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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
IN JAVNO UPRAVO
Direktorat za javni sektor
Sektor za plače v javnem sektorju

Zadeva: Mnenje Sindikata vojakov Slovenije k predlogu vlade UREDBE o spremembi in
dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Zveza: E-poštno sporočilo s predlogom uredbe z dne 28. 5. 2013

Spoštovani.

V zvezi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini podaja Sindikat vojakov Slovenije negativno mnenje.

Sindikat vojakov Slovenije je z Odločbo št. 02049-1/2004-93 z dne 17. 4. 2013 Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve postal reprezentativen sindikat v vojaških poklicih vojak, podčastnik in
častnik. Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za pravosodje in javno upravo sta bila o tem uradno
obveščena 7. maja, neuradno pa takoj po prejemu omenjene odločbe. Še posebej sta bila s strani
predsednika SVS obveščena o novem reprezentativnem sindikatu oba člana vladne pogajalske skupine
za KPJS in ob tem sta bila opozorjena, da v kolikor se tretji v povezavi s petim odstavkom 26. člen
Zakona o javnih uslužbencih ne bo spoštoval v zvezi s predvidenimi spremembami ZSPJS zaradi
katerih potekajo pogajanja s stavkajočimi sindikati in kasneje z vsemi, da bo Sindikat vojakov
Slovenije zahteval od Ustavnega sodišče razveljavitev sprememb in dopolnitev ZSPJS, ker bo novela
zakona sprejeta po nezakonitem postopku sprejemanja in v takšnem primeru je Ustavno sodišče
pristojno za razveljavitev tako sprejetega zakona v celoti.

Na žalost vas moramo obvestiti, da imamo v sindikatu omenjeno napovedano zahtevo za Ustavno
sodišče že pripravljeno, za njeno oddajo mora zakon biti le še uveljavljen. Predvidevamo, da bo
zahteva vložena jutri po tem ko bo novela zakona danes objavljena v Uradnem listu. V poslanem
predlogu se sklicujete na ZSPJS-R, ki ga v našem sindikatu še nismo videli in tudi zato podajamo
negativno mnenje, saj se ne moremo strinjati s tem kar še nismo videli.

V zahtevi po razveljavitvi bodo zajeti tudi vsi podzakonski akti, ki bodo sprejeti na osnovi sprememb
in dopolnitev ZSPJS-R, kamor sodijo tudi predlagane poslane spremembe in dopolnitve Uredbe vlade.

Zelo nam je žal, da je prišlo do zapleta in današnje situacije, kar po našem mnenju ni bilo potrebno in
vas v upanju po uspešnem nadaljnjem sodelovanju lepo pozdravljamo.

Lep pozdrav,
Gvido Novak
predsednik
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– arhiv
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