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Ministrstvo za notranje zadeve
dr. Gregor Virant, minister

Zadeva: Mnenje SVS k predlogu Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave
ter predloga Zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava za leta 2013, 2014 in 2015

Zveza: Posredovan predlog SKN in ZKN z dopisom št. 110-23/2013/88 z dne 4. 9 2013

Spoštovani,

z e-pošto 4. 9. 2013 ste nam z dopisom v zvezi posredovali predloga SKN in ZKN za leta 2013, 2014
in 2015 v mnenje.

Predlaganemu v delu, ki se tiče Slovenske vojske podajmo negativno mnenje in v zvezi z kadrovskim
načrtom podajamo v nadaljevanju obrazložitev mnenja in predlog SVS.

V SVS se ne strinjamo z zmanjševanjem števila zaposlenih do leta 2015 za 222 pripadnikov iz več
razlogov, ki jih razlagamo v nadaljevanju. Strinjali pa bi se z kadrovskim načrtom, ki bi bil skladen z
sprejetimi dokumenti v Državnem zobru glede števila zaposlenih v Slovenski vojski. Z vsakim drugim
kadrovskim načrtom glede števila zaposlenih v Slovenski vojski kot z sprejetim v Državnem zboru se
ne moremo strinjati. Predstavljeno v nadaljevanju pa sledi sprejetemu v Državnem zboru, da se število
zaposlenih v upravnem delu ministrstva za obrambo zmanjša z upoštevanjem že sprejetih sprememb.

V cilju sledenja zmanjševanja zaposlenih v javnem sektorju predlagamo naslednjo strukturo
kadrovskega načrta za Slovensko vojsko in Ministrstva za obrambo:

Organ

Časovna opredelitev sprememb
števila zaposlenih

Iz SKN
1.1.2013 2013 2014 2015

SKN

Upravni del Ministrstva za obrambo 1.189 1.170 1.158 1.135

Slovenska vojska 7.477 7.377 7.328 7.255

Odstotek zaposlenih v upravnem delu
od vseh zaposlenih na ministrstvu 13,72 % 13,69 % 13,65 % 13,53 %

Predlog SVS

Upravni del Ministrstva za obrambo 1.189 1.070 1.040 967

Slovenska vojska 7.477 7.477 7.477 7.477

Odstotek zaposlenih v upravnem delu
od vseh zaposlenih na ministrstvu 13,72 % 12,52 % 12,21 % 11,45 %

Prvi razlog je neproporcionalen odstotek znižanja zaposlenih v Slovenski vojski, ki je predviden do
leta 2015 na ravni 3%. Skupen odstotek zmanjševanja zaposlenih v javnem sektorju pa bi naj bil 1%.



Drugi razlog in skoraj pomembnejši pa je ta, da se nenehno odpušča v Slovenski vojski, medtem ko
imamo mnogo predimenzioniran upravni del Ministrstva za obrambo, kjer je odpuščanj manj. Že
kratka analiza podatkov iz nekaterih primerljivih evropskih držav potrjuje neupravičeno
predimenzioniranost. Upravni del Ministrstva za obrambo je v primerjavi z primerljivimi državami od
najmanj 5 do 10 krat večji glede na število zaposlenih v vojskah teh primerljivih držav. V upravnem
delu Ministrstva za obrambo je po podatkih iz predloženega SKN na dan 1.1.2013 bilo zaposlenih
1.189 javnih uslužbencev, kar predstavlja 13,72 odstotka od vseh zaposlenih na Ministrstvu za
obrambo. V primerljivih državah Evrope je ta odstotek od 1 do 3 odstotke in največ 5 odstotkov. Kljub
zmanjševanju števila zaposlenih v upravnem delu Ministrstva za obrambo je še vedno nerazumljivo
velik odstotek zaposlenih glede na število zaposlenih v Slovenski vojski, ki ga je po našem mnenju
potrebno zmanjšati in ne števila zaposlenih v Slovenski vojski. Po predlogu, ki vam ga dajemo, bi v
letu 2015 še vedno bil nam nerazumljivo visok odstotek 11,45 % zaposlenih v upravnem delu v
primerjavi z številom zaposlenih v Slovenski vojski. Tudi ta odstotek bi po našem mnenju moral biti
manjši v korist števila zaposlenih v Slovenski vojski.

Kot tretje lahko navedemo, da se v Slovenski vojski pogodbe o zaposlitvi ne podaljšujejo predvsem
vojakom, ki imajo pogodbe za 5 let ali manj. Z Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu
razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list Republike Slovenije, št.
99/10, v nadaljevanju Resolucija) je bilo v Državnem zboru odločeno, da se bo z namenom
uravnoteženega razvoja Slovenske vojske postopno dosegalo ciljno razmerje 1 : 2 : 5 med
častniki, podčastniki ter vojaki. Današnje nepodaljševanje pogodb o zaposlitvi v Slovenski
vojski vojakom vodi v ravno nasprotno smer razvoja, kot jo je začrtal Državni zbor. Danes
doseženo razmerje je manj ugodno od tistega v letu sprejemanja Resolucije in znaša približno
1 : 2 : 3 (častnikov 1.147 : podčastnikov 1.980 : vojakov 3:177). Z resolucijo je bilo celo
odločeno, da se bo največ pozornosti namenjalo zagotavljanju zadostnega števila vojakov.

Z Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do
leta 2025 je Državni zbor odločil, da bo število pripadnikov Slovenske vojske 10.000 v
razmerju 4:1 v korist stalne sestave do pogodbene rezerve. Vlada je po našem mnenju brez
pravne podlage že z danes veljavnim kadrovskim načrtom zmanjšala število stalne sestave
iz 8.000 na 7.600 in zato nadaljnje zmanjševanje stalne sestave brez zmanjševanja nalog
Slovenski vojski ni sprejemljivo, saj smo že danes priča mnogim kršitvam delovnopravnih
predpisov zaradi prenizkega števila zaposlenih.

Menimo, da je v upravnem delu Ministrstva za obrambo potrebno iskati rezerve za zmanjševanje
števila zaposlenih v celotnem javnem sektorju z raznimi ukrepi mehkega zmanjševanja števila
zaposlenih, po našem mnenju predvsem z prerazporeditvami med posameznimi državnimi resorji.

S spoštovanjem,

Gvido Novak
predsednik

Poslano z e-pošto:
– naslovniku;
– Ministrstvo za obrambo;
– Generalštab Slovenske vojske;
– KNSS – Neodvisnost;
– arhiv.

Obveščanje članov SVS z objavo na spletu.
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