Datum: 22.7.2013
Ponoven poziv vlade k podaji odgovorov resornega Ministrstva za notranje zadeve, ker SVS v 14 dneh še ni
prejel odgovorov
SVS v 14 dneh ni prejel odgovorov na tri preprosta vprašanja, ki jih je naslovil na predsednico vlade Alenko Bratušek
po tem, ko mu resorno ministrstvo v 14 dneh ni odgovorilo, po mesecu dni SVS še vedno nima odgovorov.
SVS je danes ponovno pozval vlado, da se opredeli do izraženega nestrinjanja z nepoštenim plačnim sistemom in
pogajanji s katerim je SVS vladi podal tudi svoj predlog ustrezne ureditve plačnega sistema ter pogajanj. Odgovora na
tri preprosta vprašanja do danes v SVS
nismo prejeli , niti se vlada ni opredelila do izraženega nestrinjanja z
nepoštenim plačnim sistemom ter načinom pogajanj. Tudi do podanega predloga se ni opredelila.
Tri preprosta vprašanja na katera nam vlada v skoraj mesecu dni ni mogla odgovoriti so:
1. Kakšen je oz. bi naj bil način sodelovanja oz. delo v okviru socialnega dialoga, po katerem bi naj država v vlogi
delodajalca sodelovala s Sindikatom vojakov Slovenije?
1. Kakšne so načrtovane aktivnosti za odpravo protiustavnosti ZSPJS in posledično KPJS?
1. SVS je na osnovi pravnomočne sodbe preko pooblaščenega odvetnika Petra Kosa na Vlado RS naslovil zahtevek
za izplačilo plačnih nesorazmerij za obdobje 20 mesecev neizplačevanja ¾ le teh. Minilo je več kot mesec dni od
iztečenega roka za izplačilo, s sodbo določenega roka. Zakaj Vlada RS ne spoštuje sodbe sodišča in članom SVS
ne izplača njihovega denarja z obrestmi?
V prejšnjem tednu je resorno Minsitrstvo za notranje zadeve celo objavilo podatke o dejansko izplačanih plačah v
primerljivih poklicih vojak, policist, carinik in paznik ter s tem pripadnikom Slovenske vojske odprlo oči glede višine
izplačanih plač. Objavljeno v SVS smatramo za omalovaževanje vojaških poklicev, saj iz objavljenega jasno izhaja,
da imajo vojaki izplačane polovico nižje plače od primerljivih poklicev kljub temu, da je osnovna plača po za SVS
nepošteni Kolektivni pogodbi za javni sektor popolnoma enaka, do centa enaka.
V dopisu vladi izpred 14 dni smo napovedali, da v kolikor plačna nesorazmerja na osnovi pravnomočne sodbe in
podanega zahtevka ne bodo izplačana v nadaljnjih 15 dneh, do jutri 23. julija, da bomo o tem nemudoma obvestili
evropski parlament, svet, evropski ekonomsko-socialni odbor in odbor regij. Zapisali smo tudi, da bo v obvestilu jasno
poudarjeno, da v Sloveniji izvršilna veja oblasti ne spoštuje pravnomočnih sodb sodišč in s tem sodne veje oblasti
. Vlado smo pred 14 dnevi obvestili tudi, da bomo institucije Evropske unije
obvestili o izvajanju Direktive
2003/88/ES ("direktiva o delovnem času“), saj se je v zadnjem poročilu Slovenija znašla med Španijo, Romunijo in
Bolgarija, za katere je Evropska komisija poročala, da
jim še ni v celoti jasno ali so nacionalni predpisi o stalni
pripravljenosti skladni s predpisi Evropske unije.
Čeprav neradi, bomo našo namero morali uresničiti, ker nismo prejeli niti odgovora na naša preprosta vprašanja
, do zahtevanega izplačila nesorazmerij pa tudi ni prišlo.
Odstop in ponoven poziv resornemu ministrstvu je objavljen v povezavi spodaj, odgovorov vlade na preprosta
vprašanja SVS pa na žalost še ni!

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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PRILOGA 1: Današnji ponoven poziv vlade MNZ-ju po 14 dneh, k podaji odgovora na odstopljen dopis SVS v
začetku julija
PRILOGA 2: Odstop dopisa MNZ-ju s pozivom k podaji odgovora SVS-ju v začetku julija
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