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Preizkus pravne države, ali za Slovensko vojsko velja pravni red Republike Slovenije ali ne

Inšpetoratoma za delo in obrambo je Sindikat vojakov Slovenije prijavil kršenje pravic iz delovnega razmerja

pripadnikom Slovenske vojske z Ukazom Generalštaba. Nadur in dodatka za delo preko polnega delovnega časa se v

Slovenski vojski očitno nezakonito ne izplačuje in z vojaškimi akti se poskuša popraviti storjene kršitve in odpraviti

povzročeno škodo pripadnikom Slovenske vojske. Vzpostavitev zakonitega stanja bi po dozdajšnjih izračunih državo

stalo 15 milijonov evrov.

 

Sindikat vojakov Slovenije je podal prijavo Inšpektoratu za delo in Inšpektoratu za obrambo zaradi očitnih kršitev

zakonov o obrambi in delu. Kršitve smo že podrobno opisali in vse objave se nahajajo v povezavi: Razporejanje DČ /

KRŠITVE - varstvo pravic . Prijavo inšpektoratoma objavljamo v povezavi spodaj izvirno.

 

Doslej edina obrazložitev ministrstva in Generalštaba v zvezi s kršitvami, ki bi naj upravičevala ravnanje na področju

razporejanja delovnega časa v Slovenski vojski je ta, da za pripadnike Slovenske vojske predpisano  v Zakonu o

delovnih razmerjih ne velja, ker je to področje posebej urejeno v Zakonu o obrambi  in to drugače. Spodaj na sliki je

odstavek, ki določa nujnost uvedbe 6 mesečnih referenčnih obdobij za spremljanje obremenitev polnega delovnega časa

v obeh zakonih, o posebnosti odstavka v obrambnem zakonu pa naj presodi vsak sam:

         

Edino kar je drugačnega je pred koncem odstavka, enkrat je od  in drugič kot . Ta razlika bi naj bila razlog za to, da 

zakon o delovnih razmerjih na tem področju v Slovenski vojski ne velja !

Podana prijava za SVS in ravnanje inšpektoratov v zvezi z njo je za SVS preizkus pravne države , saj je že leta 2009

Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila in izdala  Načelno mnenje št. 179  (v povezavi spodaj), v katerem je

zapisana ugotovitev, da je nadziranje zakonitosti delovanja v Slovenski vojski s strani inšpektoratov koruptivno.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Prijava kršitev zaradi ne izplačevanja nadur pripadnikom SV in odrejanja koriščenja viškov ur

PRILOGA 2: Komisija za preprečevanje korupcije_Načelno mnenje št. 179 - del o Slovenski vojski
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