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Vojaki doma brez plačila za opravljeno delo, danes podana prijava sindikata vojakov na Inšpektorat za delo

Ministrstvo za obrambo v Sindikatu vojakov Slovenije napovedani celoviti rešitvi ureditve problematike "viškov ur"

napotuje svoje zaposlene v tožbe za plačilo nadur in dodatka za delo preko polnega delovnega časa za opravljeno delo

in ure, ki so se že in se še koristijo po ukazu.

Sindikat vojakov Slovenije je v petek od Ministrstva za obrambo prejel (v povezavi spodaj) napovedano celovito rešitev

ureditve nezakonitega stanja na področju razporejanja delovnega časa in plačila za opravljeno delo. Ministrstvo ni

uredilo v zvezi z opozorjenim ničesar in celo z dopisom napotuje vse svoje zaposlene v tožbe  za plačilo že

opravljenega dela, saj gre za že zapadle terjatve iz naslova plačila opravljenega dela v preteklosti za katere pri

delodajalcu ni predviden nikakršen zahtevek, ker bi nadure in dodatki po zakonu že morali biti izplačani. Ministrstvo je

šlo tako daleč, da želi v individualnih postopkih ugotavljati ali je samo odredilo opravljanje dela utemeljeno ali ne in s

temi ugotovitvami pogojevati plačilo za opravljeno delo.

Zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev je Sindikat vojakov Slovenije danes podal prijavo na inšpektorat za delo, ki jo

objavljamo izvirno v povezavi spodaj. Gre za prijavo kršenja temeljnih pravic delavcev do plačila za delo po veljavnih

predpisih, ker Ministrstvo za obrambo ne izdeluje letnega razporeda delovnega časa in o njem ne obvešča zaposlenih v

Slovenski vojski ter sindikatov. V razporedu delovnega časa bi se morala upoštevati referenčna obdobja za spremljanje

obremenjenosti zaposlenih in posledično bi se po iztekih obdobij morale plačati nadure in dodatek za delo preko

polnega delovnega časa ko se te ure v dogovoru z zaposlenim koristijo. V Slovenski vojski ni dogovarjanja okrog

koriščenja ur, ampak se po prepričanju Sindikata vojakov Slovenije te ure nezakonito enostransko odrejajo za

koriščenje brez plačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa, ki ob takšnem koriščenju pripada zaposlenemu.

V prispevku na  Planet TV  20. marca v oddaji Danes ob 19:00 uri je  Vasja Čepič pojasnil bistvo o slovenskih

vojakih brez plačila doma po ukazu

                         

Ključno iz prispevka je to, da policisti, cariniki in ostali javni uslužbenci dobijo izplačano vse, kar jim po predpisih

pripada (nadure, dodatki...) za opravljeno delo preko polnega delovnega časa, za kar pa so pripadniki Slovenke vojske

po prepričanju Sindikata vojakov Slovenije nezakonito prikrajšani in zato je danes bila podana prijava inšpektoratu. Iz

spodnje slike se lepo vidi razlika v dejanskih izplačilih plač vojakom, policistom in carinikom ob vsem istem

enaindvajsetem osnovnem plačnem razredu. 

                                 

Ocena Sindikata vojakov Slovenije (slika spodaj) o potrebnih 7 milijonih evrov je bila podana za vzpostavitev

zakonitega stanja na področju razporejanja delovnega časa, torej za odpravo 400.000 viškov ur, ki jih imajo pripadniki

danes. S plačilom dodatka za že izkoriščene ure (po ukazu ali prostovoljno) v zadnjih petih letih pa tudi po mnenju

Sindikata vojakov Slovenije drži ocena uslužbenca Generalštaba SV o potrebnih 15 milijonih evrov  za odpravo vse

nastale škode pripadnikom Slovenske vojske.
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Po prejetem odgovoru Ministrstva za obrambo bo sledil POZIV pripadnikom Slovenske vojske v tožbe za izplačilo

nečesa, kar je za druge javne uslužbence, da dobijo plačano samoumevno in izplačevano tekoče.

Objave sindikata vojakov v zvezi s predmetno tematiko so kronološko zbrane v povezavi: KRŠITVE - varstvo pravic

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja - pojasnilo_MORS_20.3.2015

PRILOGA 2: Prijava kršitev MORS v zvezi s plačilom za delo pripadnikom SV_23.3.2015
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