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SVS je danes sprožil kolektivni spor (tožba) zoper Vlado RS zaradi sklepanja aneksov h Kolektivni pogodbi za

negospodarske dejavnosti (KPND) brez soglasja SVS in drugih v dejavnosti obrambe reprezentativnih

sindikatov

Vsebinsko podobno tožbo, kot jo je SVS vložil zoper Državni zbor pred dvema tednoma (več v povezavi: SVS

toži Državni zbor, ker v osmih letih ni odpravil neustavnosti enotnega plačnega sistema javnega sektorja, kot mu

je naložilo Ustavno sodišče leta 2012 v roku dveh let, SVS s tožbo zahteva odpravo dveh neustavno sprejetih

aneksov h KPJS), jo je zaradi enostranskega sklepanja aneksov h KPND vložil zoper vlado danes. Vse dosedanje

vlade so odgovorne za sklepanje aneksov h KPJS in KPND z veljavo za dejavnost obrambe brez, da vsaj eden od

sindikatov iz obrambe podpiše takšne anekse. Zdajšnja koalicija za odpravo takšnega stanja še ni naredila ničesar

oz. glede KPJS ni hotela narediti, čeprav je minister Boštjan Koritnik imel to možnost ob sprejemanju poslovnika

za pogajanja, a ustaljene neustavne in nezakonite prakse ni želel spremeniti.

 

Z danes vloženo tožbo (prva stran tožbe je v povezavi spodaj) SVS zahteva (tožbeni zahtevek je na sliki spodaj)

odpravo dveh aneksov h KPND, ki veljata za pripadnike Slovenske vojske ne glede na to, da jih nobeden od

reprezentativnih sindikatov v dejavnosti obrambe ali vojaških poklicih ni podpisal. Z obema tožbama /

kolektivnima sporoma želimo doseči predvsem to, da v bodoče ne bodo več odločali o plačah in drugih pravicah

iz delovnega razmerja za pripadnike Slovenske vojske sindikati, ki ne zastopajo niti enega pripadnika Slovenske

vojske. Torej želimo doseči prenehanje nezakonitih in neustavnih praks, kar bo doseženo v primeru dobljenih

tožb.

 

V to, da bomo obe (zoper Vlado in Državni zbor RS) tožbi dobili pa v SVS sploh ne dvomimo, saj v osmih letih

neustaven kvorum iz Zakona o sistemu plač ni bil odpravljen, čeprav je za odpravo neustavnosti Ustavno sodišče s

sodbo določilo Državnemu Zboru RS dvoletni rok za odpravo neustavnosti, rok pa se je iztekel leta 2014.

 

To, kako se v Sloveniji ″  pod pogodbe o plačah podpisujejo sindikati brez enega člana v dejavnostih in poklicih, za

katere te veljajo  ″, je predsednik SVS Gvido Novak pisal že leta 2014, kar je bilo objavljeno v Delu pod rubriko

Gostujoče pero z naslovom, ki je tudi povezava na članek: Sindikalno invalidna država.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Prva stran kolektivnega spora SVS zoper Vlado RS

PRILOGA 2: Za tisk in oglasne table Novica SVS z dne 9. novembra 2020
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Tožbeni zahtevek v kolektivnem sporu SVS zoper Vlado RS
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