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Nov velik uspeh SVS na delovnem sodišču, tokrat za 20 odstotkov višje solidarnostne pomoči in jubilejne

nagrade tudi za člane SVS

Sindikat vojakov Slovenije je na sodišču ponovno  dokazal množično kršenje pravic vojakov . Delovno sodišče

je odločilo, sicer v prvostopenjski še ne pravnomočni sodbi (pravica izhaja iz KPND in ne iz sodbe), da se j e

 pripadnikom Slovenske vojske, članom SVS, že več let kršilo pravice pri dodeljevanju solidarnostnih pomoči in

jubilejnih nagrad. Sodbo v povezavi spodaj objavljamo izvirno.  Po sodbi je vojak - član SVS upravičen do plačila

preko 3.000 evrov iz naslova solidarnostne pomoči. 

SVS bo z a svoje člane  v naslednjih dneh podal Ministrstvu za obrambo zahtevo za izplačilo dodatnih 20

odstotkov solidarnostnih pomoči in jubilejnih nagrad , izplačanih v zadnjih petih letih oz. od 1. junija 2013, ko

je bil uveljavljen  Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti  - KPND. 6. člen aneksa nezakonito določa  višje solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade le za člane podpisnika aneksa . Določbe aneksa na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah veljajo za člane vseh reprezentativnih sindikatov in ne le podpisnikov aneksa, kot ta določa.

Naj spomnimo, Aneks h KPND, podpisan 22. maja 2013 je bil za javne uslužbence zelo škodljiv , saj je 

znižal plače vsem javnim uslužbencem za 8%, kar ni odpravljeno do danes. Sindikati podpisniki aneksa so

bili, kot se sedaj izkazuje, stimulirani in nagrajeni za podpis nezakonito . SVS aneksa ni podpisal in se je do

danes na sodiščih boril za pravico, prvo na Ustavnem sodišču z več drugimi sindikati z izpodbijanjem 224. člena

Zakona o delovnih razmerjih. Ustavno sodišče o zahtevi poštenih sindikatov ni želelo odločati, objava KSS o tem

v povezavi: Za veliko večino delavcev diskriminatorna in škodljiva določila nove delavske ustave o

ugodnostih le za člane sindikatov v presojo ustavnosti . Povezava na odločbo US RS št. U-I-200/14. Sindikat

policistov Slovenije je kasneje pristopil k Aneksu h KPND in se prenehal borit, predvidevamo, da zaradi osipa

članstva. SVS in KSS pa sta vztrajala in uspela.

Spodaj objavljen sklep in sodba sta  zelo pomembna za javne uslužbence celotnega javnega sektorja . V povezavi

objavljamo nezakonita navodila Ministrstva za javno upravo iz leta 2014 , po katerih člani SVS do solidarnostnih

pomoči in jubilejnih nagrad niso upravičeni,  sodišče je razsodilo drugače in dalo prav SVS  v primeru

vojaka. Sodna praksa, ki se bo izoblikovala na podlagi tega sklepa in sodbe pa je pomembna za pravni red

Republike Slovenije, saj bosta sklep in sodba nedvomno vplivala tudi na zasebni sektor. Tudi  v gospodarstvu je

veliko kolektivnih pogodb z nezakonitimi določili o pripadanju pravic le članom sindikatov podpisnikov  kolektivne pogodbe, kot se je izkazalo nezakonito. 

Ker gre za že zapadle denarno terjatev in v kolikor Ministrstvo za obrambo zahtevi SVS v 15 dneh ne bo ugodilo,

bo SVS na delovnem sodišču sprožil kolektivni spor za svoje člane, da se prepreči zastaranje dolžnosti izplačila,

ker se pet letni zastaralni rok izteče 1. junija 2018.

 

Pozivamo vse člane SVS , ki so v zadnjem petletnem obdobju imeli plačo med 100% in 130% ter pogoje za

dodelitev solidarnostne pomoči, da se obrnejo na SVS, saj jim je solidarnostna pomoč pripadala ne glede na to, da

SVS ni podpisal Aneksa h KPND. Pooblaščeni odvetnik SVS bo za vas uredil izplačilo solidarnostne pomoči v

višini 120%. Vsi člani, ki jim je solidarnostna pomoč ali jubilejna nagrada v zadnjih petih letih bila izplačana ne

rabite storiti ničesar, ker bo za vas SVS podal zahtevo za izplačilo, kot smo opisali zgoraj.

V bodoče pa velja za vse člane SVS , da so upravičeni do izplačila 120% solidarnostne pomoči (tudi tisti s plačo

do 130% minimalne) in jubilejne nagrade, kako se bo to uveljavljalo pa mora SVS še dogovoriti z Ministrstvom

za obrambo. Po doseženem dogovoru bomo članom podali ustrezna navodila za uveljavljanje te pravice.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20131766
http://www.konfederacijasindikatov.si/za-veliko-vecino-delavcev-diskriminatorna-in-skodljiva-dolocila-nove-delavske-ustave-o-ugodnostih-le-za-clane-sindikatov-v-presojo-ustavnosti/
http://www.konfederacijasindikatov.si/za-veliko-vecino-delavcev-diskriminatorna-in-skodljiva-dolocila-nove-delavske-ustave-o-ugodnostih-le-za-clane-sindikatov-v-presojo-ustavnosti/
http://www.us-rs.si/odlocitve/vse-odlocitve-iskalnik/


PRILOGA 1: Sklep in sodba za solidarnostno pomoč člana SVS_I Pd 1674_2017

PRILOGA 2: Izračun dolga po Sklepu in sodbi za solidarnostno pomoč člana SVS_I Pd 1674_2017_z obrestmi

PRILOGA 3: Ministrstvo za javno upravo 27.5.2014 - Solidarnostna pomoč

III. točka izreka sodbe
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