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POZIV

Sindikata vojakov Slovenije
k dostojnemu plačilu pripadnikov Slovenske vojske
Sindikat vojakov Slovenije poziva Vrhovnega poveljnika obrambnih sil ter ministrici za
obrambo in javno upravo k ureditvi plačevanja pripadnikov Slovenske vojske v primerljivi
višini z ostalimi zaposlenimi v javni upravi glede na dejanske obremenitve in zahtevnost
opravljenega dela. Pripadniki Slovenske vojske so glede na zahtevnost in dejanske
obremenitve v okviru plačnega sistema javnega sektorja po našem mnenju plačani za svoje
delo prenizko in vas zato pozivamo k sprejetju predpisov, ki bodo omogočali dostojno
plačevanje pripadnikov Slovenske vojske.
Še posebej prenizko plačilo je po našem mnenju 20% urne postavke osnovne plače, katerega
plačevanje bi bilo potrebno urediti nemudoma. Stalna pripravljenost v višini 20% urne
postavke osnovne plače je opredeljena v veljavnih predpisih (Kolektivna pogodba za javni
sektor, primer - Zakon o sodniški službi, oboje v prilogi) kot pripravljenost za prihod na
delovno mesto izven rednega delovnega časa. V Slovenski vojski pa se za plačilo v tej višini
uporablja termin "pripravljenost na delovnem mestu" iz Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih delavcev Ministrstva za obrambo in organov v sestavi (17., 18. in 19. člen - v
prilogi). Naveden pravilnik ni skladen z veljavnimi zakoni in se uporablja za plačevanje
pripadnikov pri opravljanju stražarskih nalog ter za čas prisotnosti na delovnem mestu na
vseh terenskih usposabljanjih za čas preko 12 urne dnevne prisotnosti. Plačevanje dežurstev,
ki se je pred novim plačnim sistemom plačevalo po tem pravilniku (60%), pa je danes urejeno
različno in je le to večinoma urejeno tako, da sploh ni plačano, ampak mora dežurni oddelane
ure izkoristiti kot proste ure v drugih dnevih. Vemo pa, da imajo zdravniki čas dežurstev
plačan kot nadurno delo in imajo zato rekordne plače v javnem sektorju.


www.sindikatvojakov.si

Kot jasen primer nedostojnega plačila pripadnikom Slovenske vojske zaradi neurejenih
predpisov na opisanem področju vam lahko predstavimo zadnje aktivnosti Sindikata vojakov
Slovenije s tega področja pri plačevanju inštruktorjev v Večnacionalnem centru odličnosti
gorskega bojevanja, katerega ste Vrhovni poveljnik obiskal ravno včeraj in se prepričal o
vrhunski kakovosti dela centra, kakor ste sam ocenil njihovo delo.
Pozivu prilagamo naš dopis v zvezi s plačilom inštruktorjev centra odličnosti v času izvajanja
načrtovanega zimskega tečaja vojaškega gorništva in odgovor njihovega poveljnika. Oba
dokumenta govorita sama zase in potrjujeta nedostojno plačevanje pripadnikov Slovenske
vojske v višini 0,80 EUR na uro za čas opravljanja nalog v terenskih zimskih gorskih pogojih
ob odgovornosti za druge pripadnike Slovenske vojske in vojska drugih držav. Kakor smo že
obrazložili poveljnik v odgovoru na dopis tudi uporablja termin "pripravljenost na delovnem
mestu (20%)", kakor to določa zanj zavezujoč pravilnik, ki pa je v neskladju z veljavnimi
zakoni. Opisana praksa velja za vse enote Slovenske vojske in zato
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pristojne k ureditvi predpisov
za dostojno plačevanje pripadnikov Slovenske vojske

V socialnem dialogu teh težav z Ministrstvom za obrambo ni možno rešiti, delujoči sindikati v
Slovenski vojski na to anomalijo opozarjajo od njenega nastanka vendar neuspešno. V Sindikatu
vojakov Slovenije se zavedamo, da je pravna pot za ureditev nastale situacije kolektivni delovni spor
in za nazaj individualni delovni spori, vendar želimo poudariti, da se takšna praksa v Slovenski vojski
izvaja že od spremembe plačnega sistema javnega sektorja v letu 2008 in bi sodni postopki trajali še
najmanj enkrat toliko časa. Že danes pa je enormno število tožečih se pripadnikov Slovenske vojske in
sprožanje sodnih postopkov v individualnih sporih zaradi zneskov v višini do 100 EUR ni racionalno
za obe strani. Zato apeliramo na pristojne, da se odzovejo na naš poziv in opisano uredijo na ustrezen
način, da bodo pripadniki Slovenske vojske lahko primerno plačani.
S spoštovanjem,
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–
–
–
–
–

razlaga Kolektivne pogodba za javni sektor, 46. člen;
izsek iz Zakona o sodniški službi, 50. člen;
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih delavcev Ministrstva za obrambo in organov v
sestavi, izsek 17., 18. in 19. člena;
dopis Zimski tečaj vojaškega gorništva z dne 9. 2. 2011;
dopis Zimski tečaj vojaškega gorništva - odgovor z dne 15. 2. 2011;
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naslovnikom,
 predsedniku Republike Slovenije in
vrhovnemu poveljniku obrambnih sil dr. Danilu Türku, gp.uprs@up-rs.si ;
 ministrici za obrambo dr. Ljubici Jelušič, glavna.pisarna@mors.si ;
 ministrici za javno upravo Irmi Pavlinič Krebs, gp.mju@gov.si ;
predsedniku DZ RS dr. Pavlu Gantarju, pavel.gantar@dz-rs.si;
predsedniku Vlade Republike Slovenije Borutu Pahorju, gp.kpv@gov.si;
predsedniku Državnega sveta RS mag. Blažu Kavčiču, gp@ds-rs.si;
ministru za DDSZ dr. Ivanu Svetliku, gp.mddsz@gov.si;
predsedniku Odbora za obrambo g. Jožefu Jerovšku in poslancem DZ članom odbora;
poslancem DZ, članom Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti;
varuhinji človekovih pravic dr. Zdenki Čebašek Travnik, info@varuh-rs.si;
medijem;
v arhiv.

