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INTERVJU

Mislim, da se SVOZ razvija 
v pravi smeri

V SVOZ včlanjenih že več kot 
1300 članov

Kako kot predsednica ocenjujete seda-
nje delovanje SVOZ in kje še prihaja do 
težav?
Mislim, da se SVOZ razvija v pravi smeri, kar 
potrjuje tudi nenehna rast članstva. Večjih 
težav pri delu zaenkrat nimamo.

Na katerih področjih je bilo v preteklo-
sti težišče dela sindikata?
Od ustanovitve SVOZ aprila 2004 smo ve-
liko truda vložili v izgradnjo delovanja sin-
dikata, pri čemer pa bi želela poudariti,  da 

Nekaj manj kot dve leti je minilo, odkar je bil ustanovljen 
Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ), ki združuje zdaj 
že več kot 1300 zaposlenih v Slovenski vojski, upravnem delu 
Ministrstva za obrambo in Upravi RS za zaščito in reševanje. 
Novembra je sindikat dosegel zahtevano število članov za 
priznanje reprezentativnosti na Ministrstvu za obrambo, kar 
bo v precejšnji meri izboljšalo položaj in pogoje za delovanje 
sindikata. Kot je povedala predsednica SVOZ Mileva Štukelj, ne 
pričakujemo nobenih zapletov, saj izpolnjujejo zahtevane pogoje 
za pridobitev reprezentativnosti, zato meni, da bo postopek 
izveden v predpisanem roku. Sindikat se po njenem prepričanju 
razvija v pravi smeri, k ar potrjuje tudi nenehna rast članstva, 
ki jo bodo poskušali v prihodnje še povečati s izboljšanjem 
prepoznavnosti dela sindikata v javnosti in večjo  informiranostjo 
med njihovimi člani. K temu bo pripomogla tudi izdaja lastnega 
informativnega glasila, katerega prva številka je pred vami.
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INTERVJU
delo še ni zaključeno, saj obstaja še kar ne-
kaj pomanjkljivosti oziroma kritičnih točk, ki 
jih moramo v naslednjem letu rešiti. Veliko 
pozornost dajemo na zagotavljanju delo-
vno-pravne zaščite zaposlenih, posredova-
nje predlogov za izboljšanje dela in zako-
nodaje na Ministrstvu za obrambo. Ob tem 
pa seveda nismo zanemarili različnih drugih 
ugodnosti, ki jih sindikat ponuja svojim čla-
nom.

Koliko članov je zdaj vključenih v SVOZ 
in s katerih delovnih področij prihaja-
jo?
V SVOZ je včlanjenih več kot 1300 oseb, od 
tega je največ, približno 63 odstotkov pri-
padnikov Slovenske vojske, 30 odstotkov 
članov prihaja iz upravnega dela, drugi pa 
so zaposleni v Upravi RS za zaščito in reše-
vanje. Nekaj je tudi zunanjih članov, torej 
nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo, 
ki želijo ostati naši člani še naprej.

Kateri dejavnik je bil po vašem prepri-
čanju odločujoč, da so se mnogi za-
posleni na Ministrstvu za obrambo in 
Slovenski vojski odločili za prestop iz 
sindikata Ministrstva za obrambo v 
SVOZ?
Razlogi za prestop članov so različni in so 
odvisni od posameznika. Mislim pa, da so 
se mnogi zaposleni odločili za naš sindikat 
predvsem zaradi našega dela in pripravlje-
nosti pomagati ljudem, ko se znajdejo v sti-
ski. Izpostavila bi naš resen pristop k reševa-
nju težav na delovno-pravnem področju, kar 
je tudi bistvo delovanja sindikata.

Vladi in Ministrstvu za obram-
bo predlagali spremembo dolo-
čil 88. člena Zakona o obrambi

Kot krovno organizacijo ste izbrali 
Konfederacijo sindikatov 90’. Kakšno 
pomoč zagotavlja SVOZ in kakšne so 
vaše dosedanje izkušnje z njenim so-
delovanjem?
S Konfederacijo sindikatov 90’ imamo izred-
no pristne stike, kar pomeni, da nam zago-
tavlja veliko pomoč pri sistemskih vprašanjih 
na področju zakonodaje. Prav tako pa sode-
lujejo tudi z našimi odvetniškimi pisarnami.

