
 

Janko Veber 
Predsednik Državnega zbora RS 
 
Datum: 16. 4. 2014 
 
Zadeva: Ustno poslansko vprašanje 
 
V skladu z 240. in 242. členom Poslovnika Državnega zbora RS vam pošiljam najavo 
ustnega poslanskega vprašanja za 24. redno sejo Državnega zbora v zvezi s plačilom 
slovenskih vojakov, ki ga naslavljam na ministra za obrambo, Romana Jakiča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 

mag. Ivan Vogrin 
poslanec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prilogi: 
-ustno poslansko vprašanje 
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USTNO POSLANSKO VPRAŠANJE 
 
PLAČILO ČASA ZA PRIPRAVLJENOST NA DELO NA DELOVNEM MESTU 
 
Na predstavitvi letnega poročila o pripravljenosti Slovenske vojske, ki je bila v začetku 
tega meseca, je predsednik države Borut Pahor dejal, da je, zaradi finančnih 
primanjkljajev, trenutna pripravljenost Slovenske vojske dosegla dno. O 
problematiki vojakov sem tudi sam v poslanskih vprašanjih že večkrat pisal, vendar 
opažam, da na tem področju težav kar noče biti konec. Sindikat vojakov Slovenije 
namreč neprestano opozarja in obvešča Vlado, Državni zbor, Ministrstvo za 
obrambo in ostale pristojne na številne nepravilnosti, ki se dogajajo v Slovenski 
vojski: od korupcije, šikaniranja na delovnem mesto, subjektivnih službenih 
ocen,…Naslednja v vrsti nepravilnosti je neplačevanje opravljenega dela slovenskih 
vojakov. 
Tukaj gre za plačilo časa, ki ga vojaki preživijo v pripravljenosti za delo, na 
delovnem mestu in na določenem kraju, ki ga delavcem na obrambnem območju 
določa 97.e člen Zakona o obrambi. Ta člen govori tudi o pripravljenosti za delo na 
domu, vendar to v zgornjem primeru ni predmet spora. Pred uvedbo danes 
veljavnega plačnega sistema javnih uslužbencev (do avgusta 2008) je bilo plačilo 
za pripravljenost ustrezno. Nato je v področje izplačil slovenskim vojakom posegel tudi 
prejšnji minister za obrambo, Aleš Hojs, ki je februarja lani sprejel Pravilnik o načinu 
obračuna in izplačila nekaterih stroškov dela in nadomestilu selitvenih stroškov, 
ga povezal s Kolektivno pogodbo za javni sektor ter tako vojake finančno izenačil z 
ostalimi javnimi uslužbenci. S tem se je nepravilno izplačevanje dela vojakov tudi 
legaliziralo!  
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.  
 
Glede na navedeno, me zanima: 

1. Pravilnik pravi, da delovna obveznost posameznega obrambnega delavca lahko 
traja največ 12 ur na dan in se obračuna kot redno delo. Če pa je v službi 
prisoten tudi po 12 urah in ni obremenjen z delovnimi nalogami oziroma 
efektivno ne dela, se mu nadaljnjih 12 ur šteje in obračuna kot pripravljenost 
na delovnem mestu ali na določenem kraju. V skladu s 46. členom 
Kolektivne pogodbe za javni sektor gre za višino plačila  20% urne postavke 
osnovne plače, kar znaša dobrih 80 centov na uro. Zanima me, kakšna je tukaj 
definicija efektivnega dela? Če je vojak 24 ur na usposabljanju, se 12 ur 
efektivno usposablja, ostalih 12 ur pa ne? In če je na straži 24 ur, potem 12 ur 
dela, ostalih 12 ur pa je nekoristen? Se vam pojem efektivnost ne zdi malo 
subjektiven? 

 
2. Kdo izvaja kontrolo nad tem ali vojak dela efektivno ali ne?  

 
3. Ali se vam ne zdi sporno, da je delo poklicnega vojaka na terenu, iz finančnega 

vidika, zaradi določil v pravilniku, izenačeno z delom rezervista, ki na delo čaka 
od doma in je s svojo družino?  

 
4. Kako se je lahko zgodila izenačitev vojakov z ostalimi uslužbenci javnega 

sektorja? Potemtakem bi tudi ostali javni uslužbenci po 12 urah dela lahko 
dobili plačilo 80 centov za vsako nadaljnjo uro dela. Tudi poslanci smo v službi 
javnosti,…Ali bi se, gospod minister, strinjali s takim plačilom, če bi bili vi sami 
toliko plačani? Takšno plačilo je, po mojem mnenju, nedostojno in nedopustno! 
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5. Sindikati obrambnega področja ne smejo organizirati stavke, saj je ta 
vojaškim osebam prepovedana, zato je tudi iz tega stališča izenačitev z ostalim 
javnim sektorjem neprimerna.  Ali ste tudi zaradi tega, ker so vojaki na tem 
področju še posebej nemočni, sprejeli zgoraj omenjeni pravilnik?  

 
6. Stalna pripravljenost, ki se ne šteje v delovni čas (in je plačana 20% urne 

postavke osnovne plače), je lahko zgolj in samo pripravljenost na kraju, ki ga ne 
določi delodajalec. Če delodajalec odredi, kje se naj med pripravljenostjo 
delavec nahaja, sploh ne bi smelo biti vprašanje ali se to šteje v delovni čas ali 
ne. Zakaj je to potrebno sploh poudarjati? Vojaki se ne urijo, stražijo, 
dežurajo,…zato, ker imajo v zasebnem življenju preveč prostega časa, ampak, 
ker jim je tako nekdo odredil. Ali se strinjate s trditvijo, da bi potemtakem morda 
bilo bolje na spletno stran Slovenske vojske, kjer v svoje vrste vabite nove 
rekrute, napisati, da je to bolj prostovoljno delo? 

 
7. Kako komentirate dejstvo, da vojska, ki državo brani, le-to zdaj toži zaradi 

nezakonitega plačevanja ur pripravljenosti? 
 

8. Kdaj se bo plačevanje pripadnikov Slovenske vojske uredilo neodvisno od 
kolektivne pogodbe za javni sektor? 

 
9. V zadnjih 6 letih se je delež finančnih sredstev namenjen Slovenski vojski 

zmanjšal za kar 40%, zaradi česar je vojska sedaj slabše usposobljena, 
sredstva za vzdrževanje so minimalna, njena oprema je zastarela. Rezultat 
tega je manjša sposobnost za opravljanje nalog. Kakšne ukrepe boste zaradi 
tega izvedli in kdaj?  
Za koliko odstotkov se je zmanjšal delež finančnih sredstev (po posameznih 
področjih) za ostali javni sektor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Številka: 020-07/14-0339/ 
Datum: 18.4.2014 
 
 
 
Roman Jakič 
minister za obrambo 
 
 
 
Zadeva: Ustno poslansko vprašanje za 24. sejo Državnega zbora 
 
 
Po pooblastilu predsednika Državnega zbora vam v skladu s četrtim odstavkom 242. 
člena Poslovnika Državnega zbora pošiljam pisno prijavo ustnega poslanskega 
vprašanja mag. Ivana Vogrina v zvezi s plačilom slovenskih vojakov, ki ga bo postavil 
na 24. seji Državnega zbora. 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 
 Mojca Prelesnik 
 
 
 
 
 
V prilogi:  
- prijava ustnega poslanskega vprašanja 
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