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SVS poziva ministra Marjana Šarca k nujnemu izrednemu sestanku 

zaradi blokade socialnega dialoga pri urejanju in plačilu 

pripravljenosti, pri odpravi anomalij ter zaradi nujnega dviga plač 

Ministra za obrambo Marjana Šarca smo pozvali k nujnemu izrednemu sestanku, na katerem 
mu SVS želi predstaviti razloge, zaradi katerih je prišlo do popolne blokade socialnega dialoga. 

 

Popolna blokada socialnega dialoga med Ministrstvom za obrambo s pooblaščencem državnim 
sekretarjem Rudijem Medvedom in Sindikatom vojakov Slovenije je prišlo glede: 

 

1. tolmačenja sodb Sodišča evropske unije in Vrhovnega sodišča RS s posledičnimi zapleti 
urejanja tega področja za nazaj in v bodoče; 

 

2. socialnega dialoga na področju odprave plačnih in statusnih anomalij iz preteklosti v SV. 
 

Ministru želimo predstaviti tudi zahtevo za nujen dvig plač pripadnikom Slovenske vojske za 
najmanj štiri plačne razrede, zaradi dvigovanja plač v drugih resorjih javnega sektorja in 
posledično porušenega s sindikati dogovorjenega razmerja plač med resorji ter vpliva na 
pripadnike Slovenske vojske ob tem. Po dvigu plač za najmanj štiri plačne razrede vsem 
nazivom v Slovenski vojski pa zahtevamo začetek pogajanj za oblikovanje vojaškega plačnega 
stebra znotraj plačnega sistema javnega sektorja. Neutemeljeno in pavšalno primerjanje vseh 
plač s plačo vojaka je preseglo vse meje dobrega okusa in postalo sprevrženo zaničevanje dela 
vojakov s strani določenih "strokovnih" segmentov civilne družbe in nekaterih sindikatov, ki se 
vsakokrat čutijo najbolj poklicane in strokovne za analizo dela in zahtevnosti vojaškega poklica.  

 

Ob tem smo ministra opozorili, da medtem, ko se v drugih resorjih realizirajo stavkovni 
sporazumi iz preteklosti s parcialnimi visokimi dvigi plač, pripadnikom Slovenske vojske pa ni 
dovoljeno stavkati, nam kot sindikatu zaradi pritiskov članstva zaradi ministru izpostavljenih 
vsebin, ne preostane drugega, kot da pričnemo z organizacijo protestnih shodov do sprejema 
ustreznih rešitev za izpostavljeno problematiko. 

 

Ministra smo opozorili tudi, da mora glede izpostavljenega slišati izvirna stališča Sindikata 
vojakov Slovenije, ker večmesečni dialog z njegovim pooblaščencem državnim sekretarjem 
Rudijem Medvedom ni uspešen, saj gre večinoma za njegov monolog. 

 

Kot primer prakse, ko minister posluša nekaj, v praksi pa se stvari odvijajo drugače, smo 
ministru predstavili primerjavo predstavljenih plač vojaka na uradnih spletnih straneh ministrstva 
slovenskavojska.si in postanivojak.si. Pričakovati bi bilo, da bi informacije, ki prihajajo iz ene 
hiše pod vodstvom enega ministra, bile usklajene. Minister je verjetno prepričan, da so spletne 
strani in kampanja, za katero se porabi veliko denarja, profesionalne in visoko kvalitetne. 
Resnica je drugačna, predstavljena plača vojaka na omenjenih spletnih straneh se razlikuje za 
skoraj polovico in takšna zavajanja ob prvem stiku potencialnih kandidatov za vojaka glede 
najpomembnejše vsebine ministrstvu in ministru niso v prid oz. se z njimi dela škoda Slovenski 
vojski. Verjamemo, da je minister o predlaganih vsebinah za izreden nujen sestanek podobno 
zaveden, kot v opisanem primeru plače vojaka, zato mu želimo predstaviti izvirna stališča SVS. 

 

Priloga poziva na povezavi: 
 

Primerjava bruto plače vojaka I na spletnih straneh Slovenske vojske in Postani vojak 
 

Objavljeno na spletni strani SVS 