Omenili ste odvetniške pisarne, s ka-
terimi ima sindikat sklenjeno pogodbo 
glede pravne pomoči svojim članom. 
Kam se lahko pravzaprav vaši člani 
obrnejo?
Sindikat zdaj sodeluje s tremi pisarnami v 
različnih delih Slovenije, in sicer z odvetni-
ško pisarno Senica v Ljubljani, pisarno Mali 
v Ajdovščini in pisarno Glinšek v Kranju, ka-
mor se lahko zatečejo po pravno pomoč vsi 
naši člani.

S kakšnimi težavami se člani najpogo-
steje obračajo?
Zaposleni najpogosteje iščejo pravno pomoč 
zaradi delovno-pravnih težav, nepravilnosti 
pri razporejanju zaposlenih in statusnih za-
dev.

Kako se je SVOZ odzval na dejstvo, da 
je Ministrstvo za obrambo v septembru 
nekaterim zaposlenim začelo izdajati 
ugotovitvene sklepe o prenehanju delo-
vnega razmerja v skladu s 94. členom 
Zakona o obrambi iz razloga, da niso 
izpolnjevali posebnih pogojev iz 88. čle-
na tega zakona, ker so bili pravnomoč-
no obsojeni zaradi kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti?
Na žalost se te težave ob sprejetju dopolnil 
Zakona o obrambi v letu 2002 nismo zave-
dali, zato so bila ta določila sprejeta brez 
pripomb sindikata. Ob spoznanju, kakšne 
razsežnosti so zajele omenjene odpovedi, 
smo v zadnjem mesecu vladi in Ministrstvu 
za obrambo predlagali skupaj s Konfedera-
cijo sindikatov 90’ spremembo določil 88. 
člena. Naša želja je, da ukrepi, ki se izvajajo 
retroaktivno, ne bi bili realizirani. Za vnaprej 
pa si želimo, da se tudi kazniva dejanja med 
seboj ne bi enačila.«

Možnosti za sodelovanje z sin-
dikatom Ministrstva za obram-
bo so popolnoma odprte

Kako je SVOZ zdaj notranje organizi-
ran in kje še prihaja do težav?
Sindikat notranje deluje po posameznih ko-
misijah, ki posvečajo pozornost posebnostim 
z določenega področja. Do zapletov prihaja 
zelo redko, večina pa jih izhaja iz morda ne-
koliko slabše komunikacije z Ministrstvom 
za obrambo.

V novembru ste na ministra za obram-
bo RS naslovili dopis, s katerim ste ga 
seznanili, da je SVOZ dosegel zahteva-
no število članov za priznanje repre-
zentativnosti na Ministrstvu za obram-
bo. Ali pričakujete kakršnekoli težave v 
postopku in kdaj pričakujete priznanje 
reprezentativnosti?

Ker izpolnjujemo zahtevane pogoje za pri-
dobitev reprezentativnosti, ne pričakujemo 
nobenih zapletov. Menimo, da bo postopek 
izveden v predpisanem roku.

Kako ocenjujete dosedanje sodelova-
nje s sindikatom Ministrstva za obram-
bo in kje vidite nadaljnje možnosti za 
sodelovanje?
Trenutno so komunikacije s sindikatom Mi-
nistrstva za obrambo še zelo hladne. Z naše 
strani so možnosti za sodelovanje popolno-
ma odprte in želimo z njimi sodelovati.

Do povečanja članstva z večjo 
prepoznavnostjo SVOZ in boljšo 
informiranostjo njegovih članov

Kakšen je odziv članov na druge 
ugodnosti, kot so organizirani izleti, 
zabave, športne in kulturne aktivnosti 
ter popusti za člane ob nakupih, ki jih 
sindikat še ponuja?
Predvidevamo, da je zanimanje članov za 
različne ugodnosti kar precejšnje, čeprav ne 
vemo natančno, koliko članov uporablja po-
nujene ugodnosti sindikata, saj podrobnejših 
analiz ne delamo. Življenje je postalo drago 
in vsak privarčevan tolar se vsakemu delavcu 
še kako pozna. Zavzemamo se, da sklenemo 
z različnimi podjetji po vsej Sloveniji čim več 
pogodb o sodelovanju in s tem našim članom 
tudi na tak način pomagamo pri izboljšanju 
družinskega proračuna.

