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Utrinki iz obravnave na delovnem sodišču in sestanka sindikatov javnega sektorja z vladno pogajalsko skupino

Sindikat vojakov Slovenije je na delovnem sodišču podal nasprotni strani poravnalni predlog. Že z samo udeležbo

sindikalnih predstavnikov  iz Slovenske vojske na sestankih in pogajanjih za Kolektivno pogodbo za javni sektor 

pripadniki Slovenske vojske izgubljamo zaradi izničenja posebnosti vojaškega poklica.

Odzivi medijev 27. 6.: STA SiOL Dnevnik

V dopoldanskih urah je na Delovnem in socialnem sodišču potekala glavna obravnava v kolektivnem sporu

, sproženem s strani SVS zaradi kršenja Kolektivne pogodbe za javni sektor z neplačevanjem nadur oz. bolje rečeno

sistemsko neurejenih predpisov za plačevanje pripadnikov Slovenske vojske za čas pripravljensoti na delovnem

mestu ali določenem kraju . Pred začetkom obravnave je SVS nasprotni strani podal poravnalni predlog, s katerim bi

pripadniki Slovenske vojske bili zagotovo zadovoljni, saj je za pripadnike ugodnejši od ureditve izpred uvedbe novega

plačnega sistema, ko se je pripadnike plačevalo z 60% ure osnovne plače brez dodatkov. Ves čas obravnave je bila v

zraku zavest, na katero smo večkrat opozorili, da je v podobnih primerih sodišče Evropske unije v Luxemburgu  v

večih sodbah zavzelo jasno stališče, da je potrebno čas, ko je delavec na delovnem mestu obravnavati kot redno delo

, pa četudi delavec počiva in efektivno ne dela.

Vsi prisotni na sodišču v razpravni dvorani smo upali na dogovor v doglednem času , ker v predmetnem sporu tožbe

SVS skoraj ne more izgubiti. Z vztrajanjem na okopih se po nepotrebnem trošijo proračunska sredstva za sam postopek

in predvsem obresti, ki ne bodo zanemarljive, saj gre v tožbi za izplačilo prikrajšanim pripadnikom SV od 1. 8. 2008 ko

je bil uveden nov plačni sistem. Če bo potrebno bo SVS tožbo zagotovo dobil na sodišču Evropske unije.

V kolikor ne bo prišlo do dogovora v sporu, se bo glavna obravnava nadaljevala 5. septembra.

V popoldanskih urah pa je na vladi potekal sestanek sindikatov javnega sektorja in vladne pogajalske skupine

. Sestanka se je udeležil predsednik SVS Gvido Novak, ki ima glede udeležbe na sestankih v takšni sestavi mešane

občutke. Pripadniki SV z udeležbo  svojih sindikalnih predstavnikov na teh sestankih zagotovo izgubljamo , saj se

razvodeni posebnost vojaškega poklica med vsemi sindikalnimi predstavniki javnega sektorja. Po drugi strani pa

pripadniki SV z umeščenostjo v enotni plačni sistem javnega sektorja mnogo pridobimo, pridobimo kar bi drugače na

Ministrstvu za obrambo zelo težko dosegli . Glede udeležbe na podobnih sestankih in pogajanjih bo v SVS potrebno v

bližnji prihodnosti zavzeti stališče in pri njem vztrajati.

Nedopustno je, da se mora predstavnik SVS podrejati predstavnikom drugih sindikatov, pa ne zato ker bi ga to motilo,

ampak zato, ker je nemogoče zastopati interese pripadnikov Slovenske vojske v tako heterogeni skupini predstavnikov

sindikatov, ki zastopajo tako  različne poklicne skupine . SVS ni vstopil v nobeno pogajalsko skupino in s strani vlade

SVS-ju ni bilo obrazloženo, zakaj je SVS sploh prejel vabilo za sestanek, če ni bil na sestanek povabljen. Na sestanek je

bila vabljena Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja in Konfederacija sindikatov javnega sektorja, SVS ni bil

vabljen. Takšen odnos do predstavnikov sindikata, ki zastopa pripadnike Slovenske vojske je nesprejemljiv, kot da smo

nekakšen privesek.

Verjetno se iz SVS-ja podobnih sestankov in pogajanj ne bo udeleževal nihče več, saj je delodajalska stran v skladu z

26. členom Zakona o javnih uslužbencih dolžna uskladiti vsak predpis , ki posega v status ali pravice javnih

uslužbencev, kar velja tudi za pripadnike Slovenske vojske. V kolikor temu zakonskemu določilu ne bo ugodeno, bo

SVS za vsak predpis, ki bo sprejet brez mnenja SVS in poskusa usklajevanja le tega, na Ustavnem sodišču zahteval

njegovo razveljavitev , kot je to bilo storjeno za zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem

sektorju pred slabim mesecem dni, ker o predvidenih spremembah zakona SVS sploh ni bil obveščen.

Okrog poldneva je na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti poteklo štetje pristopnih izjav v

SVS. Ugotovljeno je bilo, da ima SVS dovolj članov za reprezentativnost v dejavnosti obrambe. V prihodnjih dneh v

SVS pričakujemo odločbo o reprezetativnosti v dejavnosti obrambe.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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