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Zadeva: Mnenje SVS k ponovnemu novemu predlogu Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi 

  formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede  
  

 

Zveza: Po e-pošti dne 24.12.2018 prejet ponoven nov predlog Uredbe  

 

 

Spoštovani. 

 

 

Z elektronskim sporočilom ste nam ponovno posredovali nov predlog Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske v plačne razrede, v 

nadaljevanju Uredba. Gre za nov predlog Uredbe, ki ni usklajen s socialnimi partnerji, niti z njimi ni 

bil usklajevan. 

 

Na podlagi 100.b člena Zakona o obrambi in 11. člena pogodbe med Ministrstvom za obrambo in SVS 

vam brez dolžnega usklajevanja podajamo mnenje k prejetemu predlogu Uredbe. 

 

 

K predlagani Uredbi podajamo negativno mnenje in umikamo z dne 6.12.2018 podano pozitivno 

mnenje. 

 

 

Obrazložitev. 

 

S ponovno predlagano, s sindikati neusklajeno novo Uredbo, se ne odpravljajo v preteklosti 

vzpostavljene anomalije pri plačah pripadnikov Slovenske vojske in se ponovno ohranja porušena 

vojaška hierarhija v Slovenski vojski tudi s plačami. 

 

Porušena vojaška hierarhija je jasno razvidna iz priloge, ki smo jo pripravili v SVS. 

 

Pripravljena neusklajena Uredba s socialnimi partnerji ponovno arbitrarno enostransko ureja 

plače v Slovenski vojski in ohranja julija lani vzpostavljene nove anomalije. Ob zatečenih razmerah 

znotraj enotnega plačnega sistema, za katerega že velja splošno mnenje da ni več enoten, bi se plače v 

Slovenski vojski s prvotno pripravljenim predlogom Uredbe z dne 4.12.2018 sistemsko in vojaški 

organizaciji primerno uredile, z novim – ponovnim predlogom Uredbe pa se ne bodo uredile.  

 

Še vedno menimo tudi, da ureditev v SZPJS o urejanju plač v Slovenski vojski z Uredbo vlade ni dobra 

in da bi jo bilo potrebno spremeniti. Pravica do kolektivne pogodbe za pripadnike Slovenske vojske 

ni omejena in zato menimo, da bi za urejanje plač v Slovenski vojski bilo najprimerneje skleniti 

kolektivno pogodbo za pripadnike Slovenske vojske, saj bi se le z njo lahko ustrezno ovrednotile vse 

posebnosti zahtevnega in težkega vojaškega poklica, ki ni primerljiv z ostalimi poklici v javnem 

sektorju in javnimi uslužbenci. 



Opozarjamo še, da ne držijo vaše navedbe v spremnem dopisu k ponovni novi uredbi, saj se v novem 

predlogu ne črta eden plačni razred le vojaškim uslužbencem od I. do VIII. razreda, ampak se eden 

razred črta tudi nazivu Štabni praporščak in Višji štabni praporščak. V SVS ne vemo ali je to narejeno 

namenoma ali iz malomarnosti, v vsakem primeru pa to ni sprejemljivo, še posebej zato, ker nas na te 

spremembe niste opozorili. Eanko ni sprejemljivo razlikovanje statusa polovice vojaških uslužbencev 

od I. do VIII. razreda napram primerljivim činom in predvsem zato podajamo negativno mnenje.  

 

Ob tem ne moremo mimo ugotovitve, da se je črtalo eden plačni razred vsem vojaškim uslužbencem 

pod IV. razredom, tistim, ki so tega bolj potrebni od tistih v in nad IX. razredom. Ob tem ne moremo 

mimo občutka, da so pripravljavci uredbe, pravniki z nazivi vojaških uslužbencev IX. in višje, 

poskrbeli zase in v ponovnem predlogu Uredbe zadržali plačne razrede iz prvotnega predloga Uredbe 

z dne 4.12.2018, saj gre za njihove plače. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

– Pregled plač osnovnih delovnih mest do 1.7.17,  

do 31.12.18, po 1.1.19, po 1.11.19 in po 1.9.20 v SV 

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovniku; 

– ministru za obrambo; 

– zaupnikom SVS; 

– članom in zainteresirani javnosti z objavo na spletu; 

– s spremnim dopisom in obrazložitvijo:  

− predsedniku vlade; 

− članom vlade. 
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