Kakšne aktivnosti v sindikatu še 
načrtujete za povečanje števila članov? 
Skladno s sklepi 8. redne seje Sveta SVOZ 
bomo poskušali širši javnosti predstavljati 
svoje delovanje, tako z mediji, ki posvečajo 
večjo pozornost vojski, kakor tudi z izdelavo 
promocijske zloženke, v kateri bomo predsta-
vili strukturo, delovanje in vse pomembnejše 
informacije o sindikatu. K večji prepoznavno-
sti sindikata v javnosti in boljši obveščenosti 
naših članov o delovanju sindikata pa bo pri-
spevala tudi izdaja informativnega glasila 
SVOZ informator.

Pred nami je torej prva številka tega 
glasila. Zakaj je bilo glasilo potrebno 
in katere vsebine bo prinašalo vašim 
bralcem? 
Informator bo po mojem prepričanju prispe-
val k boljši obveščenosti članov o postopkih in 
delu, saj menimo, da mnogi člani niso dovolj 
informirani o delovanju sindikata ter ugodno-
stih, ki jim jih članstvo prinaša. Kot sem že 
omenila, je izdaja glasila tudi del aktivnosti 
za povečanje članstva. V rubrikah pa ne bo 
manjkalo tudi pravnih podukov in navodil 
članom.

Pred nami je mesec december in z njim 
božični ter novoletni prazniki. Kaj bi 
vašim članom zaželeli ob vstopu v novo 
leto?
V prihajajočem letu želim vsem članom 
sindikata in njihovim najbližjim veliko zdravja, 
medsebojnega razumevanja in spoštovanja. 
Družina je temelj, na katerem sloni vse 
ostalo. Iz nje izhaja naša samozavest, 
spoštovanje samega sebe, do drugih in do 
dela. Vse premalo se zavedamo tega dejstva 
in vse bolj hlepimo po materialnih dobrinah, 
ki so minljivega značaja in so za našo srečo 
in zadovoljstvo nepomembne. Naj vam bo 
leto 2006 izpolnjeno s srečnimi trenutki v 
družinskem krogu.
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V Sindikatu vojske, obrambe in zaščite KS 
90 smo zaskrbljeni zaradi odpuščanja pri-
padnikov stalne sestave, ki jih Ministrstvo 
za obrambo RS (v nadaljevanju: MORS) iz-
vaja od meseca septembra 2005 zaradi 
storitve kaznivih dejanj, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti. Zato smo  podali ministru 
za obrambo predlog zakona za dopolnitev 
Zakona o obrambi.
V 94. členu Zakona o obrambi (v nadaljeva-
nju: ZObr) je med drugim določeno, da se 
pripadniku stalne sestave enostransko od-
pove pogodba o zaposlitvi in mu tako pre-
neha delovno razmerje, če preneha izpol-
njevati posebne pogoje za delo v Slovenski 
vojski, ki so opredeljeni v 88. členu ZObr. 
Med drugim je v 88. členu ZObr določeno, 
da tisti, ki želi poklicno opravljati vojaško 
službo, ne sme biti:
• pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
sti oziroma in

KAZNIVO DEJANJE KOT VZROK 
ZA PREKINITEV DELOVNEGA 

RAZMERJA
Odpuščeno naj bi bilo 14 
delavcev, načrtuje pa se 
odpuščanje še 60 do 70 
delavcev, ki so bili spoznani 
za krive kaznivega dejanja 
povzročitve prometne 
nesreče iz malomarnosti po 
členu 325/I KZ, za kar jim je 
bila izrečena zgolj denarna 
kazen.
Prometno nesrečo lahko 
povzroči vsakdo od nas, pa 
tudi če gre za malomarnost, 
je potrebno oceniti ali je 
ta pripadnik resnično tako 
nevaren družbi oziroma 
organizaciji kot je Slovenska 
vojska, da bi mu morali 
prekiniti delovno razmerje. 
Slovenska vojska  bi zato 
morala navesti, katera 
kazniva dejanja so  tako 
nevarna, da bi bilo potrebno 
pripadniku Slovenske vojske 
prekiniti delovno razmerje. 

