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Številka:  10007-4/2019/2 

Datum:  21. 3. 2019  

 

 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 

65/14 in 55/17) in četrtega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list 

RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) je Vlada Republike Slovenije na 24. redni seji dne 21. 3. 2019 

pod točko 4.2 sprejela naslednji 

 

 

S K L E P: 

 

 

1. Na podlagi drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list 

RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) se pripadnikom Slovenske vojske na formacijskih 

dolžnostih v enotah in podenotah, iz katerih se oblikujejo zmogljivosti Slovenske vojske, 

ki so premestljive in predvidene za uporabo v skladu z načrti za kolektivno obrambo v 

okviru zavezništva oziroma je njihova uporaba določena v skladu z drugimi 

mednarodnimi pogodbami, v obdobju, določenem za priprave in usposabljanje, plača 

zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča za 10 

odstotkov osnovne plače. 

2. Na podlagi drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski se 

pripadnikom Slovenske vojske na formacijskih dolžnostih zdravnikov, pilotov (razen na 

formacijskih dolžnostih častnik pilot začetnik, ki se opravlja v nazivu poročnik), letalskih 

inženirjev, letalskih tehnikov, tehnikov letalcev, kontrolorjev letenja, radarskega 

tehničnega osebja, bombnih tehnikov, potapljačev, pirotehnikov, informatikov in 

formacijskih dolžnostih v specialnih enotah in na vojaških ladjah, plača poveča za 20 

odstotkov osnovne plače.  

3. Na podlagi tretjega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski se 

pripadnikom Slovenske vojske na formacijskih dolžnostih v enotah, podenotah in 

začasnih formacijah ali začasnih skupinah, ki imajo status odzivnih sil, in pripadnikom 

enot, podenot in začasnih formacij ali začasnih skupin, v času izvajanja nujnih nalog na 

podlagi posebnih ukazov načelnika Generalštaba Slovenske vojske, plača poveča za 

19 odstotkov osnovne plače. 

4. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 

10007-445/2009/3 z dne 17. 12. 2009 in št. 10007-5/2014/3 z dne 27. 3. 2014.  

5. Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se že za izplačilo plač za mesec 

marec 2019.  

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783
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Stojan Tramte 

generalni sekretar 

 

 

 

Prejmeta: 

– Ministrstvo za obrambo 

– Ministrstvo za finance 

 

 

 

 


