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Spoštovana predsednica vlade in obrambni minister,

v Sindikatu vojakov Slovenije - SVS nemočni opazujemo sklepanje sporazumov o končanju stavke
policistov in kolektivnih pogodb. Pripadniki Slovenske vojske smo državljani Republike Slovenije, ki
za čas opravljanja službe oblečemo uniformo, drugače pa imamo družine in obveznosti kot drugi
državljani. V SVS menimo, da si ne zaslužimo diskriminatorne obravnave s strani države, ker nas
samo dejstvo, da smo zaposleni v Slovenski vojski nebi smelo postavljati v manj ugoden položaj od
drugih državljanov.

Zakon o obrambi določa, da vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe nimajo pravice do
stavke in določa tudi, da imajo zaposleni v Slovenski vojski pogodbe za določen čas, ki jih
podaljšujemo do upokojitve oz. vojaki le do 45 leta. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju pa
določa, da se za plačno skupino vojaških osebe uvrstitev v plačno lestvico uredi z uredbo vlade.

Navedli smo vam tri ključna področja, ki so za vse pripadnike Slovenske vojske po našem mnenju
urejena v neskladju z ustavo in mimo ustaljenih demokratičnih načel ter principov. Menimo, da v miru
ni nobene potrebe za popolno prepoved stavke, kakor ni potrebe za enostransko določanje plač
pripadnikom Slovenske vojske ter nenehno podaljševanje pogodb o zaposlitvi. To so tri ključna
področja za vsakega delavca in kot so urejena za pripadnike Slovenske vojske jih postavljajo v
drugorazreden položaj z manj temeljnih delavskih in državljanskih pravic.

Kot drugorazredni državljani v strahu za svoje družine pred izgubo službe ob podaljševanju
pogodbe si pripadniki Slovenske vojske ne upajo zaščititi niti ostalih pravic iz delovnega razmerja,
katerih varstvo bi jim naj bilo zagotovljeno. Dogaja se celo, da po telefonskih klicih ustrahovanja
umikajo že vložene tožbe iz Delovnega in socialnega sodišča ne glede na stroške pravobranilstva, ki
jih morajo ob tem poravnati. Do takšnih umikanj tožb prihaja z izgovori, da gre za osebne razloge.

Ob nenehnem krčenju proračunskih sredstev za obrambo Slovenska vojska še vedno izvaja vse
zadane naloge profesionalno in v celoti, a na žalost lahko ugotovimo, da zaradi omenjenih zakonskih
omejitev za njene pripadnike in z močjo ukazov mnogokrat v škodo zaposlenih, ki nimajo nikakršnih
vzvodov za zaščito svojih temeljnih pravic in to velja tudi za sindikate.

Vse opisano nas boli še bolj ob spremljanju prestižnega boja policijskih sindikatov, ki med sabo kar
tekmujejo v stavkah in podpisanih sporazumih in kolektivnih pogodbah ter pridobljenih ugodnostih.
Medtem pa Ministrstvo za notranje zadeve objavlja podatke o izplačanih plačah, kot da bi uživali v
naši bedi s tem, ko slovenski javnosti kažejo, da imamo vojaki za polovico nižje izplačane plače od
policistov, paznikov in carinikov, kljub temu, da bi za nas v nepoštenem plačnem sistemu javnih
uslužbencev naj v vseh naštetih poklicih imeli enake plače. In kot pravi dr. Gregor Virant "vse to zato,
da bo v hiši mir". Lepo in prav, kakšen mir pa imamo na naslovu Ministrstva za obrambo?



Socialni mir na tem naslovu pa se dosega z ustrahovanjem in enostranskimi grobimi posegi v temeljne
pravice delavcev. V tej hiši ni demokratičnih vzvodov za balansiranje, vse se ureja enostransko.

Pripadniki Slovenske vojske si ne zaslužimo takšne poklicne diskriminacije in zato vas pozivamo,
da nam kot državljanom Republike Slovenije povrnete dostojanstvo s spremembami zakonskih
določil, ki nas nedvomno diskriminirajo in so nedemokratična ter po našem mnenju tudi v neskladju z
Ustavo Republike Slovenije.

Pozivamo vas, da nam povrnete dostojanstvo s predlogi sprememb omenjenih zakonov po
najhitrejšem postopku v Državnem zboru.

Dokler bodo veljala opisana zakonska določila za pripadnike Slovenske vojske nobeden zastopnik
zaposlenih iz Slovenske vojske ne more biti verodostojen socialni sogovornik državi oz. vladi, ki jo pri
izvrševanju oblasti zastopa in bi naj delala v dobro ljudi. Tudi do zdravega socialnega dialoga v
Slovenski vojski za njene pripadnike ne more priti dokler je tehtnica pravičnosti zaradi formalne
moči že skoraj prevrnjena, zanimivo, saj bi se pričakovalo, da bi vsaka država poskrbela, da bi to
razmerje bilo ravno obratno zaradi samega poslanstva ter vloge vsake vojske in ne nazadnje zaradi
sistemov, ki jih pripadniki vojska obvladujejo.

Kakšen socialni dialog je to, da SVS od pristojnega Ministrstva za notranje zadeve ne more dobiti
odgovorov na preprosta vprašanja in nato na vlado naslovi tri vprašanja (dopis z dne 8. julija),
odgovor, ki smo ga prejeli pa na bistvo vprašanj sploh ne odgovarja in je poln sprenevedanja. Za
neizvršitev pravnomočnih sodb sodišč ni izgovorov in nobeden odgovor za nas razen izvršitev
pravnomočne sodbe ni zadovoljiv, še najmanj pa naveden razlog, da obstajajo po mnenju vlade
utemeljeni razlogi za uporabo izrednih pravnih sredstev, ki izvršitve sodbe ne zadržijo. Zakaj je temu
tako, zato ker pripadniki Slovenske vojske ne morejo stavkati, imajo pogodbe za določen čas in se
jim plače določajo enostransko. Medtem pa drugi zaposleni v javnem sektorju stavkajo, brez težav
najemajo dolgoročne kredite in njihovi sindikati sklepajo sporazume in kolektivne pogodbe.

V upanju in pričakovanju poštenega odgovora ter odzivu na pozvano vas lepo pozdravljamo,

s spoštovanjem,

Gvido Novak
predsednik

Poslano z e-pošto:
– naslovnikom;
– poslanskim skupinam PS, SDS, SD, DL, DeSUS, SLS, NSi, NS in nepovezanim poslancem;
– parlamentarnim strankam PS, SDS, SD, DLGV, DeSUS, SLS, NSi;
– slovenskim sindikatom in sindikalnim zvezam ter konfederacijam;
– Ministrstvo za obrambo;
– Vrhovni poveljnik Slovenke vojske;
– Generalštab Slovenske vojske;
– Ministrstvo za notranje zadeve;
– Zveza slovenskih častnikov;
– arhiv.
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