ravnanja! 
 
Vrhovno sodišče je pritrdilo pravni stroki in odločilo, da za izrekanje sankcij posameznikom, ki v zaprtih javnih 
prostorih ne nosijo zaščitnih mask, ni zakonske podlage. “Ne nošenje maske po slovenskem pravu ni prekršek, 
ker nima ustrezne zakonske podlage”!  
 
“Prekršek se lahko predpiše le z zakonom, vladni odlok pa lahko zakonsko dopolni v okviru zakonske napotitve,” je 
navedlo Vrhovno sodišče RS. Vrhovno sodišče je odločalo na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti zoper 
pravnomočno sodbo okrajnega sodišča, s katero je bil posamezniku izrečen opomin zaradi prekrška po zakonu o 
nalezljivih boleznih. Pri tem so navedli 14. točko 57. člena in 2. točko prvega odstavka 39. člena omenjenega zakona. 
Točki pravita, da lahko vlada v namene preprečevanja širjenja nalezljive bolezni prepove oziroma omeji gibanje 
prebivalstva na določenih območjih, posameznik, ki to omejitev krši, pa je lahko kaznovan z globo od štiristo do štiri 
tisoč evrov. 
 
2. točka prvega odstavka 39. člen zakona o nalezljivih boleznih navaja: 
 

“Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej 
razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi tudi naslednje ukrepe: prepove oziroma 
omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih.” 
 
14. točka 57. člena zakona o nalezljivih boleznih navaja: 
 

“Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik: če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. 
člena tega zakona.” 

 
Vrhovno sodišče RS je zgolj presojalo, ali je mogoče v opustitvi nošenja zaščitne maske prepoznati prekršek, določen 
v omenjeni točki 57. člena zakona o nalezljivih boleznih, pri čemer se niso opredeljevali do vprašanja razumnosti 
glede zapovedi nošenja mask niti do drugih razsežnosti takšne zapovedi. Odločilno vprašanje pri presoji je bilo, ali je 
mogoče kršitev zapovedi nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih opredeliti kot kršitev ukrepov, s katerimi se 
“prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih”, kot navaja zakon. 
 
Odgovor so iskali v razlagi zakonske določbe, saj, kot so zapisali, “odlokov vlade ni mogoče šteti za predpis, s katerim 
se določa vsebina prekrškov”. Odločitev so oprli na ustavnosodno presojo posegov v svobodo gibanja (ki je določena 
v 32. členu ustave) in sistematično razlago besedila zakona o nalezljivih boleznih. 
 
32. člen ustave, ki določa svobodo gibanja, navaja: 
 

“Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. 
Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, 
da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, se zavaroval javni red, ali če to zahtevajo interesi obrambe države. 
 
Sodišče je ugotovilo, da se zapoved nošenja zaščitne maske po svoji vsebini odločilno razlikuje od posegov v 
svobodo gibanja. “Te zapovedi ni mogoče razumeti kot oblike prepovedi ali omejitve gibanja prebivalstva na določenih 
območjih, ampak kvečjemu kot samostojen poseg v svobodo ravnanja, ki zahteva samostojno pravno podlago,” so 
zapisali ter navedli 35. člen ustave. 
 
35. člen ustave, ki določa varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, navaja: 
 

“Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.” 
 

 

 
 

https://sodisce.si/vsrs/objave/2021100813344191/
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PRAVILA SLUŽBE V SLOVENSKI VOJSKI 
 

31. Nadrejeni in podrejeni si medsebojno izražajo spoštovanje in medsebojno zaupanje. Opustijo vse, kar bi 
slabilo povezanost vojaških oseb v vojaškem kolektivu. Še posebej varujejo zasebnost, dostojanstvo in 
enakopravnost podrejenih.  

 
33. Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, osebnosti ter varovanje človekovega 

dostojanstva so temeljna vodila vsakega pripadnika Slovenske vojske pri izvrševanju dolžnosti. Vsako 
ravnanje v nasprotju s temi načeli je nečastno in v nasprotju z interesi Slovenske vojske.  

 
35. Ravnanje pripadnikov Slovenske vojske temelji na načelu, da je vsakršno kratenje človekovega 

dostojanstva in integritete nevzdržno ter nesprejemljivo in da je neželeno vsako ravnanje temelječe na 
katerikoli osebni okoliščini, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za 
osebo ter žali njeno dostojanstvo. 

 

Pripadniki Slovenske vojske si prizadevajo, da preprečijo in odpravijo vsakršno ravnanje, ki krati 
dostojanstvo pripadnikov Slovenske vojske, kakor tudi dostojanstvo drugih oseb, s katerimi prihajajo v stik 
pri izvajanju svojih nalog. 

 

To ravnanje temelji tudi na obveznosti poveljujočih, da skrbijo za varovanje dostojanstva podrejenih 
pripadnikov ter drugih oseb, s katerimi pripadniki Slovenske vojske prihajajo v stik pri izvajanju svojih nalog.  

