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SVS je k predlogu aneksa h KPND podal pozitivno mnenje in pogojno pozitivno mnenje Aneksu št. 7 h KPJS

SVS se strinja u uvedbo povračila prevoznih stroškov z znižano kilometrino vsem pripadnikom Slovenske vojske.

Podpis aneksa, ki uvaja plačilo pripravljenosti na določenem kraju v višini 50% ure pa SVS pogojuje z razveljavitvijo

nezakonitih aktov Ministrstva za obrambo in s sklenitvijo sporazuma za plačilo razlike pripadnikom Slovenske vojske

med že izplačanimi 20% do 50% ure od 1. avgusta 2008 dalje za ure, ko so pripadniki prejeli plačilo v višini 20%, v

tem času pa so bili na delovnem mestu ali na določenem kraju.

SVS v celoti podpira sklenitev obeh predlaganih aneksov.

V začetku julija je Ministrstvo za notranje zadeve reprezentativnim sindiaktom javnega sektorja posredovalo predlog

aneksa h Kolektinvi pogodbi za negospodarske dejavnosti in Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Oba

predlagana aneksa sta bila obravnavana na sestanku 16. julija , kjer so sindikati imeli različna mnenja. SVS je na

sestanku napovedal ločeno mnenje, ker ni v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja niti v Pogajalski skupini ostalih

sindikatov. Danes smo pristojnemu Ministrstvu za notranje zadeve posredovali naše menenje, ki ga v povezavi spodaj

objavljamo v originalu.

Mnenje SVS k aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti je pozitivno  in sklenitev tega aneksa 

SVS podpira.

Podpis predlaganega Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor pa SVS pogojuje z razveljavitvijo nezakonitih

aktov Ministrstva za obrambo in s sklenitvijo sporazuma , na osnovi katerega bi pripadniki Slovenske vojske prejeli

plačilo razlike med že izplačanimi 20% urami za stalno pripravljenost do 50% ure, kakor se bo pripravljenost na

določenem kraju plačevala v bodoče po sklenitvi predlaganega aneksa.

Ob tem je pomembno, da je SVS na Delovnem in socialnem sodišču že v dveh kolektivnih sporih  zaradi plačevanja

pripadnikov Slovenske vojske na delovnem mestu ali na določenem kraju s postavko 20% ure, ki je namenjena

plačevanju javnih uslužbencev, ko so ti doma v pripravljenosti, da pridejo na delo v primeru potrebe. S strani vlade

predlagan aneks rešuje plačevanje pripadnikov Slovenske vojske za v bodoče, za nazaj pa bo SVS vztrajal pri plačilu

vsaj 50% ure oz. v kolikor ne pride do sklenitve sporazuma pa pri plačilu do nadur, ki so edino možno plačilo za čas ko

je javni uslužbenec na delovnem mestu ali določenem kraju izven rednega delovnega časa.

Oba omenjena kolektivna spora SVS sta zraven naporov policijskih sindikatov in pravnega reda EU nedvomno bistveno

pripomogla k urejanju plačevanja pripravljenosti na določenem kraju v višini 50% ure, če ta sindikalni pritisk ni bil kar

glavni razlog za predlagan aneks, ki rešuje to problematiko.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Mnenje SVS k predlogu aneksa h KPND in KPJS
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http://www.sindikatvojakov.si/vladna-pogajalska-skupina-priznava-neustreznost-ureditve-placil-pripadnikov-slovenske-vojske-v-pripravljenosti-na-dolocenem-kraju-oz-delovnem-mestu/
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