vi, če mora biti ta zaradi prestajanja zapo-
rne kazni več kot šest mesecev odsoten z 
dela (3. alinea prvega odstavka 111. čle-
na) – torej ZDR povezuje izredno odpoved 
na obsodbo na kaznivo dejanje, s katero je 
delavcu izrečena kazen zapora.

• Zakon o javnih uslužbencih določa, da se 
uradniku lahko odpove pogodba o zapo-
slitvi, če je s pravnomočno sodbo obsojen 
za naklepno kaznivo dejanje, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, z nepogojno kaz-
nijo več kot šest mesecev (drugi odstavek 
155. člena).

• Zakon o policiji določa, da delavcu prene-
ha delovno razmerje z vročitvijo sklepa o 
prenehanju na podlagi obsodbe za naklep-
no storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti ter da mu je bila izre-
čena nepogojna kazen zapora več kot tri 
mesece (68. člen v zvezi s 2. točko prvega 
odstavka 67. člena).

• Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni 
agenciji v 27. členu določa, da delovno raz-
merje za opravljanje nalog v agenciji lahko 
sklene oseba, ki poleg pogojev, določenih 
v predpisih, ki urejajo sklenitev delovnega 
razmerja javnih uslužbencev, izpolnjuje 
tudi pogoj, da ni bila pravnomočno obso-
jena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti ali ni bila pravnomočno obsojena 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot tri mesece.

Če torej primerjamo te ureditve v navedenih 
zakonih, se izkaže, da citirana dikcija, oprede-
ljena v Zobr, ne vzdrži resne presoje in se je 
v praksi izkazala za absolutno preširoko, ter 
očitno ustavno neskladno, zlasti izhajajoč iz 
načela enakosti, ki je opredeljeno v 14. členu 
Ustave RS.
Ustava RS v 14. členu (enakost pred zako-
nom) zagotavlja vsakomur enake človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, iz-
obrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino. Vsi pravni subjekti so to-
rej pred zakonom enaki. Gre torej za pravno 
enakost. Načelo enakosti pomeni eno od te-
meljnih ustavnih norm. Pomeni pravico posa-
meznika do zagotovitve enakosti, tako pri po-
stavljanju kot tudi pri uporabi prava (enakost 
v zakonu in enakost pred zakonom). Skupaj z 

• obsojen na nepogojno zaporno kazen za 
kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju 
več kot treh mesecev.

