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

Zadeva: Sestanki in pogajanja za KPJS s ponovnim in dopolnjenim mnenjem SVS
o izplačilu dolga države javnim uslužbencem

Zveza: Posredovano gradivo za sestanek reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in širše vladne
pogajalske skupine z e-pošto 4. 7. 2013 in Vabilo št. 0100-59/2013/1 z dne 18. 10. 2013

Spoštovani,

z e-pošto 4. 7. 2013 ste nam posredovali predloga aneksa h KPND in aneksa št. 7 h KPJS kot gradivo
za obravnavo. V zvezi s poslanim gradivom smo imeli sestanek 16. 7. 2013 na katerem nismo dorekli
nič dokončnega. Z dopisom Mnenje SVS k predlogu aneksa h KPND in aneksu št. 7 h KPJS št.
19/2013-6-2 z dne 26. 7. 2013 smo podali pozitivno mnenje k predlogu aneksa h KPND in pogojno
pozitivno mnenje k predlogu aneksa št. 7 h KPJS. Pozivamo vas, da prvo zaključimo s tematiko
predlaganih aneksov in zato predlagamo dopolnitev predvidene razprave na napovedanem
sestanku za 25. 10. 2013 za katerega ste napovedali le obravnavo problematike reševanja poplačila
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za obdobje 20 mesecev.

SVS vam je posredoval zahtevek za izplačilo nesorazmerij na osnovi pravnomočne sodbe že v
spomladi po pravnomočnosti sodbe in drugič v mesecu septembru z dopolnjenim seznamom članov
SVS. V obdobju med obema zahtevkoma smo na prvostopenjskem delovnem sodišču dobili spor za
nesorazmerja in Vrhovno sodišče je sprejelo judikatno odločitev s katero je država izrabila vsa
pravna sredstva v predmetnem sporu, redna in izredna. V zvezi s tem v SVS menimo, da izvršljiva
sodba ne more biti predmet reševanja v socialnem dialogu niti stvar pogajanj in zato v iskanju
rešitev za izvršitev obveze države do naših članov s priznanimi nesorazmerji ne mislimo sodelovati,
ker za to od naših članov preprosto nimamo mandata. Menimo, da je potrebno reševati to
problematiko na zasedanju Vlade RS, ki ima pristojnosti za odločanje o porabi proračunskih sredstev
za poravnavo dolga države do javnih uslužbencev in na njej je odgovornost za izpolnitev pravnomočne
sodbe v imenu države. Sindikati pristojnosti nad razporejanjem proračunskih sredstev nimajo in
zato te problematike, ki bi naj bila predmet razprave na sestanku 25. 10 2013 z njimi in nami ne boste
mogli rešiti, saj gre za dolg javnim uslužbencem in ne sindikatom, menimo, da gre le za
zavlačevanje. Mnogi naši člani so že zaprosili za brezplačno pravno pomoč za izvedbo individualnih
postopkov izvršbe in po statutu SVS smo jim kot članom SVS le to dolžni zagotoviti. Sami so
pripravljeni poravnati stroške izvršbe in mi jim bomo zagotovili brezplačno pravno pomoč, tako da teh
individualnih postopkov izvršbe nobeden dogovor med sindikati in državo ne more ustaviti.

Obveščamo vas tudi, da z ostalimi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki se udeležujejo
sestankov in pogajanj za Kolektivno pogodbo za javni sektor na predlog širše vladne pogajalske
skupine ali njihov, nimamo stikov in vzvodov, da bi jih prisilili v oblikovanje pogajalske skupine, ki
jo predvideva 6. člen ZKolP. Ostali že omenjeni sindikati nas tudi niso obvestili o njihovih mnenjih in
stališčih oz. oblikovanem skupnem mnenju v zvezi z aneksom h KPJS št. 7 in aneksom h KPND, o
katerih smo govorili na zadnjem sestanku 16. julija. Dejansko z drugimi že omenjenimi sindikati
nimamo nobenih stikov in nič skupnega. Na vodji obeh obstoječih pogajalskih skupin smo se obrnili
z e-poštnim sporočilom v zvezi z oblikovanjem pogajalske skupine, na katere pa nismo prejeli
odgovora. Zaradi opisanega v Sindikatu vojakov Slovenije ugotavljamo, da že omenjeni drugi
sindikati ne želijo oblikovati pogajalske skupine s Sindikatom vojakov Slovenije, niti nas o svojih
mnenjih in stališčih ne obveščajo, mi pa tudi nimamo vzvodov, da bi jih v to prisilili.



