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Zadeva: Zahteva za plačevanje odrejenega dela pripadnikom Slovenske vojske – pojasnilo v 

 zvezi z odgovorom na poslansko vprašanje Sonje Ramšak 
 

Zveza: Dopis SVS V-3/2014-1 z dne 26.3.2014 in poslansko vprašanje Sonje Ramšak in odgovor MiO 

            ter napovedano ustno poslansko vprašanje Iva Vogrina 

 

Spoštovani, 

 

Sindikat vojakov Slovenije je z dopisom Zahteva za plačevanje odrejenega dela pripadnikom 

Slovenske vojske v zvezi opozoril, da je nemočen za dosego z zakonom določene in legitimne 

pravice do ustreznega plačila za odrejeno in opravljeno delo pripadnikov Slovenske vojske. Podali 

smo vam tudi legitimno zahtevo za ureditev ustreznega plačevanja pripadnikov Slovenske vojske.  

 

Na naše opozorilo in zahtevo se nihče od pristojnih ni niti odzval, kaj šele, da bi pristopil k reševanju v 

nebo vpijajoče nepoštenosti, ki si je pripadniki Slovenske vojske v službi domovine po našem 

trdnem prepričanju ne zaslužimo. O morebitni neupravičenosti naše zahteve nas ni nihče obvestil. 

Edina, ki sta se odzvala s poslanskimi vprašanji in smo jima za to neizmerno hvaležni, sta poslanca 

Sonja Ramšak in Ivo Vogrin. Poslanski vprašanji z odgovorom na že odgovorjenega prilagamo. 

 

Opozoriti želimo in moramo na zavajajoče dele odgovora ministra za obrambo Romana Jakiča na 

pisno poslansko vprašanje poslanke Sonje Ramšak, v prilogi, s katerim je minister želel pojasniti, da je 

s plačilom pripadnikov Slovenske vojske vse v najlepšem redu, saj so za svoje delo plačani v skladu s 

predpisi. Na večino zastavljenih vprašanj poslanke pa ni odgovoril. V odgovoru ni opredelitve do 

ključnega vprašanja, ali veljavni predpisi omogočajo ustrezno plačilo po določbi 97.e člena 

Zakona o obrambi, ki se nanaša na pripravljenost za delo. Odgovor pojasnjuje, da je plačilo v skladu 

s predpisi, ali je to plačilo ustrezno in pošteno ali ne pa minister v odgovorih ni pojasnil. Minister 

dr. Gregor Virant, pristojen za plače v javnem sektorju, pa je že večkrat javno in na pogajanjih za 

KPJS povedal, da to področje ni ustrezno in pošteno urejeno, kar je MNZ podkrepil tudi z analizo. 

 

Odgovor ministra je nekonsistenten, saj pojasnjuje, da ZObr v petem odstavku 96. člena napotuje na 

določbe splošnih predpisov glede plačila posebnih pogojev dela v Slovenski vojski, a v dveh odstavkih 

dalje pojasnjuje, da je odrejanje pripravljenosti za delo vezano na naravo in organizacijo dela v 

Slovenski vojski, ki utemeljuje tudi različno plačilo v primerjavi z rednim efektivnim delom. Res je, 

da ko pripadniki Slovenske vojske ne delajo in so le pripravljeni na delo na svojem delovnem mestu 

ali na določenem kraju, da ne morejo biti plačani z nadurami, kot da bi delali. Tega se tudi v SVS 

zavedamo, vendar po veljavnih predpisih druge postavke za plačilo, ko je javni uslužbenec v službi na 

delovnem mestu ali določenem kraju preprosto ni, in zato smo tudi zahtevali ureditev ustreznega 

plačila s predpisi, in ne s figo v žepu, kot je to naredil minister Aleš Hojs, ko je sprejel pravilnik, ki 

odreja plačilo pripadnikov v službi po 46. členu KPJS, čeprav je vedel za razlago tega člena in na 

obrambnem ministrstvu zelo dobro poznajo razlago KPJS (Uradni list št. 112/08).  



V omenjeni razlagi pristojna komisija za razlago KPJS 46. člen jasno razloži, da ta člen določa plačilo 

pripravljenosti javnega uslužbenca, ko je ta dosegljiv zaradi potrebe prihoda na delo izven njegovega 

delovnega časa, kar pa za pripadnike Slovenske ne more veljati za čas, ko so zaradi posebnih pogojev 

dela po ZObr v službi in zato trdimo, da gre za legalizacijo nepoštenega in nepravilnega plačila. 

