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Zadeva: Spominske medalje zaposlenim v upravnem delu ministrstva ob 30-letnici samostojne 

in neodvisne Slovenije 

 

 

 

Spoštovani minister, 

 

po včerajšnji objavi novice o podelitvi spominskih medalj zaposlenim v upravnem delu, ki so aktivno 

sodelovali ob slovenski osamosvojitvi, prejemamo klice in sporočila razburjenih članov sindikata SVOZ, ki 

so bili v času osamosvajanja zaposleni v obrambnih strukturah in so aktivno prispevali k vzpostavljanju 

samostojne Slovenije. Večina njih ima urejen status vojnega veterana po Zakonu o vojnih veteranih. 

 

Drugi člen vladnega Odloka o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE 

DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE« (Ur. l. RS, št. 81/21 in 197/21), določa: 

 

Medalja se ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v spomin za 

zasluge podeli živečim osebam, ki so sodelovale v pripravah, razglasitvi, obrambi in 

vzpostavljanju državne suverenosti v letu 1991 in jim je do 31. 12. 2021 priznan status vojnega 

veterana po zakonu, ki ureja vojne veterane. 

 

Ker je po zgoraj navedenem kriteriju do podelitve medalje upravičenih mnogo več oseb, kot jih je bilo 

prisotnih na včerajšnji podelitvi, pričakujemo odgovor ministrstva na spodnja vprašanja: 

 kdo v MO je odgovoren za oblikovanje seznama upravičencev do tega spominskega priznanja? 

 kakšen je bil postopek priprave predlogov za podelitev tega spominskega priznanja v MO, ki ste 

jih kot minister podpisali in predlagali v obravnavo Komisiji za podelitev spominske medalje »30. 

obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije«, ustanovljeni 17. 6. 2021? 

 



 

 

 

Po našem preverjanju v zadnjem dnevu, so v ministrstvu še vedno zaposlene osebe, ki izpolnjujejo 

kriterije iz 2. člena navedenega odloka, kamor spadajo tudi naši že upokojeni sodelavci in aktivni člani 

sindikatov, ki delujejo na obrambnem področju. 

 

Želimo si, da vaši odgovori ne bodo pokazali na izključevalno naravo postopka. Predvsem tudi zato, ker 

je aktualnih razmerah v javni upravi, upravičeno izkazana čast s strani predstojnikov ena od redkih 

razpoložljivih možnosti za zahvalo in nagraditev naših sodelavk in sodelavcev. 

 

 

S spoštovanjem, 

 
Poslano (po elektronski pošti): 

- naslovnik na glavna.pisarna@mors.si, 

- Sindikat Ministrstva za obrambo na psmo@sindikatmors.si, 

- Sindikat pilotov Ministrstva za obrambo na predsednik@spmo.org, 

- Sindikat vojakov Slovenije na info@sindikatvojakov.si, 

- zbirka dokumentarnega gradiva SVOZ. 
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