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Obveščanje o, v socialnem dialogu, dogovorjenem z novim vodstvom Ministrstva za obrambo

Do sedaj sta z novim vodstvom obrambnega ministrstva bila izvedena dva sestanka. Ministru Karlu Erjavcu so bila

predstavljena pričakovanja SVS, z njegove strani pa izražena želja po izboljšanju položaja zaposlenih v Slovenski

vojski, kot tudi ostalih zaposlenih na področju obrambe. Državnemu sekretarju Klemnu Grošlju, ki ga je za socialni

dialog določil minister, pa je bila predstavljena vsa problematika in področja, za katerih ureditev   si SVS prizadeva že

več let.   

Predstavniki SVS smo Klemnu Grošlju predstavili problematiko in potrebo po:

 

● ureditvi statusa prikrajšanim podčastnikom od napredovanja ob uvedbi enotnega plačnega sistema (1. 8. 2008);

● ureditvi statusa oškodovanim pripadnikom, ki so v času od 1. 7. 2004 do 1. 8. 2008 napredovali na zahtevnejše

delovno mesto znotraj iste tarifne skupine;

● ureditvi statusa »degradiranim« pripadnikom zaradi izobrazbenega primanjkljaja;

● ureditvi statusa bivšim pripadnikom (upokojencem), katerim je v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015, na

podlagi takrat veljavnih predpisov, bilo prekinjeno delovno razmerje v SV, zaradi izpolnitve pogojev za poklicno

upokojitev;
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Pojasnjeno je bilo, da bo bili vsi postopki v navedenih primerih  izvedeni v skladu s predpisi, vendar je bilo to izvedeno

z vidika sindikata nepravično in nesprejemljivo, zato smo ponovno apelirali, da ministrstvo vsaj prouči ali se lahko v

prihodnje uredi njihov status, ker je po mnenju SVS z navedenimi »anomalijami« danes porušena vojaška hierarhija.

 

Posebej je bilo opozorjeno na ureditev statusa vojaških uslužbencev, podcenjenim glede na primerljive čine. Z zadnjo

spremembo Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede je namreč prišlo

do nekaterih odstopanj vojaških uslužbencev pri plačnih razredih, oziroma anomalij napram primerljivim činom, zaradi

česar je za kar nekaj vojaških uslužbencev že pripravljeno vse za vložitev tožb na delovno sodišče.

Ponovno je bilo opozorjeno na urejanje statusa vojakov po 45. letu in tudi glede tega vprašanja novo vodstvo še nima

stališča oz. še ne ve na kakšen način bodo to uredili. V SVS smo poudarili, da bi to področje moralo biti prioritetno.

Državni sekretar je pojasnil, da se bo podrobno seznanil z izpostavljeno problematiko in na naslednjem sestanku podal

stališče ministrstva. Pojasnil je tudi, da ima ministrstvo namen na novo po celotni strukturi ovrednotiti specifiko

vojaškega poklica in da je za ta namen minister že imenoval delovno skupino, ki že izdeluje analizo (pregled in prenova

Resolucije o strategiji nacionalne varnosti RS ter priprava Bele knjige o obrambi) in v kolikor se bo ugotovilo, da

 trenutna obstoječa zakonodaja ne ponuja vseh možnosti, se bo pripravil nov zakon (Zakon o SV) oziroma se bodo

ustrezno novelirala določila ZSSloV. Nadalje je pojasnil, da se v pogajanjih razmerje med plačami policistov in vojakov

ne bi več povečevalo. V kolikor bo policistom v pogajanjih uspelo doseči zvišanje, bo tudi ministrstvo zahtevalo višje

plače za vojake.

 

Državnemu sekretarju je bilo pojasnjeno, da v SVS ne razumemo konstantnega zavračanja Kolektivne pogodbe za

obrambni resor, medtem ko ima več kot deset poklicnih skupin v javnem sektorju, ne glede na enoten plačni sistem,

svoje kolektivne pogodbe.

 

Glede Kolektivne pogodbe za obrambni resor je Klemen Grošelj pojasnil, da še nima v celoti izoblikovanega stališča,

zato stališča sindikata ne more komentirati, prav tako pa ni želel komentirati ukaza načelnika GŠSV, ki je akt vodenja in

poveljevanja in je podlaga za izplačilo dodatka v višini 19% po 59. členu ZSSloV.

 

Pojasnjeno je bilo tudi, da ministrstvo ne sledi sodni praksi Vrhovnega sodišča glede plačila presežnih ur, tako kot je to

bilo izvedeno pri policistih, pač pa da nadaljujemo individualne spore s posamezniki. Policist so namreč dobili

izplačane nadure za vse prenesene viške ur med referenčnimi obdobji, medtem ko smo vojaki dobili le 30 % dodatek za

delo preko polnega delovnega časa in se moramo še kar tožiti za to, kar so policisti že dobili izplačano. Za SVS je 

nesprejemljivo, da se identična problematika policistom rešuje ugodneje kot vojakom.

 

Klemen Grošelj je z večino predstavljenega že bil seznanjen, vendar dokončnega stališča glede  katere koli od

izpostavljenih stvari še ni zavzel. Dogovorjeno je bilo, da se v začetku meseca decembra ponovno sestanemo in SVS-ju

bo predstavljeno stališče ministrstva  o izpostavljenem.

 

V SVS upamo, da bodo tokrat vodilni na ministrstvu imeli posluh za probleme in težave pripadnikov Slovenske

vojske, saj nas je vsak dan vedno manj. V kolikor pa posluha za pripadnike Slovenske vojske ne bo,  bomo

uporabili vsa legalna sredstva za ureditev vsega izpostavljenega, tudi za sklenitev kolektivne pogodbe. V SVS

verjamemo, da bomo imeli podporo s strani pripadnikov Slovenske vojske, ko bo to potrebno, saj jih večina

meni, da je agonije Slovenske vojske dovolj.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Za tisk in oglasne table-Novica SVS z dne 20.11.2018
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