 

V odgovoru ministra je SVS prikazan kot nekdo, ki je zahteval nekaj nezakonitega na delovnem 

sodišču v dveh kolektivnih sporih s tem, ko smo zahtevali pačilo nadur za čas pripravljenosti na 

delovnem mestu in na določenem kraju in, da se razveljavi v pravilniku določeno plačevanje v 

neskladju z KPJS in njeno razlago. Kot smo že pojasnili se v SVS zelo dobro zavedamo, da nismo 

upravičeni do plačila nadur, ko smo v službi pripravljeni za delo, a na sodišču drugega preprosto 

nismo mogli zahtevati, ker drugih postavk za plačilo v službi kot nadure ni in zato smo zahtevali le te.  

 

V SVS pa se zavedamo tudi tega, da veljaven sistemski Zakon o delovnih razmerjih v 44. členu jasno 

določa, da delodajalec mora delavcu zagotoviti ustrezno plačilo, kar smo že pojasnili v zahtevi z 

dne 26. 3. 2014 in to, kot se je poslanec Ivo Vogrin v najavljenem ustnem poslanskem vprašanju 

slikovito izrazil: 

 

" Tako so vojaki za dežuranja, vaje, terenska usposabljanja,…ki trajajo več kot 12 ur na dan, za vsako 

nadaljnjo uro dela, plačani 20% urne postavke osnovne plače, kar znaša dobri 80 centov na uro. Isto 

kot nekdo drug, ki doma v fotelju, na toplem in z družino čaka na morebiten klic na delo. " 

 

zagotovo ne predstavlja ustreznega plačila. 

 

Tudi Aneks št. 7, ki je bil lani julija predlagan sindikalni s strani vladne pogajalske strani za KPJS je 

bil predlagan s "figo v žepu" in se z njim rešitev neustreznega plačevanja pripadnikov Slovenske 

vojske le zavlačuje. Omenjena letošnja nova verzija aneksa, po izgubljenih obeh kolektivnih sporih 

SVS z državo na delovnem sodišču, je pa res "kako bi, da nebi" uredili plačila pripadnikov 

Slovenske vojske, saj je po tem popolnoma novem predlogu postavka stalne pripravljenosti znižana iz 

20% na 15% urne postavke, s tem pa se vsi sindikati razen tistih, ki delujejo v Slovenski vojski res 

nikoli ne bodo strinjali in zato se s tem aneksom samo zavlačuje, medtem pa se pripadniki Slovenske 

vojske še vedno plačujejo z 80 centi na uro v službi, drugi javni uslužbenci pa doma v fotelju, na 

toplem in z družino čakajo na morebiten klic za prihod na delo z istim plačilom. 

 

Vojaškim osebam je prepovedano stavkati in zato je vse opisano možno. Veljaven, po ZSPJS edini 

možen in zakonit sistem sklepanja Kolektivne pogodbe za javni sektor je neustaven, saj ne omogoča 

sindikatom dejavnosti, da bi kot to določa ustava svobodno uveljavljali interese zaposlenih, ki jih 

zastopajo. To še posebej velja za obrambno področje, saj imamo danes več veljavnih aneksov h KPJS, 

ki jih nobeden od delujočih sindikatov na obrambnem področju ni podpisal, a vseeno veljajo za 

zaposlene v Slovenski vojski, kar pa je nedvomno protiustavno. 
 

Opisano neustavnost je ugotovilo za to edino pristojno Ustavno sodišče in z ugotovitveno odločbo U-

I-249/10 z dne 15. 3. 2012 zapisalo, da Državni zbor mora odpraviti neustavnost v dveh letih in ta 

rok se je iztekel prejšnji teden 14. 4. 2014. Ker Vlada RS, kot odgovorna za plačni sitem javnih 

uslužbencev Državnemu zboru ni predložila ustrezne rešitve v obliki predloga sprememb in dopolnitev 

ZSPJS, je SVS z dopisom zaprosil kvalificirane predlagatelje predlogov zakonov, da posredujejo 

predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS, ki ga je pripravil SVS. Do danes še ni odziva na prošnjo. 

