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Zadeva: Urejanje plačila pripadnikov Slovenske vojske z apelom 

 

Zveza:  Sklep Vlade RS z dne 21.3.2019 

 

 

Spoštovani minister Karl Erjavec. 

 

 

Vlade RS je 21. marca Vlada RS sprejela Sklep, s katerim je na novo določila pripadanje dodatkov po 

59. členu ZSSloV zaradi povečanega obsega dela in obremenitev. S sklepom se je na novo uredilo 

plačilo pripadnikov SV na podlagi 59. člena ZSSloV. Na predlog sklepa je SVS podal mnenje s ciljem, 

da vsaj nekateri dobijo dodatek zaradi preobremenjenosti takoj in glede na sprejet sklep, vas želimo 

opozoriti na negativne odzive pripadnikov Slovenske vojske, ki so prisotni od preklica Ukaza v zvezi z 

59. členom ZSSloV, ki ga je junija 2018 izdal takratni načelnik Generalštaba SV gen. maj. Alan Geder.  

 

Še vedno menimo, da urejanje plač na predviden način, ki omogoča selektivno dodeljevanje oz. višanje 

plač ni dober, kot smo izrazili pomisleke v mnenju k predlogu sklepa vlade, v prilogi. Kot izhaja iz  

sprejetega sklepa vlade, gre po novem za dodeljevanje dodatka v treh različnih višinah  na določenih 

formacijskih dolžnostih, katerih opravljanje zahteva posebna znanja in povečane obremenitve, brez 

njihove popolnitve pa ni mogoče zagotoviti delovanja enote ali drugih enot, oborožitvenega, bojnega ali 

drugega sistema. V SVS menimo, kot je ob izdaji Ukaza v juniju 2018 menil generalmajor Alan Geder, 

da so na vseh formacijskih dolžnostih potrebna posebna znanja in, da so zaradi kadrovske 

podhranjenosti povečano obremenjeni vsi pripadniki Slovenske vojske. Od opravljanja dela 

pripadnikov SV na vseh formacijskih dolžnostih je odvisno delovanje drugih enot in SV kot celote in 

ne le od dela na določenih formacijskih dolžnostih. Po stališčih obrambnega ministrstva in Generalštaba, 

bi naj delo na Generalštabu ter v Centu vojaških šol in še kje od jeseni lani bilo manj obremenjujoče in 

naj ne bi bilo toliko pomembno, kot delo v drugih enotah. Menimo, da brez Generalštaba in Centra 

vojaških šol Slovenska vojska ne more delovati in zato je delo, ki ga opravljajo pripadniki SV v 

Generalštabu in Centru vojaških šol ter vseh ostalih enotah enako pomembno, kot delo na le določenih 

formacijskih dolžnostih. Slovenska vojska je zaključena celota in kot takšno jo je potrebno tudi 

obravnavati, saj se s selektivnim dodeljevanjem  dodatka zaradi povečanega obsega dela in 

obremenitev vnaša med pripadnike SV nemir in slaba volja, posledično pa se zapuščanje pripadnikov 

SV povečuje. Zaradi ukinitve Ukaza gen. maj. Alana Gedra iz junija 2018, se celotna Slovenska vojska 

in obrambno ministrstvo od meseca novembra dalje ukvarja le s preštevanjem pripadnikov in 

selekcioniranjem ter določanje bolj in manj zaslužnih za delovanje SV. V SVS menimo, da so vsi 

pripadniki SV njeni pripadniki in, da so za njeno delovanje zaslužni vsi in tudi vsi pripadniki so zaradi 

kadrovske podhranjenosti prekomerno obremenjeni zaradi povečanega obsega dela. V vseh enotah SV 

prihaja do tega, da ko nekdo zapusti SV, prevzame njegovo delo nekdo drug ali celoten kolektiv enote. 

V SVS nam ni jasno, kako ob pojasnjenem lahko nekdo kar določi v katerih enotah so pripadniki 

obremenjeni bolj in v katerih manj. 

 

 



Trend odhodov iz SV in nezanimanje za vojaški poklic med mladimi se je, zaradi selektivnega deljenja 

pripadnikov med boljše in slabše (pri plačah) ob veljavnih predpisih za vse enako, le še povečal. 

Menimo, da bo deljenje pripadnikov SV na bolj in manj obremenjene pri plačilu (3.000 pripadnikov bi 

naj dobilo dodatek, torej nekje polovica), ob enakih prekomernih obremenitvah vseh, še pospešil odhode 

iz SV, še posebej iz enot, ki bodo določene kot manj vredne oz. manj obremenjene in ne tako pomembne, 

kot da bi lahko SV normalno delovala tudi brez njih.  

 

Gre za dvojno selekcioniranje pripadnikov SV. Najprej se jih selekcionira na bolj pomembne in manj 

pomembne, nato pa se bolj pomembne selekcionira na tri stopnje pomembnosti. To je povsem 

neprimerno, na dolgi rok pa nevzdržno in škodljivo. Že tako napeti in krhki odnosi med pripadniki zaradi 

velikega števila nalog in obremenjenosti, bodo postali še bolj toksični, dolgoročno pa vse skupaj pelje 

v popolni razkroj. V praksi to pomeni, da se bodo pripadniki brez dodeljenih dodatkov na vse legalne 

načine izogibali dodatnim nalogam in zadolžitvam, saj bodo prepričani, da so jih dolžni opravljati 

pripadniki, ki se jim bo dodatek določil. Vsaka vojska uči svoje pripadnike, da so vsi enako pomembni 

in da ima vsak svojo vlogo, ki je pomembna. Lahko pa razmislite o tem, da se ukinejo vsa nepomembna 

formacijska delovna mesta in formirate samo tista, ki so za vas pomembna, saj nepomembnih tudi SV 

sama ne potrebuje. 

 

Apeliramo na vas, da ob določanju formacijskih dolžnosti, na katerih bo pripadnikom pripadalo 

povečanje plač po novem Sklepu Vlade RS, upoštevate tukaj opozorjeno in da z določitvijo pripadanja 

povečanja ne ustvarite manj in več vrednih pripadnikov SV. 

 

Na vas apeliramo tudi, da se čim prej začne sistemsko urejati plače za pripadnike Slovenske vojske 

drugače, kot so urejene sedaj, saj sindikati, kot socialni partnerji za urejanje plač na področju 

reprezentativnosti, v okviru pogajanj za KPJS nismo v enakem položaju kot ostali sindikati, ki lahko 

stavkajo in imajo svoje kolektivne pogodbe za poklice ter dejavnosti. 

 
 

S spoštovanjem, 

 

  Gvido Novak     

predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 

– Mnenje SVS k predlogu sklepa vlade, z dne 20.3.2019 

– Sklep Vlade RS z dne 21.3.2019 

 

Poslano z e-pošto: 

 

– naslovniku 

– Marjan Šarec, predsednik Vlade RS 

– Klemen Grošelj, državni sekretar 

– Damir Črnčec, državni sekretar 

– generalmajorka Alenka Ermenc, načelnica GŠSV 

– Svet SVS 

– obveščanje članov SVS z objavo na spletnih straneh  
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