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Odgovori na vprašanja SVS: 

V sodobnem mednarodnem okolju varnost ni samoumevna, ampak je dobrina, vrednota in 

pogoj za obstoj naroda ter delovanje in razvoj vseh podsistemov družbe in države. Nacionalno 

varnost lahko zagotavljajmo le z razvitimi zmogljivostmi za zaznavo, preprečevanje in 

odzivanje na različne grožnje, krize in nesreče. Zato potrebujemo učinkovit obrambni sistem, 

sistem zaščite in reševanja ter ukrepe za krepitev odpornosti družbe. Zaradi tega je potrebno 

uvesti ukrepe za upravljanje in pridobivanje kadrovskih virov; tehnološki razvoj vojaških in 

nevojaških segmentov obrambnega resorja; tesno medresorsko koordiniranje na področju 

civilne pripravljenosti, kritične infrastrukture in hibridnih groženj; nadgradnjo zmogljivosti za 

upravljanje in vodenje kriz ter s posodobitvijo normativnih podlag za delovanje obrambnega 

resorja (npr. hibridne in kibernetske grožnje). 

V LMŠ podpiramo razvoj obrambnega sistema in v okviru tega tudi socialni dialog, za katerega 

menimo, da se lahko v primeru vzajemnega spoštovanja korektno in uspešno izvaja. Doslej 

smo tudi podpirali urejanje statusnih vprašanj in specifik poklica vojaka. V zadnjih letih je bilo 

na področju statusnih vprašanj narejenih že nekaj pozitivnih korakov.  LMŠ je tako v prejšnji 

vladi sooblikovala in podprla Uredbo o nagradah za sklenitev ali podaljšanje pogodbe za 

določen čas in sprejela Belo knjigo o obrambi, ki opredeljuje 20 ukrepov za razvoj obrambnega 

sistema, ki pa terjajo sistematičen in dolgoročni čas izvedbe, kar presega mandat ene vlade. 

 

1. Letos je Sindikat vojakov Slovenije – SVS pripravil Predlog zakona in Uredbe vlade, oboje 

prilagamo. Oba predloga celovito rešujeta in odpravljata vse anomalije iz preteklosti, 

uvajata nove rešitve in ovrednotita še neovrednotene posebnosti vojaškega poklica. 

Vlada je zavzela splošno stališče, da pred volitvami s sindikati ne bo sklepala ničesar, kar 

bi imelo vpliv na proračun v mandatu nove vlade. Zanima nas, ali predlagano podpirate 

in bi se v primeru vstopa v novo vlado zavzemali za sprejem naših predlogov v priloženih 

predlogih?  

V LMŠ smo bili vedno zagovorniki konstruktivnega dialoga s sindikati. SV prepoznavamo kot 

poseben sistem, ki zahteva ustrezno obravnavo in ovrednotenje posebnosti vojaškega poklica. 

Pri tem pa poudarjamo, da je treba gledati obrambni sistem kot celoto, na kar se je v 

preteklosti pogosto pozabilo. Dejstvo je, da se samo z dvigom plač določenim vojaškim 

osebam kadrovska projekcija ne bo izboljšala. Nenazadnje tudi vojaki, ki odhajajo, navajajo 

druge razloge in ne plačo. Zavzemamo se  za celovit pristop, z izmenjavo in prehodom kadra 

znotraj obrambnega sistema in širše ter za njegovo ustrezno umestitev v plačni sistem. 

Pripadnikom je treba ponuditi ukrepe, ki upoštevajo specifiko poklica, zagotavljajo 



motivacijsko okolje z vidika odnosov in strokovnega napredka ter hkrati uporabo sodobne 

tehnologije. Obrambni resor mora postati sodoben delodajalec z vidika kadrovskega 

upravljanja in upravljanja tehnologije, kjer bo potrebno tudi vse večje povezovanje z zunanjimi 

akterji, npr. z gospodarstvom in šolstvom. 

 

2. Ste za odpravo diskriminatornega prekinjanja delovnega razmerja (prisilno upokojevanje) 

vojaških oseb v letu izpolnitve pogojev za starostno upokojitev? Več v povezavi: 

https://www.sindikatvojakov.si/svs-je-zaprosil-zagovornika-nacela-enakosti-za-

presojodiskriminatornosti-prekinjanja-delovnega-razmerja-vojaskim-osebam-v-letu-

izpolnitve-pogojev-zastarostno-upokojitev/  

Na prenehanje delovnega razmerja oziroma, kot sami navajate, 'diskriminatorno upokojevanje 

vojaških oseb' (razen vojakov) gledamo iz perspektive, da je to ena od večjih posledic 

vojaškega poklica, ki je sedaj ustrezno urejena in tudi ovrednotena. Ne gre torej za 

upokojevanje, pač pa za prenehanje delovnega razmerja. Vojaška oseba ima do izpolnitve 

pogojev za poklicno upokojevanje pravico do ODPZ, prav tako je ZPIZ pred časom odpravil 

določene pomankljivosti. O možnostih morebitnih sprememb in nadgraditvi obstoječega 

sistema pa je potrebno odpreti strokovno razpravo.  

 

3. Podpirate uskladitev nacionalne obrambne zakonodaje z evropsko na področju štetja 

pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju (štetje vsega v službi prebitega časa, 

ko pripadnik ne more domov, v delovni čas) v skladu z Direktivo 2003/88/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa 

ter po 11 letih pravdanja SVS z državo z nedavno Sodbo Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 

196/2018 na podlagi Sodbe sodišča EU C742/19 in odpravo povzročene škode pripadnikom 

SV? 

Smo za izvajanje politike in prakse v skladu z veljavnimi predpisi in sodno prakso. 

 

 4. Podpirate sprejem kolektivne pogodbe za dejavnost obrambe in Slovensko vojsko? V 

veljavnih predpisih o pravicah iz delovnega razmerja zaposlenih v dejavnosti obrambe in v 

Slovenski vojski odloča enostransko vlada, v praksi brez soglasja reprezentativnih 

sindikatov. To, da zaposleni v Slovenski vojski – vojaške osebe nimajo kolektivne pogodbe, 

medtem ko jih v drugih dejavnostih javni uslužbenci imajo, je očitna diskriminacija vojaških 

oseb.  

Glede sodelovanja vlade in urejanja pravic iz delovnega razmerja zaposlenih v dejavnosti 

obrambe in v SV smo odprti za dialog.  

 

5. Podpirate povečanje števila pripadnikov Slovenske vojske? Že sedaj glede na številčno 

stanje v okviru polnega delovnega časa pripadniki ne zmorejo opraviti vseh za Slovensko 



vojsko predpisanih nalog, kar dokazuje izplačevanje velikega števila nadur za vse viške ur 

polnega delovnega časa ob iztekih referenčnih obdobij, torej viškov ur na dan 31.12. in 

30.6.? 

Podpiramo aktivnosti za ohranjanje in doseganje obsega številčnega stanja SV, kot  določajo 

strateški dokumenti. 


