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Spoštovani predsednik vlade g. Marjan Šarec. 

 

 

Po vašem odstopu našega poziva z dne 12. februarja in vaši prošnji ministru Karlu Erjavcu, v prilogi, da 

se za povrnitev zaupanja sestane s Sindikatom vojakov Slovenije, do sestanka z ministrom še vedno ni 

prišlo. Za pojasnilo, na vas smo se obrnili po nasvetu takrat še državnega sekretarja dr. Klemna Grošlja, 

ki nam želenih pojasnil in zagotovil ni mogel dati, nas je pa zaprosil, da ne protestiramo, kot smo 

napovedali za april. Njegovi prošnji smo ugodili, tudi zaradi 2. točke Sklepa Vlade št. 00718-12/2018/7 

z dne 31.12.2018, po katerem bi se do 30. junija morala na obrambnem ministrstvu narediti analiza 

primerljivosti plač, na podlagi katere bi se uredba vlade o plačah pripadnikov Slovenske vojske sprejela 

na novo tako, da bi se s plačami ponovno vzpostavila porušena vojaška hierarhija. Omenjena analiza bi 

po sklepu vlade morala biti končana do 30. junija z namenom, da bi se sprejela nova uredba vlade o 

plačah še pred 1. novembrom oz. z veljavo s 1. novembrom, na dan uveljavitve dviga plač večini javnih 

uslužbencev za drugi plačni razred, saj bi z novo uredbo tudi pripadniki Slovenske vojske v večini 

prejeli tudi drugi plačni razred zaradi odprave varčevalnih ukrepov. Takšna obljuba je bila dana 

Sindikatu vojakov Slovenije ob preklicu že napovedanega protestnega shoda v mesecu aprilu s strani dr. 

Klemna Grošlja in pojasnjeno nam je bilo, da je v potrditev obljubljenega bil tudi sprejet sklep vlade z 

2. točko o analizi. 

 

Analiza do danes ni končana, do sprejema nove uredbe vlade, ki bi vzpostavila vojaško hierarhijo tudi s 

plačami ni prišlo, večina javnih uslužbencev, razen pripadnikov Slovenske vojske pa je s 1. novembrom 

dobila drug plačni razred iz naslova odprave varčevalnih ukrepov, kar predstavlja 4 odstoten dvig plač. 

K odpravi večletnih anomalij, na katerih nujnost čimprejšnje odprave smo vas opozorili v pozivu z dne 

12. februarja, se je resno pristopilo, kar je bil tudi eden od razlogov za preklic protestnega shoda. Po 

odhodu dr. Klemna Grošlja ni več nobenega napredka pri odpravi anomalij, so se pa pred njegovim 

odhodom jasno opredelile anomalije in potrdila se je nujnost njihove odprave za zadržanje pripadnikov 

Slovenske vojske in pridobivanja novega kadra, Sami menimo, da je dolgoletne anomalije potrebno 

odpraviti pred vsakršnimi drugimi ukrepi, kot to ves čas poudarjamo. 

 

Ugotavljamo, da se je na podlagi priloge 1. ob koncu lanskega leta podpisanega dogovora / aneksa med 

koordinacijo stavkovnih odborov in vlado, ki so jo podpisali (za nas nerazumljivo zakaj!) drugi na 

obrambnem področju delujoči sindikati brez Sindikata vojakov Slovenije, zgodilo to, da so drugi javni 

uslužbenci lahko dobili višje plače tudi na račun nižjih plač pripadnikov Slovenske vojske, za kar 

menimo, da ni dopustno in etično. Od uvedbe enotnega plačnega sistema v letu 2008 smo pripadniki 

Slovenske vojske v vedno slabšem položaju napram drugim javnim uslužbencem, dokazljivo s 

primerjavo plač primerljivih poklicev oz. poklicev, ki so bili pred letom 2008 nižje s plačami od 

primerljivih vojakov, danes pa so dosti višje. 



V neustavnem enotnem plačnem sistemu Sindikat vojakov Slovenije ne more uspešno zastopati 

pripadnikov Slovenske vojske ravno zaradi razloga neustavnosti, saj sindikati drugih dejavnosti 

podpisujejo kolektivne pogodbe in anekse z veljavo za dejavnost obrambe. Pripadniki Slovenske vojske 

tudi stavkati ne smemo, lahko le protestiramo, pa še to v svojem prostem času. Žalostno je gledati 

propadanje Slovenske vojske, še posebej pripadnikom, ki so jo gradili od prvega dne, kot je enako težko 

državljankam in državljanom ob spremljanju dogajanj v Slovenski vojski glede neenakovrednega 

položaja pripadnikov pri urejanju plač in drugih pravic iz delovnega razmerja. Odnos mlade države do 

lastnih vojakov, ki jih imamo v samostojni Sloveniji prvič v zgodovini Slovencev je ponižujoč in zadnji 

čas je, da temu naredite konec. Danim obljubam smo verjeli in bili ponovno izigrani, takšen odnos do 

slovenskih vojakov, ki jih zastopamo, se mora končati. 

 

V času vašega predsedovanja vladi se do sedaj nič od obljubljenega ni uresničilo, odnosi v socialnem 

dialogu pa so trenutno na najnižji možni ravni od začetka delovanja SVS. Na področju opisanega v 

našem pozivu z dne 12. februarja in splošno so se razmere na področju obrambe še zaostrile v 

negativnem smislu. Ker z ministrom v treh mesecih ni prišlo do sestanka s SVS smo takrat menili, da 

minister ni upošteval vaših navodil in zato smo se maja obrnili na Odbor za obrambo Državnega zbora, 

kar je še poslabšalo socialni dialog in odnose, s samo vsebino naših opozarjanj pa se nihče ni ukvarjal. 

Z ministrom se kljub vašim navodilom še do danes nismo sestali, večina javnih uslužbencev je 1. 

novembra prejela drug plačni razred povišanja plač, le pripadniki Slovenske vojske ne, čeprav so se v 

času krize plače vsem javnim uslužbencem plače znižale linearno za enak odstotek. Ugotovljene, več 

deset let stare anomalije, se ne odpravljajo.  Od odhoda dr. Klemna Grošlja do danes nismo imeli niti 

enega sestanka s pooblaščeno osebo za socialni dialog niti je še nismo spoznali. 

 

Vse opisano se odraža tudi v našem mnenju iz preteklega tedna, ki ga prilagamo. 

 

Na področju ohranjanja in pridobivanja kadrov se ni od vašega prihoda naredilo skoraj nič oz. bolje 

rečeno, realizacije na ključnih področjih ni in povečevanja števila vojakov ni. Dvig števila vojakov je 

minister Karel Erjavec ob nastopu funkcije ves čas predstavljal kot njegovo najpomembnejšo nalogo, ki 

jo bo reševal prioritetno.  

 

Predsednik vlade g. Marjan Šarec pozivamo vas, da nemudoma pričnete urejati opisane nakopičene 

težave na obrambnem področju.  

 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 

 

S spoštovanjem, 
 

 

 

 

 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Priloge: 

− Dopis kabineta predsednika vlade Ministru za obrambo Karlu Erjavcu z dne 13.2.2019; 

− Mnenje Sindikata vojakov Slovenije z dne 28.10.2019. 

 

Posredovano elektronsko: 
 

− naslovniku; 

− članom SVS z objavo na spletu. 
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