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Zadeva: Mnenje Sindikata vojakov Slovenije 
  

Zveza:  Po e-pošti dne 4.6.2019 prejeta predloga: 

− Predlog Uredbe o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe 

o zaposlitvi v Slovenski vojski 

− Sklep o določitvi višine dodatka za dosegljivost 

 

 

Spoštovani. 

 

Z elektronskim sporočilom ste nam posredovali v zvezi navedena dokumenta v mnenje, ki ste nam ju 

tudi predstavili na sestanku dne 10. junija 2019. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije pozdravljamo vašo vztrajnost pri prizadevanjih za izboljšanje statusa 

pripadnikov SV in podpiramo vse aktivnosti za dvig standarda pripadnikov, tudi predlog uredbe o novi 

ureditvi nagrajevanja zaradi pogodb o zaposlitvi za določen čas in odmero za stalno pripravljenost 

pripadnikov SV oz. dosegljivost, ki so v službi domovine ves čas, 24 ur na dan, sedem dni v tednu. 

 

Menimo pa, da bo z vašima predlogoma prišlo do obratnih učinkov od pričakovanih oz. želenih v 

prizadevanjih za izboljšanje statusa pripadnikov. Po prvih odzivih med člani in upoštevaje naše izkušnje 

v zvezi z 19% dodatkom menimo, da bosta predlagana ukrepa med pripadniki vzpodbudila še večje 

nezadovoljstvo, tako kot jih je 19% dodatek po začetku selektivnega dodeljevanja. Tudi pri predlaganem 

dodatku 10% za dosegljivost in novem načinu nagrajevanja zaradi pogodb za določen čas bo prišlo do 

selektivnega plačevanja glede na status posameznega pripadnika. V prvem primeru bo plačanih, kot 

sami navajate, približno 600 pripadnikov, v drugem primeru pa gre za nagrajevanje diskriminirano 

zaposlenih za določen čas. V obeh primerih je nezadovoljstvo pri pripadnikih že sedaj ob predstavljenih 

predlogih, ki ne bodo deležni ničesar iz predlaganega, torej pri vseh s pogodbami za nedoločen čas in 

splošno pri vseh na samosklicu, zelo veliko in ravno zato bo s predlaganima ukrepoma doseženega več 

slabega kot dobrega. Želenih učinkov pa ne bo, prej obratno. Še posebej pri najbolj ranljivi kategoriji 

vojakov, ki jih verjetno ni med 600 pripadnikih za dosegljivost, so pa vsi na samosklicni mreži. 

 

Prioritete, ki bi jim za dvig priljubljenosti vojaškega poklica morali slediti, so po našem mnenju drugje. 

Prioritetno bi bilo potrebno dokončno odpraviti dolgoletne anomalije, za odpravo katerih smo v zadnjih 

mesecih v socialnem dialogu pripravili dejansko že vse za odpravo, le dogovorjeno je potrebno izvesti. 

Kot drugo pa je nujno potrebno takoj popraviti v decembru sprejeto uredbo o plačah vojaških oseb, ki 

je še dodatno porušila vojaško hierarhijo, in s tem odpraviti porušeno vojaško hierarhijo s plačami. 

Izpostavljeni dve zadevi so glavni razlog za nezadovoljstvo pripadnikov in »kozmetični« popravki plač 

s selektivnim dodeljevanjem povzročajo še več nezadovoljstva od že tako velikega nezadovoljstva, za 

katerega glavna krivda je izpostavljeno. 

 

V SVS se bojimo, da bo na že omenjenem sestanku predstavljen dokument Opravljanje vojaške službe 

in dela v Slovenski vojski tudi povzročil nezadovoljstvo prej, kot kaj drugega. Zakaj?  



Pripadniki SV že leta poslušajo obljube, do realizacije velike večine obljubljenega pa ni prišlo. Naš 

občutek in pripadnikov je, da ponovno poslušamo kaj in kako bo, sama realizacija pa je vprašljiva. V 

predstavljenem dokumentu je SVS večino rešitev že poskušal uveljaviti na različne načine, v socialnem 

dialogu, s predlogi kolektivne pogodbe in zakonom, tako da sam dokument predstavlja zbir že videnega, 

a žal do sedaj zgolj z željami po urejanju statusa pripadnikov brez vsakršne pripravljenosti za njegovo 

izboljšanje, ki bi zaradi vseh posebnosti vojaškega poklica že zdavnaj moral biti ustrezno urejen. 

