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OPOZORILO ODGOVORNIM Posledice nezakonitega ukaza o pospešenem koriščenju viškov ur so vse

pogostejše verbalne grožnje pripadnikom SV

Ukaz s katerim je Generalštab odredil pospešeno koriščenje viškov ur iz preteklih referenčnih obdobij (po 1.1.2015

nadur) ima resne negativne posledice, saj se najnižjim v vojaški hierarhiji (vojakom) vedno pogosteje in vedno bolj

resno grozi. Odhodi iz Slovenske vojske so že tako množični in odnos do vojakov o katerem v SVS poslušamo dnevno

po izdanem ukazu za koriščenje viškov ur zagotovo odliva vojakov ne bo zajezil, prej ravno nasprotno. 

Zakon o obrambi je v 1. odstavku 97.b člena popolnoma jasen. V neenakomerni razporeditvi dela delovni čas ne sme

trajati več kot 56 ur na teden in ne manj kot štiri ure na dan . Med pripadniki Slovenske vojske narašča napetost

zaradi ukaza Generalštaba  o katerem smo že poročali, da je po mnenju in prepričanju SVS nezakonit in bomo zoper

njega ustrezno ukrepali, saj ga po zadnjem sestanku s SVS v ponedeljek glede na njegov izid Generalštab nima namena

preklicati. V SVS-ju dobivamo vedno več klicev o verbalnih grožnjah, ki so jih deležni vojaki po izraženem

nasprotovanju temu, da morajo koristiti viške ur s celodnevno odsotnostjo. Odrejanje koriščenja ur, ki so bile narejene

pred 1.1.2015 je nezakonito, ker gre za odrejanje koriščenja ur, ki so po izteku (zaključek po ZDR 31.12.2014)

referenčnega obdobja postale nadure.

Del izreka Judikata višjega Delovnega in socialnega sodišča, sodbe zoper katero so izčrpana vsa pravna sredstva:

   

Nadure pa se lahko koristijo kot proste ure le po sklenjenem pisnem sporazumu nadrejenega in pripadnika SV  o

prenosu viškov ur preko polnega delovnega časa iz preteklega referenčnega obdobja v ure za koriščenje po razmerju

1:1, ob tem pa se izplača dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 30% urne postavke osnovne plače po

46. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor. Iz Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, ki v 19. členu

določa:

   

Koriščenju prenesenih ur iz preteklega referenčnega obdobja - nadur je prepuščeno volji zaposlenega , torej v

Slovenski vojski pripadnika, kot je navedeno v že omenjenem dokončnem judikatu:

   

POZIVAMO člane SVS in pripadnike, da vztrajate pri svojih željah in volji v zvezi s koriščenjem viškov ur oz. nadur. 

V primeru izvajanja pritiskov s strani nadrejenih pa o tem obvestite SVS, ki bo ustrezno ukrepal.  V SVS
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se zavedamo, da je težko čez noč sprejeti dejstvo, da so kar naenkrat viški ur nadure (tudi po več kot tisoč), a tega si

nismo izmislili v SVS, tako že več kot 10 let določajo predpisi, ki pa se doslej v Slovenski vojski niso spoštovali in se

še vedno ne spoštujejo. Generalštab je sicer pričel delati na odpravi nezakonitega stanja, vendar na žalost po mnenju in

prepričanju SVS pregrobo in nezakonito . V SVS zaznavamo celo poskuse onemogočanja sindikalnega delovanja, še

posebej po zadnjem neuspešnem sestanku s predstavniki obrambnega ministrstva in Generalštaba, o katerem smo že

poročali. Poveljujočim se je s spornim ukazom ukazalo načrtovati in izvajati nezakonito razporejanje delovnega

časa za njihove podrejene.

Odgovorne za nastalo situacijo in predvsem za zakonit in primeren izhod iz nje, pa RESNO POZIVAMO , da storijo

vse za ohranitev dostojanstva med zaposlenimi v Slovenski vojski, ki ga sporen ukaz resno najeda.

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. O vseh objavah je bil obveščen tudi Vrhovni

poveljnik oboroženih sil predsednik RS Borut Pahor , ki presenetljivo vse opozorjeno le nemo spremlja , v SVS pa

bi bili zelo veseli angažiranja tudi z njegove strani. Predsednika vlade dr. Mira Cerarja  tudi POZIVAMO  k

reševanju problematike slovenskih vojakov z enako vnemo, kot jo kaže pri reševanju problematike izplačil avtorskih

honorarjev. Prioriteta vlade bi moralo biti zagotavljanje zakonitega delovanja države , ne pa pojasnjevanje

(ne)etičnosti avtorskih honorarjev. Ob naših opozorilih se cela država, z vlado na čelu, ukvarja z enormnimi, za vojake

nepredstavljivimi, izplačili proračunskega denarja posameznim javnim uslužbencem (članom vlade) vojakov pa nihče

sploh ne posluša in se jim odkrito grozi , za kar imajo poveljujoči nalogo izhajajočo iz spornega ukaza načelnika

Generalštaba.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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