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nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede - vojaški uslužbenci 

Zveza: Vaš dopis z dne 3. 11. 2017

Spoštovani,

v zvezi z vašim vprašanjem kako je lahko Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) z 
Uredbo o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v 
plačne razrede (Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017 – v nadaljevanju uredba) 
ovrednotila primerljiva delovna mesta vojaških uslužbencev s čini nižje, kot je to veljalo od 
uvedbe vojaških uslužbencev glede na umestitev primerljivih činov, bi pojasnili, da je bilo na 
pogajalski komisiji v okviru pogajanj za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mestih in 
nazivov v javnem sektorju, na zahtevo reprezentativnih sindikatov na področju obrambe in 
ostalih sindikatov javnega sektorja dogovorjeno, da se uvrstitve formacijskih dolžnosti v 
Slovenski vojski, ki se v plačne razrede sicer uvrščajo z uredbo in je za sprejem navedenega 
akta formalno pristojna vlada, usklajujejo na istih pogajanjih kot uvrstitve delovnih mest drugih 
pooblaščenih uradnih oseb, katerih delovna mesta se uvrščajo s Kolektivno pogodbo za 
državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – 
tarifni del. 

Iz navedenega izhaja, da ste kot reprezentativni sindikat na področju obrambe imeli v okviru 
pogajanj možnost predstaviti in uveljaviti svoje zahteve glede sprememb uredbe. Po nam 
dostopnih informacijah na teh pogajanjih oziroma usklajevanjih, razen splošnega predloga 
sindikatov, da se formacijske dolžnosti v Slovenski vojski generalno dvignejo za določeno 
število plačnih razredov, niste izpostavili vprašanja oziroma zahteve glede odprave morebitnih 
anomalij pri formacijskih dolžnostih vojaških uslužbencev. 

Ne glede na navedeno pa bi dodali, da  formacijske dolžnosti vojaških uslužbencev in nazivi, ki 
so primerljivi z nazivi in formacijskimi dolžnostmi, na katerih se je dejansko povečal izhodiščni 
plačni razred, niso bile vključene v pogajanja iz razloga ugotovljene primerljivosti poklicnih 
skupin pooblaščenih uradnih oseb. Posebna pooblastila in odgovornost za vojaške osebe 
določa 50. člen Zakona o obrambi ter Pravila službe v Slovenski vojski. Pri utemeljitvi 
primerljivosti pooblastil in odgovornosti je bila upoštevana predvsem uporaba smrtonosne sile 
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za izvedbo bojnih nalog, uporaba sile, vključno s smrtonosno silo, pri varovanju objektov, 
sredstev in enote, opozarjanje, napotovanje, začasno omejevanje gibanja in sodelovanje pri 
obvladovanju skupin in množic pri širšem varovanju meje ter izvajanje policijskih pooblastil 
izven države. Vojaški uslužbenci imajo na podlagi teh kriterijev primerljiva pooblastila kot vojaki, 
vendar jih praviloma ne izvajajo ali pa le izjemoma.

S spoštovanjem,

mag. Miloš Bizjak
državni sekretar

Poslano:
– naslovniku na e-naslov,
– Kabinet ministrice,
– GŠSV. 
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