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Mnenje in stališča Sindikata vojakov Slovenije 

 

 

 

Odgovor na 1 in 15 vprašanje – razlaga ustavnih določb 

 

Na podlagi že sprejetih odločitev Ustavnega sodišča je iz zakona o obrambi je potrebno izločiti vse, kar 

ne določa vrste, obsega in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja. Vse 

določbe, ki urejajo posebnosti delovnih razmerij na obrambnem področju je potrebno vključiti v drug 

zakon - ZSSloV, predlog vsebuje še vedno veliko določb, ki urejajo delovna razmerja. 

 

 

Odgovor na 4 in 27 vprašanje – položaj javnih uslužbencev na obrambnem področju 

 

 pripadniki Slovenke vojske so iz sistema javnih uslužbencev že izvzeti v 80 odstotkih z: 

 popolno prepovedjo stavke 

 pogodbami za določen čas 

 urejanjem plač z uredbo vlade in odrekanji kolektivne pogodbe 

 omejitvijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v povišani pripravljenosti ni možna prekinitev delovnega 

razmerja 

 pripravljenost na delovnem mestu ali določenem kraju se ne štetje v delovni čas 

 opravljanjem dela v posebnih pogojih dela 

 izvrševanje aktov vodenja in poveljevanja, ukazov in povelj brez ugovarjanja 

 posebnim urejanjem varstva pravic, za vse javne uslužbence je drugostopenjski organ komisija za 

pravice iz delovnega razmerja pri vladi, le pripadniki Slovenske vojske imajo varstvo pravic 

urejeno drugače z ZObr 

 

Zaradi vzporednega urejanja delovnih razmerij z obrambnimi predpisi imamo mnogo anomalij, ki se ne 

odpravljajo in s plačami rušijo vojaško hierarhijo, kar zelo slabo vpliva na moralo pripadnikov, ker je 

vsaki drugi zato diskriminiran in prikrajšan, glavnih pet anomalij: 

 neenaka obravnava podčastnikov pri napredovanju v višje podčastnike 

 neenaka obravnava pri prenosih razredov napredovanj pred med in po obdobju v letih 2004 do 2008 

 neenaka obravnava pri spregledu izobrazbenega manjka 

 dvojno predčasno upokojevanje v obdobju let 2013 do 2015 



 in zadnja, diskriminacija vojaških uslužbencev napram primerljivim činom z uredbo vlade, ki 

vojaškim uslužbe3ncem dololoča nižje plače od po drugi uredbi primerljivih činov z obrazložitvijo, 

da vojaški uslužbenci ne uporabljajo pooblastil tako pogosto kot kolegi s čini, a vsi opravljajo 

enako delo, pooblastil v miru pa nihče od vseh pripadnikov skoraj nikoli ne uporablja. 

 

Ostalih 20 odstotkov, kjer Slovenska vojska ni izvzeta iz sistema javnih uslužbencev predstavlja 

porušen enotni plačni sistem, ki je krivičen do pripadnikov Slovenske vojske zaradi določanja plač z 

uredbo vlade in prepovedi stavke. Plače se napram drugim javnim uslužbencem zaradi tega konstantno 

nižajo, kar pokaže primerjava plač v Slovenski vojski za zadnjih deset let napram povprečni plači v 

Republiki Sloveniji in drugim javnim uslužbencem. 

 

Obstoječi predpisi omogočajo urejanje pravic zaposlenih, edina ovira za to v veljavnih predpisih so 

izjeme za vojaške osebe, predvsem prepoved stavke in določanje plač z uredbo vlade. Res pa je, da bi 

bilo potrebno urediti plačni sistem za Slovensko vojsko drugače, izven plačnega sistema za druge javne 

uslužbence, ker bi ga bilo potrebno urediti v odvisnosti od vojaške hierarhične organiziranosti ter 

položaja glede na vrsto opravljanja dela, saj je delo pripadnika v enoti ali štabu različno, tako kot je 

različno delo poveljujočih častnikov in tistih, ki enotam ne poveljujejo. Danes imajo vsi z enakim 

činom tudi enako plačo na glede na to v kateri enoti so in kakšno delo opravljajo. 

  

 

Odgovor na 6, 20, 35 in 36 vprašanje – sindikalno organiziranje 

 

Temeljno načelo EUROMIL-a je "vojak ima le v službi uniformo, drugače pa ima vse pravice kot 

državljan in Evropejec". Ukinitev pravice do sindikalnega združevanja je zato nedopustno in v Sloveniji 

tudi neustavno. Že sama razprava o tem je neustavna, dopustna bi bila po tem, ko bi prišlo do 

spremembe Ustave Republike Slovenije. 

