Datum: 10.3.2015
Obrambno ministrstvo z Generalštabom in Sindikat vojakov Slovenije glede plačila ur preko polnega delovnega
časa ostajata vsak na svojem bregu
Včerajšnji sestanek na Generalštabu v zvezi z viški ur pripadnikov Slovenske vojske izpred več let se ni zaključil v
dobro pripadnikov, čeprav so se vsi strinjali , da je lahko odrejanje "pospešenega koriščenja" viškov ur izpred več
kot 6 mesecev "sporno". Edini dogovor, ki je bil dosežen je ta, da bo sindikatu na zahtevo iz 2. januarja ministrstvo
uradno odgovorilo do 20. marca, po skoraj treh mesecih.
Sestanka so se udeležili predsednik SVS Gvido Novak in sekretar SVS Jasmin Mahmutović ter namestnik načelnika
Generalštaba brigadir David Humar, Danica Kropf, Franc Javornik in državni sekretar mag. Miloš Bizjak.
SVS vztraja na stališču, da je odrejanje koriščenja viškov ur , ki se po pol leta spremenijo v nadure nezakonito in
druga stran priznava, da bi to lahko bilo "sporno" . SVS bo zaradi po našem mnenju in prepričanju
nezakonitega
ukaza Generalštaba ustrezno ukrepal, kot smo že napovedali in to neodvisno od obljubljenega odgovora ministrstva,
ki bi ga naj prejeli do 20. marca, saj odgovor ukaza ne bo spremenil. Glede določanja referenčnega obdobja in letnega
razporeda delovnega časa bomo v SVS počakali na odgovor ministrstva in po 20. marcu bomo glede na izid
včerajšnjega sestanka pozvali vse člane SVS in pripadnike SV v tožbe
(kot so že naredili policisti) za izplačilo
dodatka za delo preko polnega delovnega časa v višini 30% za vse že izkoriščene ure v zadnjih petih letih ter nadure za
vse ure trenutnega stanja viškov ur oz. na datum 1.1.2015 po izteku zadnjega z zakonom določenega referenčnega
obdobja. Vzporedno bomo, kot smo že napovedali, ustrezno (prijava inšpektoratu in kazenska ovadba) ukrepali
zaradi kršenja temeljnih pravic delavcev z Ukazom Generalštaba Slovenske vojske.
Zavlačevanje pri sindikalnem dialogu z SVS ne bo vplivalo na morebitne tožbe, ker nastopi zastaranje za ure iz obdobja
prve police leta 2010 oz. na stanje ur 30. junija 2010 šele 5. avgusta 2015, pet let po zapadlosti plačila nadur, nastalih na
datum 1. julij 2010. Po pozivu SVS v tožbe, bomo
objavili celoten postopek za pridobitev mesečnih urnih kartic
(pridobivanje v aprilu in maju), posredovanje le teh pooblaščeni odvetniku SVS, kako bo odvetnik izračunal tožbene
zahtevke (v maju in juniju) za vsakega posameznika in šele po znanih zneskih dolga (vsak bo seznanjen z izračuni)
bodo vložene tožbe (v juliju), saj se kot že rečeno nikamor ne mudi, ker ne grozi zastaranje.
Namestnik načelnika Generalštaba David Humar včeraj ni zanikal, da so prejeli od več visokih častnikov zahteve za
varstvo pravic v katerih se zahteva plačilo viškov ur (v posameznih primerih tudi krepko preko 1.000 ur) in ob tem je
poudaril, da nikomur "še" niso izplačali nadur. V SVS se ob tem sprašujemo, zakaj zahteve, če gre za že zapadle
denarne terjatve, ki se lahko zahtevajo neposredno na delovnem sodišču. Ali bo zahtevam ugodeno ali ne
verjetno v
SVS in ostali pripadniki SV ne bomo izvedeli nikoli.
Zanimiva ugotovitev na včerajšnjem sestanku je bila tudi, da državni sekretar mag. Miloš Bizjak v podrobnosti
ne pozna problematike o kateri bo verjetno na koncu moral v imenu ministra odločiti, niti nam iz SVS
ni
bilo dopuščeno, da bi mu problematiko v podrobnosti predstavili. Pojasnjeno nam je bilo, da on ni pravnik in da se zato
s to problematiko ne ukvarja. V SVS smo prepričani, da ne glede na to, da je državni sekretar politik bi moral poznati
vsebine zadev o katerih sprejema odločitve, saj tudi predstavnika SVS nista pravnika in aktualna tematika je lahko
popolnoma jasna vsakemu, če si le tega želi in očitno se na ministrstvu sprejemajo odločitve ob slepem zaupanju
pravnikom. Zato pa smo kjer smo.
V povezavi Razporejanje DČ / KRŠITVE - varstvo pravic so zbrane vse objave sindikata o razporejanju delovnega
časa v Slovenski vojski in kršitvah ter varstvu pravic pripadnikov.
Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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