
Datum: 13.8.2017

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

pogodbami

Objavljamo nedavno sprejeto Uredbo vlade in mnenje SVS, ki smo ga podali o njej, v povezavi spodaj. Objavljena

uredba je predlog za obravnavo in sprejem na vladi, kaj je vlada sprejela pred 14 dnevi v SVS ne vemo, v uradnem listu

pa uredba še ni objavljena. Uredba vlade določa plače zaposlenih v Slovenski vojski in vnaša še več anomalij v

obrambni plačni sistem namesto, da bi obstoječe anomalije odpravila. Vsi reprezentativni na obrambnem področju

delujoči sindikati, v povezavi , so na uredbo podali negativno mnenje , vlada pa se je za plače v Slovenski vojski

dogovorila s sindikati, ki sploh ne delujejo na obrambnem področju in ne zastopajo niti enega pripadnika Slovenske

vojske. Z uredbo se dodatno ruši vojaška hierarhija, vrednota dela pa bo zaradi obstoječih anomalij in s sprejeto uredbo

popolnoma razvodenela in zato se v SVS ne bomo čudili nadaljnjemu odlivu kadra iz Slovenske vojske.  

Leta 2012 je Ustavno sodišče ob presoji kvoruma za veljavo Kolektivne pogodbe za javni sektor - KPJS odločilo, da je

neustavno, da za eno dejavnost velja KPJS brez podpisa vsaj enega sindikata iz te dejavnosti. Za v Slovenski vojski

zaposlene civilne osebe je ob nedavno dogovorjenem z drugimi sindikati prišlo do neustavne določitve plač , saj se z

dogovorjenim ni strinjal nobeden od sindikatov iz dejavnosti obrambe. Ustavno sodišče je leta 2012 določilo rok dve

leti za odpravo neustavnega kvoruma a ta je še vedno v veljavi in neustavno določanje plač v javnem sektorju se

nadaljuje . Resornemu ministrstvu za sistem plač v javnem sektorju očitno neustavno obvladovanje sindikatov preko

privilegiranih najštevilčnejših sindikatov odgovarja in se jim z odpravo neustavnosti ne mudi, za neustavnost pa 

ne odgovarja nihče. 

Kljub podanemu negativnemu mnenju vseh obrambnih sindikatov je vlada objavljeno uredbo sprejela brez vsakršnega

usklajevanja z obrambnimi sindikati , čeprav je po Zakonu o obrambi in Zakonu o javnih uslužbencih bila 

dolžna sindikate povabiti na usklajevanje . Nezakonito sprejeto uredbo bo SVS na sodišču poskušal razveljaviti,

predvsem zaradi dogovora iz lanskega decembra, da se plače povečajo vsem do 26 plačnega razreda s 1.7.2017 in

poračunom za nazaj. Po razveljavitvi uredbe bi obrambni sindikati in obrambno ministrstvo morali novo uredbo

uskladiti, po na novo sprejeti uredbi pa bi se opravil poračun za nazaj od 1.7.2017, kot določa decembrski dogovor.

Enako bomo na delovnem sodišču poskušali razveljaviti Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih

organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, saj so se z njo določile plače za v Slovenski vojski zaposlene

civilne osebe (plačna skupina J) brez soglasje obrambnih sindikatov.

Žalostno ob vsem je to, da mora sindikat skrbeti za ustrezno primerljivost plač v odnosu na čine in tako ohranjati

motiviranost pripadnikov, medtem ko obrambno ministrstvo in vlada ravnata destruktivno. Vse opisano se dogaja ob

vztrajnem zavračanju pravice do kolektivne pogodbe za obrambni resor in popolni prepovedi stavke, o čemer odgovor

obrambnega ministrstva SVS-ju tudi objavljamo. Vojaške osebe ne smejo sodelovati niti v stavkovnem odboru z

drugimi sindikati, za plače zaposlenih v Slovenski vojski pa se dogovarjajo drugi sindikati brez enega člana iz Slovenke

vojske.  

V SVS se sprašujemo, kako dolgo se bo še rušilo Slovensko vojsko in obrambni sistem, odgovorni bi po našem mnenju

že lahko spregledali, da sodišča in Odbor za obrambo niso pravo mesto za vodenje socialnega dialoga.
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