
 
 

 Sindikat vojakov Slovenije 

p.p. 56 

2310 Slovenska Bistrica  

Za koga, 
 

za Slovenijo 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
www.sindikatvojakov.si  

 

 
 

       

 

European  Organisation  

of Military Associations 

 

Številka: V-3/2014-1 

Datum:   26. 3. 2014 
 

 

 

Državni zbor Republike Slovenije 
 

Janko Veber, predsednik 
 

 

Vlada Republike Slovenije 
  

Alenka Bratušek, predsednica 
 

 

 

Zadeva: Zahteva za plačevanje odrejenega dela pripadnikom Slovenske vojske 
 

Zveza: Zakon o obrambi (97.e člen) ter Ukaz načelnika Generalštaba in na nižjih ravneh 

 

Spoštovani, 

 

v Sindikatu vojakov Slovenije smo nemočni za dosego z zakonom določene in legitimne pravice do 

ustreznega plačila za odrejeno in opravljeno delo, saj smo storili vse kar je v moči sindikata, ki 

zastopa vojaške osebe, a se delo brez ustreznega plačila nemoteno odreja in opravlja dalje in se zato 

obračamo na vas z zahtevo za ureditev ustreznega plačevanja pripadnikov Slovenske vojske.  

 

Veljavni predpisi ne omogočajo ustreznega plačila za čas, v katerem mora biti delavec, ki dela na 

obrambnem področju, v pripravljenosti za delo na delovnem mestu ali na določenem kraju, 

kakor v 97.e členu določa Zakon o obrambi. Na osnovi omenjenih določil obrambnega zakona je 

februarja 2012 obrambni minister sprejel pravilnik s katerim je odredil plačevanje časa prebitega v 

pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju v višini in kot to določa Kolektivna pogodba 

za javni sektor za čas, ko so javni uslužbenci doma v stalni pripravljenosti, da v primeru potrebe 

pridejo v službo in pričnejo z delom. S tem pravilnikom se je legaliziralo neustrezno plačevanje. 

 

Veljaven sistemski Zakon o delovnih razmerjih v 44. členu jasno določa, da delodajalec mora 

delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje dela. Pred uvedbo danes veljavnega plačnega 

sistema je ustrezno plačilo po Zakonu o obrambi odrejenega časa pripravljenosti na delovnem mestu 

ali določenem kraju bilo ustrezno urejeno s pravilnikom, ki ga je izdal obrambni minister. Od avgusta 

2008 pa plačilo časa v pripravljenosti za delavce na obrambnem področju ni ustrezno urejeno a se 

kljub temu nemoteno odreja dalje, saj tako še vedno določa Zakon o obrambi. 

 

V socialnem dialogu opisane problematike ni možno rešiti, saj pristojen minister in vodja vladne 

pogajalske skupine za Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) dr. Gregor Virant ni pripravljen niti 

prisluhniti. Predstavniki sindikatov obrambnega področja se redno udeležujemo pogajanj, a je odnos 

dr. Gregorja Viranta do nas zaničujoč, saj je nedavno ob začetku razprave o točki dnevnega reda v 

zvezi z opisano problematiko arogantno brez obrazložitve prostor pogajanj zapustil brez obrazložitve. 

Lani julija je vladna stan predlagala v sprejem aneks št. 7 h KPJS, a ga je pred nedavnimi pogajanji 

sama spremenila tako, da je ponujeno dosti manj ugodno od v začetku ponujenega in, da se zato drugi 

sindikati zagotovo nebi strinjali z predlagano rešitvijo. Skratka, nepošten sistem pogajanj za KPJS, 

katerega smo vam že podrobno opisali sindikatom, ki zastopajo manj številčne poklice ne omogoča 

pravičnega socialnega dialoga in v takšni nerešljivi situaciji smo se znašli sindikati obrambnega 

področja, za katere velja, da stavke ne smejo organizirati, saj je ta vojaškim osebam prepovedana. 

 



V Sindikatu vojakov Slovenije smo dve leti opozarjali na ponovno tukaj izpostavljeno, nato smo 

podali prijavo na inšpektorata za javno upravo in obrambo v letu 2011. Pristojen inšpektorat za plače 

javnih uslužbencev še do danes ni opravil prepotrebnega nadzora kljub našemu večkratnemu 

interveniranju in pisnemu zagotovilu, da bo nadzor izveden. Ne želimo vam vsega dokazovati, ker je 

tega preprosto preveč, prilagamo vam le eno od mnogih obvestil, ki smo jih prejemali ob opozarjanju 

na neizveden prepotreben nadzor. Prilagamo tudi pregled vsega storjenega do sedaj s strani Sindikata 

vojakov Slovenije in v kolikor želite vpogled lahko vse podkrepimo z dokumenti na vašo željo. 
 

