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Po več sestankih SVS z državnim sekretarjem  

dr. Klemnom Grošljem je Generalštab pripravil  

predloge rešitev za odpravo dveh sistemskih anomalij od štirih 
 

 
 
SVS že več let opozarja na štiri glavne sistemske anomalije, ki rušijo vojaško hierarhijo s plačami. 

Državni sekretar dr. Klemen Grošelj je jeseni na drugem sestanku s SVS dal nalogo Generalštabu, da 

izdela analizo oškodovanja "anomalitičnih" podčastnikov in častnikov ob prehodu na nov plačni sistem 

leta 2008, za odpravo dveh od štirih glavnih sistemskih anomalij. V prejšnjem tednu je Generalštab 

opravil svojo nalogo in zaključil analizo ter načelnici Generalštaba generalmajorki Alenki Ermenc 

predlagal možne rešitve. Analiza še ne zajema vojaških uslužbencev, v predlogu za sprejem odločitve pa 

se opozarja tudi na njih in zagotovo bodo v dokončnih rešitvah vključeni, pri čemer SVS vztraja. 

Pomembno pri tem je, da se predvideva odprava anomalij z dodajanjem plačnih razredov za odvzete 

plačilne razrede napredovanj v preteklosti, plačilo razlike za pet let nazaj in za isto obdobje vplačilo 

razlike v Sklad obveznega dodatnega zavarovanja - SODPZ.  
 

SVS je danes tudi pozval državnega sekretarja dr. Klemna Grošlja, da naj Komisija za ugotavljanje in 

priznavanje kompetenc nadaljuje z delom. Komisija, ki je na podlagi Zakona o službi v Slovenski vojski 

ugotovila in priznala kompetence štirim pripadnikom SV (danes že upokojenim), ostalih še danes 

aktualnih ni nikoli obravnavala, čeprav zakon velja za vse enako in v SVS smo prepričani, da bi se moralo 

po zakonu obravnavati vse pripadnike SV v enaki situaciji in jih obravnavati na Komisiji. 
 

SVS-ju je s strani dr. Klemena Grošlja bilo obljubljeno, da se bo ob prvih spremembah predpisov v zvezi 

z upokojevanjem vojaških oseb odpravila škoda tudi bivšim predčasno odpuščenim pripadnikom. Bivšim 

pripadnikom SV je ob enostranski prekinitvi delovnega razmerja v letih od 2013 do 2016 nastala škoda s 

tem, da po obdobju poklicne upokojitve niso dosegli polne starostne pokojnine in je nikoli ne bodo.  

Predčasno odpuščeni bivši pripadniki SV imajo zaradi sistemske anomalije od 100 do 300 evrov nižje 

pokojnine od polne. Na to oškodovanje SVS opozarja od leta 2013 in do sedaj za odpravo nastale škode 

na Ministrstvu za obrambo ni bilo posluha, kljub zavedanju, da je dejansko prišlo do sistemskega 

oškodovanja. 
 

V kolikor bo opisano realizirano, bodo v SV odpravljene glavne štiri sistemske anomalije, do katerih je 

prišlo iz različnih razlogov. Skupnega imajo to, da so določene skupine pripadnikov SV bile oškodovane 

v primerjavi z drugimi pripadniki oz. javnimi uslužbenci zaradi specifičnih obrambnih predpisov.  
 

Na tem mestu se dr. Klemnu Grošlju zahvaljujemo za vložen trud in napor ter apeliramo na njega, da pri 

začrtani poti vztraja. Upamo, da nam skupaj uspe odpraviti glavne štiri sistemske anomalije v celoti čim 

prej. Članicam in članom SVS pa se zahvaljujemo za vso podporo in vzpodbujanje za odpravo anomalij 

ter njihovo pomoč. 
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