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Poziv k zaščiti pravic vojaških uslužbencev

Pozivamo vojaške uslužbence k dostavi dokumentacije SVS za zaščito njihovih pravic,  vse vojaške uslužbence od I.

razreda do VI. razreda in od IX. razreda do XI. razreda.  Z Uredbo o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih

dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št.  46/17) so vojaški uslužbenci neposredno

diskriminirani, kar Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje. Z Uredbo je kršeno načelo enakega plačila za enako delo,

porušeno je 14 let veljavno enako plačilo vojaških uslužbencev s primerljivimi čini, torej od uvedbe vojaških

uslužbencev. 

Plače vojaškim uslužbencem so bile s sprejetjem diskriminatorne Uredbe v lanskem letu  določene enostransko, brez

vsakršnega socialnega dialoga, mnenja sindikatov k uredbi pa so bila negativna, a se je nespremenjena brez

usklajevanja sprejela. SVS bo za vse diskriminirane vojaške uslužbence zahteval varstvo pravic pri Ministrstvu za

obrambo in če bo potrebno, bo njihove pravice zaščitil na Delovnem in socialnem sodišču, zato vojaške

uslužbence pozivamo k dostavi dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju.

Novembra lani smo od Vlade RS zahtevali odpravo diskriminatorne uredbe, o čemer in o sami diskriminaciji smo vse

pojasnili v objavi, v povezavi::

Sindikat vojakov Slovenije od obrambne ministrice zahteva odpravo diskriminacije vojaških uslužbencev in

apelira na predsednika vlade k vzpostavitvi zakonitega stanja na področju plač v Slovenski vojski

Vlada RS do danes za odpravo nepoštene in nepravične ureditve ni storila ničesar!

V povezavi: Zaščita VU , se nahajajo navodila  vojaškim uslužbencem za zaščito njihovih pravic. Pozivamo vse

vojaške uslužbence od I. razreda do VI. razreda in od IX. razreda do XI. razreda , da SVS-ju dostavijo potrebno

dokumentacijo. Po prejeti dokumentaciji bo pooblaščeni odvetnik SVS pričel s postopki za uveljavitev pravic vojaških

uslužbencev in plačilo razlike v plači od uveljavitve diskriminatornega plačila, od 1. julija 2017  za vojaške uslužbence

od I. razreda do V. razreda in od od 1. oktobra  za vojaške uslužbence VI. razreda in IX. razreda do XI. razreda, do

plačila razlike.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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