Odbor za obrambo je v mesecu decembru obravnaval problematiko socialnega položaja zaposlenih v 

vojski in očitno je tudi ta seja minila v prazno, saj se nič ni spremenilo, vlada je po našem mnenju celo 

dobila nov zagon za neukrepanje ter neurajanje odprtih zadev, saj ji je kot kaže glavno in zelo 

učinkovito orožje zavlačevanje. V okviru pogajanj za KPJS bi se po zadnjem predlogu vladne 

pogajalske strani naj ustanovila delovna skupina, ki bi naj proučila ustreznost plačevanja pripadnikov 

Slovenske vojske in ostalih javnih uslužbencev za čas prebit v pripravljenosti na delovnem mestu ali 

določenem kraju. Po našem mnenju ne more "ad-hoc" delovna skupina ugotavljati nekaj, kar pristojni 

inšpektorat ne izvede. Državni zbor v vlogi zakonodajalca in nadzornega organa vladi bi moral 

zagotoviti ureditev ustreznega plačevanja v zakonu določenega in odrejenega dela, ki ga določa 

obrambni zakon in to ne glede na sistem plač v javnem sektorju.  
 

Če se pripadnikom Slovenske vojske ne priznava pravica do kolektivne pogodbe in do stavke je po 

našem mnenju zakonodajalec in vlada dolžna zagotoviti ustrezno plačilo odrejenega dela in te 

odgovornosti nebi smela prepuščati socialnemu dialogu, saj pravice do glavnih elementov socialnega 

dialoga, torej kolektivne pogodbe in stavke, sindikatom obrambnega področja ne priznava. 
 

Zato od Državnega zbora in Vlade zahtevamo, da uredi plačevanje pripadnikov Slovenke vojske 
nemudoma in to neodvisno od kolektivne pogodbe za javni sektor, kakor so določene plače za 

pripadnike Slovenske vojske in v kolikor se k reševanju tukaj izpostavljenega ne bo na ustrezen način 

pristopilo takoj, bo Sindikat vojakov Slovenije pozval vse sindikate, ki delujejo na obrambnem 

področju ter državljanke in državljane Slovenije k organizaciji in izvedbi protestnih shodov 

pred vladno palačo in parlamentom vse do ureditve nepoštenega plačevanja in prenehanja 

zaničevanja slovenskih vojakov. Pripadnike Slovenske vojske pa bo pozval k vlaganju individualnih 

tožb za plačilo opravljenega in neustrezno plačanega v zadnjih petih letih. 
 

S spoštovanjem, 

 

 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 
 

 
Prilogi: 
 

– Dopis inšpektorata za javno upravo št. 0613-35/2011/14 z dne 19. 11. 2012 

– Pregled s strani Sindikata vojakov Slovenije storjenega za pripadnike Slovenske vojske  

zaradi neurejenega plačevanja odrejenega in opravljenega dela 
 

Poslano z e-pošto: 
 

– naslovnikom, Odbor za obrambo DZ RS; 

– pogajalcem za KPJS; 

– parlamentarnim poslanskih skupinam in parlamentarnim strankam; 

– sindikatom, zvezam in konfederacijam; 

– Ministrstvo za obrambo; 

– Generalštab Slovenske vojske; 

– Vrhovni poveljnik Slovenske vojske; 

– Zveza slovenskih častnikov; 

– arhiv. 
 

Obveščanje javnosti in članov SVS z objavo na spletnih straneh. 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO

INŠPEKTORAT ZA JAVNO UPRAVO

Župančičeva 6, 1000 Ljubljana www.iju.gov.si
E: gp.iju@gov.si
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Sindikat vojakov Slovenije
Ob parku 4

2310 Slovenska Bistrica

PredsednikSVS@sindikatvojakov.si

Številka: 0613-35/2011/14
Datum:  19. 11. 2012

Zadeva: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih 
pogodb in splošnih aktov delodajalca

Zveza: Vaša elektronska pošta z dne 11. 11. 2012

V zvezi z vašo prošnjo za informiranje o poteku inšpekcijskega nadzora v zvezi z obračunavanjem 
nadur Sindikata vojakov Slovenije z dne 11. 11. 2011, vam sporočamo, da smo s strani Ministrstva za 
obrambo, Generalštaba Slovenske vojske, že prejeli zahtevano dokumentacijo. Žal zaradi zahtevnosti 
in obsežnosti že obravnavanih zadev, nadzora v Ministrstvu za obrambo, Generalštabu Slovenske 
vojske, še nismo opravili.

