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Veliko nezadovoljstvo med pripadniki Slovenske vojske ob izplačilu plač po novembrskem dvigu plač drugim

javnim uslužbencem
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Pripadniki Slovenske vojske so se veselili ob medijskih objavah o dvigu plač javnim uslužbencem v začetku

novembra. Ob izplačilu plač v četrtek (5.12.) pa so se razjarjeni pričeli obračati na SVS, še posebej že nekaj let

podcenjeni vojaški uslužbenci napram primerljivim činom, z vprašanji o razlogih zakaj nimajo višjih plač s plačo

za november. Le peščica pripadnikov je prejela višje plače, velika večina pa ne, kot da pripadniki ne sodimo v

plačni sistem javnega sektorja. Člane SVS in pripadnike SV obveščamo in pojasnjujemo zakaj niso prejeli višjih

plač s 1. novembrom oz. 5. decembra pri izplačilu plač za november.

Razlog za novo diskriminacijo vojaških oseb je decembra lani sprejet Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev  med 

Vlado RS  in Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja  in neizpolnitev sklepa vlade (sliki spodaj)

ter danih obljub odgovornih na Vladi in Ministrstvu za obrambo. Odgovornost  za vojaškim osebam škodljiv stavkovni

sporazum (predvsem priloga 1) in veljavno Uredbo vlade o plačah v SV lahko pripišemo Koordinaciji stavkovnih odborov

, katere del so bili na obrambnem področju delujoči sindikati brez SVS, ki je namesto sodelovanja v stavkovnem odboru (tudi

zaradi prepovedi stavke vojaških oseb) po sprejeti uredbi napovedal prostostni shod pred vlado. Koordinacija stavkovnih

odborov in v njo vključeni obrambni sindikati so celo predstavljali stavkovni sporazum kot njihov zelo dober dosežek 

(slika spodaj), posledice njihovega sodelovanja v Koordinaciji stavkovnih odborov pa so vidne ob novembrski plači in še huje

bo ob dvigu za tretji plačni razred drugim javnim uslužbencem izven SV.

 

Po prošnji državnega sekretarja dr. Klemna Grošlja in prepričevanju državnega sekretarja na vladi dr. Damirja Črnčeca, da

naj odpovemo protestni shod, ker se bodo plače v SV uredile z uveljavitvijo s 1. novembrom, je SVS odpovedal protestni

shod (več v povezavi ). Do odpovedi protestnega shoda je prišlo tudi zaradi danih obljub obeh državnih sekretarjev  o

pravočasni spremembi Uredbe tako, da se bo ponovno vzpostavila vojaška hierarhija s plačami, tudi za vojaške uslužbence,

kot je bil prvi predlog uredbe v začetku decembra lani (pregledna tabela nižanj plač decembra lani na podlagi stavkovnega

sporazuma v povezavi spodaj). Za oba nova predloga v decembru z nižjimi plačnimi razredi je bil razlog Stavkovni

sporazum s prilogo 1 (slika spodaj), zaradi česar je bil razočaran tudi dr. Klemen Grošelj . V podkrepitev danih obljub sta

državna sekretarja poskrbela tudi za sprejem 2. točke sklepa vlade (slika spodaj) ob sprejemanju uredbe na silvestrovo lani.

Druga točka sklepa vlade nalaga Ministrstvu za obrambo izdelavo analize , ki bi po zagotovilih državnih sekretarjev

predstavljala podlago za potrebne in obljubljene spremembe uredbe. Analiza bi po sklepu vlade morala biti končana

najkasneje do 1. junija letos , da bi se na njeni podlagi še pravočasno lahko spremenila uredba vlade z veljavo sprememb s 1.

novembrom in tako bi tudi vojaške osebe prejele 2. plačni razred zaradi odprave varčevalnih ukrepov.

 

Analiza na podlagi danih obljub dveh državnih sekretarjev in po sklepu vlade do 1. junija, v določenem roku ni bila narejena

in še do danes ni narejena , državna sekretarja  dr. Klemen Grošelj in dr. Damir Črnčec pa svojih zagotovil in obljub

nista izpolnila. Posledično ni sprememb uredbe, vojaške osebe pa s 1. novembrom niso prejele drugega plačnega razreda, kot

vsi drugi javni uslužbenci po sprejetem stavkovnem sporazumu vlade in Koordinacije stavkovnih odborov, čeprav smo

varčevali vsi.

Opisano pojasni zakaj je predsednik SVS  avgusta v disciplinskem postopku dobil odpoved delovnega razmerja  (pogojno

eno leto) in zakaj je maja SVS-ju bila odpovedana pogodba za zagotavljanje pogojev za njegovo delovanje . Sarkastične

napovedi iz poletne karikature Slovenskih novic se uresničujejo (slika spodaj).

 

Namesto da bi v SVS-ju pripravljali protestni shod zaradi neizpolnitve sklepa vlade in danih zagotovil ter obljub državnih

sekretarjev in zaradi ne odpravljenih anomalij v SV, se ukvarjamo z dokazovanjem nezakonitega disciplinskega postopka

zoper predsednika sindikata in nezakonite odpovedi pogodbe za delovanje SVS, da bi še sploh lahko delovali kot sindikat. Ko

obrambno ministrstvo ne naredi ničesar od obljubljenega in potrebnega se v socialnem dialogu pričnemo ukvarjati z

vprašanji, na katera odgovori so samoumevnimi in sicer kdo in kdaj bo delal za sindikat . Veliko energije v SVS porabimo

tudi za pojasnjevanje članom SVS in pripadnikom o situaciji v kateri so in je SVS.

 

Časa za pomembne zadeve pa v SVS posledično nimamo, niti za redno obveščanje članov in pripadnikov. Pred kratkim smo

dobili pozitivno rešene prve tožbe za obresti zoper Kapitalsko družbo d.d., ker nam nezakonito niso pravočasno izplačali

privarčevanega v Sladu obveznega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja - SODPZ. 3011 pripadnikom so iz SODPZ bila

izplačana sredstva in to po dobljeni individualni tožbi člana SVS in po v njegovem pravdnem postopku izdani Odločbi

Ustavnega sodišča.. Dobili smo prve tožbe za izplačilo iz naslova viškov ur za tiste pripadnike, ki na podlagi Odredbe iz

junija 2017 niso prejeli izplačil itd… .

 

Vse o zgoraj opisanem pove posnetek Odmevov na TV SLO z dne 3. januarja letos in posnetek včerajšnjega Dnevnika na TV

SLO1. V Odmevih o Uredbi o plačah v SV, za ogled klikni sliko:
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https://www.sindikatvojakov.si/svet-svs-je-sprejel-sklepe-o-aktualni-odpovedi-pogodbe-svs-ju-zastopanju-brigadirja-skerbinca-in-o-protestnem-shodu/


Dr. Rajko Pirnat o nerazumljivem negativnem odnosu do sindikata, za ogled klikni sliko:

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Pregled povišanj plač osnovnih delovnih mest v Slovenski vojski po stavkovnem sporazumu KSO

PRILOGA 2: Za tisk in oglasne table_Objava SVS z dne 9. december 2019
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http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174586516?jwsource=cl
https://youtu.be/ClHK-Inf7BA


Dvig plač iz stavkovnega sporazuma, posebej za Slovensko vojsko po prilogi 1

Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev_december 2018

Vlada je s sklepom naložila izdelavo Analize do 1.6.2019 MORS
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Pogajanja v Koordinaciji stavkovnih odborov in o podobnem povišanju, ki smo mu priča 1. novembra

Eksekucija - Sarkastične napovedi iz poletne karikature Slovenskih novic se uresničujejo
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