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SVS je ponovno opozoril na nedostojno plačevanje pripadnikov SV in se opredelil do odgovora ministra Romana

Jakiča poslanki Sonji Ramšak

Danes bo minister Roman Jakič odgovarjal na poslansko vprašanje v zvezi z neplačevanjem opravljenega dela

pripadnikov Slovenske vojske. Na nedavno pisno poslansko vprašanje iz marca je minister že odgovoril, po mnenju

SVS odgovor le delno drži in ne odgovarja na ključna vprašanja.

Nedavno odgovorjeno poslansko vprašanje s strani obrambnega ministra se nanaša na poslansko vprašanje v zvezi z 

Zahtevo za plačevanje odrejenega dela pripadnikom Slovenske vojske  Sindikat vojakov Slovenije , ki jo je

marca naslovil na odgovorne in opozoril, da je nemočen za dosego z zakonom določene in legitimne pravice do

ustreznega plačila za odrejeno in opravljeno delo pripadnikov Slovenske vojske.

Na naše opozorilo in zahtevo se nihče od pristojnih ni niti odzval, kaj šele, da bi pristopil k reševanju  v nebo vpijajoče

nepoštenosti, ki si je pripadniki Slovenske vojske v službi domovine po našem trdnem prepričanju ne zaslužimo. O

morebitni neupravičenosti naše zahteve nas ni nihče obvestil. Edina, ki sta se odzvala s poslanskimi vprašanji in smo

jima za to neizmerno hvaležni , sta poslanca Sonja Ramšak  in Ivo Vogrin . Poslanski vprašanji z odgovorom na že

odgovorjenega objavljamo v povezavah spodaj.

Sindikat vojakov Slovenije je ponovno opozoril na nedostojno plačevanje pripadnikov  Slovenske vojske in se

opredelil do zavajajočih delov odgovora ministra za obrambo Romana Jakiča na pisno poslansko vprašanje poslanke

Sonje Ramšak v zvezi z nedostojnim plačevanjem pripadnikov Slovenske vojske. Minister je v odgovoru želel pojasniti,

da je s plačilom pripadnikov Slovenske vojske vse v najlepšem redu, saj so za svoje delo plačani v skladu s predpisi. Na

večino zastavljenih vprašanj poslanke pa po mnenju SVS ni odgovoril. V odgovoru ni opredelitve do ključnega

vprašanja, ali veljavni predpisi omogočajo ustrezno plačilo odrejenega dela na osnovi Zakona o obrambi , ki se

nanaša na pripravljenost za delo. Odgovor pojasnjuje, da je plačilo v skladu s predpisi , ali je to plačilo ustrezno in

pošteno ali ne pa minister v odgovorih ni pojasnil.

Opredelitev SVS do dogovora ministra poslanki je v danes poslanem dopisu poslancem in pristojnim, ki ga v povezavah

spodaj objavljamo izvirnega z vsemi prilogami.

V drugem, napovedanem ustnem poslanskem vprašanju obrambnemu ministru, na katerega bi naj Roman Jakič

odgovarjal pred poslanci danes, se je vprašujoči poslanec Ivo Vogrin zelo slikovito izrazil, ko je hotel ponazoriti

neustreznost plačila pripadnikov Slovenske vojske:

" Tako so vojaki za dežuranja, vaje, terenska usposabljanja,…ki trajajo več kot 12 ur na dan, za vsako nadaljnjo uro

dela, plačani 20% urne postavke osnovne plače, kar znaša dobri 80 centov na uro. Isto kot nekdo drug, ki doma v

fotelju, na toplem in z družino čaka na morebiten klic na delo. "

Kot je slikovito zapisal poslanec je še malemu otroku jasno, da s plačilom vojakov zagotovo nekaj ni v redu, očitno pa

za politiko to ni dovolj nazorno, da bi začeli ukrepati in zagotovili ustrezno plačilo.

Z Aneksom št. 7 h KPJS, ki bi naj uredil plačila pripadnikov Slovenske vojske se samo zavlačuje, medtem pa se

pripadniki Slovenske vojske še vedno plačujejo z 80 centi na uro v službi, drugi javni uslužbenci pa doma v fotelju, na

toplem in z družino čakajo na morebiten klic za prihod na delo z istim plačilom.

Vojaškim osebam je prepovedano stavkati in zato je vse opisano možno.  Veljaven, po ZSPJS edini možen in

zakonit sistem sklepanja Kolektivne pogodbe za javni sektor je neustaven, saj ne omogoča sindikatom dejavnosti, da bi

kot to določa ustava svobodno uveljavljali interese zaposlenih, ki jih zastopajo. To še posebej velja za obrambno

področje, saj imamo danes več veljavnih aneksov h KPJS, ki jih nobeden od delujočih sindikatov na obrambnem

področju ni podpisal, a vseeno veljajo za zaposlene v Slovenski vojski, kar pa je nedvomno protiustavno.

Opisano neustavnost je ugotovilo za to edino pristojno Ustavno sodišče in z ugotovitveno odločbo U-I-249/10 z dne 15.

3. 2012 zapisalo, da Državni zbor mora odpraviti neustavnost v dveh letih  in ta rok se je iztekel prejšnji teden 14.

4. 2014 . Ker Vlada RS, kot odgovorna za plačni sitem javnih uslužbencev Državnemu zboru ni predložila ustrezne

rešitve v obliki predloga sprememb in dopolnitev ZSPJS, je SVS z dopisom zaprosil kvalificirane predlagatelje
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predlogov zakonov, da posredujejo predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS, ki ga je pripravil SVS. Do danes še ni

odziva na prošnjo.

V SVS se sprašujemo, s čem smo si pripadniki Slovenske vojske zaslužili obravnavo, kot smo je deležni, da 

mora sindikat bdeti nad ustavnostjo in delovanjem pravnega reda države.

Ugotovitev ministra za obrambo Romana Jakiča  v zaključku odgovora poslanki ne drži v celoti . Res je le, da je

sporen pravilnik veljaven predpis, a po našem prepričanju je plačilo pripadnikov Slovenske vojske po tem pravilniku v

neskladju z Razlago kolektivne pogodbe za javni sektor in Ustavo Republike Slovenije, predvsem pa neustrezno in

nepošteno ter v nasprotju z določili Zakona o delovnih razmerjih, da mora delodajalec delavcu zagotoviti ustrezno

plačilo in ravno to je želela izvedeti poslanka, na kar pa minister ni odgovoril.

V SVS se upravičeno sprašujemo, kakšni bodo odgovori obrambnega ministra na ustna poslanska vprašanja Iva

Vogrina in smo ob tem prepričani, da na zastavljeno vprašanje obeh poslancev, kaj bo kot minister storil, da se uredi

ustrezno plačilo pripadnikov Slovenske vojske, minister ne bo niti poskusil odgovoriti, kakor v pisnem odgovoru, kaj

šele, da bi v tej smeri kaj storil.
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