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Datum:   22.1.2018 

 

Ministrstvo za javno upravo 

Boris KOPRIVNIKAR, minister za javno upravo 

vodja posebne vladne pogajalske skupine 

 

Ministrstvo za obrambo 

mag. Miloš Bizjak, državni sekretar 

član posebne vladne pogajalske skupine 

 

 

Zadeva: Usklajevanje zahtev reprezentativnih sindikatov na področju obrambe 

  z vlado zaradi prepovedi stavke  
 

Zveza:  Sprejet sklep vlade na 164. seji 18.1.2018 o usklajevanju za področje obrambe 

Poziv k dialogu in sprejem predstavnikov Sindikata vojakov Slovenije z dne 18.1.2017 

Že podane zahteve SVS, opisano in v prilogah 

 

 

Spoštovani. 

 

Z dopisom – pozivom navedenim v zvezi, poslanim v vednost tudi ministrici za obrambno Andreji 

Karič, smo 18.1.2017 pozvali predsednika Vlade RS Mira Cerarja, da nas sprejme, ker vojaške osebe 

ne smejo stavkati. Isti dan je Vlada RS na svoji 164. seji sprejela sklep, da se bo glede zahtev 

reprezentativnih sindikatov na področju obrambe, za katere velja prepoved stavke, usklajevala v okviru 

izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah drugih sindikatov. 

 

Sindikata vojakov Slovenije je svoje zahteve, kot izhaja iz opisanega v nadaljevanju in še niso usklajene, 

že podal. Vam že podane zahteve, ki jih prilagamo, so zahteve Sindikata vojakov Slovenije, ki jih je še 

potrebno uskladiti na podlagi 18.1.2017 sprejetega sklepa Vlade RS, saj o njih še ni bilo usklajevanja 

oz. ni prišlo do rešitev s katerimi bi mi soglašali. Zaradi neizpolnjenih zahtev in neusklajeno sprejetih 

aktov bi Sindikat vojakov Slovenije nedvomno stavkal, ker mu je pa to prepovedano, kot govori v zvezi 

naveden sklep Vlade RS, pričakujemo, da nas boste pozvali k usklajevanju o že podanih naših 

zahtevah, ki jih prilagamo.  

 

Že podane zahteve Sindikata vojakov Slovenije za usklajevanje: 

 

Na podlagi sklepa Vlade RS št. 02402-1/2017/24 z dne 24.4.2017, s katerim je vlada določila izhodišča 

za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o aneksih h kolektivnim pogodbam oziroma 

spremembah uredbe zaradi odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem 

sistemu javnega sektorja, ste nam z dopisom Izhodišča za usklajevanja z reprezentativnimi sindikati na 

področju obrambe o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v plačne 

razrede zaradi odprave anomalij št. 0100-82/2016-23 z dne 26.4.2017 poslali predlog sprememb Uredbe 

o uvrstitvi v formacijske dolžnosti in nazivov v SV v plačne razrede. Kot odgovor smo vam v danem 

roku 9. maja posredovali naše stališče oz. zahteve z dopisom Stališče – zahteva SVS. Do z vaše strani 

napovedanega morebitnega potrebnega usklajevanja ni prišlo. Pred sprejetjem sprememb uredbe ste 

nam z dopisom št.. 007-115/2016-18 z dne 26.7.2017 le v seznanitev poslali predlog Uredbe, ki je bila 

naslednji dan na Vladi RS sprejeta. Ponovno mnenje na dokončen predlog smo vam podali z dopisom z 

dne 11.8.2017: Mnenje SVS k predlogu Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti 

in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede - EVA 2017-1911-0002. 



Z dopisom z dne 16.11.2017 Zahteva Sindikata vojakov Slovenije za odpravo na novo nastale anomalije 

v okviru odprave anomalij enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, smo od Vlade RS zahtevali 

odpravo novo nastalih anomalij. Kot izhaja iz odgovorov, ki smo jih prejeli od Ministrstva za obrambo, 

do sedaj do odprave novih anomalij ni prišlo. 
 

 

 

Sindikat vojakov Slovenije je v okviru pogajanj za Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave 

pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti podal svoj predlog Aneksa št. 3, z 

zahtevami SVS, ki niso bile upoštevane. 

 

 

Že več let opozarjamo in zahtevamo odpravo anomalij, ki rušijo vojaško hierarhijo s plačami, za štiri 

skupine oškodovanih pripadnikov. Zadnji poskus odprave je predstavljalo srečanje oškodovanih 

predstavnikov štirih skupin pripadnikov z ministrico za obrambo 5. julija 2017, anomalije so razvidne 

iz priloženega zapisnika Ministrstva za obrambo št. 101-6/2017-14 z dne 19.7.2017 in so dobro poznane 

odgovornim na ministrstvu.  Kot izhaja iz odgovora, ki smo ga prejeli od Ministrstva za obrambo, do 

sedaj, do odprave največjih anomalij v Slovenski vojski, ki po našem mnenju s plačami grobo rušijo 

vojaško hierarhijo, še ni prišlo. 

 

 
 

S spoštovanjem,  

 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 
 

 Dopis MORS št. 0100-82/2016-23 z dne 26.4.2017: Izhodišča za usklajevanja z reprezentativnimi 

sindikati na področju obrambe o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v 

SV v plačne razrede zaradi odprave anomalij 
 

 Dopis SVS z dne 9.5.2017: Stališče – zahteva SVS  
 

 Dopis MORS št. 007-115/2016-18 z dne 26.7.2017: Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o 

uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede – v seznanitev 
 

 Dopis SVS z dne 11.8.2017: Mnenje SVS k predlogu Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi 

formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede - EVA 2017-1911-0002 
 

 Predlog Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in 

uprave samoupravnih lokalnih skupnosti z zahtevami SVS 
 

 Dopis Sindikata vojakov Slovenije Vladi RS z dne 16.11.2017:  

Zahteva Sindikata vojakov Slovenije za odpravo na novo nastale anomalije v okviru odprave 

anomalij enotnega plačnega sistema v javnem sektorju 
 

 Zapisnik Ministrstva za obrambo št. 101-6/2017-14 z dne 19.7.2017: 

Zabeležka srečanja ministrice za obrambo ge. Andreje Katič s Sindikatom vojakov Slovenije (SVS) 

in predstavniki »prikrajšanih« pripadnikov Slovenske vojske na temo – odprava anomalije rušenja 

vojaške hierarhije s plačami v SV  
 

 

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovnikom; 

– Odbor za obrambo, predsednik. 
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