
1 
 

 
  Sindikat vojske, obrambe in zaščite 
Vojkova cesta 55, 1000  LJUBLJANA 

telefon:01/471 14 19,  telefaks:01/471 27 01 

 

Številka: KM-2021-09/20 
Datum: 20. 09. 2021 
 
 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS 
mag. Matej Tonin, minister 
Vojkova cesta 55 
1000 LJUBLJANA 
 
 
Spoštovani gospod minister, 

 

kot delodajalec ste objektivno odgovorni za vsako dejanje ali dogodek, ki je posledica ravnanj subjektov, ki ste 

jim neposredno ali posredno nadrejeni. V širšem smislu pa je to tudi odgovornost za vsakršno politično ravnanje 

ali dogodek, ki spada v formalno ali neformalno mrežo subjektov in institucij, ki so del političnega ter pravnega 

področja ministrstva oziroma vas kot ministra za obrambo. Izrazitejša je subjektivna odgovornost za določena 

dejanja in dogodke, kjer med vašimi ravnanji ali opustitvijo ter posledico obstoji neposredna vzročna zveza, s 

katero je podana tudi vaša krivda za nastanek le te posledice. Gre za dejanja možnosti nastanka izredno 

škodljivih posledic tako za zaposlene, kakor za državljane Republike Slovenije, ki se jih prav gotovo zavedate, 

vendar ste navkljub številnim opozorilom zavedajoče se in naklepoma nanje pristali. 

 

Kot minister za obrambo ste izdali številne Obvezne usmeritve in obvestila, s katerimi podajate vsebine vladnih 

odlokov, ki so sporne in neustavne, predvsem pa je verjeten osnovni namen le teh podajati grožnje in 

ustrahovanja zaposlenim na obrambnem področju. Ravnanja Vlade RS so v tem trenutku v globoki krizi, kjer je 

močno načeta pravna in moralna varnost v družbi. Transparentnost delovanja obrambnega sistema se oddaljuje 

od delovanja pravne države. V pravni državi, kjer naj bi imeli zakoni ključen pomen in vrednost, katerih vloga je 

predvsem zagotavljanje varnosti državljanov oziroma zaposlenih, jih namenoma zlorabite ter kršite svoje 

pristojnosti in obveznosti. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik, usmerja na vladna priporoča delodajalcem, 

naj zaradi spremenjenih okoliščin glede epidemije Covida-19 opravijo revizijo ocene tveganja in sprejmejo 

ustrezne ukrepe, pri čemer se posvetujejo s strokovnim delavcem za varnost pri delu ter izvajalcem medicine 

dela. Mag. Viktor Sladič kot strokovni sodelavec za področje varnosti in zdravja pri delu je pripravil obvestilo o 

spremembah vladnega odloka, s katerimi se zahteva v državni upravi pogoj PC. Mag. Marko Doblekar, generalni 

sekretar pa je omenjeno obvestilo zgolj podpisal. Z omenjenim obvestilom je sporočena grožnja, da vstop 

zaposlenim v objekte in vojašnice, ki jih varujejo oboroženi pripadniki, ne bo dovoljen. Zaposleni večinoma ne 

poznajo zakonov in predpisov, saj je v Slovenski vojski  (SV) potrebno spoštovati le ukaze, ne glede na dejstvo, 

da so med njimi tudi nezakoniti. Žal moramo takšna ravnanja označiti kot ravnanja, ki so značilna za totalitarne 

sisteme in le s težka jih primerjamo s sodobnimi pravnimi in demokratičnimi državi, kjer naj bi bile varovane 

človekove pravice. Namen obvestila, ki ga je izdal mag. Marko Doblekar je tako očitno le podajanje groženj in 

ustrahovanje zaposlenih na obrambnem področju, z verjetnim namenom prisiljenja, da pristopijo k 

»prostovoljnemu« cepljenju. Oba navedena magistra se zagotovo ves čas zavedata, da v SV za večino 

zaposlenih sploh nimamo izdelanih ocen tveganja, še manj ustreznih ter nujnih opisov del in nalog. Vrsto let se 

ne izvajajo usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu. Razpolagamo s številnimi črnimi gradnjami in 
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imamo objekte brez uporabnih dovoljenj ter projektne dokumentacije, s čimer se ne zagotavlja ustrezna požarna 

varnost v številnih objektih in vojašnicah, itd. Ni dvoma, da se zavedate, kar dokazujejo tudi vaša ravnanja, da 

večina pripadnikov SV sploh nima ustreznih zdravniških pregledov in s tem nujnih zdravniških spričeval za 

izpolnjevanje posebnih pogoje dela za posamezna delovna mesta. Ogromno pripadnikov SV je le fiktivno 

razporejenih na delovna mesta, kjer je ogromno delovnih skupin, da ne omenjamo opravljanje dela na državni 

meji, kjer so prisotni celo invalidi, kot tudi pripadniki s številnimi omejitvami. Očitno je pomembno le, da so lojalni. 