Na podlagi tega se prekine delovno razmerje 
pripadniku za vsako pravnomočno obsodbo, 
ki se preganja po uradni dolžnosti in to ne 
glede na izrečeno kazen – bodisi da je denar-
na ali zaporna ali celo samo pogojna kazen. 
Po drugi točki pa sledi prenehanje delovnega 
razmerja pripadniku v primeru obsodbe za 
kakšno drugo kaznivo dejanje (torej tisto, ki 
se preganja na predlog oškodovanca oziroma 
prizadete osebe), vendar pod pogojem, da mu 
je izrečena zaporna kazen v trajanju več kot 
treh mesecev.
Sledeč določbi sedmega odstavka 88. člena 
ZObr lahko delavcu, ki poklicno opravlja voja-
ško službo oziroma če kot civilna oseba dela v 
vojski, preneha delovno razmerje za popolno-
ma vsako storjeno kaznivo dejanje, za katero 
je bil storilec pravnomočno obsojen, ne glede 
na stopnjo kazenske odgovornosti (naklep ali 
malomarnost) ter ne glede na vrsto in višino 
izrečene kazenske sankcije. 
Odpuščeno naj bi bilo 14 delavcev, načrtuje 
pa se odpuščanje še 60 do 70 delavcev, ki so 
bili spoznani za krive kaznivega dejanja pov-
zročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 
členu 325/I KZ, za kar jim je bila izrečena zgolj 
denarna kazen.
Prometno nesrečo lahko povzroči vsakdo od 
nas, pa tudi če gre za malomarnost, je po-
trebno oceniti ali je ta pripadnik resnično tako 
nevaren družbi oziroma organizaciji kot je Slo-
venska vojska, da bi mu morali prekiniti delo-
vno razmerje. Slovenska vojska  bi zato morala 
navesti, katera kazniva dejanja so  tako nevar-
na, da bi bilo potrebno pripadniku Slovenske 
vojske prekiniti delovno razmerje. 
V praksi se je dikcija 5. alinee tretjega odstav-
ka 88. člena Zakona o obrambi, da kdor želi 
poklicno opravljati vojaško službo, mora izpol-
njevati tudi pogoj, da ni bil pravnomočno ob-
sojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, izkazala za absolutno pre-
široko in za očitno ustavno neskladno. 
Citirana dikcija je  preširoka ter v očitnem ne-
skladju s splošnimi pravnimi načeli, še zlasti, 
če jo primerjamo z ureditvijo v drugih zako-
nih:
• Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljeva-

nju: ZDR) določa, da delodajalec delavcu 
lahko izredno odpove pogodbo o zaposlit-

PRAVNI NASVET
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načelom pravne države in z načelom socialne 
države pomeni udejanjanje načela pravičnosti 
v Ustavi.
Splošno načelo enakosti prepoveduje, da bi 
neko skupino oseb v primerjavi z drugimi na-
slovniki katerekoli pravne norme brez stvarne-
ga razloga obravnavali drugače. O tem, ali je 
stvarni razlog podan, je treba opraviti preizkus 
z vidika načela sistemske upravičenosti, stvar-
ne zakonitosti in pravilnosti posledic, pa tudi 
glede tipske upravičenosti. V primerih, ko pra-
vne norme posegajo poleg načela enakosti še 
na področja drugih človekovih pravic, se pro-
stemu preudarku zakonodajalca in elementu 
njegovega tovrstnega zakonodajalnega ureja-
nja postavljalo bistveno ožje meje.

Pravna enakost, kot imenujemo tudi enakost 
pred zakonom, je torej eno izmed temeljnih na-
čel demokratične in pravne države. Ustava na-
vaja tudi najznačilnejše osebne okoliščine, po 
katerih se posamezniki razlikujejo med seboj 
in kljub katerim so vedno enaki pred zakonom. 
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake 
človekove pravice in temeljne svoboščine.
Načelo pravne enakosti torej zavezuje vse 
državne organe, zlasti pa upravne in sodne 
organe, ki uporabljajo zakone in druge sploš-
ne pravne akte v individualnih in konkretnih 
primerih. Pri uporabi prava se enakost izraža 
v tem, da pri obravnavanju istovrstnih prime-
rov in odločanju o takih primerih veljajo iste 
splošne in abstraktne norme. Enakost pred za-
konom jamči ustava tudi z določbo o enakem 
varstvu pravic, ki je opredeljeno v 22. členu 
Ustave RS.
Cilj predloga zakona o dopolnitvi ZObr je torej 
slediti načelu enakosti, opredeljenega v 14. 
členu Ustave RS in s tem zagotavljati primerljiv 
položaj delavcem, ki poklicno opravljajo voja-
ško službo ali kot civilne osebe delajo v vojski, 
z ostalimi skupinami javnih uslužbencev.
Primerjalna pravna ureditev tega vprašanja 
kaže, da denarna in zaporna kazen za kaznivo 
dejanje, storjeno iz malomarnosti, ne bi smela 
biti nikoli ovira niti za sklenitev, niti ne vzrok 
za prenehanje delovnega razmerja v Slovenski 
vojski.
Zakaj sindikat MORS (SMO) ni posredoval že 
ob sami uveljavitvi zakona o obrambi, ni zna-
no, zagotovo pa je imel veliko mehanizmov, da 
bi to storil in s tem preprečil prekinitev delo-
vnega razmerja posameznim pripadnikom 
Slovenske vojske. Vsak pripadnik, ki mu je bilo 
prekinjeno delovno razmerje iz navedenih raz-
logov, mora vložiti tožbo na pristojno sodišče 
in s tem zahtevati pravice, ki mu jih zagotavlja 
tudi Ustava RS.

