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Vlada Republike Slovenije 

mag. Alenka Bratušek, predsednica vlade 
 

Zadeva:  Dobronameren predlog Sindikata vojakov Slovenije za umik predloga zakona 

Zveza:   Vladni predlog zakona v postopku sprejemanja na pristojnem odboru DZ RS 
 

Spoštovana, 
 

v Državnem zboru teče postopek sprejemanja predloga vlade za sprejem zakona za plačilo dolga 

javnim uslužbencem. Na pristojnem delovnem telesu Odboru za notranje zadeve, javno upravo in 

lokalno samoupravo se je obravnava sprevrgla v obračunavanje političnih opcij in pri tem je vsebina 

postala nepomembna. Sindikati smo ob tem ostali edini varuhi vladavine prava in venomer 

ponavljamo in opozarjamo na nedopustno poseganje v sodbe sodišče z zakonom in s tem mešanje vej 

oblasti, zakonodajno-pravna služba Državnega zbora pa se do tega ne opredeljuje, kakor se ni vladna. 
 

Število pravdnih postopkov na delovnih in okrajnih sodiščih skokovito narašča in s tem povezani tudi 

stroški, katere bodo na koncu morali poravnati davkoplačevalci, kot prvoten dolg. Zakonske zamudne 

obresti so po našem vedenju previsoke, da bi si jih država lahko privoščila in poslanci ter drugi 

ministru dr. Gregorju Virantu že očitajo naraščajoče obresti po nedopustni obrestni meri in vlada še 

vedno vztraja pri reševanju dolga z zakonom. Sindikati vedno znova opozarjamo, da je predmeten 

dolg individualna pravica in, da zakon ne bo zmanjšal oz. ustavil vlaganja tožb in predvsem izvršb, kar 

je bil osnovni namen zakona oz. je še vedno, saj so sindikati po statutih svojim članom dolžni 

zagotavljati brezplačno pravno pomoč, ki se je okrog konkretnega dolga poslužujejo množično. 
 

Celotna zgodba nesorazmerij se je že sprevrgla v farso in agonija se le še stopnjuje. Počasi se bo 

celoten javni sektor ukvarjal še samo z nesorazmerji, medtem pa se vlada s sindikati o pomembnih 

zadevah plačnega sistema sploh ne pogovarja več, to drži za vsaj zadnjih nekaj mesecev. Zaradi tožb 

in izvršb na obrambnem ministrstvu sploh nočejo zaposlenim izdajati kopij plačilnih list, kar je 

nezakonito,saj ima vsakdo pravico do seznanitve z njegovimi osebnimi podatki v zahtevani obliki. 
 

Kot se minister dr. Gregor Virant večkrat slikovito izraža se bojimo, da bo njegov naslednik prišel na 

pokopališče, saj se "okostnjaki" ne bodo skrivali po omarah, ker bodo med nami živeli, saj za njih vsi 

vemo a ustrezno ne ukrepamo. Pa to po našem vedenju ne velja le za dolg iz naslova nesorazmerij. 
 

Dobronamerno vam predlagamo, da iz Državnega zbora nemudoma umaknete vaš predlog zakona in 

plačate celoten dolg vsem upnikom, saj je to edina poštena poteza do javnih uslužbencev in 

davkoplačevalcev, ki bodo naraščajočo škodo v vsakem primeru morali poravnati. Vsaka vlada, ki 

deluje v skladu z zapriseženim, da bo delala z vsemi svojimi močmi za blaginjo države, bi sledila 

našemu dobronamernemu predlogu. Za plačilo po našem vedenju zadošča le sklep vlade, kot pri 

regresu za leto 2012 in zakon ni potreben, saj obstaja pravna podlaga v predpisih in sodbah sodišč. 
  

V upanju in pričakovanju umika predloga zakona vas lepo pozdravljamo, 
 

s spoštovanjem, 

 
Poslano z e-pošto: 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

– naslovniku,  reprezentativnim sindikatom javnega sektorja; 

– poslanskim skupinam PS, SDS, SD, DL, DeSUS, SLS, NSi, NS,NP in parlamentarnim strankam; 

– KNSS- Neodvisnost, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo  notranje zadeve,  

– Vrhovni poveljnik Slovenke vojske, Generalštab Slovenske vojske; 
 

Obveščanje članov SVS z objavo na spletu. 
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