Z omenjenimi dejstvi in zbranimi mnogoterimi dokazi so že in bodo v tudi v bodoče seznanjene pristojne 

institucije, pri čemer ni mogoče izključiti niti kazenske odgovornosti ministra za obrambo, ki je odgovorna oseba 

delodajalca, še posebej ob dejstvu, da ste ves čas seznanjeni z dejanskim stanjem ter razpolagate z dokazi. Pri 

tem je vselej pomembno izpostaviti vprašanje, koliko pripadnikov se je poškodovalo na delovnih mestih in koliko 

invalidov je ustvarila SV v preteklosti, kot tudi koliko invalidov so in ste nagnali iz SV na podlagi pogodb o 

zaposlitvi za določen čas? Vseskozi se poraja vprašanje, kdo koga ogroža ter kdo ne spoštuje zakona o varnosti 

in zdravju pri delu? Prav gotovo neizvrševanje preventivnih ukrepov na obrambnem področju, zlorabe s strani 

medicine dela, kadrovskih služb ter poveljniške strukture predstavlja bistveno večjo nevarnost za zdravje in 

življenje zaposlenih, kakor pa širjenje nalezljive bolezni, ob dejstvu, da so vse ostale dosedanje bolezni s Covid-

19 izginile. 

 

Kot minister za obrambo in kot delodajalec se zavedate, da interes vaše Vlade pri podajanju PC pogoja zgolj za 

državno upravo ni mogoče razumeti kot resno in odgovorno ravnanje pri preprečevanjem širjenja nalezljive 

bolezni v državi. Gre za nekaj več kot 30.000 državljanov, kar le dokazuje, da Vlada RS ni ustrezno pripravljena, 

še manj pa MORS in SV. Zakon o varnosti in zdravju pri delu vam nalaga dolžnost, da z ocenami tveganja 

opredelite vse pogoje za zasedbo delovnih mest v SV in MORS, kjer morate opredeliti ter predvsem utemeljiti 

pogoj PC. Medicina dela, ki je organizirana v okviru Vojaške zdravstvene enote z večino ocen tveganj ne 

razpolaga, prav tako še ni bilo izvedenih ustreznih in nujnih zdravniških pregledov, kar je pogoj za sprejemanje 

ukrepov na področju delovnopravnega razmerja.  

 

Nadalje se kot minister za obrambo še kako dobro zavedate, da je potrebno v pravni državi izdajati posamične 

pravne akte (sklepe, odločbe, zdravniška spričevala, itd.), s katerimi se zaposlene seznani z odločanjem o 

pravicah iz delovnopravnega razmerja. Oboroženi pripadniki SV, ki varujejo objekte MORS in vojašnice SV prav 

gotovo ne morejo samovoljno s kršitvijo zakonodaje preverjati izpolnjevanje pogojev PC in tudi PCT ter 

sprejemati odločitve po metodah totalitarnih režimov. Prav tako se zavedate in ste dovolili oziroma dopustili, da 

se oboroženi pripadniki na prijavnicah ter vhodih v vojaške objekte na nezakonit način seznanjajo in preverjajo 

izredno občutljive osebne podatke zaposlenih na obrambnem področju, kot tudi državljanov Republike Slovenije, 

brez kakršnekoli ustrezne pravne podlage v zakonu. Kazenski zakonik Republike Slovenije navedena ravnanja 

uradnih oseb na obrambnem področju opredeljuje za kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen zapora do 

pet let. Večina pripadnikov SV, še posebej pa najvišji predstavniki SV ter poveljniki organizacijskih enot, ki 

nemoteno in brez učinkovitega nadzora izdajajo nezakonite ukaze, se naklepoma nočejo zavedati, da je 

potrebno nezakonite ukaze, ki predstavljajo izvršitev kaznivih dejanj zavrniti, hkrati pa se omenjena kazniva 

dejanja preganjajo po uradni dolžnost na podlagi zakona o kazenskem postopku. Nepredstavljive zlorabe pa 

