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Od danes so pripadniki Slovenske vojske za pripravljenost plačani 50%

Včeraj je v Uradnem listu RS bil objavljen Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sekto r, objavljamo ga v

povezavi spodaj, ki je začel veljati z današnjim dnem. Po tem aneksu so po devetih letih pripadniki Slovenske vojske za

pripravljenost na določenem kraju in delovnem mestu zopet plačani pošteno, z dodatkom v višini 50% urne postavke

osnovne ure.

Za primerjavo lahko navedemo, da je v primerjavi s 60% urne postavke osnovne plače, kot je bilo plačilo

pripravljenosti urejeno do avgusta 2008 s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih delavcev Ministrstva za obrambo in

organov v sestavi, sedaj približno 30% boljše plačilo po od danes veljavnem Aneksu št. 9 h KPJS. Po Pravilniku je bilo

plačilo 60% od osnovne plače brez dodatkov, ki smo jih zaposleni imeli na obrambnem področju pred letom 2008, sadaj

pa so dodatki zajeti v osnovni plači. Približen izračun primerjave objavljamo v povezavi spodaj.

Pripadnike Slovenke vojske ponovno opozarjamo, da imamo v obrambnem zakonu opredeljen kot poseben pogoj dela 

bivanje. V primeru, da se pripadnikom odredi bivanje v vojaški enoti ali zavodu oziroma drugem določenem mestu, kot

to določa ZObr, v SVS menimo, da  ima vsak pravico zahtevati , da gre po opravljenem delu domov in pride naslednji

dan v službo, ker za bivanje ne prejme plačila. V primeru vsakodnevnega prihajanja na delo mora biti v obdobju 24

ur zagotovljen dnevni počitek v trajanju najmanj nepretrgoma 12 ur oziroma v primeru neenakomerno razporejenega

delovnega časa ali začasno prerazporejenega delovnega časa nepretrgoma 11 ur počitka. V ure počitka se ne šteje čas

vožnje za prihod na delo in odhod domov. Ker bivanje ni plačljivo v SVS menimo, da ima vsak pripadnik po

opravljenem delu v določenem dnevu pravico oditi domov. V kolikor je bivanje odrejeno v drugem kraju od običajnega

opravljanja dela oziroma nekje drugje od matične lokacije delovnega mesta in enote, mora biti po mnenju SVS 

kljub omogočenemu bivanju zagotovljen prevoz do lokacije običajnega opravljanja dela  oziroma do matične

lokacije delovnega mesta in enote. 

Kot smo že pojasnili v novici, v povezavi:  Po petih letih zahtev in opozarjanj SVS bodo pripadniki SV za

pripravljenost v službi plačani 50% ure  se v SVS bojimo, da se bo pričelo po uveljavitvi plačila pripravljenosti v

višini 50% urne postavke množično odrejati bivanje. Zato apeliramo na pripadnike , da v primeru odrejenega bivanja 

poskušajo doseči, da dnevno odhajajo domov, ker za bivanje niso plačani  in pri dolžnem  zagotavljanju

dnevnega počitka, saj se bo le na ta način doseglo odrejanje pripravljenosti, ker ob terenskih aktivnostih ne bo možno

zagotavljati dnevnega počitka brez odrejene pripravljenosti.

Na poveljujoče v Slovenski vojski apeliramo, da za čas terenskih usposabljanj in drugače, ko je to potrebno, 

odrejajo pripravljenost  in ne bivanje, saj bodo le na ta način lahko pripadnikom zagotovili predpisan dnevni počitek

brez nepotrebne organizacije bivanja ali dnevnih prevozov do matičnih lokacij enot. Pripadnike pa pozivamo , da o

vsakem odrejenem bivanju obveščajo SVS, ki bo za bivanje poskušal doseči plačilo, vsaj v višini pripravljenosti na

določenem kraju.
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PRILOGA 1: Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

PRILOGA 2: Približen izračun SVS - primerjava plačila pripravljenosti skozi čas
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