 

Dokument Opravljanje vojaške službe in dela v Slovenski vojski ne glede na vse okoliščine 

pozdravljamo, saj ga je tokrat priplavilo Ministrstvo za obrambo in ne SVS, s tem pa zbralo in priznalo 

posebnosti opravljanja vojaškega poklica, ki jih pripadniki SV zelo dobro poznamo in jih je SVS na 

razne načine že mnogokrat predstavljal, le obrambno ministrstvo jih do sedaj ni želelo videti, kaj šele 

ovrednotiti prikrajšanja pripadnikov napram drugim javnim uslužbencem zaradi njih. 

 

V zvezi z navedenima predlogoma pa vam predlagamo, da ponovno razmislite o, vam s strani SVS, že 

večkrat predstavljenem. Naš predlog v zvezi z dosegljivostjo in pogodbami za določen čas je že ves čas 

enak in se nam še vedno zdi najboljša rešitev, saj ne razdeljuje pripadnikov SV kot vaša predloga, na 

tiste, ki bodo deležni letnih nagrad in 10% dodatka za dosegljivost, in tiste, ki do tega ne bodo 

upravičeni. S selektivnim dodeljevanjem dodatkov in nagrad (19%, 10%, nagrada ob podpisu pogodbe 

za določen čas…) pride do v vsaki vojaški organizaciji neželenih učinkov preštevanja in kaznovanja 

domnevno neposlušnih oz. tistih, ki posameznim nadrejenim niso všeč. Ukrepi, ki bodo vodili proti večji 

priljubljenosti vojaškega poklica morajo po našem mnenju biti takšni, da bodo pripadnike združevali 

splošno in kot vojaške kolektive, nikakor pa ne smejo povzročati razdora med pripadniki s preštevanjem 

in izločevanjem nelojalnih. Glede dosegljivosti in pogodb za določen čas predlagamo: 

 

1. V vsaki vojaški enoti, tudi v SV, so vsi pripadniki ves čas (24/7/365) dosegljivi in so se ob 

aktiviranju dolžni odzvati na klic po samosklicni mreži, ki ga ima vsaka vojaška enota in vsak 

pripadnik, tudi v SV zaposlene civilne osebe. Menimo in predlagamo, da je potrebno pripadanje 

dodatka za dosegljivost v višini 10% potrebno urediti tako, da ga bodo deležni vsi pripadniki, ki so 

dosegljivi za potrebe samosklica. Pripadniki Slovenske vojske so ves čas v službi domovine, 

opravljanje službe v Slovenski vojski ne pomeni le ob delavnikih opraviti 8 ur polnega delovnega 

časa, poklicno opravljanje vojaške službe pomeni za pripadnike SV način življenja, ki jih spremlja 

24 ur na dan 7 dni v tednu, za svoja delanja izven delovnega časa pa so tudi disciplinsko odgovorni. 

 

2. Kot ste nam predstavili, bi naj bilo po predvidenih spremembah predpisov možno prezaposlovanje 

vojakov v okviru javnega sektorja z zadržanjem statusa, predvsem plače. Načrtovan ukrep 

pozdravljamo, saj ravno v SVS že dlje časa poskušamo uveljaviti to rešitev, vključno z zadržanjem 

plače. V kolikor bo to realizirano do novega leta kot predvidevate, menimo, da ni več potrebe po 

posebnem nagrajevanju zaradi pogodb za določen, saj ne bo več potreb po pogodbah za določen 

čas. Torej bi bilo ob spreminjanju predpisov potrebno odpraviti tudi pogodbe za določen čas, vsem 

pripadnikom SV pa urediti pogodbe za nedoločen čas, saj bo z možnim prezaposlovanjem ob novem 

letu dejansko prišlo do tega, da bodo pripadniki SV lahko delali v javnem sektorju do svoje 

upokojitve, tako kot to velja že danes za vse druge javne uslužbence. S tem bodo tudi pripadniki SV 

lahko urejali svoje stanovanjske probleme s pomočjo dolgoročnih kreditov, kot vsi drugi javni 

uslužbenci, za najemanje katerih je prvi pogoj zaposlitev za nedoločen čas. 

 

 

S spoštovanjem, 

  Gvido Novak 

predsednik 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovniku; 

– ministru za obrambo; 

– članom in zainteresirani javnosti z objavo na spletu. 


		2019-06-14T09:21:37+0200
	Gvido Novak




