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Spoštovani, 

 
 

z elektronskim sporočilom ste nam 27.7.2017 posredovali predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske, v nadaljevanju Uredba. Roka za 

podajo mnenja nam niste določili, zato vam mnenje pošiljamo v načelno dogovorjenem roku 15 dni. 

 

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 100.b člena Zakona o obrambi in 11. člena pogodbe med 

Ministrstvom za obrambo in SVS vam podajamo mnenje k prejetemu predlogu Uredbe. 

 

 

K predlagani uredbi podajamo negativno mnenje. 

 

 

Obrazložitev. 

 

Nedavno (5.7.2017) smo se na naš poziv z ministrico Andrejo Katič usklajevali o odpravi anomalij, ki 

s plačami rušijo vojaško hierarhijo, obljubljenih predlogov rešitev še nismo prejeli. Predlagana Uredba 

še dodatno ruši vojaško hierarhijo in enači plačilo za različno zahtevno delo s tem, da se želijo s 

plačami enačiti nazivi in posledično nižji čini z višjimi čini, kot v navedenih primerih v spodnji tabeli 

in posledično drugih nazivih: 

 

ČIN / NAZIV JU 
PLAČNI RAZRED 

BREZ NAPREDOVANJ 

desetnik 25 

naddesetnik 26 

vodnik 25 

višji vodnik 26 

višji štabni vodnik 28 

praporščak 28 

 

S tako določenim plačnimi razredi se bo razvrednotilo delo, saj nadrejeni s činom praporščak za enako 

plačilo od njegovega podrejenega višjega štabnega vodnika ne bo želel opravljati zahtevnejšega dela od 

podrejenih za enako plačilo. Tudi podrejeni desetnik z nadrejenim vodnikom sta ovrednotena / plačana 

enako ter za dva čina v vojaški hierarhiji nižji desetnik bi naj prejemal enako plačo kot njegov po vojaški 

hierarhiji za dva čina višje nadrejeni vodnik. Opisano je v nasprotju s temeljnim delovnopravnim 

načelom, enako plačilo za enako delo in različno plačilo za različno zahtevno delo, v nasprotju pa je 

tudi s temeljnimi načeli vojaške hierarhije, saj se statusno enačijo nižji z višjimi čini. 



 

Z rešitvami v predlagani Uredbi se ruši tudi primerljivost med vojaški uslužbenci in vojaškimi osebami 

s čini, ki jo določa Uredba o vojaških uslužbencih. V spodnji tabeli navajamo le nekaj primerov: 
 

Vojaški 

uslužbenec 
Plačni razred brez napredovanj 

Po Uredbi o vojaških 

uslužbencih primerljiv čin 

Plačni razred 

brez napredovanj 

I. razred 20 vojak II 22 

II. razred 21 vojak I 23 

III. razred 24 vodnik 25 

IV. razred 25 višji vodnik 26 

V. razred 26 štabni vodnik 27 

VI. razred 27 višji štabni vodnik 28 

VII. razred 28 praporščak 28 

VIII. razred 29 višji praporščak 29 

IX. razred 29 poročnik 30 

X. razred 30 nadporočnik 31 

XI. razred 32 stotnik 33 

XII. razred 37 major  37 

XIII. razred 39 podpolkovnik 39 

XIV. razred 41 polkovnik 41 

XV. razred 44 brigadir 44 
 

Enačita se celo vojaška uslužbenca VIII. in IX. Razreda, saj imata oba 29. plačni razred brez 

napredovanj, kljub različnemu statusu v vojaški hierarhiji. 

 

Vaša navedba v Dopisu št. 007-115/2016-18 z den 26.7.2017, da smo aktivno sodelovali v okviru 

pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih 

mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja ne drži. Drugi sindikati so nam večkrat očitali, da 

bi s pogajanji prekoračili pooblastila, saj se uredba ne more usklajevati v okviru pogajanj za kolektivno 

pogodbo in zato v pogajanjih nismo sodelovali aktivno.  

 

Naša zahteva z dne 9.5.2017 z naslovom Stališče – zahteva SVS, podana v okviru pogajanj za 

Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih 

skupnosti in kot odgovor na vaš dopis št. 0100-82/2016-23 z dne 26.4.2017 z naslovom Izhodišča 

za usklajevanja z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe o spremembi Uredbe o 

uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v plačne razrede zaradi odprave anomalij, ni 

bila upoštevana oz. na pogajanjih se o njej nismo usklajevali, niti z vami. Na Ministrstvu za obrambo 

v letu 2017 tudi ni bilo nobenega usklajevanja predlagane Uredbe. 

 

Enako ne drži navedba v vašem v Dopisu št. 007-115/2016-18 z den 26.7.2017, da je predlagana Uredba 

pripravljena na podlagi uskladitve v okviru pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za 

odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja. Na 

omenjenih pogajanjih glede predlagane Uredbe ni prišlo do uskladitve, ravno nasprotno, z rešitvami v 

uredbi se ni strinjal nobeden na obrambnem področju delujoč sindikat in posledično so po naših 

podatkih podali tudi vsi drugi sindikati (SMO, SVOZ) negativno mnenje k predlagani Uredbi. To, da iz 

ene dejavnosti nobeden od reprezentativnih sindikatov ne podpiše kolektivne pogodbe in, da ta velja za 

njihovo dejavnost je neustavno, tako je že leta 2012 odločilo Ustavno sodišče v okviru presoje 

ustavnosti kvoruma, ki je pogoj za veljavo KPJS. 

 

S spoštovanjem, 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovniku. 
 

Članom in zainteresirani javnosti z objavo na spletu. 
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