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Pozivi Delovnega in socialnega sodišča k mediaciji

Delovno in socialno sodišče je dolžno v vsakem delovnem sporu pozvati obe stranki v sporu k mediaciji. Članom SVS

dajemo splošno navodilo, da na te pozive odgovorijo, da so ZA mediacijo in, da se je bodo udeležili brez odvetnika.

Mnogo pripadnikov Slovenske vojske se je na SVS obrnilo s vprašanji v zvezi s pozivom k mediaciji in vsem smo do

sedaj podali navodila, ki jih povzemamo in naprošamo člane SVS, da se jih držijo.

Ministrstvo za obrambo v vlogi delodajalca se načeloma na pozive k mediaciji  odziva negativno ali sploh ne

odgovarja. V nekaj primerih so z mediacijo soglašali in na mediacijo so prišli predstavniki MORS-a brez pooblastil za

sklenitev sporazumne rešitve. Zaradi odzivanja MORS-a svetujemo svem članom SVS , da  na poziv k mediaciji 

odgovrijo, da so ZA mediacijo in da se je bodo udeležili brez odvetnika , saj bo v primeru doseženega soglasja glede

spora, sporazumna dokončna rešitev dosežena kasneje s pomočjo pooblaščenega odvetnika SVS. S pozitivnim

odgovorom izkažemo pripravljenost za mirno rešitev spora, do katere pa lahko na osnovi dosedanje prakse pride zelo

redko. Če do mediacije pride, kar boste vedeli s prejmom vabila na mediacijo na določen dan in uro, pa se s konkretnim

primerom pred odhodom na mediacijo obrnite na vodstvo SVS  in dali vam bomo navodila glede mediacije  ter po

potrebi bo ongažiran tudi odvetnik SVS. Angažiranje odvetnika SVS zavisi od konkretnega primera.

Ob tem bi želeli pojasniti, da mediacije ne moremo enačiti s sodno poravnavo , ki jo je recimo vlada sklenila z

odvetniki, ki so zastopali pripadnike Slovenske vojske v sporih zaradi tedensko neomogočenega prostega dne in

izplačila odškodnine v letu 2011. Takšna sodna poravnava je možna po sproženih sporih ali samo enem in v primeru

vloženih tožb članov SVS zaradi tedensko neomogočenih prostih dni bo odvetnik SVS podal nasprotni strani predlog

poravnave, če bo do poravnave prišlo pa je odvisno od odgovora MORS in nadaljnjih pogajanj. V vsakem primeru pa

mora biti za sklenitev poravnave na strani države v vlogi delodajalca sprejet sklep vlade  in na drugi strani morajo

pripadniki Slovenske vojske v tožbi s poravnavo soglašati.

Več o mediaciji na delovnih in socialnih sodiščih si lahko pogledate na spletni strani Delovnega in socialnega sodišča v

Ljubljani v povezavi.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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