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O razlogih in učinkih izključitve SVS iz KNSS - Neodvisnost

KNSS – Neodvisnost je odpovedala pogodbo o konfederalno pridruženem članstvu SVS brez obrazložitve in s tem, kot

je videti danes SVS naredila veliko uslugo, saj je SVS od takrat močnejši. KNSS – Neodvisnost pa po informacijah, ki

jih v SVS imamo in mnenju SVS vedno bolj tone v težavah in verjetno tudi v pozabo.

V času nudenja pomoči vojakov slovenskim državljanom največjega obsega doslej ob naravni katastrofi žleda in poplav

v februarju je KNSS – Neodvisnost brez obrazložitve izključila  SVS iz KNSS – Neodvisnost z odpovedjo pogodbe o

konfederalno pridruženem članstvu. V SVS lahko le ugibamo o razlogih za izključitev in edini logičen je zaključek, da

je ta razlog opozarjanje SVS na zgrešen sistem poklicnega upokojevanja vojaških oseb . SVS je od KNSS –

Neodvisnost januarja zahteval, da se mu skladno z pogodbo o konfederalno pridruženem članstvu omogoči predstavitev

problematike upokojevanja vojaških oseb na Ekonomsko socialnem svetu, najvišjem telesu socialnega dialoga.

Namesto izpolnitve pogodbenih določil so SVS iz KNSS – Neodvisnost čez tri tedne izključili. SVS je kljub izključitvi

zaradi nekonsistentnega ZPIZ-2 in po mnenju SVS zgrešenega sistema poklicnega upokojevanja za vojaške osebe do

danes dosegel, da:

 

● je Kapitalska družba ustavila vse postopke  izračunavanj pogojev za poklicno upokojevanje do razjasnitve vseh

nejasnosti, torej je dejansko ustavila poklicno upokojevanje;

● sta prejšnji teden na seji vlade 17. 4. resorni ministrstvi za delo in obrambo  dobili nalogo razrešiti vse

nejasnosti v zvezi z upokojevanjem vojaških oseb  z upravljavcem Sklada obveznega dodatnega pokojninskega

zavarovanja - Kapitalsko družbo;

● je na isti dan 17. 4. Generalštab Slovenske vojske pričel z obveščanjem pripadnikov Slovenske vojske, ki so jih že

obvestili o datumu v začetku maja, na katerega jim bodo prekinili delovno razmerje po uradni dolžnosti na osnovi

obrambnega zakona in ZPIZ-2, da preklicujejo obvestila o nameravani prekinitvi delovnega razmerja;

● pripadniki se iz koriščenja dopusta pred predvidenim prenehanjem dela že vračajo na delo. Obveščanje je potekalo

kar po telefonu, pripadnikom pa je bilo obrazloženo, da je izdaja odločb o prekinitvah delovnih razmerij odložena

za nedoločen čas;

● je SVS podal predlog z ustrezno utemeljitvijo za ukinitev poklicnega upokojevanja vojaških oseb in predlogu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne nasprotuje in ga je resornemu obrambnemu

ministrstvu za Zakon o službi v Slovenski vojski, ki določa vplačevanje na račune pripadnikov Slovenske vojske

pri Kapitalski družbi, že odstopilo v nadaljnje reševanje.

Izključitev SVS iz KNSS – Neodvisnost je povzročila premike na prerazporejanje moči znotraj sindikatov in

konfederacij, saj je več sindikatov nedavno ustanovilo novo konfederacijo “Konfederacija slovenskih sindikatov –

KSS”, katere soustanovitelj je SVS  in predsednik SVS Gvido Novak  je tudi predsednik nove konfederacije . Nova

konfederacija še vedno dela pretežno na vzpostavljanju oz. zagotavljanju pogojev (poslovni prostori, spletna stran...) za

učinkovito proaktivno delovanje, saj so si sindikati ustanovitelji zastavili zahtevne naloge:

 

● postati alternativa obstoječim konfederacijam, ki izhajajo iz poosamosvojitvenega obdobja izpred 20 let in več;

● med cilji oz. področji delovanja nova konfederacija nima političnega in gospodarskega urejanja države , kot

recimo najmočnejša ZSSS, ki ima politično in gospodarsko urejanje države med področji delovanja v statutu na

prvem mestu in podobno so koncipirane tudi druge konfederacije;

● novi konfederaciji KSS je glavno temeljno načelo pri njenem delovanju po statutu na prvem mestu vedno in

povsod interes in korist slovenskih delavcev;

● glavni cilj, ki si ga je zadala KSS je boljši ekonomsko socialni položaj slovenskih delavcev , saj postaja

slovenski delavec suženj kapitala v lastni državi ob dozdajšnjih in današnjih politikih, ki naredijo vse, da ugodijo

domačemu ali tujemu kapitalu in ob tem pozabljajo na slovenske delavce  oz. jih ne znajo ekonomsko socialno 

zaščititi, čeprav imajo za to vse vzvode.

Page 1/�2

http://www.kapitalska-druzba.si/posamezniki/sodpz/novice/novica?aid=596


SVS je v zadnjih štirih letih delovanja ugotovil in pozna vse nepravilnosti  delovanja Slovenske vojske in predvsem 

Ministrstva za obrambo . Na žalost v državi, kjer vlada vodenje vojske iz civilnih sfer  namesto civilni nadzor

nad vojsko, SVS kot sindikat ne more kaj dosti vplivati na delovanje oz. prisiliti delodajalca k spoštovanju

delovnopravne zakonodaje v Slovenski vojski, saj vzvodi države za to v Slovenski vojski ne delujejo. Zato je SVS

prisiljen v združevanje  z drugimi podobno mislečimi sindikati, da pridobi na moči za vzpostavljanje zakonitosti in

ustavnosti delovanja v Slovenski vojski in tako disciplinira delodajalca Ministrstvo za obrambo in Vlado RS.

Zaradi vsega opisanega in ko danes pogledamo nazaj le do novega leta, bi zaključili, da je KNSS – Neodvisnost , ki ji

predseduje Drago Lombar, SVS-ju celo pomagala oz. naredila uslugo . SVS se je z izključitvijo okrepil in dosegel

samostojen več in za SVS je dobro, da ni več v KNSS – Neodvisnost, saj ob delovanju, kot smo ga spoznali v treh letih

sodelovanja ta konfederacija ne bo več dolgo obstajala.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

Page 2/�2


	Lettre

