-------- Prvotno sporočilo -------Zadeva:Re: Gradivo za sestanek, predviden v juliju 2013 - 0100-911/2012/131
Datum:Fri, 5 Jul 2013 08:13:40 +0200
Od:Predsednik SVS <predsedniksvs@sindikatvojakov.si>
Za:vsi vabljeni naslovniki
Kp:Člani širše vladne pogajalske skupine za KPJS in Klemenčič Zoran
<zoran.klemencic@mors.si>, "Odvetnik SVS" <info@peterkos.com>
Spoštovani,
v poslanem predlogu aneksa h KPND med podpisniki manjka Sindikat vojakov
Slovenije, ki je reprezentativen v vojaških poklicih vojak, podčastnik in
častnik od 17. aprila 2013, prosim za popravek.
Glede 1. točke predvidenega sestanka o katerem nas obveščate pa v SVS
pripravljamo dopis, s katerim bomo predsednico vlade mag. Alenko Bratušek
obvestili (v vednost vsem ki odločajo o ZSPJS) o naših vprašanjih in
stališčih, s vprašanji na katera nismo prejeli odgovora na sestanku
27.6.2013 ali nam o obravnavanem ni bilo dano govoriti (plačna
nesorazmerja).
Glede aneksa št. 7 h KPJS pa se v SVS z njim v celoti ne moremo strinjati.
Kot izhaja iz spodaj prekopiranega dela obrazložitve predlagano ne rešuje
ureditve v Zakonu o obrambi (UPB-1), ki velja za pripadnike Slovenske
vojske, citirano iz obrazložitve:
"Ne glede na navedeno predlagatelj meni, da je veljavna ureditev tega
dodatka sporna tudi zaradi tega, ker implicira, da je dodatke za čas stalne
pripravljenosti mogoče prejemati tudi na samem delovnem mestu, kjer se
javni uslužbenec običajno nahaja, ko opravlja delovne naloge. V teh
primerih gre kvečjemu za dežurstvo, ki ga je na novo uredil ZSPJS-N, pri
čemer se predpostavlja, da gre za nesporno zmanjšane delovne obremenitve in
se zaradi tega čas dežurstva plačuje glede na t.i. dežurna delovna mesta in
v odvisnosti od izhodiščnega plačnega razreda takšnega delovnega mesta."
Določila Zakona o obrambi - ZObr, 97.č in 97.e člena, ki ju prilagam
določata pripravljenost na delovnem mestu. V obrazložitvi predlagane
rešitve aneksa št. 7 h KPJS je govora o "impliciranju", mi v Slovenski
vojski imamo pripravljenost na delovnem mestu uzakonjeno, a plačilo za te
posebne pogoje dela ni urejeno nikjer (zato smo v kolektivnem sporu, ki je
v postopku na delovnem sodišču), oz. nezakonito v priloženem Pravilniku z
dne 27.2.2013 (in v Ukazih načelnika Generalštaba in niže), ki bi ga bilo
potrebno po našem mnenju v spornih delih nemudoma preklicati (to smo s
kolektivnim sporom na delovnem sodišču že zahtevali), saj je ta pravilnik v
neskladju z KPJS in ZSPJS in kot takšen tudi protiustaven. V SVS menimo, da
je priložen pravilnik poskus formalizacije plačevanja pripadnikov Slovenske
vojske z 20% urami stalne pripravljenosti za čas ko so pripadniki na
delovnem mestu in na določenem kraju, skratka v službi. Sporen pravilnik
celo napotuje na plačevanje v skladu z 46. členom KPJS, ki pa je namenjen
plačevanju stalne pripravljenosti doma, kot je to razložila Komisija za
razlago KPJS. Na sestanku 27.6.2013 med sindikati JS in vlado je bilo jasno
povedano in zavzeto je bilo stališče sindikatov, da ko je javni uslužbenec
na delovnem mestu ali na določenem kraju mu gre plačilo, kot je to določeno
za redni delovni čas. Ne nazadnje so sodbe sodišča EU že mnogokrat to
potrdile in stališče tega sodišča je jasno, ko je delavec na delovnem mestu
ali na od delodajalca določenem kraju, je tak čas potrebno obravnavati kot
redni delovni čas, pa tudi če delavec počiva. V zvezi s tem ne razumemo,
zakaj se tisti, ki na Delovnem in socialnem sodišču zastopajo državo v

