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Zadeva:  Poziv k dialogu in sprejem predstavnikov Sindikata vojakov Slovenije  
 

Zveza:  Priloženi dokumenti 

 
Spoštovani. 

 

Kot izhaja iz priloženih dokumentov, smo v Sindikatu vojakov Slovenije poskušali v okviru obrambnega 

resorja doseči odpravo anomalij, ki se ne odpravljajo, oz. so nastale na novo. Iz priloženega izhaja tudi, 

da smo apelirali na Vlado RS in vas, predsednik dr. Miro Cerar, da se v socialnem dialogu začnejo 

odpravljati anomalije, ki s plačami rušijo vojaško hierarhijo v Slovenski vojski in so razlog za veliko 

nezadovoljstvo med njenimi pripadniki. Na apel in poziv smo prejeli odgovor Ministrstva za obrambo z 

obvestilom, da na naše pobude in zahteve ne bodo več odgovarjali. Glede odprave anomalij v Slovenski 

vojski in obljubljenega s strani ministrice Andreje Katič (kot izhaja iz priloženega zapisnika in odgovora) 

pa ugotavljamo, da sta ministrica in načelnik Generalštaba nemočna, saj bi se nedvomne anomalije lahko 

odpravile le z zakonom, za sprejem katerega pa menita, da ni realen.  

 

Naj vam še pojasnimo, da smo se za odpravo anomalij obrnili tudi na Vrhovnega poveljnika oboroženih 

sil RS. Na naš poziv so se v njegovem uradu odzvali, a po več mesecih ukvarjanja s problematiko odprave 

anomalij v Slovenski vojski in po posredovanju na obrambnem ministrstvu doslej niso uspeli doseči 

premika v smeri odprave anomalij. 

 

Zraven zgoraj opisanega menimo, da je krivično, neetično in nekorektno do pripadnikov Slovenske 

vojske, da se v javnem sektorju plače določajo v socialnem dialog s kolektivnimi pogodbami, medtem ko 

se za pripadnike določajo z Uredbo Vlade RS, še posebej, če se uredba ne usklajuje s predstavniki 

zaposlenih - sindikati, kot smo vam že pojasnili - priloženo. Nekorektno je tudi to, da je vojaškim osebam 

stavka prepovedana, medtem, ko ostali javni uslužbenci množično stavkajo in na ulicah protestirajo ter 

tako izsilijo dialog o dvigovanju plač, Vlada RS pa jim v večini zahtev ugodi.  

 

Pozivamo vas, da predstavnike Sindikata vojakov Slovenije sprejmete in nam prisluhnete. Zraven 

že opisanega vam želimo pojasniti, kako odgovorni prenašajo odgovornost za plače in odpravo anomalij 

iz obrambnega resorja na resor javnega sektorja in obratno. 

 

Pripadniki Slovenske vojske so vedno bolj nezadovoljni, še posebej ob napovedanih stavkah in protestih 

za prihodnji teden, zato si želijo protestirati. Sindikat vojakov Slovenije se v naslednjem tednu 

napovedanega protestnega shoda ne bo udeležil, upamo pa, da nas sprejmete v dobro vseh. 

 
S spoštovanjem. 

 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
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 Odgovor Ministrstva za obrambo na dopis Vladi RS z dne 2017 št. 101-3/2017-72 z dne 4.12.2017: 
 

Z novo uredbo vlade od 1. 7. 2017 določene plače vojaških uslužbencev - odgovor 
 

 Zapisnik Ministrstva za obrambo št. 101-6/2017-14 z dne 19.7.2017: 
 

Zabeležka srečanja ministrice za obrambo ge. Andreje Katič s Sindikatom vojakov Slovenije (SVS) in 

predstavniki »prikrajšanih« pripadnikov Slovenske vojske na temo – odprava anomalije rušenja vojaške 

hierarhije s plačami v SV  
 

 Odgovor Ministrstva za obrambo št. 101-3/2017-62 z dne 29.9.2017: 
 

Odprava anomalij rušenja vojaške hierarhije s plačami v Slovenski vojski - odgovor 
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 naslovniku; 

 Odbor za obrambo, predsedniku; 

 Ministrstvo za obrambo, ministrici; 

 članom in zainteresiranim z objavo na spletu. 
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