 

V vprašanjih za razpravo se ne pojavlja vprašanje nadzora. V Slovenski vojski imamo nadzor 

zakonitosti delovanja koruptiven, kar dokazuje načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije št. 

179 iz leta 2009. V skoraj desetih letih od podane prijave SVS in izdanega mnenja št. 179 se ni 

spremenilo nič in tudi predlog ZObr tega koruptivnega nadzora zakonitosti delovanja v Slovenski vojski 

ne odpravlja.  

 

 

V zvezi z splošnim stanjem v Slovenski vojski pa menimo.  

 

Menimo, da je ključno za delovanje Slovenske vojske to, da se veljavni predpisi spoštujejo! 

Nedopustno je, da državni sekretar, na uradnem sestanku s SVS po večkratnem opozarjanju na 

problematiko redne prakse pošiljanja vojakov z ukazi na izvajanje rednih nalog Slovenske vojske, kot 

so razna usposabljanja, varovanje državne meje, straža… z lastnimi, privat vozili, s povrnitvijo 

prevoznih stroškov, kot za prihod na delo, izjavi:  

 

"če pripadnik nima avta ne more biti vojak Slovenke vojske!" 

 

Ta isti državni sekretar skoraj vse predloge SVS običajno zavrača s pojasnjevanjem, da ministrstvo 

meni, da imajo oni prav, če pa SVS meni drugače, pa naj gre v tožbo. SVS tudi gre v tožbe in jih večino 

dobi. Zaradi takšnega odnosa do t.i. socialnih partnerjev v zadnjem letu socialnega dialoga med 

ministrstvom in SVS ni bilo, celo že dogovorjen sestanek smo lani jeseni odpovedali, ker v SVS nismo 



videli smisla v tem, da se udeležimo sestanka z državnim sekretarjem, da nam pove, da zaradi 

opozorjenega lahko gremo v tožbo. 

 

Po dodatnem vabilu brigadnega generala (?) z dne 3. aprila na Javno predstavitev mnenj v Državni zbor 

je SVS predsedniku Odbora za obrambo podal podoben predlog (v prilogi) za vabljenje dr. Ljuba 

Štamparja, ki je doktoriral leta 2014 z doktorsko disertacijo pod mentorstvom redne profesorice dr. 

Ljubice Jelušič z naslovom: Primerjalna analiza sindikalnega organiziranja v vojskah držav Evropske 

unije.  

 

V SVS menimo in smo v to prepričani, da je dr. Ljubo Štampar v Sloveniji najbolj kompetenten za 

razpravo o sindikalnem organiziranju vojaških oseb, a ga predsednik Odbora za obrambo ni povabil na 

današnjo javno predstavitev mnenj brez vsakršne obrazložitve. Očitno se nadaljuje borba med 

političnimi strankami tudi z današnjo razpravo brez resnega namena urediti kritične razmere v 

Slovenski vojski in jo stabilizirati, ne glede na to, da nam zaradi danih neuresničenih obljub v tem 

mandatu vlade, zaradi prerekanja med političnimi strankami, grozi odhod vojakov za še eden bataljon v 

času do 100 dni delovanja nove vlade. Skrajni čas je in v SVS upamo, da bo v novi vladi obrambnemu 

minister mar za Slovensko vojsko in za v njej zaposlene in, da bo poznal Slovensko vojsko, saj je 

večina dosedanjih ni poznala, še posebej velik je ta problem v še aktualni vladi. 
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Zveza:   1. Javna predstavitev mnenje o predlogu novega Zakona o obrambi 
 

 

 

Spoštovani predsednik Odbora za obrambo,  
 

 

Za četrtek, 12. 4. 2018, ob 10. uri, organizirate 1. Javno predstavitev mnenj strokovne in širše javnosti 

o predlogu novega Zakona o obrambi, v zvezi s tem vam predlagamo, da na predstavitev dodatno 

vabite dr. Ljuba Štamparja. 

 

Dr. Ljubo Štampar je leta 2014 pod mentorstvom redne profesorice dr. Ljubice Jelušič na Fakulteti za 

družbene vede Univerze v Ljubljani doktoriral. Naslov njegove doktorske disertacije je Primerjalna 

analiza sindikalnega organiziranja v vojskah držav Evropske unije.  

 

Menimo, da bi imenovani s svojim mnenjem o vprašanjih za javno predstavitev pod točko številka 6, 

20, 35 in 36 lahko podal najbolj kompetentne odgovore kot strokovnjak, ki je na tem področju 

doktoriral. 

 

V pričakovanju vabila vas lepo pozdravljamo,  

 

s spoštovanjem, 

 
 

   

 

Gvido Novak 

predsednik 
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– naslovniku,  

– Ljubo Štampar. 
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