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Vojaki so plačani z dodatkom za stalno pripravljenost na delovnem mestu v isti višini kot drugi javni uslužbenci

doma - dopolnjeno z molkom odgovornih

Obrambni zakon določa  za vojake pripravljenost na delovnem mestu ali določenem kraju , ko vojaki delajo vse po

ukazu in ta čas se ne šteje v delovni čas,  plačuje pa se kot stalna pripravljenost  namenjena plačilu javnih

uslužbencev doma , pripravljenih za prihod na delo v primeru potrebe, ko obstaja velika verjetnost, da bo do takšne

potrebe prišlo. Pravni red Evropske unije pripravljenosti na delovnem mestu ne dopušča, a Ministrstvo za obrambo in

Ministrstvo za javno upravo tega ne upoštevata.  Predsednik vlade  dr. Miro Cerar , če ste res moralni in etični kot

trdite in če iščete rešitve brez jamranja,  Vas JAVNO POZIVAMO, da SE OPREDELITE in POPRAVITE krivico

vojakom, ki je v Sindikatu vojakov Slovenije nismo uspeli popraviti zaradi dosedanjih vlad in drugih sindikatov, ki se v

nepoštenem plačnem sistemu podpisujejo pod kolektivno pogodbo z veljavo za vojake, čeprav jih njihovi sindikati ne

podpišejo, kar je Ustavno sodišče že leta 2012 označilo za  neustavno .  Na račun nižjega plačila vojakov so si

posamezniki lahko neupravičeno in nezakonito izplačevali dodatek za stalno pripravljenost ! ?

Obrambna ministrica Andreja Kati?  in na?elnik Generalštaba genmaj. Andrej Osterman  za Planet TV
novinarki Nataši Repovž nista želela komentirati v?erajšnje objave SVS  ( objavljene pla?ilne liste) ter
pla?ila vojakov v službi z dodatkom za pripravljenost doma v višini 71 centov na uro. Ve? v prispevku na
Planet TV 23.1. v ve?ernih poro?ilih Danes ob 19:00, v spodnji povezavi. Predsednik vlade se na poziv SVS
o neeti?nem in nemoralnem odnosu do vojakov tudi še ni odzval!

23.01. Planet TV: Sporni dodatki na noge dvignili vojsko: Vsi, ki zdaj vračajo, so kradli!

V letu 2008 ob uvedbi novega nepoštenega in neustavnega plačnega sistema  se je za vojake razveljavil pravilnik

, ki je določal plačilo za pripravljenost na delovnem mestu v višini 60% urne postavke. Na račun tega črtanja se je

za vse javne uslužbence dvignila višina dodatka za pripravljenost  iz 10% na 20% na domu , kot so si izpogajali

sindikati javnega sektorja. Celotna masa plač za stalno pripravljenost je na račun vojakov od leta 2008 nižja za najmanj

polovico, saj je do takrat za vojake iz te postavke šlo največ denarja, ker imajo pripravljenost na delovnem mestu ali

določenem kraju po ukazu, v nepoštenem plačnem sistemu od leta 2008 pa plačilo te ni več določeno nikjer , Zakon o

obrambi pa jo še vedno določa in se tudi uporablja kljub temu, da je niti pravni red EU, niti naši predpisi o plačah ne

poznajo. Zakaj Ministrstvo za obrambo vojake v službi plačuje, kot so drugi javni uslužbenci plačani doma, nam

ne znajo pojasniti. Sindikat vojakov Slovenije je že storil vse, kar je možno, da bi to nepoštenost do vojakov odpravil,

a žal ni posluha pri vladi, tej in preteklih. Izgubili smo že dva kolektivna spora, ker dodatek za plačilo pripravljenosti v

službi ni določen nikjer, poskušali smo se dogovoriti z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za javno upravo za

ureditev poštenega plačila, a tudi to neuspešno. Trenutno pripravljamo poziv pripadnikom Slovenske vojske, da gredo v

individualne tožbe s sklicevanjem na Direktivo o delovnem času EU, ki se uporablja neposredno in je njena določila

možno v obstoječi situaciji uveljavljati le v individualnih sporih na Delovnem in socialnem sodišču.

 

              ZATO VAS DR. MIRO CERAR JAVNO POZIVAMO, DA SE OPREDELITE DO OPISANEGA

                       IN ODPRAVITE NEMORALNO IN NEETIČNO UREDITEV PLAČILA VOJAKOV,

 ki nas je pripeljala do tega, da je vojak na delovnem mestu  plačan z 71 centi neto na uro , kot izhaja iz spodnje

plačilne liste vojaka. Iz plačilne liste vojaka tudi izhaja, da mu je od plače 652 EUR neto odtegnjenih 338 EUR s sodno

prepovedjo  zaradi tega, ker ni redno plačeval vrtca in to kljub temu, da Zakon o službi v Slovenski vojski v četrtem

odstaku 80. člena določa, da imajo pripadniki v času opravljanja vojaške službe pravico do subvencioniranja vrtca

v višini in po merilih, ki jih določi vlada. V devetih letih se vsakokratna vlada odkrito norčuje iz vojakov s tem, ko

od sprejetja zakona v letu 2007 do danes ni določila višine in meril subvencioniranja,  kljub jasnim zakonskim

določilom. Vojaku s spodnjo plačilno listo bi v tekočem mesecu ob le osnovni plači za  januar 2015 za preživljanje

družine ostalo le 314 EUR , ker je bil cel mesec od doma in opravil skoraj dvakratni polni delovni čas.  In kljub

opisanemu, se politiki še vedno sprašujejo zakaj ni interesa za zaposlitev v Slovenski vojski in zakaj vojaki

množično zapuščajo njene vrste!
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http://www.planet.si/novice/slovenija/video-dodatki-na-noge-dvignili-vojsko-vsi-ki-zdaj-vracajo-so-kradli.html
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Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Plačilna lista vojaka s 95 urami v službi plačanimi kot da je doma in sodno prepovedjo za vrtec
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