Predvidevamo, da bomo inšpekcijski nadzor v Ministrstvu za obrambo, Generalštabu Slovenske 
vojske opravili v prvih mesecih prihodnjega leta in vas v skladu s 43.b členom Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10,  59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11, 
110/11 – ZDIU12, 27/12 – Odl. US in 40/12 - ZUJF) po opravljenem inšpekcijskem nadzoru o 
ugotovitvah obvestili. 

Lepo pozdravljeni,

mag. Saša Bole
inšpektorica višja svetnica

Vročiti:
- PredsednikSVS@sindikatvojakov.si
- domen.bizjak@gov.si
- gp.mpju@gov.si
- adam.sisernik@gov.si
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Pregled s strani Sindikata vojakov Slovenije storjenega za pripadnike Slovenske vojske 

 

zaradi neurejenega plačevanja odrejenega in opravljenega dela 

 

zap. 

št. 
datum storjeno rezultat 

1.  
od  

avgusta 2008 

Opozarjanje sindikatov obrambnega področja in Ministrstva za 

obrambo na to, da nov plačni sitem ukinja možnost plačevanja z 

Zakonom o obrambi določenih vrst dela na obrambnem področju 

Ministrstvo za javno upravo ne upošteva opozoril in 

KPJS niti ZSPJS ne omogočata plačevanja dela, ki ga 

Zakon o obrambi določa 

2.  18. 02. 2010 

Javni poziv Sindikata vojakov Slovenije k dostojnemu plačilu 

pripadnikov Slovenske vojske 

Na poziv predsednika Republike Slovenije in Komisije za 

peticije DZ smo prejeli Odgovor MORS, odgovor ne 

rešuje situacije in priznava nemoč MORS-a 3.  

01. 06. 2010 

odgovor  

MORS 

4.  

03. 09. 2011 
Prijava napačno obračunanega opravljenega dela pripadnikov 

Slovenske vojske inšpektoratoma za javno upravo in obrambo 

IRSO – ugotovljeno je bilo, da je odrejanje in opravljanje 

dela zakonito, o plačilo ni opredelitve 

5.  
IRJU – odločeno da se nadzor izvede, kljub večkratnemu 

opozarjanju ni bil izveden do danes marca 2014  

6.  15. 11. 2012 
Sprožen kolektivni spor na Delovnem in socialnem sodišču zaradi 

neustreznega plačevanja  

Na prvi stopnji je spor SVS izgubil, pravdni postopek je 

še v teku, trenutno na višjem sodišču* 

7.  27. 02. 2013 
Sprejet Pravilnik o načinu obračuna in izplačila nekaterih stroškov 

dela in nadomestilu selitvenih stroškov 

Legalizacija neustreznega plačevanja kot posledica 

sproženega kolektivnega spora 

8.  18. 03. 2013 

Sprožen kolektivni spor na Delovnem in socialnem sodišču zaradi 

nezakonitih določil 27. 02. 2013 sprejetega pravilnika o 

plačevanju pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju  

Na prvi stopnji je spor SVS izgubil, pravdni postopek je 

še v teku, trenutno na višjem sodišču* 

 

* - oba kolektivna spora sta na prvi stopnji izgubljena, ker sodišče ne more dosoditi ničesar, kar ni urejeno oz. določeno v veljavnih predpisih in 

plačevanje pripravljenosti na delovnem mestu in določenem kraju ni urejeno nikjer. Zakon o obrambi ju določa in kljub določilom Zakona o delovnih 

razmerjih, da delodajalec mora urediti ustrezno plačilo delavcem, ti dve vrsti dela pravilnik MORS legalizira, ukazi načelnika Generalštaba pa ju 

odrejajo, pripadniki Slovenske vojske pa so na delovnem mestu in določenem kraju še vedno plačani kot so drugi javni uslužbenci doma.    
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