
Datum: 28.5.2014

O predlogu avtentične razlage 5. odstavka 206. člena bo odločal Državni izbor

Na današnji 26. redni seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je bila sprejeta odločitev, da je

avtentična razlaga 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 potrebna in, da je s strani Vlade predlagan tekst dober za sprejem.

V zvezi s predlogom je bilo sprejeto vse potrebno za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru, kot da zakon res določa,

da morajo pripadniki Slovenske vojske, ki so 10 let ali več opravljali vojaško službo prenehati z delom v Slovenski

vojski za izpolnitev vseh pogojev za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ.

Predsednik SVS Gvido Novak je poslankam in poslancem pojasnil nekaj dejstev v zvezi s spornim odstavkom, ker je v

petek 23. maja SVS že poslal poziv Zakonodajno pravni službi.  Poslanke in poslance je predsednik SVS pozval k

sprejetju modre odločitve, da ni potrebe po sprejetju avtentične razlage, ker če bi bil namen zakonodajalca sprejeti

pogoj prekinitve delovnega razmerja, bi to v zakonu ali najmanj poročevalcu Državnega zbora to pisalo.

Žalostno za vse vojaške osebe na seji je bilo, da prisotna predstavnika SMO Marjan Lah in SVOZ-a Boštjan Korelc

nista spregovorila niti ene besede, niti v slabo niti v dobro temu, kar je zagovarjal predsednik SVS, ampak sta celo sejo

molčala, kot da drugi sindikati uživajo v tem, da SVS nebi bil uspešen, ker bi s tem oni pridobili na veljavi.

V SVS menimo, da dokler bodo zastopali pripadnike Slovenske vojske trije sindikati in od tega dva, ki zastopata tudi

ostale zaposlene na Ministrstvu za obrambo, bomo v SVS zelo težko uveljavljali interese pripadnikov Slovenske vojske,

saj očitno SMO in SVOZ, če je potrebno delujeta v nasprotju z interesi večine pripadnikov Slovenske vojske in

posledično v dobro ostalih zaposlenih na Ministrstvu za obrambo. V ponedeljek 25. maja sta na seji  Komisije za

socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide  Državnega sveta ista predstavnika sindikatov SMO in SVOZ z

izraženimi dvomi in molkom celo sodelovala s predstavniki Vlade in posledično je Komisija Državnega sveta podprla

predlog avtentične razlage.

Zakonodajno pravna služba DZ RS je mnenja, da avtentična razlaga ni potrebna a jo dopušča. Pojasnili so tudi, da

predlagatelj Vlada RS niti ni navedla razlogov, ki bi utemeljevali potrebo po sprejemu avtentične razlage. "Glasovalni

stroj" državnega zbora je na koncu sprejel sklep s 6 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI. V SVS menimo, da če bi se

predstavnika drugih dveh sindikatov tudi oglasila in uveljavljala voljo, kot jo SMO s tožbo za izplačilo priavrčevanih

sredstev iz SODPZ enemu članu, bi lahko bil predlog na seji zavrnjen.

Sicer pa pozivamo pripadnike Slovenske vojske, da si posnetek seje ogledajo sami in presodijo o tukaj zapisanem.

Povezava na posnetek RTV SLO: 26. redna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

O avtentični razlagi bo v naslednjem koraku odločal Državni zbor, če ne bo prej razpuščen. V kolikor bo avtentična

razlaga sprejeta pa je odvetnik SVS že napovedal ustavno presojo razlage, ker njen sprejem ustavno ne vzdrži.
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