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SVS se ni strinjal s predlogom zakona za poplačilo nesorazmerij, o njegovi nedopustnosti pa bo obveščena

Evropska komisija

Vladna stran je v predlogu zakona ohranila na sestanku 4. novembra za sindikate nesprejemljiva določila, ki posegajo v

sodbe in preprečujejo sodno varstvo pravic. Kot je SVS napovedal bo o nesprejemljivem obvestil predsednika Evropske

komisije José Manuel Barrosa. V primeru uveljavitve zakona pa ga bomo izpodbijali na ustavnem sodišču, člane SVS in

pripadnike Slovenske vojske pa bomo v naslednjih dneh pozvali k vlaganju izvršb preko SVS. Ob koncu včerajšnjih

pogajanj je prišlo do incidenta. V izjavo o usklajenosti predloga zakona, ki je bila ob koncu parafirana, vladna stran

kljub večkratni zahtevi predsednika SVS Gvida Novaka ni želela navesti niti tega, da je predstavnik Sindikata vojakov

Slovenije bil prisoten na pogajanjih.

Razlaga vladne strani je bila, da Sindikat vojakov Slovenije lahko poda izjavo o neusklajenosti s predlogom zakona, ki

smo jo danes tudi posredovali notranjemu ministru dr. Gregorju Virantu. V izjavi smo tudi izrazili ogorčenje nad

odnosom do sindikata, ki predstavlja zaposlene v Slovenski vojski. Predsednik SVS Gvido Novak je vsem prisotnim

povedal, da je Slovenska vojska že tako diskriminirana na vseh področjih in sedaj so še njeni pripadniki

diskriminirani kot poklicna skupina v okviru pogajanj za Kolektivno pogodbo za javni sektor.

V povezavi spodaj je  objavljena danes posredovana izjava dr. Gregorju Virantu  in vsem za katere menimo, da

morajo biti z njo seznanjeni. V izjavi je obrazloženo, zakaj se Sindikat vojakov Slovenije ne more strinjati s predlogom

zakona za poplačilo nesorazmerij. Objavljamo tudi včeraj parafirano izjavo o usklajenosti, ob njenem prebiranju ne

smemo pozabiti, da Sindikat vojakov Slovenije ni v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, niti v pogajalski skupini

sindikatov javnega sektorja.

V izjavi smo tudi izrazili in obrazložili ogorčenje nad diskriminatornim odnosom do poklicne skupine pripadnikov

Slovenske vojske.

V času največje krize v zgodovini samostojne Slovenije ima Slovenska vojska največji odliv kadra iz svojih vrst, ki ga

niti ne zmore zanavljati zaradi prenizkih plač in diskriminatornega odnosa do pripadnikov v družbi. Pripadniki

Slovenske vojske ne smemo stavkati, nimamo kolektivne pogodbe kot vsi drugi zaposleni v javnem sektorju in izven,

pogodbe o zaposlitvi imamo le za določen čas in zaradi njih večina ne upa uveljavljati svojih pravic, o dolgoročnih

kreditih pa vojaki lahko le sanjajo.

Ob vsem navedenem pa nas notranji minister dr. Gregor Virant kot vodja pogajalske skupine ne priznava niti kot

socialnega partnerja, dobljene sodbe pa ne moremo izvršit.

V Sindikatu vojakov Slovenije bomo počasi imeli dovolj takšnega odnosa do slovenskih vojakov, ob vem pa se

sprašujemo ali je vredno izvajati vse naloge na misijah v tujini in ali smo se za to borili ?

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Izjava SVS o neusklajenosti s predlogom zakona o poplačilu nesorazmerij in diskriminaciji poklicne

skupine pripadnikov Slovenske vojske

PRILOGA 2: 7 novembra 2013 parafirana izjavo o usklajenosti
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