poveljniki organizacijskih enot SV ter predstavniki SV izvajajo s tem, ko nezakonito, predvsem pa organizirano, 

sistematično zbirajo, obdelujejo in seznanjajo širšo javnost z občutljivimi osebnimi zdravstvenimi podatki 

zaposlenih na obrambnem področju ter tudi državljanov Republike Slovenije. Na podlagi le teh nezakonito 

pridobljenih osebnih podatkov in številnih nezakonitih ravnanj, so poveljniki organizacijskih enot že izdali številne 

nezakonite ukaze, s katerimi so na prikrit in nezakonit način odločali o pravicah zaposlenih ter jim prepovedali, 

omejili ter preprečili opravljati številne naloge, predvsem z namenom izvrševanja povračilnih ukrepov. Na drugi 

strani pa pripadnike, ki so lojalni in so se cepili, nagradili z dodatnimi finančnimi sredstvi, kar predstavlja 

utemeljene sume protipravne pridobitve premoženjske koristi, še posebej ob dejstvu, da so na številna delovna 

mesta razporedili pripadnike, ki ne izpolnjujejo pogojev za zasedbo le teh delovnih mest. Ob sistematični 

kadrovski korupciji, s čimer ste kot delodajalec bili večkrat opozorjeni in ves čas razpolagate z dokazi, se kazniva 

dejanja nemoteno izvršujejo predvsem v smeri kršitev temeljnih pravic zaposlenih, zlorabe uradnega položaja ali 



3 
 

uradnih pravic, prisiljenja, kršitev enakopravnosti, izsiljevanje izjav, kršitev pravic do pritožbe oziroma pravice do 

pravnega sredstva in sodnega varstva, pri čemer gre za uradne osebe, kjer za večino od naštetih kaznivih dejanj 

Kazenski zakonik RS opredeljuje kazen zapora do petih let. 

 

Nikakršnega dvoma ni, da so poveljniki organizacijskih enot in nadrejeni, katerim kot minister za obrambo sploh 

niste zagotovili ustreznih pooblastil za nezakonito zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, prekoračili svoja 

pooblastila. Gre za prikrito in nezakonito odločajo o pravicah zaposlenih, kjer se ne izdajajo posamični pravni 

akti, s čimer bi bilo zaposlenim zagotovljena vsaj formalna ustavna pravica do pravnega sredstva in sodnega 

varstva, kjer se sistematično kršijo interni oziroma podzakonski pravni akti, ki so v vaši pristojnosti in ste jih tudi 

sami izdali. Hkrati ste ves čas seznanjeni z dokazi, ki podajajo utemeljene sume o storitvi kaznivih dejanj, ki se 

preganjajo po uradni dolžnosti. Seznanjeni smo, da bodo poleg oboroženih pripadnikov SV na prijavnicah 

izvajali nadzor tudi predstavniki Vojaške policije, hkrati pa so z omenjenimi dokazi in zlorabami seznanjeni 

štabno varnostni organi. Ni nikakršnega dvoma, da bodo organi pregona, kateri so podrejeni vojaški eliti 

dosledno izvrševali nezakonite ukaze in s tem naklepoma opustili uradno pregonljiva kazniva dejanja. 

 

Sindikat vojske, obrambe in zaščite, prav tako pa številni pripadniki SV so podali nešteto prijav o utemeljenih 

sumih storitve kaznivih dejanj, pri katerih so neposredno ali posredno sodelovali tudi predstavniki Vojaške 

policije in Obveščevalno varnostne službe. Ponovno izpostavljamo, da ste s prijavami seznanjeni,  razpolagate z 

dokazi, pa vendar vse do danes niste zagotovili neodvisne ter nepristranske preiskave, kar le dokazuje, da 

navedeno odobravate. Kot delodajalec razpolagate s številnimi dokumenti pristojnih inšpekcijskih služb, ki prav 

tako nakazujejo oziroma opredeljujejo številne zlorabe poveljnikov organizacijskih enot oziroma najvišjih 

predstavnikov SV, pa slednjega prav tako ne nameravate preganjati. 