V kolikor imate vprašanja mnenja, 
predloge glede pravne problematike, 
lahko posredujete na naslov: SVOZ, 
Vojkova cesta 55, Ljubljana

PRAVNI NASVET

I. KULTURA
Odbor za kulturo vas vabi
V letošnji gledališki  sezoni 2005/2006 ima SVOZ nekaj abonmajskih 
kart za ogled posamezne prireditve in sicer v SNG DRAMI (abonma 
Predpremiera), SNG OPERA IN BALET (abonma REPRIZA)  in MGL 
(abonma E).  

Na  intranet staneh SVOZ so objavljeni sporedi in urniki predstav, 
prav tako pa vas mesečno obveščamo po Outlooku.

Več informacij za prevzem kart dobite pri Ireni MOČNIK, telefon 
(01) 471- 2409. 

II. ŠPORT IN REKREACIJA
Športni dogodki SVOZ
Odbor za šport in rekreacijo bo v zimskem času organiziral različne 
prireditve in  ugodnosti za člane sindikata:
* tečaj smučanja za odrasle ( v januarju),
* nočno sankanje,
* tečaj smučanja in deskanja za otroke med zimskimi počitnicami,
* odprto prvenstvo ministrstva v VSL,
* tečaj teka na smučeh 
Poleg tega pa vam nudimo tudi druge ugodnosti pri nakupu 
smučarskih kart, v fitnes centrih, v zdraviliščih in kopališčih.
Vse informacije so vam na voljo na intranetnih straneh SVOZ in pri 
vaših sindikalnih zaupnikih.

III.  TRGOVINA IN STORITVE
Kot član SVOZ imate tudi različne ugodnosti v trgovinah in 
pri drugih storitvah:
– po cenejših in dostopnejših cenah lahko nakupujete kot član 
sindikata v trgovinah Alpina, butik Špela, Emporium, Harvey 
Norman, Hervis, Labod, Svilanit;
– prav tako so vam na voljo druge storitve pri avtopralnici Diminas, 
mobilni telefoniji Debitel, turistični agenciji Natura viva, pri optiku 
Krstič ...

Vse informacije so vam na voljo na intranetnih straneh SVOZ in pri 
vaših sindikalnih zaupnikih.

ČLANSKE UGODNOSTI
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POGOVOR

Pogovor z odvetnikom 
Mirom Senico

Koliko časa že sodelujete s Sindikatom vojske, obrambe in zaščite?
S SVOZ-om sodelujemo že od ustanovitve sindikata, torej nekaj več kot leto dni, pogodba o 
sodelovanju je bila podpisana 17. 11. 2004.

Sodelujete še s kakšnim sindikatom ali kakšno skupino, kolektivom, ki se obrača 
na vas s pravnimi problemi? 
Naša pisarna je večkrat zastopala sindikate v podobnih zadevah, kot so zadeve, v katerih 
zastopa člane SVOZ-a. Obstaja namreč že dvajset let, tako da smo si nabrali kar nekaj 
izkušenj z zastopanjem združenj ali skupin s podobno naravo, denimo združenja stanovalcev, 
združenja oškodovancev, v katerih se zadeve rešujejo podobno.

Koliko je bilo vseh zadev, v katerih so bile stranke člani SVOZ-a, ki jih je vaša 
odvetniška pisarna v tem času prevzela?
SVOZ je zelo velik sindikat (trenutni 1400 – op. a.) in v kratkem času, enem letu, to je namreč 
pravno gledano kratek čas, smo sprejeli v naši pisarni že več kot sto članov sindikata, od 
katerih smo prevzeli v obravnavanje 90 odstotkov vseh zadev. V desetih odstotkih zadev pa 
se je po našem svetovanju, da pritožba ni smiselna, član SVOZ-a tudi sam tako odločil.

