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Spoštovani,
zahvaljujemo se za odgovor na naš dopis in vam sporočamo, da se bo kljub že izraženim pomislekom
predstavnik SVS, predsednik, udeležil sestanka, dne 27. 6. 2013.
Prosili bi vas, da nam na sestanku pojasnite način vašega dela, saj nam ni jasno, kako smo lahko
prejeli vabilo za sestanek in hkrati nismo vabljeni na sestanek, saj kot smo vam že pojasnili z dopisom
z dne 19. junija nismo vključeni v Pogajalsko skupino sindikatov javnega sektorja ali Konfederacijo
sindikatov javnega sektorja.
V vašem odgovoru nam pojasnjujete o anomaliji pri plačevanju pripravljenosti novega plačnega
sistema, do katere bi naj prišlo po njegovi uvedbi in bi nanjo naj opozorila Analiza učinkov in
ugotovljene pomanjkljivosti plačnega sistema v javnem sektorju iz leta 2011. Želeli bi vam pojasniti,
da po našem mnenju ne gre za anomalijo, ampak gre za načrtno onemogočanje plačevanja javnih
uslužbencev, ki delajo v poklicih, pri katerih ne gre brez pripravljenosti na delovnem mestu ali
določenem kraju. Kot smo vam pojasnili je za pripadnike Slovenske vojske ta posebnost v predpisih
plačnega sistema pred 2008 bila dobro urejena in na Ministrstvu za obrambo nam zagotavljajo, da so
si močno prizadevali za ohranitev te posebnosti, a da na žalost, na Ministrstvu za javno upravo ni bilo
posluha za pripadnike Slovenske vojske. Sindikat vojakov Slovenije je dve leti opozarjal in
pozival vse odgovorne k dostojnemu plačilu pripadnikov Slovenske vojske (vojak je plačan 80 centov
na uro med terenskimi usposabljanji in stražo ter dežurstvi) a žal neuspešno in zato smo se ob koncu
lanskega leta odločili za sodno varstvo oz. sprožitev kolektivnega spora. Zaradi opisanega vam
sporočamo, da kolektivnega spora ne moremo umakniti, kot nam predlagate. Dejansko v
kolektivnem sporu sploh ne gre za plačevanje stalne pripravljenosti ampak v njem zahtevamo izplačilo
razlike od že izplačanega dodatka za čas stalne pripravljenosti za čas, ko so pripadniki bili v službi, do
nadur, edinega možnega plačila po veljavnih predpisih, ko so pripadniki v službi.
Kot smo že zapisali, smo se pripravljeni takoj sodno poravnati v smislu rešitve iz 8. točke
sporazuma, ki ste ga sklenili s policijskimi sindikati in v tem duhu bo tudi naš predlog na poravnalnem
naroku, ki je razpisan za 27. 6. ob 09:00 uri. Na žalost ni prišlo do uskladitve poravnalnega predloga
pred poravnalnim narokom kot smo ga predlagali vam in na resornem obrambnem ministrstvu.
Želeli bi vas tudi opozoriti, da nobeden sindikat, ki je v času pogajanj za KPJS deloval v Slovenski
vojski ni podpisal nobene kolektivne pogodbe za javni sektor ali aneksa vse do letos maja, ko sta
dva reprezentativna sindikata podpisala aneks KPJS št. 6. Ob tem je potrebno opozoriti tudi na
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-249/10-27, s katero je bilo ugotovljeno, da prvi in drugi odstavek
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42. člena ZSPJS čezmerno posegata v pravico reprezentativnih sindikatov, da skladno s svojo voljo
zastopajo svoje člane pri kolektivnem pogajanju, ki je ena od razsežnosti svobode delovanja
sindikatov iz 76. člena Ustave (prvi stavek 32. točke obrazložitve).
Omenjena odločba Ustavnega sodišča je tudi določila rok Državnemu zboru za odpravo
protiustavnosti, ki se izteče 13. aprila 2014. Na ta datum se izteče tudi veljavnost KPJS oz. prej, v
kolikor pride do odprave protiustavnosti prej. V SVS ne poznamo nobenih aktivnosti za odpravo
ugotovljene protiustavnosti in zato ne moremo sprejeti rešitve v kolektivnem sporu, da bo le ta urejena
z aneksom št. 7 h KPJS, ki bi se naj skladno s podpisanim sporazumom z policijskimi sindikati
sklenila za celoten javni sektor do 31. 12. 2013. V kolikor se ugotovljena protiustavnost ZSPJS ne bo
odpravila in na osnovi nove rešitve ne bo sklenjene nove KPJS bo tudi predviden aneks št. 7 z 13.
aprilom 2014 neveljaven, kakor tudi celotna KPJS.
Zato predlagamo, da nam na sestanku 27. 6. 2013 predstavite tudi načrtovane aktivnosti za
odpravo ugotovljenih protiustavnosti ZSPJS in posledično KPJS, saj nebi želeli, da pridemo v
situacijo, da se KPJS s 13. aprilom ne bo smela več uporabljati, nove KPJS po ustavno sprejemljivem
postopku pa še ne bo sklenjene. Predlagamo tudi, da se na obvezo Državnega zbora, ki izhaja iz
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-249/10-27 opozori Državni zbor in vas prosimo, da nas o tem
obvestite, ker bomo v nasprotnem mi opozorili Državni zbor, saj je časa za spremembo ZSPJS in
sklenitev nove KPJS le še dobrih 9 mesecev.
Iz opisanega lahko povzamemo, da na sestanku 27. 6. 2013 pričakujemo odgovore v zvezi z:
1. načinom dela, po katerem bi naj sodelovali s Sindikatom vojakov Slovenije;
2. načrtovane aktivnosti za odpravo protiustavnosti ZSPJS in posledično KPJS.
Za odgovore na obe točki bi vas prosili pred točko dnevnega reda o rebalansu proračuna v povezavi s
spoštovanjem stavkovnega sporazuma, ki je bila sprejeta na predlog dr. Janeza Posedija, saj bo
predstavnik SVS pri tej točki zapustil prostor, ker kot verjetno veste, je njemu in vsem pripadnikom
Slovenske vojske zakonsko prepovedano stavkati in posledično tudi razpravljati o stavkovnem
sporazumu.
Lep pozdrav,
Gvido Novak
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