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Po petih letih zahtev in opozarjanj SVS bodo pripadniki SV za pripravljenost v službi plačani 50% ure

V preteklem tednu so KSS in SVS ter ostalih 26 od 41 sindikatov javnega sektorja z vlado podpisali Aneks št. 9 h

Kolektivni pogodbi za javni sektor. Po tem aneksu bodo pripadniki SV za pripravljenost na delovnem mestu ali

določenem kraju plačani s 50% ure, namesto 20% ure, kot so bili plačani od uvedbe enotnega plačnega sistema v letu

2008. V SV velja pripravljenost za poseben pogoj dela in podobno velja za bivanje, ki pa še vedno ni ustrezno

ovrednoteno. Vojaškim osebam se lahko odredi bivanje v vojaški enoti ali zavodu oziroma drugem določenem mestu, ki

pa ni plačljivo in to kljub temu, da je pripadnik dolžan biti nekje po volji delodajalca. SVS je podpisal aneks predvsem

zato, da bodo pripadniki plačani bolje kot zadnjih 9 let, čeprav to ni ustrezna rešitev za obračunavanje in plačilo

delovnega časa in zato bomo za naše člane v individualnih tožbah še vedno zahtevali plačilo nadur za pripravljenost na

delovnem mestu ali določenem kraju, kot določa Direktiva EU o delovnem času, da se čas, ko je delavec na

voljo delodajalcu šteje v delovni čas.

V povezavi Plačilo pripravljenosti je kronološko zbrano vse, kar je SVS naredil za pravično plačilo pripadnikov za čas

prebit v službi.

Plačilo delovnega časa se lahko ovrednoti le kot polni delovni čas ali nadurno delo. SVS je že v letu 2012 sprožil

kolektivni delovni spor zaradi plačevanja pripadnikov SV z 20% za čas v službi in od takrat smo opozarjali vse

odgovorne (DZ RS, Vlado, MJU, MORS) na neurejeno in nepravično ureditev. Ko smo lani decembra pričeli pozivati k

vlaganju tožb v individualnih postopkih: Poziv pripadnikom Slovenske vojske k dostavi dokumentacije za vlaganje

tožb za plačilo razlike od plačane pripravljenosti doma do plačila za prisotnost na delovnem mestu ali določenem

kraju  pa je vlada našla delno rešitev, s katero pa v SVS še nismo zadovoljni. Iz podobnih razlogov, da je čas, ko je

delavec na voljo delodajalcu treba šteti kot delovni čas so v obrazložitvi, da aneksa ne podpišejo, utemeljili svojo

odločitev v Policijskem sindikatu Slovenije.

Na sestanku MORS in SVS nam je bilo pojasnjeno, da obstaja glede plačila bivanja pravna praznina od leta 2008  in,

da bivanje, kot poseben pogoj dela v SV ni plačljivo, izsek zapisnika sestanka je na sliki spodaj. Po tem sestanku, pred

dvema mesecema je SVS od MJU zahteval ureditev plačila bivanja , kot izhaja iz slike spodaj, a odgovora do danes

še nismo prejeli. Tudi v predlogu novega ZObr je bivanje še vedno opredeljeno kot poseben pogoj dela in ministrstvo

vztraja pri takšni ureditvi. V SVS se bojimo, da bo po podpisu Aneksa št. 9 v SV odrejanje bivanja postalo redna

praksa. S strani pravnikov GŠSV nam je med usklajevanji bilo pojasnjeno, da so bile s strani Načelnika GŠSV izdane

umeritve, da ko so pripadniki SV na terenskeih usposabljanjih oz. vajah, da je potrebno odrejati za čas ko ni aktivnosti

pripravljenost in ne bivanje. Po izkušnjah SVS temu že doslej ni bilo vedno tako, zato apeliramo na pripadnike , da

nas o odrejenem bivanju obveščajo in v SVS bomo ukrepali.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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MORS o pravni praznini za plačilo bivanja pripadnikov SV - iz zapisnika sestanka med MORS in SVS

Zahteva SVS - MJU za ureditev plačila sodegljivosti in bivanja

Page 2/�2


	Lettre

