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Ministrstvo za notranje zadeve
dr. Gregor Virant, minister
vodja širše vladne pogajalske skupine za KPJS

Zadeva: Mnenje SVS k predlogu aneksa h KPND in aneksu št. 7 h KPJS
Zveza: Posredovano gradivo za sestanek reprezentativnih sindikatov javnega

sektorja in širše vladne pogajalske skupine z e-pošto 4.7.2013

Spoštovani,

z e-pošto 4. 7. 2013 ste nam z vabilom za sestanek posredovali predloga aneksa h KPND in aneksa št.
7 h KPJS kot gradivo za obravnavo. Na sestanku reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in širše
vladne pogajalske skupine 16. 7. 2013 sta bila obravnavana oba omenjena aneksa.

Na osnovi 1. odstavka 2. člena ZKolP vam kot stranka in podpisnik KPJS ter skladno z razpravo na že
omenjenem sestanku kot ministru pristojnemu za plačni sistem v javnem sektorju ter sistem javnih
uslužbencev posredujemo naše mnenje za oba predlagana aneksa.

K predlaganemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji podajamo pozitivno mnenje in njegovo sprejetje podpiramo.

Kljub pozitivnemu mnenju na predlog vas želimo opozoriti, da bi bilo smiselno v predlaganem 3.
odstavku 6. člena vnesti del stavka "za katerega je nedvoumno sam zaprosil," in sicer v drugem
stavku, kot sledi: Če javni uslužbenec zavrne dodelitev službenega stanovanja, za katerega je
nedvoumno sam zaprosil, se mu ne glede na način obračuna stroškov prevoza iz tega člena,
obračunajo in povrnejo stroški prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja, oziroma kraja, iz
katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bliže kraju opravljanja dela. Na predlagano vas
opozarjamo zaradi vsiljevanja stanovanj pripadnikom Slovenske vojske proti njihovi volji in
posledičnih zavrnitev nasilno dodeljenih stanovanj ter v izogib nepotrebnim sodnim sporom zaradi na
tak način določenega povračila stroškov prihoda na delo in odhoda za te pripadnike.

Smiselno bi bilo spremeniti tudi 4. odstavek 5. člena z dodanimi poudarjenimi deli, kot sledi:

Razdalja na relaciji se določi po varni poti z uporabo storitve Google zemljevidi. Pri izračunu
razdalje na relaciji se praviloma ne upoštevajo poti, ki vodijo preko tujih držav, razen kadar gre za
prevoz na delovno mesto v tujino, če javni uslužbenec živi v tujini ali če javni uslužbenec to sam
zahteva, če je ta pot krajša. Kadar ima javni uslužbenec možnost prevoza po avtocesti se za izračun
najkrajše varne poti lahko upošteva prevoz po avtocesti, tudi če to ni najkrajša pot. Če se pri
določanju razdalje v kilometrih upošteva pot po avtocesti javnemu uslužbencu pripada
povračilo vinjete za obdobje leta dni v mesecu januarju ali ob novi razporeditvi.

Oboje predlagano je preverjeno pri odgovornih delavcih, ki vsakodnevno delajo na tem področju v
Slovenski vojski na različnih nivojih in se s predlogi SVS strinjajo in bistvo predlaganega podpirajo v
celoti. Ob tem ni zanemarljivo, da je Slovenska vojska institucija z največ dnevnih migracij.



K predlaganemu Aneksu št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor podajamo pogojno pozitivno
mnenje in njegovo sprejetje podpiramo.

SVS je sindikat, ki zastopa zaposlene v vojaških poklicih, kjer se na osnovi Zakona o obrambi v
okviru javnega sektorja izvaja največ del in nalog, kjer morajo zaposleni biti prisotni na delovnem
mestu ali določenem kraju brez aktivnega delovanja, torej v pripravljenosti za delo, za kar plačilo
določa predlagan aneks.

Sklenitev oz. podpis Aneksa št. 7 h KPJS pogojujemo z:

1. razveljavitvijo Pravilnika o načinu obračuna in izplačila nekaterih stroškov dela in nadomestilu
selitvenih stroškov Ministrstva za obrambo št. 0070-10/2013-1 z dne 27. 2. 2013 in Ukaza
Generalštaba Slovenske vojske o načinu izvajanja pripravljenosti za delo v Slovenski vojski št.
1005-32/2013-77 z dne 22. 4. 2013 in sklenitvijo Sporazuma o povračilu stroškov kolektivnega
spora in njegovem umiku, ki se na Delovnem in socialnem sodišču vodi pod opravilno številko
X Pd 420/2013 (pravilnik nedopustno posega v plačni sistem v javnem sektorju in sistem javnih
uslužbencev s tem ko določa novo vrsto dela, ki je KPJS ne pozna in jo uvaja predlagan aneks);

2. sklenitvijo Sporazuma o  rešitvi kolektivnega spora, ki se na Delovnem in socialnem sodišču vodi
pod opravilno številko X Pd 1623/2012. Predlog oz. osnutek sporazuma s strani SVS predstavlja
poravnalni predlog v sedmih točkah, ki je bil podan na naroku za poravnavo in glavno obravnavo
26. 6. 2013 v Pripravljalni vlogi s predlogom za sodno poravnavo z dne 26. 6. 2013 (kolektivni
spor se vodi zaradi napačnega izvajanja KPJS, ki je posledica neurejenega področja, ki ga ureja
predlagan aneks).

Podpis Aneksa št. 7 h KPJS oz. njegova sklenitev s strani SVS je možna le po izpolnitvi obeh pogojev.

Za drugi pogoj predlagamo, da se izpolni pred naslednjo obravnavo v pravdnem postopku
kolektivnega spora X Pd 1623/2012, ki je razpisana za 5. september. V kolikor sporazum ne bo
sklenjen do obravnave se lahko zgodi, da po obravnavi sklenitev sporazuma ne bo več možna oz. se z
njo v SVS ne bomo več strinjali, kar je odvisno od same obravnave in možnega izida. Poravnalni
predlog v sedmih točkah, ki je bil podan na naroku za poravnavo in glavno obravnavo 26. 6. 2013
bomo posredovali odgovornim na vašem ministrstvu.

S spoštovanjem,

Gvido Novak
predsednik

Poslano z e-pošto:
– naslovniku;
– Ministrstvo za obrambo;
– Generalštab Slovenske vojske;
– Kos Peter, odvetnik SVS;
– arhiv.

Obveščanje članov SVS z objavo na spletu.
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