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Odprava anomalije rušenja vojaške hierarhije s plačami v Slovenski vojski 
 

 

Spoštovana ministrica. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije od ustanovitve poskušamo odpraviti nepravično določene 

plače za vse pripadnike, ki so med najboljšimi in imajo zaradi anomalij javno uslužbenskega 

sistema z višjimi čini in odgovornejšimi nalogami nižje plače od svojih podrejenih. 

 

Ureditev nepoštenih razmerij med pripadniki je mogoče pomembnejše od urejanja statusa 

vojaka po 45 letu, za katerega ste storili že veliko, če bo le pripravljena zakonodaja sprejeta. 

Pripadnost domovini in moralno stanje v vojski je odvisno od odnosa države do njenih 

pripadnikov, ki ga pripadniki vrednotijo ob malih stvareh z neposrednim vplivom na njih. 

Zato smo prepričani, da je pomembnejše od mnogih zadev s katerimi se ukvarjate, ureditev 

statusnih razmerij, kar bi blagodejno vlivalo na moralo vseh pripadnikov Slovenske vojske.   

 

Z našimi dolgoletnimi prizadevanji pri Vrhovnem poveljniku oboroženih sil Borutu Pahorju, 

v Državnem zboru in pri vašem državnem sekretarju Milošu Bizjaku nismo dosegli niti tega, 

da bi nekdo prisluhnil predstavnikom prizadetih pripadnikov. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije menimo, da si najbolj prizadevni pripadniki takšnega odnosa 

ne zaslužijo. Večina prizadetih je vojnih veteranov in s svojimi dejanji so v času 

osamosvojitvene vojne prispevali pomemben element mozaika, ki je privedel do 

samostojnosti Republike Slovenije. 

 

Pozivamo vas, da predstavnike prizadetih skupin pripadnikov sprejmete, jim prisluhnete in 

pristopite k dokončni rešitvi njihovih osebnih stisk. Hudo prizadeti pripadniki v Vas vidijo 

še edino upanje za pošteno ureditev njihovega statusa. V Sindikatu vojakov Slovenije smo jim 

obljubili, da bomo vztrajali pri tem, da jim nekdo prisluhne in vzpostavi statusno vojaško 

hierarhično urejeno okolje za njihovo opravljanje delovnih nalog.   

 

S spoštovanjem, 

       Gvido Novak 

         predsednik 
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