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Po enajstih letih pravdanja se na Sodišču Evropske unije nakazuje nov velik uspeh SVS, plačilo razlike do nadur

za vse že izplačane ure pripravljenosti na delovnem mestu
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SVS je po ustanovitvi leta 2009 pričel z opozarjanjem na sramotno plačevanje vojakov na straži s plačilom

pripravljenosti v višini 20% urne postavke, tako kot so drugi javni uslužbenci plačani, ko so doma, da v primeru potrebe

pridejo na delo in pričnejo z delom. Od leta 2010 SVS poziva pristojne in zahteva ureditev ustreznega plačila vojakov v

pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju, o tem zgovorno priča poziv iz februarja 2010, v povezavi: 

POZIV.

Ker na opozorjeno sistemsko diskriminacijo pripadnikov Slovenske vojske ni nihče odreagiral, je novembra 2012 SVS

sprožil kolektivni spor zaradi očitnih kršitev. Kolektivni spor je SVS izgubil, ker naša sodišča niso upoštevala trditev

SVS, da gre pri tem sporu za kršitev Direktive EU o delovnem času. Diskriminacija pripadnikov Slovenske vojske se je

nadaljevala,  celoten ustroj države in vse veje oblasti že ves čas zavestno in načrtno diskriminirajo svoje lastne

vojake . Po izgubljenem kolektivnem sporu je SVS skušal doseči konec diskriminacije na Ustavnem sodišču, a zopet

neuspešno. Sledil je poziv pripadnikom za individualne tožbe in v vzorčnem primeru individualne tožbe podčastnika je

delovno sodišče zopet razsodilo mimo Direktive EU, negativno za pripadnika, višje sodišče pa je takšno sodbo potrdilo.

Zoper sodbo višjega sodišča je za člana SVS bila sprožena revizija na Vrhovnem sodišču RS, to pa je sledilo revizijskim

argumentom in na Sodišče Evropske unije v letu 2019 naslovilo predhodno vprašanje glede konkretnega spora o štetju

delovnega časa pripadnikov SV, posledično pa tudi plačila. V naslednjem tednu, 15. julija, bo Veliki senat Sodišča EU

obravnaval  predmetni spor in odločil, v povezavi:  opravilna številka: C-742/19 - Ministrstvo za obrambo  Glede na

sklepni predlog generalnega pravobranilca EU HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØEJA za sprejem sodbe, spodaj, se

za pripadnike SV pričakuje pozitivna odločitev. Kronologija enajstletnega truda SVS, pravdanja in prepričevanja vseh

vej oblasti je v povezavi:  Plačilo pripravljenosti . Postopek na Sodišču EU je zelo pomemben tudi za oborožene sile

vojska držav Evropske unije, zato celoten postopek na Sodišču EU spremlja tudi EUROMIL, katerega član je dolgo bil

tudi SVS. Veseli nas tudi, da naš trud in uspehe redno spremlja v Ministrstvu za obrambo delujoč sindikat.

Sklepni predlog generalnega pravobranilca EU HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØEJA za sprejem sodbe:

 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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https://www.sindikatvojakov.si/slike/files/po-enajstih-letih-pravdanja-se-na-sodiscu-evropske-unije-nakazuje-nov-velik-uspeh-svs-placilo-razlike-do-nadur-za-vse-ze-izplacane-ure-pripravljenosti-na-delovnem-mestu.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sl&td=ALL&num=C-742/19
https://www.sindikatvojakov.si/kolektivni-spori/nadure-za-20-ure/
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