Se obračajo člani SVOZ-a na vas tudi v zasebnih pravnih zagatah?
V naši pogodbi je tudi zapisano, da bomo pravno svetovali strankam, ki imajo zasebno 
težavo. Stranka dobi v tem primeru popust (25 odstotkov – op. a.). Nekateri člani SVOZ-a so 
se obrnili na našo pisarno tudi glede zadev, ki niso v povezavi z delovnopravnimi razmerji, 
vendar je odstotek teh zadev v primerjavi z delovnopravnimi zadevami zanemarljiv.

Kaj predstavlja glavnino delovnopravnih tožb članov SVOZ-a in kako se rešujejo?
Glavnino še vedno predstavljajo tožbe zaradi nedoločitve dodatkov po 9. členu uredbe in 
107. členu Zakona o obrambi, kar pa nikakor ne zmanjšuje pomena drugih zadev Veliko 
zadev je še v presoji pri delodajalcu, to je Ministrstvu za obrambo.  Vsem nam je v interesu, 
da se problemi rešujejo mirno in sporazumno. V drugih se čaka na obravnavo pred sodiščem, 
trenutno pa so štiri zadeve v presoji pri Višjem delovnem in socialnem sodišču. 

Kako je takrat, ko prihajajo člani sindikata z neutemeljenimi zahtevki?
Prihajajo tudi člani z neutemeljenimi zahtevki. V takih primerih se s stranko pogovorimo 
in ji svetujemo, da spor ne bi bil smiseln. Praviloma člani naše argumente razumejo in jih 
upoštevajo. V nasprotnem primeru se povežemo z gospo Murenčevo in to sodelovanje je 
izredno korektno in učinkovito. Ona premosti tudi stisko teh ljudi, ko jim povemo, da je 
zahtevek neutemeljen. Tudi sicer je komunikacija in sodelovanje s sindikatom zelo dobro, 
korektno in učinkovito.

Se v prihodnosti morda obetajo ostrejša zunajzakonska določila glede 
delovnopravnega položaja delavcev? Bi bilo pametno, da se zaposleni morda 
tega zavedajo že sedaj?
Slovenija ima določene pravice zagotovljene že v ustavi. Če se zakon spremeni, se lahko 
spremeni tako, da velja za naprej, ne za nazaj. V primeru, da bi bila sprejeta strožja pravila 
glede odpuščanja delavcev in v drugih zadevah, se temu ni mogoče upirati, če bodo v 
postopkih pravila spoštovana. Upirati se je mogoče tistim odločitvam, ki so speljane mimo 
zakona, iz malomarnosti ali kateregakoli drugega razloga. Torej v primeru, da so kršena 
zakonska določila, tako glede postopka kot glede vsebinskih odločitev, se je seveda potrebno 
upreti. 

Sindikat vojske, obrambe 
in zaščite (SVOZ) svojim 
članom omogoča pokritje 
celotnih stroškov za pravno 
svetovanje in zastopanje, 
kadar se v delovnopravnih 
zadevah obrnete na 
Odvetniško pisarno Miro 
Senica in odvetniki.

Že dobro leto 
sodelovanja z 

Odvetniško 
pisarno Senica

Kaj je treba storiti, ko se 
odločite, da boste poiskali 
pravno pomoč?

Že ob prvem klicu je treba navesti, 
da ste člani SVOZ-a! Kontaktna 
oseba za delovnopravne zadeve 
pri odvetniku je odvetnica Ljuba 
Zupančič Čokert.
Stroške za pravno svetovanje in 
zastopanje za člane krije sindikat. 
Pri pravnem zastopanju v osebnih 
zadevah sindikat zagotavlja 25 
% popusta na ceno odvetniške 
storitve.
• Član mora pred obiskom 

odvetnika izpolniti in potrditi 
obrazec za pravno pomoč,

• potrebuje še izkaznico SVOZ ali 
potrdilo o članstvu, ki ne sme 
biti starejše od 60 dni.

