
Datum: 5.3.2015

Sindikat vojakov proti ukazu Generalštaba o koriščenju ur
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V Slovenski vojski je redna praksa, da se z vojaškimi akti - ukazi urejajo pravice iz delovnega razmerja . Zoper

ukaze na delovnem sodišču ni varstva pravic , o delovno-pravnih zadevah pa zoper ukaze ni dovoljeno ugovarjati  in

se morajo izpolniti brezpogojno. Sporen ukaz Generalštaba, ki enostransko odreja koriščenje viškov ur narejenih v

najmanj zadnjih petih letih je zagotovo nezakonit , saj se dejansko odreja koriščenje nadur (400.000 ur), ki bi

pripadnikom morale biti izplačane, varstva pravic pa pripadniki Slovenske vojske nimamo.

Sindikat vojakov Slovenije je 25. februarja zahteval delni preklic ukaza Generalštaba in razloge pojasnil v prispevku:

SVS zahteva preklic dela Ukaza Generalštaba o urejanju nezakonitega stanja na področju razporejanja

delovnega časa zaradi kršenja temeljnih pravic pripadnikov SV - plačila nadur

Pred dvema dnevoma so se v Slovenski vojski odzvali in zanikali vse trditve vojaškega sindikata. Zanikali so celo

mnenje sindikata , da je ukaz nedopusten, kot da nimamo pravice do mnenja v vojaškem sindikatu , ki ga pa niso

utemeljeno demantirali. V sindikatu se ob tem sprašujemo, kako lahko Generalštab trdi, da v Sindikatu vojakov

Slovenije lažemo s tem ko govorimo o nedopustnem ukazu, sami pa potrjujejo resnost situacije in priznavajo obstoj kar

400.000 viškov ur iz preteklosti. Ob tem še pojasnijo, da v Slovenski vojski nimamo referenčnih obdobij, ki so določena

s splošnim ZDR in Direktivo EU o delovnem času, ki se uporablja neposredno, kar je po prepričanju vojaškega

sindikata zagotovo očitano kršenje temeljnih pravic delavcev . Letni razpored delovnega časa se v Slovenski vojski

sploh ne izdeluje, niti se ne določajo referenčna obdobja, kar Generalštab priznava in z neverjetno lahkotnostjo

vojaški sindikat označi za lažnivca . Sodna praksa v Republiki Sloveniji, ki je na tem področju jasna in dokončna, tudi

potrjuje vse navedeno s strani Sindikata vojakov, kar pa v Slovenski vojski ne pojasnijo oz. demantirajo.

V Slovenski vojski so šli celo tako daleč, da so javno označili Sindikat vojakov Slovenije za neverodostojen sindikat,

ki javno laže. Nekaj današnjih objav pojasnil Slovenske vojske:

4.3.    Slovenska tiskovna agencija: Sindikat vojakov proti ukazu Generalštaba o koriščenju ur

    

4.3.    Delo: Prerazporejene ure so v zadnjih letih naraščale, del teh ur je ostal neizkoriščen, 

                    kar zdaj urejajo z ukazom

     

4.3.    Večer: Sindikat vojakov se upira ukazu generalštaba o razporejanju delovnega časa

Slovenska vojska trdi, da Sindikat vojakov Slovenije laže , Ministrstvo za obrambo pa sindikatu v dveh mesecih ni

uspelo odgovoriti na zahtevo sindikata  po spoštovanju predpisanega na področju razporejanja delovnega časa, o

čemer smo 2. januarja na spletnih straneh objavili prispevek, v povezavi: Ministrstvo za obrambo ne spoštuje

delovne zakonodaje v Slovenski vojski

Ob koncu januarja smo v sindikatu prejeli odgovor ministrstva  (v povezavi spodaj), da se zavedajo opozorjene (po

prepričanju SVS nezakonitega stanja) problematike in da zaradi kompleksnosti problematike še ne morejo odgovoriti na

našo zahtevo ter, da bomo prejeli odgovor na našo zahtevo do konca meseca februarja . Do danes 5. marca 

odgovora še nismo prejeli . Za ponedeljek 9. marca je Sindikat vojakov Slovenije vabljen na sestanek v kabinet

obrambnega ministra glede problematike o razporejanju delovnega časa v Slovenski vojski. Ker nas je Slovenska vojska

označila za lažnivce v sindikatu resno razmišljamo o tem, da se sestanka v kabinetu ministra sploh nebi udeležili in

takoj pozvali pripadnike v tožbe, saj smo že vnaprej javno ožigosani kot lažnivci.

