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

  formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede  
  

 

Zveza: Po e-pošti dne 31.12.2018 prejet ponoven tretji predlog Uredbe  

 

 

Spoštovani. 

 

 

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

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

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

ni bil usklajevan, niti nismo prejeli odgovora na naše mnenje k novemu drugemu predlogu Uredbe z 

dne 24.12.2018 in prav tako nismo drugega predloga usklajevali. Kot izhaja iz sporočila za javnost 

Vlade RS z dne 31.12.2018 je tretji predlog Uredbe že bil sprejet na Vladi RS, torej prej, preden smo 

ga prejeli v mnenje, še isti dan je Uredba kot sprejeta bila tudi že objavljena v Uradnem listu RS. 

 

Uvodoma opisan način sprejemanja Uredbe Vlade RS, ki ima naravo splošnega akta delodajalca ni 

sprejemljiv in je nezakonit. V postopku sprejemanja Uredbe je bil kršen 11. člena Pogodbe med 

Ministrstvom za obrambo in SVS,  100.b člena Zakona o obrambi in 26. člen Zakona o javnih 

uslužbencih ter 10. člen Zakona o delovnih razmerjih. Predlog Uredbe je bil sprejet preden smo ga 

sprejeli v mnenje. Kot določajo v tem odstavku navedeni kršeni predpisi, določajo tudi dolžno 

upoštevanje mnenja reprezentativnega sindikata in v primeru neupoštevanja mnenja določajo dolžno 

usklajevanje predloga z reprezentativnim sindikatom, pred tem pa mora biti podan razumen rok (!) 

za oblikovanje mnenja, ki ga v primeru sprejemanja tretjega predloga Uredbe sploh ni bilo, saj je Uredba 

bila sprejeta preden jo je SVS prejel v mnenje. V primeru sprejemanju Uredbe so bile določbe pozitivnih 

predpisov, ki določajo sprejemanje aktov kot je Uredba grobo kršene, gre za nezakonito ravnanje in 

grobo teptanje pravic zaposlenih v Slovenski vojski. 

 

Ne glede na že navedeno vam na podlagi 100.b člena Zakona o obrambi in 11. člena pogodbe med 

Ministrstvom za obrambo in SVS, brez dolžnega usklajevanja, podajamo mnenje k prejetemu predlogu 

Uredbe. 

 

K predlagani Uredbi podajamo negativno mnenje. 
 

Pozitivno mnenje z dne 6.12.2018 (na prvi predlog Uredbe) smo že umaknili z negativnim mnenjem 

k predlogu Uredbe, ki smo vam ga podali 27.12.2018 in pri umiku pozitivnega mnenja vztrajamo. 

 

 

Obrazložitev. 

 

S ponovno predlagano, s sindikati neusklajeno novo tretjo 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 in se porušena vojaška hierarhija napram drugemu 

predlogu Uredbe še poglablja oz. povečuje. 



Porušena vojaška hierarhija in nesprejemljive uvrstitve vojaških uslužbencev napram činom so 

jasno razvidne iz prilog, ki smo jih pripravili v SVS. Priloge s pregledom veljavnih plač v Slovenski 

vojski in primerjavo treh predlogov Uredbe ter Sporazuma in Dogovora, ki so ga sprejeli sindikati, 

ki niso reprezentativni v dejavnosti obrambe in se je uveljavil s KPJS z neustavnim kvorumom.  

 

V spremnem dopisu navajate, da so vnesene spremembe v tretjem predlogu Uredbe izvedene na podlagi 

Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev oziroma Dogovora o plačah in drugih stroških dela v 

javnem sektorju. Z nobenim od navedenih aktov ni soglašal nobeden od v dejavnosti obrambe 

reprezentativnih sindikatov, ravno za tako sprejete akte je Ustavno sodišče v svoji Odločbi št. U-I-

249/10 z dne 15.3.2012 obrazložilo, da jih omogoča neustaven kvorum, saj oba akta veljata za 

dejavnost iz katere ju ni podpisal nobeden od reprezentativnih sindikatov iz te dejavnosti, obrambe. 

Dvoletni rok za odpravo neustavnega kvoruma je iztekel že pred več kot štirimi leti, a vlada 

neustavnosti še do danes ni odpravila in še kar neustavno določa plače javnim uslužbencem, 

predvsem pripadnikom Slovenske vojske. Torej gre tudi za neustavno pravno podlago za sprejem 

predlagane Uredbe, saj Sporazuma in Dogovora ni podpisal nobeden od reprezentativnih 

sindikatov v dejavnosti obrambe. 

 

Nikakor ni sprejemljivo razlikovanje statusa vojaških uslužbencev napram primerljivim činom po 

Uredbi o vojaških uslužbencih, kot ste sami obrazložili ob podanem prvem predlogu Uredbe dne 

4.12.2018, in tudi zato podajamo negativno mnenje.  

 

Pripravljena neusklajena Uredba s socialnimi partnerji ponovno arbitrarno enostransko ureja 

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

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

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

organizaciji primerno uredile, z novim – ponovnim, že tretjim 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. 

 

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 Slovenski vojski 

– Pregled povišanj plač osnovnih delovnih mest v Slovenski vojski  

po stavkovnem sporazumu Koordinacije stavkovnih odborov - KSO 

 

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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