 

Pogoj PC bo veljal le za državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska ter upravne 

enote) in nikakor ne za celoten javni sektor ter državo, kar predstavlja očitno zlorabo z verjetnim namenom 

ustrahovanja državljanov RS. Širjenje nalezljivih bolezni nikoli ni mogoče preprečevati zgolj in edino na delovnih 

mestih, zato gre preprosto za laži ter ustrahovanje. Verjamemo, da sta bila minister za javno upravo in minister 

za obrambo tudi kdaj prisotna na Covid oddelkih. Lahko bi se podučila, kako se preprečuje širjenje okužb 

nalezljivih bolezni na delovnem mestu, zato gre za skrajno obliko podlosti, predvsem pa za začetek zlorab ter 

represije nad državljani RS, ki niso lojalni sedanji Vladi Republike Slovenije in ustrahovanja zaposlenih na 

obrambnem področju. Nedvomno gre za metode, ki jih je mogoče primerjati z metodami totalitarnih in 

nedemokratičnih sistemov. 

 

Uvedba pogoja PC v državni upravi preko vladnega odloka bo odprla nove konflikte in spore med zaposlenimi, 

kar lahko v skrajni fazi pripelje do tega, da bodo tisti, ki se ne bodo želeli cepiti, zaradi narave dela, ki ne 

omogoča delati od doma, ostali brez službe, kar je večina delovnih mest. Ob dejstvu, da je sodna pot do pravice, 

če bo odlok spoznan za protiustaven, dolga in finančno izčrpavajoča, česar se Vlada RS še kako dobro zaveda. 

Zatečeno stanje bo prinašalo še dodatno obliko nezaupanja pripadnikov do vlade RS in politike na splošno. Kot 

minister za obrambo, ste do danes zavračali socialni dialog, hkrati niste zagotovili neodvisnih in nepristranskih 

preiskav ob razpolaganju številnih dokazov ter podanih utemeljenih sumov storitve kaznivih dejanj, kar na eni 

strani predstavlja dolžnost vzpostavitve učinkovitega kazenskopravnega varstva, na drugi strani pa dolžnost 

zagotavljati varno in zdravo delovno okolje. Stanje na obrambnem področju je iz leta v leto slabše, še nikoli ni 

šlo na bolje, s čimer se kadrovska katastrofa ob izredno visoki povprečni starosti pripadnikov ter ob sistematični 

kadrovski korupciji in kršitvah ustavnih pravic do učinkovitega pravnega sredstva in sodnega varstva, le še 

stopnjuje. Večletna negativna ocena SV to le še potrjuje. 

 

Na tako majhni skupini državljanov, ob odprti državi ter v temno rdeče obarvanem epidemiološkemu stanju, kjer 

si Vlada RS ne upa in ne želi predvsem zaradi lastnih interesov razglasiti epidemije, nikakor ne more 

preprečevati širjenja okužb v družbi z uvajanjem PC pogoja zgolj za državno upravo ter se izgovarjati na 

nemoteno delovanje državne uprave. V SV imamo veliko število primerov okužbe cepljenih pripadnikov, katerih 
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naklepoma ne testirate, s čimer bi zagotovili vsaj delni nadzor in kontrolo nad množičnim zbolevanjem. Če bi 

imeli namen preprečiti širjenje okužbe nalezljive bolezni Covid-19 na delovnih mestih v SV, bi morali testiranja 

izvajati na vseh uslužbencih. Vprašljivost interesa cepljenja pa bi s tem izgubilo veljavo, kar se zagotovo tudi 

zavedate. Cepljeni namreč ničesar ne pridobijo s cepljenem, morda zgolj okužbo. 

 

Gre torej za očitne laži, pri tem, ko zatrjujete, da "S tem želimo preprečiti, da bi se virus širil v prostorih 

delodajalca med zaposlenimi, ki niso cepljeni. Izjema so tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, za 

njih bo izjemoma možno samotestiranje.« Že opredelitev izjem tako na delovnem mestu, kakor tudi razlikovanje 

ukrepov glede na splošne ukrepe v državi predstavlja preproste laži. Številni zaposleni v javnem sektorju se 

gibljejo izven delovnih mest oziroma prostorov delodajalca, prav tako le ti uslužbenci prihajajo v stik s sorodniki, 

prijatelji, preko otrok pa tudi v stik s šolami na vseh nivojih, s starejšimi, itd. Prav tako ne bi smeli opravljati 

nikakršnih nalog javnega sektorja, saj je očitno, da okužbe širijo brez nadzora tudi ali pa predvsem s strani 

cepljenih državljanov, kar je opredelil tudi NIJZ, hkrati pa je Vlada RS s številom le teh tudi seznanjena, vendar 

nam nerazumljivo, le te podatke prikriva in prireja.  