Po prejetem odgovoru smo ministrstvo 9. februarja dodatno opozorili na nekaj dejstev, ki izhajajo iz sodne prakse,

objava: Vzpostavljanje zakonitega stanja na področju razporejanja delovnega časa v SV , a se Slovenska vojska na

opozorila ne odziva, oziroma dokončno sodno prakso samovoljno označuje za napačno  (vedno pa trdijo, da

spoštujejo sodišča) in v nasprotju z njo ter opozorili sindikata enostransko ukazuje koriščenje nadur , namesto da bi

se le te izplačale, kot to določajo predpisi, ki očitno za Slovensko vojsko ne veljajo.

Sindikat vojakov Slovenije je takoj po svoji ustanovitvi dokazal koruptivnost nadziranja zakonitosti delovanja

Slovenske vojske , še posebej na delovno-pravnem področju, in v zvezi s tem je Komisija za preprečevanje korupcije

septembra 2009 (stanje je danes nespremenjeno)  izdala Načelno mnenje št. 179  - v povezavi spodaj, v katerem je

ugotovila koruptivnost izvajanja nadzorov v Slovenski vojski. V Sindikatu vojakov Slovenije smo prepričani, da se 

zaradi zavedanja o nedotakljivosti odgovorni v Slovenski vojski tudi obnašajo tako, kot da za njih predpisi

Republike Slovenije in EU ne veljajo in vse, ki z njimi ne soglašajo označujejo za lažnivce ne ozirajoč se na predpise

in sodno prakso.

Sindikat vojakov Slovenije ni le proti ukazu Generalštaba ampak predvsem proti kršenju predpisov v Slovenski

vojski in sprašujemo se, koliko si bodo v Slovenski vojski še dovolili, preden bodo začeli delati pravično in pošteno.

V povezavi KRŠITVE - varstvo pravic  so zbrane vse objave sindikata o razporejanju delovnega časa v Slovenski

vojski in kršitvah ter varstvu pravic pripadnikov.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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http://www.sindikatvojakov.si/svs-zahteva-preklic-dela-ukaza-generalstaba-o-urejanju-nezakonitega-stanja-na-podrocju-razporejanja-delovnega-casa-zaradi-krsenja-temeljnih-pravic-pripadnikov-sv-placila-nadur/
http://www.sindikatvojakov.si/svs-zahteva-preklic-dela-ukaza-generalstaba-o-urejanju-nezakonitega-stanja-na-podrocju-razporejanja-delovnega-casa-zaradi-krsenja-temeljnih-pravic-pripadnikov-sv-placila-nadur/
http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=2109772
http://www.delo.si/novice/slovenija/sindikat-vojakov-proti-ukazu-generalstaba-o-koriscenju-ur.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/sindikat-vojakov-proti-ukazu-generalstaba-o-koriscenju-ur.html
http://www.vecer.com/clanek/201503046100284
http://www.sindikatvojakov.si/ministrstvo-za-obrambo-ne-spostuje-delovne-zakonodaje-v-slovenski-vojski/
http://www.sindikatvojakov.si/ministrstvo-za-obrambo-ne-spostuje-delovne-zakonodaje-v-slovenski-vojski/
http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/sindikat-vojakov-proti-ukazu-generalstaba-o-koriscenju-ur.pdf
http://www.sindikatvojakov.si/vzpostavljanje-zakonitega-stanja-na-podrocju-razporejanja-delovnega-casa-v-sv/
http://www.sindikatvojakov.si/razporejanje-dc/krsitve-varstvo-pravic/


PRILOGA 1: Pojasnilo Generalštaba z dne 2. marca 2015

PRILOGA 2: Pojasnilo MORS_30.1.2015_OBLJUBA odgovora na zahtevo SVS do konca februarja

PRILOGA 3: Komisija za preprečevanje korupcije_Načelno mnenje št. 179 - del o Slovenski vojski
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