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Spoštovani predsednik Jerko Čehovin, 
 
na vas kot predsedujočemu Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo 
se obračam v vlogi predsednika reprezentativnega sindikata v vojaških poklicih vojak, 
podčastnik in častnik ter dejavnosti obrambe, Sindikata vojakov Slovenije – SVS. 
 
SVS je kot prvi dobil tožbo že na prvi stopnji v kolektivnem sporu za plačna nesorazmerja 
(verjetno poznate sodbo in dogajanja iz medijev) in Sindikat državnih organov Slovenije je 
vsebinsko isto tožbo ubranil tudi v reviziji na Vrhovnem sodišču. Sodba je pravnomočna in 
izvršljiva že več kot pol leta a je resorno ministrstvo za javno upravo ne dovoli izvršiti. 
Namesto da se sodba izvrši je Vlada sprejela na predlog Ministrstva za notranje zadeve –
MNZ predlog zakona za poplačilo nesorazmerij, ki ga bo pred obravnavo po predlaganem 
nujnem postopku obravnavalo tudi delovno telo Državnega zbora, ki mu predsedujete, 
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. 
 
Zaradi nepoštenega uzakonjenega sistema pogajanj za kolektivno pogodbo za javni sektor je 
predlagatelj zakona MNZ na seji Vlade predlog zakona s prevaro in lažnivo predstavljal kot 
usklajenega s 35 sindikati od 36 reprezentativnih sindikatov. V povezavi se nahaja 
obrazložitev predloga, točna 2.2.b. Usklajenost predloga predpisa na strani 12. 
Izsek obrazložitve: 
 

 
 

Ta eden sindikat, ki ni soglašal z predlogom zakona je SVS, ki mu predsedujem. Predloga 
zakona ne podpirajo oz. z njim ne soglašajo naslednji sindikati: Sindikat državnih organov 
Slovenije, Sindikat MORS, Sindikat vojske, obrambe in zaščite, Sindikat poklicnih gasilcev 
Slovenije, Sindikat policistov Slovenije, Sindikat občinskih redarjev Slovenije, Sindikat kulture 
GLOSSA, Sindikat Vojakov Slovenije, Sindikat samostojnih kulturnih ustvarjalcev RTV SLO in 
Policijski sindikat Slovenije, torej skupaj z nami 10 sindikatov, ki zastopajo več kot 90% 
zaposlenih na uradniških delovnih mestih v Republiki Sloveniji. 
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Kot rečeno je na vladi bila predstavljena zelo visoka stopnja soglasja za zakon lažnivo in s 
prevaro zaradi nepoštenega sistema pogajanj, saj so vsi ostali našteti sindikati proti zakonu v 
okviru pogajalskih skupin v katere so vključeni bili preglasovani in MNZ je predstavilo te 
sindikate kot tiste, ki soglašajo s predlaganim zakonom a resnica je popolnoma drugačna. 
SVS ni vključen v nobeno pogajalsko skupino ravno zaradi nepoštenega sistema pogajanj, ki 
temelji na nezakonitem poslovniku in ga v SVS še sploh nismo videli a od nas zahtevajo, da 
delujemo po njem. Ker nismo vključeni v nobeno pogajalsko skupino, v kateri bi lahko tudi mi 
bili hitro preglasovani, je SVS predstavljen kot edini sindikat, ki z zakonom ne soglaša. 
 
SVS ima po ustavi in zakonih pravico zastopati svoje člane in kot reprezentativen vse 
zaposlene pred delodajalcem, v sistemu, ki velja za javni sektor pa bi se morali pogajati prvo 
z ostalimi sindikati in šele nato z delodajalcem. Na nepošten sistem plač in pogajanj za javni 
sektor smo vlado že večkrat opozorili a se ne odziva in če vam je v interesu sem pripravljen 
odboru , ki mu predsedujete in je pristojen za to področje, na eni od sej predstaviti naš vladi 
že posredovan predlog sistema plač in pogajanj, ki temelji na poštenju in sledi načelom 
pravne, socialne in demokratične države. Le obvestite me na kateri seji in se je z veseljem 
udeležim. 
 
Na vas se obračam s prošnjo, da mi v postopku sprejemanja predloga zakona, ko bo le ta 
obravnavan na delovnem telesu, ki mu predsedujete, omogočite, da odboru predstavim 
razloge zaradi katerih SVS in naštetih ostalih 9 sindikatov ne podpira zakona, ki ima že 
napačno ime, pravo ime bi bilo zakon za neizvršitev pravnomočnih sodb sodišč. 
 
Kot predsedujoči Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ste 
odgovoren za izvajanje nadzora delovanja resornega ministrstva MNZ, ki bi moralo biti vzor 
spoštovanja pravne države in skrbeti za vladavino prava, s predlaganim zakonom pa poskuša 
ravnati ravno obratno, saj Državnemu zboru kot zakonodajalcu predlaga sprejem zakona, ki 
ruši temelje pravne ureditve Republike Slovenije s tem ko posega v pravnomočne izvršljive 
sodbe in določa roke za izvršitev sodbe na novo, dosti manj ugodno od sodb, po katerih bi 
naši člani že morali dobi dosojeno izplačano in smo izvršitev sodbe dvakrat že zahtevali a 
neuspešno, kljub pisnim zagotovilom, da bo MNZ spoštoval sodbo Vrhovnega sodišča. 
 
Kot odgovornemu za tako občutljivo področje apeliram na vas, da mi omogočite predstaviti 
nasprotno stališče od predlagatelja zakona, ki ga z nami deli velika večina sindikatov 
zaposlenih v državnih organih, ostali oz. marsikje pa so si dolg iz naslova nesorazmerij že 
izplačali. 
 
S spoštovanjem, 
 
Gvido Novak 
predsednik SVS 
 
040/839-316 