 
40. Če pripadniki Slovenske vojske opazijo nespoštovanje temeljnih načel ravnanja in obnašanja 

pripadnikov, določenih s temi pravili službe, so dolžni take pripadnike opozoriti, če gre za kršitev vojaške 
discipline, za odškodninsko ali kazensko odgovornost, ukrepajo v skladu s predpisi. 
 
 

97. Vloge, s katerimi pripadniki Slovenske vojske uveljavljajo pravice v zvezi z delovnopravnim statusom, 
se rešujejo po delovnopravnih predpisih in niso predmet uradnih razgovorov.  

 
 
 
 

(NE) ZAKONITO IZDAJANJE IN IZVRŠEVANJE UKAZOV ter KAZENSKA ODGOVORNOST 
vojaških starešin po KAZENSKEM ZAKONIKU Republike Slovenije 
 
 
Zakon o obrambi: 
 

43. člen 
(poveljevanje) 

 

(8) Nihče ne sme izdati, niti ni dolžan in ne sme izvršiti povelja, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo 
dejanje ali kršil določbe mednarodnega vojnega prava. 

 
44. člen 

(odgovornost poveljnikov) 
 

(1) Načelnik generalštaba je odgovoren za pripravljenost, delo in uporabo vseh poveljstev, enot in zavodov v vojski. 

(2) Poveljnik operativnega poveljstva je odgovoren za pripravljenost, delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, 

enot in zavodov. 

(3) Poveljnik vojaškega teritorialnega poveljstva je odgovoren za pripravljenost, delo in uporabo vseh podrejenih 

poveljstev, enot in zavodov. 

(4) Poveljniki enot in zavodov so odgovorni za pripravljenost, delo in uporabo svojih enot oziroma zavodov. 

 
 

DOLOČBE NA OBRAMBNEM PODROČJU, KI OPREDELJUJE DOLŽNOST 
SPOŠTOVANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Dolžnost spoštovanja človekovih pravic predstavlja hkrati tudi dolžnost spoštovanja 
odločitev Ustavnega sodišča RS, Vrhovnega sodišča RS ter drugih institucij, ki 
opredeljujejo načela pravne države 
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56. člen 
(kazenska in odškodninska odgovornost) 

 

(1) Vojaške osebe kazensko odgovarjajo po kazenskem zakoniku Republike Slovenije. 
(2) Vojaške osebe odškodninsko odgovarjajo po predpisih, ki urejajo odškodninsko odgovornost javnih 

uslužbencev. 

 

Zakon o službi v Slovenski vojski: 

27. člen 
(pristojnost poveljevanja) 

 

(3) Nepooblaščeno poveljevanje se kaznuje. 
 

34. člen 
(prepoved poniževanja, sramotenja in žaljenja) 

 

(1) Nadrejeni ne sme izdati ukaza, ki temelji na spolu, veroizpovedi ali katerikoli drugi osebni 
okoliščini podrejenega, s katerim se fizično, verbalno ali kako drugače ponižuje, sramoti oziroma žali 
dostojanstvo podrejenega. 

 
38. člen 

(pravica do ugovora) 
 

(6) Če vojaška oseba po službeni poti uveljavlja predlog, ugovor, prošnjo, zahtevo ali pritožbo v zvezi s 
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja, jo je nadrejeni dolžan brez odlašanja seznaniti s 
postopkom za uveljavljanje teh pravic, obveznosti in odgovornosti, ki je določen z Zakonom o obrambi. 
 
 
 
Pravila službe v Slovenski vojski: 
 

64. Če podrejeni meni, da ukaz očitno ni dan v zvezi s službenimi nalogami ali da je dan z očitnim namenom, da bi 
poniževal osebnost podrejenega, spodbujal narodnostno ali versko nestrpnost, nestrpnost po spolu ali drugo na 
osebnih okoliščinah temelječo nestrpnost, podrejeni v skladu z Zakonom o službi v Slovenski vojski ukaz izvrši, 
vendar pred tem nadrejenega opozori na posledice takšnega ukaza. Seznani ga tudi z namero, da bo zoper ukaz 
ugovarjal po službeni poti višjemu nadrejenemu, če bo nadrejeni vztrajal pri izvršitvi ukaza.  

Na način, določen v prejšnjem odstavku, ravna tudi podrejeni, ki je v miru prejel ukaz, za katerega je prepričan, da 
njegova izvršitev pomeni storitev prekrška in da bi bilo zato ogroženo njegovo življenje. V tem primeru podrejeni lahko 
odkloni izvršitev ukaza.  

65. Vojaška oseba v skladu z Zakonom o obrambi in z Zakonom o službi v Slovenski vojski ne sme izvršiti ukaza, ki 
je v nasprotju z mednarodnim vojnim in humanitarnim pravom, ali če je očitno, da bi storila kaznivo dejanje. Izvršitev 
takega ukaza vojaška oseba odkloni in o tem obvesti nadrejenega vojaški osebi, ki je tak ukaz izdala, takoj ko je to 
mogoče. Vojaška oseba, ki je tak ukaz izdala, obvestila nadrejenemu ne sme preprečiti. Višji nadrejeni o tem obvesti 
nadrejeno poveljstvo, to pa Generalštab Slovenske vojske.  


