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Spoštovani,
zahvaljujemo se za prejeto vabilo in vam sporočamo, da je Sindikat vojakov Slovenije - SVS vključen
v Konfederacijo novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost od 12. julija 2011 in ne v Konfederacijo
sindikatov javnega sektorja, na katero je dopis v zvezi naslovljen. SVS tudi ni vključen v Pogajalsko
skupino sindikatov javnega sektorja, na katero ste naslovili vabilo. Smatramo, da na sestanek dne 27.
6. 2017 ob 14:00 uri nismo vabljeni in tudi če bi bili, se sestanka v okviru že omenjene konfederacije
ali pogajalske skupine ne moremo udeležiti, ker nismo vključeni v njiju.
Dodaten razlog za nezmožnost udeležbe na podobnih sestankih je dejstvo, da ste se letos pogajali s
stavkajočimi sindikati dobre 4 mesece, članom SVS, ki so zaposleni le v Slovenski vojski pa je
zakonsko prepovedano stavkati in zato se ne moremo priključiti Pogajalski skupini sindikatov javnega
sektorja, ki se lahko v vsakem trenutku prelevi v stavkovni odbor, kjer pa mi ne moremo sodelovati
zaradi že omenjenih zakonskih omejitev.
Glede na dnevni red v vabilu omenjenega sestanka vam bi vseeno radi sporočili, da imamo na dan
sestanka ob 09:00 uri na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani Poravnalni narok in prvi narok za
glavno obravnavo v kolektivnem sporu (Opr. št.: X Pd 1623/2012, vabilo v prilogi), ki je tesno
povezan s 1. točko dnevnega reda sestanka. Namreč v sproženem kolektivnem sporu zahtevamo
izplačilo razlike za že opravljene ure dela, za katere so pripadniki Slovenske vojske za čas, ko so bili v
službi izven rednega delovnega časa in so opravljali vojaško službo, prejeli plačano stalno
pripravljenost, skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor pa bi morali prejeti nadure. Na istem
sodišču smo sprožili še eden kolektivni spor (Opr. št.: X Pd 420/2013) v povezavi s 1. točko dnevnega
reda in sicer v njem zahtevamo odpravo dveh členov pravilnika, s katerima je Minister za obrambo
poskusil formalizirati plačevanje pripadnikov Slovenske vojske kot stalno pripravljenost za čas ko so v
službi, medtem ko so za isto plačilo drugi javni uslužbenci doma stalno pripravljeni, da v primeru
potrebe na poziv pridejo v službo in pričnejo z delom.
V ponedeljek smo na sestanku z Ministrstvom za obrambo že podali predlog rešitve nastale situacije
za nazaj in v prihodnje z uvedbo dodatka za opravljanje vojaške službe, ki smo ga pripadniki pred
uvedbo novega plačnega sistema s 1. avgustom že imeli in se je imenoval pripravljenost na delovnem
mestu ali na določenem kraju. Dejstvo je, da imajo pripadniki Slovenske vojske, ko so na delovnem
mestu ali na določenem kraju pri opravljanju vojaške službe kljub temu, da aktivno ne delajo, nekatere
zadolžitve, ki izhajajo iz opravljanja vojaške službe. Teh zadolžitev ne smejo opustiti ko aktivno ne
delajo in temu primerno bi tudi morali biti plačani. Kolektivna pogodba za javni sektor ni opredelila te
vojaške posebnosti, ki je pripadnikom Slovenske vojske bila vedno priznana in v rešitev smo na
Ministrstvo za obrambo že podali predlog rešitve nastale situacije v zvezi s plačevanjem pripadnikov
Slovenske vojske med opravljanjem vojaške službe na delovnem mestu ali na določenem kraju.
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Predlagamo vam, da z SVS in resornim obrambnim ministrstvom organizirate sestanek pred 27.
junijem, torej pred poravnalnim narokom, saj je del naše predlagane rešitve za nazaj sodna poravnava,
za naprej pa sklenitev posebne kolektivne pogodbe samo za rešitev situacije v zvezi z dodatkom za
opravljanje vojaške službe ali v sklopu kolektivne pogodbe za pripadnike Slovenske vojske, katere
predlog smo v letu 2010 že poslali na Vlado RS z dopisom št. 02/2010-1 ravno na današnji dan 19. 6.
2010. Vlada RS je takrat sprejela sklep, da z nami nima namena sklepati kolektivne pogodbe, ker SVS
ni reprezentativen sindikat. Danes je ta ovira premoščena, saj je SVS reprezentativen v vojaških
poklicih vojak, podčastnik in častnik in v kratkem imamo namen obuditi naš predlog za sklenitev
kolektivne pogodbe za pripadnike Slovenske vojske, ker se v Slovenski vojski vsakodnevno rešujemo
z mnogimi podobnimi težavami kot je plačevanje za čas opravljanja vojake službe, ko pripadniki
aktivno ne delajo, v tem času pa so zadolženi za aktivnosti v zvezi z opravljanjem vojake službe, ki jih
ne smejo opustiti. Naš predlog kolektivne pogodbe za pripadnike Slovenske vojske je od resornega
obrambnega ministrstva v mnogih točkah bil pohvaljen in v SVS verjamemo, da bi s sklenitvijo
kolektivne pogodbe rešili mnoge težave, zaradi katerih vsakodnevno izgubljamo mnogo časa in
energije mi, vi in resorno obrambno ministrstvo, predvsem pa na Generalštabu Slovenske vojske.
V primeru obojestranskega interesa za sklenitev sodne poravnave, bi res bilo priporočljivo, da bi se
sestali pred narokom za poravnavo in glavno obravnavo, ker bi se lahko uspeli dogovoriti za rešitev,
na osnovi katere bi mi umaknili oba kolektivna spora.
Lep pozdrav,
Gvido Novak
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