
Datum: 25.6.2013

V četrtek nadaljevanje kolektivnega spora SVS za nadure v povezavi z napovedanim sestankom vlade in

sindikatov javnega sektorja za četrtek

Odzivi medijev 27. 6.:STASiOLDnevnik

Objavljamo komunikacijo med Ministrstvom za notranje zadeve in javno upravo ter SVS v zvezi z napovedanim

sestankom sindikatov javnega sektorja in vlade v četrtek, v povezavi s kolektivnim sporom na Delovnem in socialnem

sodišču v Ljubljani, za katerega je poravnalni narok in glavna obravnava razpisana na dan sestanka.

Za četrtek ob 09:00 uri je na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani  razpisan poravnalni narok in narok za glavno

obravnavo v kolektivnem sporu , ki ga je SVS začel 15. novembra lani  po dveh letih opozarjanj in pozivov  k

dostojnemu plačevanju pripadnikov Slovenske vojske . Slovenski vojak je v zadnjih petih letih plačan  le 80 centov

na uro  ko je  na terenu, straži ali dežurstvu , medtem ko so vsi drugi javni uslužbenci tako plačani (20% ure) v času,

ko so doma pripravljeni , da na poziv odidejo v službo in pričnejo z delom. Takšno nezakonito plačevanje dela

pripadnikom Slovenske vojske je že poskusil formalizirati prejšnji obrambni minister Aleš Hojs s pravilnikom , ki je po

mnenju SVS nezakonit in zato je na delovnem sodišču v kolektivnem sporu  SVS že zahteval razveljavitev spornih

členov pravilnika.

1. točka dnevnega reda sestanka  sindikatov javnega sektorja in vlade je  problematika dodatka za čas stalne

pripravljenosti in v SVS menimo, da ne naključno na dan obravnave v kolektivnem sporu SVS iste tematike. V SVS

se vladi in drugim sindikatom ne bomo uklonili pod pritiski za enotno ureditev plačnega sistema v javnem sektorju, saj

menimo, da pripadniki Slovenske vojske ne morejo biti plačani v službi kot drugi javni uslužbenci doma . Za

takšno nepošteno plačevanje pripadnikov Slovenske vojske od leta 2008 vedo vsi odgovorni , a v smeri rešitve ni storil

nihče ničesar, sedaj ko SVS zahteva plačilo za odrejeno in opravljeno delo, pa je to postala problematika

celotnega javnega sektorja !

V komunikaciji z ministrom dr. Gregorjem Virantom smo opozorili tudi na odločbo Ustavnega sodišča  z ugotovljeno 

protiustavnostjo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  glede sklepanja Kolektivne pogodbe za javni sektor in s skorajšnjim potekom dvoletnega roka Državnemu zboru za odpravo protiustavnosti . Po poteku dvoletnega roka se namreč skladno z odločbo Ustavnega sodišča Kolektivna pogodba za javni sektor z vsemi aneksi ne more več uporabljati  zaradi protiustavnega postopka njenega sprejemanja. Rok za odpravo protiustavnosti se izteče čez dobrih 9 mesecev 13. aprila 2014 .

Ponovno smo opozorili na pripravljenost za sporazumno rešitev nastale situacije glede plačevanja pripadnikov

Slovenske vojske za čas pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju, v duhu plačila kot pred uvedbo novega

plačnega sistema, za katero na žalost do sedaj ni bilo posluha. V SVS trdimo, da je rešitev zelo preprosta, za nazaj

sodna poravnava in za naprej kolektivna pogodba.

Z vsebino komuniciranja, vključno z za SVS nevljudnim predlogom Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo za

umik kolektivnega spora seznanjamo člane SVS v povezavi na dokumente spodaj.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: SVS_Udeležba na sestanku in predlog_06192013

PRILOGA 2: Priloga 1_SVS_ Vabilo DSSLJ za 06272013_0900

PRILOGA 3: Priloga 2_MNJU_Vabilo za 06272013_1400

PRILOGA 4: MNJU_Udeležba na sestanku in dodatek za čas stalne pripravljenosti_06242013

PRILOGA 5: SVS_Udeležba na sestanku in odgovor na vaš predlog
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http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1901233
http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/06/sindikat_vojakov_tozba_poravnalni_predlog.aspx
http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/sindikat-vojakov-podal-poravnalni-predlog
http://www.sodisce.si/dsslj/razpored_aktualnih_obravnav/
http://www.sodisce.si/dsslj/razpored_aktualnih_obravnav/
http://www.arhivsvs.si/media//DIR_410821/Sporocilo_SVS_za_$20javnost_o_Tozbi_za_nadure_15.11.2012.pdf
http://www.arhivsvs.si/274166/276945.html
http://www.arhivsvs.si/media//DIR_410821/Sporocilo_za_javnost_o_Kolektivni_tozbi_SVS_zaradi_protizakonitega_pravilnika_MORS_19.3.2013.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201227&stevilka=1121


Razpored aktualnih obravnav Iz spletne strani Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
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