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Sestanek na Evropski komisiji zaradi kršitev evropske direktive o delovnem času v Slovenski vojski s

plačevanjem pripravljenosti za čas v službi

Z namenom, da s ugotovi ali gre za kršitve evropske direktive o delovnem času sta se na pobudo SVS danes v Bruslju

sestala predsednik SVS Gvido Novak in namestnica vodje delovnopravnega sektorja ga. Marie LAGARRIGUE.

V torek je SVS po več telefonskih pogovorih tudi pisno seznanil Delovnopravni oddelek Evropske komisije o kršitvah

Direktive o delovnem času v Slovenski vojski z dopisom:

Violation of Working Time Directive in Slovenia

Na povabilo Evropske komisije se je predsednik SVS danes udeležil sestanka v prostorih Evropske komisije na katerem

je podrobneje pojasnil kršitve s plačevanjem stalne pripravljenosti pripadnikom Slovenske vojske, ki je po kolektivni

pogodbi namenjena plačevanju javnih uslužbencev, ko so ti doma pripravljeni, da v primeru potrebe pridejo v službo in

pričnejo z delom. Pripadniki Slovenske vojske so namreč v službi plačani kot drugi javni uslužbenci doma v

pripravljenosti, kar po mnenju SVS predstavlja kršitev Direktive o delovnem času in evropskega pravnega reda. Ga.

Marie LAGARRIGUE se v celoti strinja s tem, da je potrebno čas prebit na delovnem mestu ali na določenem kraju

šteti kot redni delovni čas.

Na sestanku je bilo govora tudi o nepoštenem plačnem sistemu v javnem sektorju, ki ga imamo v Sloveniji od plačne

reforme avgusta 2008 ter o neprimernem in nepoštenem sistemu pogajanj za kolektivno pogodbo za javni sektor. V

veljavnem sistemu so namreč glavni pogajalci sindikatom, ki zastopajo manjše poklicne skupine, sindikati, ki zastopajo

večje število zaposlenih in zato se mali sindikati sploh ne pogajajo z delodajalcem (državo, ki jo zastopa vlada) ampak z

sindikati. V tem sistemu pa dosežejo po številu zastopanih veliki sindikati vse, mali pa ničesar.

Predstavnikom delovnopravnega sektorja Evropske komisije je bil predstavljen tudi unikum, ki smo ga doživeli v

Sloveniji s sprejetjem zakona za plačilo nesorazmerij. SVS je za svoje člane dobil sodbo, ki jo je pa na predlog vlade z

zakonom parlament spremenil v rokih izplačila dolga članom SVS. Sodba je pravnomočna že več kot pol leta a se

zaradi zakona ne izvrši, kar je v nasprotju z temeljnimi načeli delitve oblasti v Sloveniji in splošno.

Obe strani sta ob zaključku ugotovili, da si bosta v bodoče izmenjavali informacije in ohranili vzpostavljen neposreden

odnos za reševanje delovnopravne problematike v Sloveniji oz. Slovenski vojski. Predsednik SVS je napovedal kar

nekaj kršitev s katerimi jih bo SVS v kratkem seznanil in jih poprosil za pomoč pri reševanju konkretne problematike na

delovnopravnem področju v Slovenski vojski, kjer gre za kršitve pravnega reda Evropske unije.
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