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Vojaška hierarhija s plačami v Slovenski vojski bo po zagotovilih državnega sekretarja Uroša Lampreta

vzpostavljena do jeseni

Sindikat vojakov Slovenije že nekaj let (od 2017) opozarja na nevzdržno ureditev pla? v Slovenski
vojski. Z Uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v pla?ne razrede
(Uredba) iz leta 2017 so se porušila razmerja med pla?ami v SV in s tem vojaška hierarhija. Po
trenutno veljavni Uredbi imajo posami?ne skupine pripadnikov SV z višjo izobrazbo in višjim ?inom
nižje pla?e od nekaterih skupin pripadnikov SV z nižjo izobrazbo in nižjim ?inom. Prav tako se vojaški
uslužbenci obravnavajo v nasprotju z Uredbo o vojaških uslužbencih. To je unikatna ureditev v
svetovnem merilu, ki ruši vsa vojaška razmerja, vojaško hierarhijo s pla?ami, posledi?no pa ustvarja
slabo voljo in napete odnose med pripadniki SV.

Na sestanku z vodstvom MORS dne 12.07.2021 je SVS prejel zagotovilo, izsek zapisnika o Uredbi
je na sliki spodaj, da se bo do jeseni 2021 Uredba popravila in se bo dokon?no odpravilo nelogi?no in
nepravi?no razvrš?anje formacijskih dolžnosti v pla?ne razrede.

SVS pri?akuje, da bomo v kratkem prejeli predlog nove Uredbe v pregled in mnenje. O vsem bomo
?lane sproti obveš?ali.

Do sedaj narejeno glede Uredbe najdete na spodnjih povezavah:

13.08.2017 Mnenje SVS k nezakonitemu in neustavnemu določanju plač v Slovenski vojski z Uredbo vlade

in kolektivnimi pogodbami

18.09.2017  Sindikat vojakov Slovenije je na ministrico Andrejo Kati? naslovil pismo z
opozorilom in pozivom k izpolnitvi dane obljube
 

16.11.2017  Sindikat vojakov Slovenije od obrambne ministrice zahteva odpravo diskriminacije
vojaških uslužbencev in apelira na predsednika vlade k vzpostavitvi zakonitega stanja na
podro?ju pla? v Slovenski vojski
 

31.1.2018 SVS je odgovornim za stanje v SV predlagal sprejem interventnega zakona po nujnem
postopku
 

22.1.2018  Posebni pogajalski skupini vlade poslan povzetek že podanih zahtev SVS za
usklajevanje
 

20.11.2018 Obveš?anje o, v socialnem dialogu, dogovorjenem z novim vodstvom Ministrstva za
obrambo
 

07.12.2018 Spremembe Uredbe vlade za SV in kolektivna tožba
 

27.12.2018  Umik pozitivnega mnenja SVS in podano negativno mnenje k novi Uredbi vlade o
pla?ah v SV
 

03.01.2019 Vlada je na silvestrovo nezakonito sprejela Uredbo o pla?ah v Slovenski vojski
 

04.01.2019 O sprejeti Uredbi vlade in odvzemu dodatka 19 % v Odmevih na TV SLO
 

22.03.2019 Urejanje pla?ila pripadnikov Slovenske vojske z apelom
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06.11.2019 Poziv predsedniku vlade Marjanu Šarcu k urejanju razmer za pripadnike Slovenske
vojske
 

09.12.2019  Veliko nezadovoljstvo med pripadniki Slovenske vojske ob izpla?ilu pla? po
novembrskem dvigu pla? drugim javnim uslužbencem

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Za tisk in oglasne table_Novica SVS z dne 13. septembra 2021

Izsek iz zapisnika sestanka MORS - SVS z dne 12.7.2021
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