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Na sestanku z dr. Klemnom Grošljem smo naredili pozitiven premik v socialnem dialogu

Predstavniki Sindikata vojakov Slovenije smo se ponovno sestali z državnim sekretarjem. Na sestanku
nam je bilo pojasnjeno, da po prou?itvi t.i. anomalij v Slovenski vojski, ki smo jih ponovno izpostavili
zdajšnjemu vodstvu ministrstva (v povezavi:  Obveš?anje o, v socialnem dialogu, dogovorjenem z
novim vodstvom Ministrstva za obrambo), ne bodo možne sistemske rešitve. Ponovno smo opozorili
na že opozorjeno in na nove nepravilnosti, o katerih je državni sekretar odlo?il takoj.
 

1. Ugotovljeno je, da se bodo t.i. anomalije lahko odpravljale le individualno za vsakega pripadnika posamično.

Pravna služba Generalštaba je do naslednjega sestanka dobila nalogo, da naredi analizo t.i. oškodovanih

pripadnikov po vseh kategorijah anomalij in da prouči možne rešitve ter predlaga najugodnejše. Z rešitvami

bomo seznanjeni na naslednjem sestanku, o čemer bomo obveščali naše člane.

2. Dogovorjeno je bilo, da bo Ministrstvo za obrambo organiziralo Okroglo mizo na temo Kolektivne pogodbe

za obrambni resor. Na okrogli mizi bomo sindikati z ministrstvom proučili vse pozitivne in negativne učinke,

do katerih bi prišlo s sklenitvijo kolektivne pogodbe za obrambni resor.

3. SVS je opozoril na nedopustno podpisovanje izjav za nedoločen čas o odpovedi 185. členu Zakona o

delovnih razmerjih, ki določa pravico do varstva otrok, v zameno za izplačilo 19% dodatka. Državni sekretar

je kar na sestanku odločil, da je podpisovanje takšnih izjav dopustno za največ en teden vnaprej po tem, ko je

pripadnik seznanjen o razporeditvi delovnega časa v tednu za katerega izjavi, da bo v primeru potrebe

opravljal nadurno ali nočno delo. Generalštab je dobil nalogo, da odločeno izvede v čim krajšem možnem

času.

4. Ponovno smo izpostavili problem plačevanja povračila stroškov za prihod na delo, ko so pripadniki napoteni

na službene naloge in ne dobijo ustreznega plačila za uporabo privatnega avtomobila za potrebe službe, ko

prihajajo v službo na začasno spremenjeno lokacijo. Takšno odrejanje prihodov na delo na drugo lokacijo od

običajne lokacije delovnega mesta je po mnenju SVS nezakonito, na kar smo opozarjali že zadnji dve leti, od

kar je to postala v Slovenski vojski redna praksa. Državni sekretar je zagotovil, da bo tudi ta problem rešen v

zelo kratkem času.

 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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