 

Zakaj je država v preteklosti zapirala državo v popolni obliki, imela praktično vso leto zaprte šole, pri bistveno 

manjšemu številu okužb, sedaj pa na tako majhni skupini državljanov oziroma uslužbencih rešuje statistično 

vprašljiv problem širjenja nalezljive bolezni za celotno državo? Ustavno sodišče je razveljavilo vse lanskoletne 

nezakonite odloke. Izjava ministra Boštjana Koritnika, da želijo zagotoviti nemoteno funkcioniranje državne 

uprave prav tako predstavlja laž, kar se je večkrat izkazalo tudi na obrambnem področju, saj se je okužba 

nalezljive bolezni širila med pripadniki na Pokljuki, v Planici, na vajah ter pri številnih drugih aktivnostih, ki niso 

nujne. Brez ocen tveganj delovnih mest so ogrožali življenja in zdravje pripadnikov. Če bi upoštevali preventivne 

ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, do množičnih primerov širjenja okužbe ne bi prišlo. Očitno 

je, da boste s podobnimi aktivnostmi oziroma v bistveno večjem obsegu nemoteno nadaljevali, ne glede na 

tveganja za varnost in zdravje pripadnikov obrambnega sistema. 

 

Navedbe ministra za javno upravo, da "Nikogar od zaposlenih v državni upravi ne silimo k cepljenju, ne 

predpisujemo obveznega cepljenja, želimo pa s tem dodatno spodbuditi k cepljenju," je preprosto laž in 

predstavlja zlorabo z očitnim naklepom izsiljevanja. »Vsi tisti, ki se ne želijo cepiti, bodo eventualno delo 

opravljali od doma, če narava in vrsta dela ter delovni proces to omogočajo," je še dodal, pri tem pa pozabil 

poudariti, da je veliko poveljnikov v SV v času skoraj leto dni zaprtih šol, zaradi varstva otrok poveljevalo 

organizacijskim enotam kar od doma. Koliko uslužbencem pa bo sedaj dejansko omogočeno delo od doma, še 

posebej glede na tako obsežno in sistematično kadrovsko korupcijo v SV, ob prikritemu odločanju o pravicah 

delavcev ter ob dejstvu, da vojska sama sebe nadzira in preiskuje, itd. Vse bo v celoti odvisno od stopnje 

lojalnosti, saj SV nikoli ni bila pripravljena in usposobljena na preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 

 

Če dela na domu zaradi narave in vrste dela ter delovnega procesa ni možno organizirati, kjer se pričakuje, da 

za nelojalne uslužbence in državljane le tega ne bo mogoče, boste kot delodajalec oziroma predvsem na prikrit 

ter nezakonit način, preko kadrovske korupcije, preko podrejene vojaške elite ukrepali z zlorabami, pri tem pa se 

na nezakonit način sklicevali na predpise, ki urejajo delovnopravne razmerje. S tem lahko nastane realna 

grožnja, saj bo Vlada RS oziroma vi kot minister za obrambo in delodajalec, ki boste še naprej ves čas 

nadzoroval sami sebe, predvsem pa preko lojalnih in podrejenih organov pregona, štabno varnostnih organov 

ter inšpekcijskih služb globoko in še dodatno načeli bojno pripravljenost SV.  

 

Vladni odlok, s katerim ste sprejeli pogoj PC za državno upravo, v največji meri za vojsko in policijo je ustavno 

sporen, nedemokratičen ter predstavlja neodgovoren in neresen pristop k preprečevanju nalezljivih bolezni. 

Očitno je, da Vlada RS in MORS nista pripravljena, kjer ju je kljub napovedovanju četrtega vala epidemija 

prehitela ter presenetila. Takšne odločitve bi morale biti sprejete v državnem zboru s spremembo Zakona o 

nalezljivih boleznih, predvsem pa bi moral biti podan ustrezen test sorazmernosti, še posebej na tako 

občutljivem področju, kot je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ter s tem poseganja v ustavno varovane 
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človekove pravice. Pri tem ne gre le za diskriminacijo javnih uslužbencev, ki so zaposleni v državni upravi, v 

primerjavi s tistimi v javnem sektorju, temveč za odkrito obračunavanje z državljani, ki nasprotujejo volji aktualne 

Vlade RS ter tako zagotoviti le lojalen kader v državni upravi. Deficit kadra v nameravanih željenih neustavnih 

zahtevah Vlade RS bo še dodatno nedvomno omajal bojno pripravljenost SV. 

 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 Mileva Štukelj 
 Predsednica Sveta SVOZ 
 
 
 
 
 
 
 
Posredovano (po elektronski pošti): 

- naslovniku, 
- zbirka dokumentarnega gradiva SVOZ. 

 
 


