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V tej državi ni pravice, še posebej ne za vojake

Pripadniki Slovenske vojske smo v nepoštenem plačnem sistemu poklicno diskriminirani. Minister Gregor Virant nas

niti posluša ne, kaj šele, da bi se želel pogovarjati o težavah in problemih pripadnikov Slovenske vojske.

Predsednik SVS Gvido Novak je protestno zapustil pogajanja za Kolektivno pogodbo za javni sektor in takoj za njim še

Zoran Petrovič, predsednik SPS, ker se ministru ni zdelo vredno poslušati.

Na današnjih pogajanjih reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vladne pogajalske skupine je bilo pojasnjeno,

da pripadniki Slovenske vojske nimamo pravice do kolektivne pogodbe in, da je tudi ne bomo imeli, saj bo očitno kljub

zahtevam sindikatov v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ostala določba o določanju plač pripadnikom z Uredbo

vlade, čeprav imajo o tem vsi drugi v Sloveniji sklenjeno kolektivno pogodbo.

Glede plačevanja pripravljenosti na delovnem mestu in na določenem kraju, ki ju za pripadnike Slovenske vojske

določa Zakon o obrambi pa je bil danes predstavljen nov predlog in naj bi vse okoliščine v zvezi s tem proučila delovna

skupina, ki jo je predlagala vladna stran. Ko je želel predsednik SVS ponovno predstavit stališče SVS je minister

Gregor Virant po dveh stavkih zapustil prostor in za njim še predsednik SVS Gvido Novak iz protesta, nato pa še

predsednik SPS Zoran Petrovič, saj se ministru ni zdelo vredno niti poslušat argumentov nekoga, ki zastopa pripadnike

Slovenske vojske.

Ponovno se je izkazalo, da smo pripadniki Slovenske vojske drugorazredni državljani, saj lahko imamo sindikate,

pravic, ki jih imajo sindikati pa nimamo. Predsednik EUROMIL-a Emmanuel Jacob je za vojaške sindikate v Sloveniji

lepo opisal situacijo sindikalizma, dejal je, da se nekdo lahko kliče konj, ampak če je sindikat brez pravice do

kolektivne pogodbe in stavke je v dejstvu ta še vedno osel, pa čeprav se kliče konj.

V nepoštenem plačnem sistemu javnih uslužbencev in nepravičnem sistemu pogajanj za kolektivno pogodbo za javni

sektor vojaški sindikati ne morejo doseči skoraj nič. Edino orožje so sodbe sodišč in zato bo SVS v kratkem pozval vse

pripadnike Slovenske vojske, da odvetniku SVS dostavijo dokumentacijo za vlaganje individualnih tožb za vse ure, ko

so pripadniki na določenem kraju ali delovnem mestu bili plačani, kot da bi bili doma pripravljeni za prihod na delovno

mesto v višini 20 % urne postavke.

Postalo je očitno, da vlada samo zavlačuje z namenom, da poteče 5 letni zastaralni rok za vlaganje individualnih tožb.

Naj spomnimo, da Zakon o obrambi v 97.e členu določa, da je pripravljenost za delo čas, v katerem mora biti delavec,

ki dela na obrambnem področju, v pripravljenosti za delo na delovnem mestu, na določenem kraju ali na domu. Plačilo

pa je v nepoštenem plačnem sistemu za pripadnike Slovenske vojske možno le v višini 20% na osnovi Pravilnika

Ministrstva za obrambo in Ukaza načelnika Generalštaba, za katera je SVS že lani poleti zahteval, da se ju razveljavi, a

se do danes ni zgodilo nič in vojaki so v službi še vedno plačani z 80 centi na uro.

SVS je na prvi stopnji tudi izgubil dva kolektivna spora v zvezi z plačevanjem pripadnikov Slovenske vojske v službi,

kot da so doma pripravljeni za prihod na delo. Enega zoper Pravilnik in enega za plačilo razlike v plači za 5 let za nazaj.

Na žalost, ampak to, da so pripadniki Slovenske vojske v službi plačani kot drugi javni uslužbenci doma v stalni

pripravljenosti za prihod na delo je bilo sodnikom nekaj normalnega in zakonitega. Na odločitve višjega sodišče v obeh

sporih še čakamo.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

Page 1/�2

http://www.sindikatvojakov.si/zahteva-svs-vodji-sirse-vladne-pogajalske-skupine-dr-gregorju-virantu-za-takojsnjo-razveljavitev-pravilnika-ministrstva-za-obrambo-in-ukaza-generalstaba/


Večer 14. marec Nezadovoljni

Page 2/�2


	Lettre