Sindikat vojske, obrambe in zaščite 
sodeluje z Odvetniško pisarno Miro 
Senica in odvetniki že dobro leto, 
pogodba je bila namreč podpisana 
17. 11. 2004. V njihovi pisarni 
so sprejeli že več kot sto članov 
sindikata, od katerih so prevzeli v 
obravnavanje 90 odstotkov vseh 
zadev. V desetih odstotkih zadev 
pa se je po njihovem svetovanju, da 
pritožba ni smiselna, član SVOZ-a 
tudi sam tako odločil.

Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 252 80 00, telefaks: (01) 252 80 80
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Po dolgih 11 urah nočne vožnje 
z avtobusom smo prispeli v Be-
ograd. Seveda je najprej sledil 
ogled mesta: Kalamegdan, De-
dinje, Narodni muzej, mogočna 
pravoslavna cerkev Sv. Save in 
druge mestne znamenitosti. Po-
poldan smo prosti čas izkoristili 
za pokušino okusnih čevapčičev 
in za mini šoping po mestu. Več-
erjo s pravimi trobentači so nam 
pripravili na splavu, kjer smo lah-
ko tudi zaplesali in se zabavali ob 
južnjaških ritmih.
Naslednji dan smo se po obilnem 
zajtrku ponovno odpravili v me-
sto. Zapeljali so nas blizu tržnice 
in bolšjega trga, da smo lahko 
zapravili dinarje, ki so nam osta-
li od žuriranja prejšne noči. Še 
skok v boemsko četrt Skadarlijo 
na dobro kosilo ter nazaj proti 
Sloveniji.

Osvojili smo Krn 
Zadnji konec tedna v septembru smo se člani Sindikata SVOZ podali na 
izlet v Krnsko pogorje. 
V soboto, 24. septembra, smo se odpravili na pot preko Vršiča do izvira 
Soče, si ogledali Soška korita in se spustili v dolino Lepene do doma Kle-
menta Juga (700 m). Pot smo nadaljevali po nekdanji mulatjeri do doma 
pri Krnskem jezeru (1385 m) in prenočili v lepo urejeni planinski koči.
Naslednji dan, v nedeljo, smo hodili v visokogorju, delno po markiranih 
poteh, nekaj pa po starih vojaških poteh soške fronte. Šli smo mimo Krn-
skega jezera čez planino na Polju, čez Prag na Batogniško sedlo do vrha 
Batognice (2164 m), proti zavetišču pod Krnom in naprej na vrh Krna. Z 
vrha smo se vrnili v Drežnico in si tam ogledali še mali vojni muzej soške 
fronte, ki ga je uredil Mirko Kurinčič. 
Vso pot smo uživali v čudovitem vremenu. Spremljali so nas gorski 
vodniki Boštjan Kostajnšek, Janez Levec in Jure Noč, ki so nam pripravili 
tudi traso poti. Naša pot je bila po zaslugi njihovega truda za nas zelo 
varna in prijetna, za kar se jim še posebej zahvaljujemo. Zahvala gre tudi 
potrpežljivemu vozniku Vinku Mahnetu iz Poveljstva sil SV, kjer so nam 
omogočili prevoz. 

Skok 
v Beograd

Uredniški odbor SVOZ:
Nataša Fortuna
Jerica Pavšič
Boštja Korelc
Marko Pišlar
Ljubo Štampar

Lektoriranje:
Zlatka Rabzelj

Fotografija na naslovnici:
Bruno Toič



Snežno odejo, 
ki božič v belo ovije, 

igrive zvezde, 
da silvestrovo zasije, 

v družbi domačih urice vesele, 
toplo ognjišče, 

ko zunaj mraz brije, 
debelo luno, 

ki se na glas smeji, 
najlepši prvi teloh, 

ko po pomladi zadiši, 
toplo majsko sonce, 

ki pobarva lica bleda, 
vonj čarobnih trav, 

ko se poletni dan z večerom gleda,
potep z umetnikom, 
ki riše zlato jesen,

praznično obloženo mizo, 
ko pride Martin…

 
in druge v neskončnost prepletene 

trenutke sreče 
vam želi SVOZ 