Zato vas obveščamo, da v kolikor bomo v bodoče vabljeni na sestanke in pogajanja v zvezi z
Kolektivno pogodbo za javni sektor bomo na njih sodelovali, vendar kot samostojen sindikat na
osnovi 2. člena ZKolP, ki nam daje status stranke na strani delavcev in delavk za sklepanje
kolektivnih pogodb z veljavnostjo za področje na katerem smo reprezentativni.

Na osnovi 6. člena ZKolP, ki nam daje status podpisnika kolektivnih pogodb, ki veljajo na
področju kjer smo reprezentativni, vas obveščamo, da se bomo o podpisu vsakega aneksa ali pogodbe
odločali zaradi tukaj že opisanega samostojno. Obveščamo pa vas tudi, da v kolikor bodo dogovori,
aneksi ali pogodbe sklenjene v prihodnosti z veljavo za zaposlene, ki jih kot reprezentativen sindikat
zastopamo, pa ne bo podpisan s strani Sindikata vojakov Slovenije, da bomo naredili vse za
odpravo takšnih dogovorov, aneksov ali kolektivnih pogodb v kolikor bomo menili, da nam ni bilo
omogočeno sodelovanje v postopku sprejemanja in bo zato njihova veljava povzročala našim članom
in zaposlenim kjer smo reprezentativni škodo.

V zvezi z vabilom na predviden sestanek 25. 10. 2013 vas obveščamo, da se sestanka sicer bomo
udeležili in vas želimo ob tem spomniti na naše že posredovano mnenje v zvezi z izplačilom
nesorazmerij, ki smo vam ga posredovali s dopisom Ponovna zahteva za izvršitev pravnomočne sodbe
ter izplačilo nesorazmerij in dopolnitev seznama članov SVS št. VRS09/2013-30 z dne 30. 9. 2013.

Pozivamo vas tudi, da zagotovite javnost sestankov in pogajanj v zvezi s KPJS. Normativni del
kolektivne pogodbe ima širši učinek kot le med strankami kolektivne pogodbe oz. podpisniki in ga je
potrebno obravnavati kot zakon1, kakor je obrazloženo tud v judikatni odločitvi Vrhovnega sodišče 2 v
zvezi ravno z nesorazmerji in zato zahtevamo, da se zagotovi javnosti dostopen način spremljanja
vseh sestankov in pogajanj v zvezi s KPJS, saj se na teh sestankih odloča o porabi proračunskih
sredstev in drugič o plačah javnih uslužbencev. Kakor je zagotovljena javnost sej Državnega zbora
Republike Slovenije v postopkih sprejemanja zakonov zaradi učinka na vse državljane, bi po našem
mnenju moralo biti poskrbljeno tudi za sestanke in pogajanja v zvezi s KPJS med sindikati in vlado
Republike Slovenije, torej analogno javnosti postopkov pri sprejemanju zakonov, saj gre v obeh
primerih za odločanje o porabi javnih proračunskih sredstev z učinki na vse (erga omnes).

V kolikor kot minister resornega ministrstva za sistem in plače javnih uslužbencev ter kot vodja širše
vladne pogajalske skupine za KPJS ne boste zagotovili javnosti spremljanja sestankov in pogajanj
bomo za to poskrbeli v SVS, če pa bomo s tem prekršili kakšna zakonska določila, pa nas o tem
prosimo pred sestankom obvestite, ker ne želimo delovati nezakonito in mogoče celo kaznivo. Seveda
se bomo vzdržali vseh postopkov za zagotavljanje spremljanja javnosti sestanka 25. 10. 2013 v kolikor
nas boste obvestili, da bi ti postopki bili nezakoniti ali se lahko obravnavajo kot kaznivo dejanje.

S spoštovanjem,

Poslano z e-pošto:
– naslovniku,
– Vlada Republike Slovenije,
– Ministrstvo za obrambo,
– Generalštab Slovenske vojske,
– parlamentarne politične stranke,
– vodje poslanskih skupin,
– KNSS – Neodvisnost,
– arhiv.

Gvido Novak
predsednik

Obveščanje članov SVS in pripadnikov SV z objavo na spletu.

1 Glej dr. Katarina Kresal Šoltes: Vsebina kolektivne pogodbe, GV Založba 2011, str. 228 in 229
2 Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 105/2013 z dne 3.9.2013
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