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

delovnega časa zaradi kršenja temeljnih pravic pripadnikov SV - plačila nadur

V preteklem tednu je neozirajoč se na pozive SVS k socialnemu dialog v zvezi z urejanjem nezakonitega stanja na

področju razporejanja delovnega časa v Slovenski vojski Generalštab izdal Ukaz o ureditvi stanja prerazporejenih ur v

Slovenski vojski. Ukaz je za SVS nesprejemljiv zaradi nezakonitega enostranskega odrejanja pospešenega

koriščenja nadur enotam in pripadnikom. Če ne bo preklica Ukaza v nezakonitem delu do 1. marca bo SVS ukrepal.

SVS je Ministrstvo za obrambo in Generalštab večkrat pozval k ureditvi nezakonitega stanja (več v povezavi: Razporejanje delovnega časa / KRŠITVE - varstvo pravic ), ki ga Ministrstvo za obrambo priznava zaradi nespoštovanja predpisanega v zvezi s razporejanjem delovnega časa že ves čas, saj se za Slovensko vojsko ne izdeluje letni razpored delovnega časa in se ne določajo referenčna obdobja za spremljanje razporejanje polnega delovnega časa. Ministrstvo za obrambo je SVS ob koncu meseca januarja obvestilo, da potrebujejo zaradi kompleksnosti problematike in povezanimi finančnimi sredstvi več časa za temeljito analizo stanja ter izdelavo celovite rešitve. Obljubili so nam, da nam bodo predstavili celovito rešitev ureditve nezakonitega stanja do konca meseca februarja in na odgovor na naše prvotne zahteve iz začetka januarja v SVS še vedno čakamo.

V tem času, torej pretekli teden 19. februarja, pa je Generalštab enostransko izdal Ukaz, katerega uvod objavljamo v

povezavi spodaj. V SVS smo se z Ukazom seznanili v ponedeljek in se ostro odzvali zaradi njegovih nesprejemljivih

določil, kot izhaja iz posredovane zahteve načelniku Generalštaba generalmajorju dr. Andreju Ostermanu, izvirnik

objavljamo v povezavi spodaj.

Kot izhaja iz zahteve SVS gre nedvomno za nedopusten Ukaz, ki odreja koriščenje nadur, ki se po veljavnih predpisih

lahko koristijo le po predhodni spremembi v ure za koriščenje na podlagi pisnega soglasja posameznika , danem brez

vsakršne prisile. Nadure, ki to postanejo prvi dan po izteku referenčnega obdobja je potrebno pri prvi plači izplačati ,

lahko pa se spremenijo v ure za koriščenju po kot že rečeno pisnem soglasju vsakega posameznika in ob takšni

spremembi nadur v ure za koriščenje se izplača dodatek za delo preko polnega delovnega časa  na podlagi 45. člena

Kolektivne pogodbe za javni sektor.

Izsek spornega dela Ukaza o zagotavljanju pospešenega koriščenja ur iz preteklosti..., 5 let je zastaralni rok za tožbe:

   

in nezakonit del Ukaza s katerim se enostransko odreja koriščenje nadur brez soglasja pripadnikov SV:

   

Članom SVS svetujemo, da viškov ur iz obdobja pred 1. januarjem 2015 (dejansko nadur) in po novem na podlagi

spornega Ukaza 1. marcem 2015 ne koristijo , saj se s tem odpovedujejo plačilu nadur , ki so jih nedvomno zaslužili

in nedvomno izhajajo iz mesečnih urnih kartic. Koriščenje teh ur, ki so se po izteku referenčnega obdobja pretopile v

nadure s 1. januarjem 2015 ali s 1. marcem 2015 je kot da bi metali denar skozi okno.

V kolikor nadure ne bodo izplačane kot določajo predpisi, bo SVS pozval svoje člane k vložitvi tožb , kor so to

naredili policisti, v povezavi:  Pravobranilstvo v enem dnevu dobilo 1066 tožb policistov    za izplačilo nadur  s

stanjem na dan 1. 1. 2015 in vseh ugotovljenih nadur ob zaključkih referenčnih obdobij z vsakim 1. januarjem in 1.

julijem ter za plačilo 30% dodatka za že izkoriščene nastale nadure  ob vsakokratnih zaključkih koledarskih

referenčnih obdobij, za zadnjih pet let v skladu s predpisi in sodno prakso. S pozivom bomo objavili tudi

najpomembnejše judikate iz tega področja.

Enostransko odrejanje koriščenja nadur predstavlja kršenje temeljnih pravic delavcev  in v SVS smo prepričani, da

slepo izvrševanje spornega Ukaza lahko predstavlja kaznivo dejanje  in v tem primeru se lahko ukaz tudi ne izvrši v

skladu s Pravili službe v Slovenski vojski (65. točka).
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http://www.sindikatvojakov.si/razporejanje-dc/krsitve-varstvo-pravic/
http://www.delo.si/novice/kronika/pravobranilstvo-v-enem-dnevu-dobilo-1066-tozb-policistov.html


Poziv z jasnimi navodili bo SVS objavil v prihodnjem tednu, saj bomo kljub spornemu Ukazu počakali še na celovito

rešitev Ministrstva za obrambo , za katero nam je obljubljena predstavitev do konca tega tedna, torej do konca

februarja.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Pričakovanja SVS z ZAHTEVO po delnem preklicu ukaza_s prilogama

Sporen Ukaz Generalštaba Slovenske vojske
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