 

Se pa v SVS sprašujemo, s čem smo si pripadniki Slovenske vojske zaslužili obravnavo, kot smo 

je deležni, da mora sindikat bdeti nad ustavnostjo in delovanjem pravnega reda države.  
 

V času do odprave neustavnosti se bodo po ugotovitveni odločbi Ustavnega sodišča po neustavnem 

postopku sprejemali aneksi h KPJS nemoteno, za neustavnost pa ne bo odgovarjal nihče, čeprav se 

točno ve, kdo je odgovoren za ne odpravljeno neustavnost, odgovoren je minister za sistem plač v 

javnem sektorju, ki je obenem tudi vodja vladnih pogajalcev za KPJS.  



Pristojen minister, ne glede na to kdo to je, bi moral vsaj predložiti predlog sprememb in dopolnitev 

zakona za odpravo ugotovljene neustavnosti, pa če tudi ta predlog nebi bil sprejet. Državni zbor bi na 

osnovi prvotnega predloga ali v spremenjeni obliki lahko odpravil neustavnost in ker to ni bilo 

narejeno imamo danes v javnem sektorju plače določene po predpisih, ki so bili sprejeti po 

neustavnem postopku oz. načinu in odgovoren za takšno neustavno stanje je pristojen minister. 
 

 

Na podlagi vsega navedenega lahko zaključimo, da ugotovitev ministra za obrambo Romana 

Jakiča v zaključku odgovora poslanki ne drži v celoti. Res je le, da je sporen pravilnik veljaven 

predpis, a po našem prepričanju je plačilo pripadnikov Slovenske vojske po tem pravilniku v neskladju 

z Razlago kolektivne pogodbe za javni sektor in Ustavo Republike Slovenije, predvsem pa neustrezno 

in nepošteno ter v nasprotju z določili Zakona o delovnih razmerjih, da mora delodajalec delavcu 

zagotoviti ustrezno plačilo in ravno to je želela izvedeti poslanka, na kar pa minister ni odgovoril. Za 

neurejeno plačevanje je odgovoren obrambni minister in ne minister odgovoren za sistem plač v 

javnem sektorju, saj določa kot posebno obliko dela pripravljenosti na delovnem mestu in določenem 

kraju Zakon o obrambi in zato je obrambni minister tisti, ki bi moral kot zastopnik delodajalca 

pripadnikom Slovenske vojske poskrbeti za ustrezno plačilo pripadnikov Slovenske vojske. 
 

V SVS se upravičeno sprašujemo, kakšni bodo odgovori obrambnega ministra na ustna poslanska 

vprašanja Iva Vogrina in smo ob tem prepričani, da na zastavljeno vprašanje obeh poslancev, kaj bo 

kot minister storil, da se uredi ustrezno plačilo pripadnikov Slovenske vojske, minister ne bo niti 

poskusil odgovoriti, kakor v pisnem odgovoru, kaj šele, da bi v tej smeri kaj storil. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 
 

 

 

 
Prilogi: 
 
 

– Razlaga kolektivne pogodbe za javni sektor, 46. člen (Uradni list št. 112/08); 

– Pisno poslansko vprašanje ministru za obrambo v zvezi s plačami pripadnic in pripadnikov 

Slovenske vojske z dne 28. marca 2014; 

– Odgovor na poslansko vprašanje Sonje Ramšak v zvezi s plačami pripadnic in pripadnikov 

Slovenske vojske; 

– Najavljeno ustno poslansko vprašanje ministru za obrambo za 24. redno sejo Državnega zbora z 

začetkom dne 22. 4. 2014 v zvezi s plačilom slovenskih vojakov z dne 14. aprila 2014. 

 

 

Poslano z e-pošto: 
 
 

– naslovnikom, Odbor za obrambo DZ RS; 

– pogajalcem za KPJS; 

– parlamentarnim poslanskih skupinam in parlamentarnim strankam; 

– sindikatom, zvezam in konfederacijam; 

– Ministrstvo za obrambo; 

– Generalštab Slovenske vojske; 

– Vrhovni poveljnik Slovenske vojske; 

– Zveza slovenskih častnikov; 

– arhiv. 
 

Obveščanje javnosti in članov SVS z objavo na spletnih straneh. 
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