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SVS zahteva razveljavitev danes uveljavljene novele ZSPJS zaradi protiustavnega in nezakonitega postopka

sprejemanja

V torek 21. maja sprejeta novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je bila za SVS sprejeta na nezakonit način s

čimer so bile kršene ustavne pravice pripadnikov Slovenske vojske. SVS je v mesecu aprilu postal reprezentativen

sindikat v vojaških poklicih vojak, podčastnik in častnik. V postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev ZSPJS vlada

ni vključila SVS-ja  in zato SVS kot je napovedal zahteva razveljavitev sprejtih danes uveljavljenih sprememb in

dopolnil ZSPJS.

Da je bila novela ZSPJS-R sprejeta po nezakonitem postopku izhaja tudi iz včerajšnjega mnenja SVS v zvezi s

predlogom uredbe vlade, ki bi naj na podlagi novele ZSPJS-R znižala plače pripadnikom Slovenske vojske na delu v

tujini. Vlada je SVS zaprosila za mnenje o predlogu uredbe vlade, ki ima pravno podlago v sprejeti noveli zakona, ki ga

nihče v SVS še ni videl , saj o njem SVS ni bil niti obveščen . SVS-ju bi kot reprezentativnemu sindikatu moralo biti

omogočeno, da o spremembah in dopolnitvah zakona poda mnenje in v kolikor bi to bilo negativno, bi ga vlada morala

uskladiti s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona, ki pripadnikom Slovenske vojske zmanjšuje plače. Z

ostalimi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se je vlada pogajala in z večino predlagano uskladila.

Z zahtevo je bil podan predlog za začasno zadržanje izvajanja sprememb in dopolnil ZSPJS do odločitve Ustavnega

sodišča ter prednostno obravnavo.

Mnenje objavljamo v povezavi spodaj, kot prvo stran danes vložene zahteve za razveljavitev danes uveljavljene novele

ZSPJS-R.

Iz priloženega mnenja SVS so razvidni tudi glavni razlogi za vložitev današnje zahteve za razveljavitev novele

ZSPJS-R.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: ZAHTEVA za oceno zakonitosti postopka sprejemanja novele ZSPJS in njegovo razveljavitev

PRILOGA 2: Mnenje Sindikata vojakov Slovenije k predlogu uredbe vlade
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Dnevnik Vojaki gredo na ustavno sodišče
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