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Spremembe Uredbe vlade za SV in kolektivna tožba

V sredo, 5. decembra je na obrambnem ministrstvu potekalo usklajevanje Uredbe vlade, ki določa plače vojaškim

osebam. Po usklajevanju je SVS včeraj podal pozitivno mnenje k uredbi. Za člane objavljamo pregled plač v

Slovenski vojski izpred 1. julija lani in vse do po 1. septembru 2020, z vsemi vmesnimi dvigi plač.  Včeraj  6.

decembra je bila prva obravnava v kolektivni tožbi za priznavanje nadur iz naslova nezagotavljanja časa odmora

za malico na dežurstvu in časa za primopredajo dolžnosti pred in po dežurstvu.SVS je podal pozitivno mnenje za Uredbo vlade zato, ker je Ministrstvo za obrambo v danih razmerah pripravilo

sprejemljiv dokument. S predlagano Uredbo se odpravljajo v preteklosti vzpostavljene anomalije pri plačah

pripadnikov Slovenske vojske in se ponovno vzpostavlja vojaška hierarhija v Slovenski vojski tudi s plačami, to

še posebej velja za vojaške uslužbence. Pripravljena Uredba ureja ob zatečenih razmerah znotraj enotnega

plačnega sistema, za katerega že velja splošno mnenje, da ni več enoten, plače v Slovenski vojski ureja sistemsko

in vojaški organizaciji primerno.

V Uredbi so upoštevane vse pripombe SVS, ki smo jih izpostavljali na sestankih z Državnim sekretarjem dr.

Klemnom Grošljem in drugače. Ob tem se je potrebno zavedati, da uredba vlade le umešča pripadnike Slovenske

vojske v plačno lestvico v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju - ZPJS in ni namenjena

odpravljanju drugih anomalij, katerih odprava pa bi lahko bile vsebine kolektivne pogodbe za vojaške osebe, ki pa

jo ministrsto vztrajno zavrača, na kar smo tudi opozorili v mnenju. V naslednjem tednu ima SVS sestanek z

državnim sekretarjem glede odprave ostalih anomalij, ki smo mu jih predstavil na že izvedenih sestankih.

 

V mnenju smo pojasnili tudi, da ureditev v ZPJS o urejanju plač v Slovenski vojski z Uredbo vlade ni dobra in da

bi jo bilo potrebno spremeniti. Pravica do kolektivne pogodbe za pripadnike Slovenske vojske ni omejena in zato

menimo, da bi za urejanje plač v Slovenski vojski bilo najprimerneje skleniti kolektivno pogodbo za pripadnike

Slovenske vojske, saj bi se le z njo lahko ustrezno ovrednotile vse posebnosti zahtevnega in težkega vojaškega

poklica, ki ni primerljiv z ostalimi poklici v javnem sektorju in javnimi uslužbenci.

Za člane SVS v povezavi spodaj objavljamo v SVS narejen pregled plač, iz katerega je je jasno razvidna ponovna

vzpostavitev vojaške hierarhije.

 

Včeraj,  6. decembra je bila prva obravnava v kolektivni tožbi na delovnem sodišču za priznavanje nadur iz

naslova nezagotavljanja časa odmora za malico na dežurstvu in časa za primopredajo dolžnosti pred in po

dežurstvu. Prva obravnava je bila namenjena sprejetju odločitve o tem, ali bo sodišče sploh dovolilo kolektivno

tožbo za pripadnike Slovenske vojske in ali se bo postopek vodil po metodi vključevanja ali izključevanja. O tem

bomo več pojasnili po odločitvi sodišča. Po prejeti odločitvi bomo podali članom in zainteresiranim pripadnikom

ustrezna navodila za pridružitev h kolektivni tožbi.

 

SVS ima v tej tožbi po odločitvi sodišča z dne, 3. septembra status upravičene osebe, kot vsi naši člani ter

pripadniki Slovenske vojske. Kot smo že pojasnili, dokler sodišče ne odloči o dopustitvi kolektivne tožbe in

sistemu pridružitve, naši člani in zainteresirani pripadniki še ne rabijo storiti ničesar. Ko pa bo znan sistem

pridružitve, bomo o načinu pridružiti obveščali z ustreznimi navodili v skladu z odločitvijo sodišča.

 

V povezavi sta objavi z dne, 14. julija: Po pravnomočnosti sodbe v individualnem delovnem sporu bo SVS za

vse svoje člane konec prihodnjega tedna vložil kolektivno tožba za plačilo časa odmora za malico in

primopredajo dela, vse za pet let nazaj

 

in z dne, 16. julija: Pojasnilo pripadnikom Slovenske vojske v zvezi z napovedano kolektivno odškodninsko

tožbo za člane SVS, za čas malice in primopredaje dela

 

Vse aktivnosti pred odločitvijo sodišča so nepotrebne in zavajajoče, ker se še sploh ne ve, na kakšen način in s

kakšno dokumentacijo se bo kolektivni tožbi lahko pridružil vsak upravičeni posameznik. Gre za prvo kolektivno

tožbo v Sloveniji in še vedno je veliko neznank v zvezi z postopkom, ker še ni sodne prakse, zato je potrebno

počakati na odločitve sodišča pred nadaljnjim ukrepanjem. 
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PRILOGA 1: Pregled plač osnovnih delovnih mest do 1.7.17, do 31.12.18, po 1.1.19, po 1.11.19 in po 1.9.20 v SV

PRILOGA 2: Za tisk in oglasne table_Novica SVS z dne 8. decembra 2018
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