kolektivnem sporu, ki ga je SVS sprožil zaradi plačevanja 20% stalne
pripravljenosti za zadnjih 5 let, ko so pripadniki Slovenske vojske v
službi ni pripravljen sodno poravnati, namreč na poravnalnem naroku je SVS
podal poravnalni predlog, a odgovor nasprotne strani je bil brezkompromisen
kategoričen NE (kot običajno). V istem dnevu smo poravnavo predlagali tudi
na že omenjenem sestanku 27.6.2013, poravnalni narok na sodišču je bil ob
09:00 uri sestanek pa ob 14:00 uri, a do danes nismo prejeli odgovora.
Zaradi opisanega predlagamo, da posredovan predlog aneksa h KPJS ustrezno
popravite, tako, da bo v predlogu ustrezno urejeno plačevanje pripadnikov
Slovenske vojske skladno z Zakonom o obrambi in sodbami sodišča EU, ki se v
Sloveniji na osnovi 8. člena Ustave RS uporabljajo neposredno, kakor
Direktiva o delovnem času 2003/88/ES.
Glede aneksa h KPND pa zahtevamo, da se v 3. odstavku doda del stavka kot
sledi:
(3) Če ima javni uslužbenec v uporabi službeno stanovanje, se povračilo
stroškov prevoza obračuna od kraja službenega stanovanja. Če javni
uslužbenec zavrne dodelitev službenega stanovanja, za katerega je nedvoumno
sam zaprosil, se mu ne glede na način obračuna stroškov prevoza iz tega
člena, obračunajo in povrnejo stroški prevoza od kraja dodeljenega
službenega stanovanja, oziroma kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo
in z dela, če je ta bliže kraju opravljanja dela.
Dodani del ", za katerega je nedvoumno sam zaprosil" je potreben, ker se
pripadnikom Slovenske vojske dodeljuje stanovanja proti njihovi volji in ko
ga upravičeno zavrnejo niso več upravičeni do povračila stroškov prevoza od
doma, ampak od nasilno dodeljenega stanovanja. Po potrebi dokazljivo v več
konkretnih primerih. V razpisih za službeno stanovanje Ministrstva za
obrambo, kjer se navaja, da se prijavljeni strinja z dodelitvijo stanovanja
kje drugje v Sloveniji, pa je to v bodoče potrebno črtati, da nebo
prihajalo do sporov glede nedvoumnosti.
Glede predlagane rešitve povračila stroškov za prihod in odhod z dela tako,
da se vsem nad 2 km oddaljenosti povrne kilometrina pa menimo, da ta
rešitev ni dobra, saj bo velika večina zaposlenih prikrajšana, mišljeni so
delavci v oddaljenosti od delovnega mesta do 40 km, i predstavljajo večino.
S predlagano rešitvijo se namreč zaposlene prisiljuje v lastništvo osebnih
avtomobilov in trošenju svojega dohodka za potrebe prihoda in odhoda na
delo in z dela, kar se dogaja že danes.
Zaradi kompleksnosti problematike v zvezi z pripravljenostjo pripadnikov
Slovenske vojske predlagamo, da z SVS organizirate sestanek (pred skupnim
sestankom s sindikati JS) z resornima ministrstvoma za javno upravo in
obrambo, z namenom iskanja ustrezne kompromisne rešitve, saj menimo, da s
problematiko v Slovenski vojski ni potrebno obremenjevati vseh sindikatov
javnega sektorja. Opozoriti pa vas želimo, da v kolikor boste organizirali
sestanek z SVS, se le tega ne bomo udeležili, če bosta nanj vabljena tudi
sindikata, ki delujeta v dejavnosti obrambe (Sindikat ministrstva za
obrambo - SMO in Sindikat vojske, obrambe in zaščite - SVOZ) in sta tam
tudi reprezentativna. SVS je specialnejši sindikat pripadnikov Slovenske
vojske, reprezentativen v vojaških poklicih, dejavnost obrambe pa je mnogo
širša in zato nasprotujemo reševanju aktualne problematike na ravni
dejavnosti obrambe, saj bi v primeru rešitev na ravni dejavnosti obrambe
bili rešitev deležni tudi zaposleni na upravnem delu Ministrstva za obrambo
(1.200 zaposlenih), ki ne opravljajo vojaškega poklica. Nasprotujemo tudi
zato, ker je SMO s priloženim pravilnikom v postopku priprave soglašal
(pozitivno mnenje v prilogi), kakor tudi izhaja iz preambule pravilnika,
SVS pa je za razveljavitev tega istega pravilnika sprožil kolektivni spor
na delovnem sodišču, zato menimo, da z udeležbo SMO in SVOZ-a ne moremo

najti ustreznih rešitev za zaposlene v poklicih vojak, podčastnik in
častnik, katere zastopa SVS in rešitev za kolektivne spore med SVS in
državo.
Takšen sestanek je SVS že predlagal pred sestankom 27.6.2013 a žal do njega
ni prišlo. Na sestanku bi mogoče lahko našli tudi skupno rešitev v smislu
iz poravnalnega predloga v dveh kolektivnih sporih v zvezi z obravnavano
problematiko.
S spoštovanjem,
Gvido Novak
predsednik SVS
040/839-316
Priloge:
Zakon o obrambi_člena 97.č in 97.e.pdf
Pravilnik o načinu obračuna..._27.2.2013.pdf
Pritrdilno mnenje SMO z dne 2.12.2012 k predlogu Pravilnika_podpisano

-----Izvorno sporočilo----From: gp.mpju@gov.si
Sent: Thursday, July 04, 2013 1:19 PM
To: vsi vabljeni naslovniki
Cc: člani širše vladne pogajalske skupine za KPJS
Subject: Gradivo za sestanek, predviden v juliju 2013 - 0100-911/2012/131
Spoštovani
Posredujemo vam gradivo za sestanek reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja in širše vladne pogajalske skupine, ki bo predvidoma sklican med
15. in 20. julijem, in sicer:
1. aktualni del Analize učinkov in ugotovljene pomanjkljivosti plačnega
sistema v javnem sektorju, ki je bila reprezentativnim sindikatom javnega
sektorja predstavljena na sestanku z ministrico 5.7.2011,
2. predlog Aneksa št. 7 h KPJS,
3. predlog Aneksa h KPND in
4. analizo povračil stroškov prevoza.
Lep pozdrav,
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Tajništvo sektorja za plače v javnem sektorju
Priloge:
Analiza-04072013
ANEKS KPJS-04072013
Podatki glede analize povračila stroškov prevoza 24062013
Predlog_aneksa_h_KPND_PS_24062013

