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Z viški ur v Slovenski vojski je po mnenju inšpektoratov vse v redu, korupcija se še vedno nemoteno izvaja

Sistem "države v državi" v Slovenski vojski še vedno vlada in korupcija v takšnem sistemu odlično uspeva. Po

navedbah inšpektoratov je Inšpektorat za obrambo edini pristojen za nadziranje zakonitosti delovanja v Slovenski

vojski, tudi delovnopravnih zadev. Načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije št. 179  je po petih letih še

vedno aktualno. A smo slovenski vojaki res manjvredni državljani?

Na spletni strani Konfederacije slovenskih sindikatov si lahko preberete o drugi skrajnosti (tudi o Slovenski vojski) in

sicer o izplačevanju nadur ob štirikrat prekršenem zakonsko določenem največjem številu nadur, v povezavi je

objavljenih tudi 169 plačilnih list zdravnikov rekorderjev v plačah za mesec januar:

Primer Radan je resno opozorilo za vse bolj družbeno sprejemljivo kršenje delovnopravne zakonodaje,

objektivno odgovorna ministra morata odstopiti

Zopet korupcija v Slovenski vojski , tokrat odkrito na očeh javnosti. V Sindikatu vojakov Slovenije smo v petek

prejeli odgovor Inšpektorata za delo v zvezi z našo prijavo o kršitvah predpisanega o razporejanju delovnega časa,

referenčnih obdobij ter izplačevanja nadur in dodatka za delo preko polnega delovnega časa ob koriščenju viškov ur. Že

pred nekaj dnevi smo prejeli odgovor Inšpektorata za obrambo. Po navedbah obeh inšpektoratov glede prijavljenega 

v Slovenski vojski ni popolnoma nič narobe , ne glede na to, da Generalštab javno priznava, da so se viški ur

pri pripadnikih nabirali več let  in, da jih je trenutno 400.000 ur ter, da imajo posamezniki tudi krepko preko 1.000 ur

viška.

Odgovor Inšpektorata za delo Sindikatu vojakov Slovenije z dne 22.5.2015

Odgovor Inšpektorata za obrambo Sindikatu vojakov Slovenije z dne 24.4.2015

Po opozorilih Sindikata vojakov Slovenije se v Slovenski vojski ure pospešeno koristijo  na podlagi ukazov proti volji

zaposlenih.  Sindikat vojakov Slovenije je storil vse kar je v moči sindikata za spoštovanje zakonodaje na področju

viškov ur in referenčnih obdobij. Odgovorni v obrambnem inšpektoratu ter za obračun plač na Obrambnem ministrstvu

in v Generalštabu so nam že priznali, da nam je uspelo nekaj, kar njim v več letih ni uspelo, da so se predpisi na tem

področju začeli spoštovati. Vse doslej objavljeno v zvezi s kršitvami je na enem mestu zbrano v povezavi Razporejanje DČ / KRŠITVE - varstvo pravic .

Pristojna inšpektorata za delo in obrambo sindikatu odgovarjata, da ni nič narobe , a sam Generalštab javno

priznava, da bi bilo potrebnih več milijonov evrov za vzpostavitev zakonitega stanja. Sedaj vojaki pospešeno koristijo

nadure s čepenjem doma po ukazu ob plači malo nad minimalno in se sprašujejo kako bodo plačali položnice,

izplačila zasluženih nadur pa ne bodo dočakali , razen s sodno odločbo. Kot izhaja iz odgovorov inšpektoratov, oba

odgovora Sindikatu vojakov Slovenije objavljamo v povezavah spodaj, je obrambni inšpektorat preverjal le zakonitost

delovanja po obrambni zakonodaji, delovni inšpektorat pa kompleksnega urejanja delovnega časa in ostalega v zvezi

z njim na obrambnem področju ni preverjal . Sindikat vojakov Slovenije je že dokazal, da je takšno ravnanje

obrambnega inšpektorata, nadziranje delovnopravnega področja namesto delovnega inšpektorata oz. 

opuščanje dolžnega ravnanja inšpektoratov v Slovenski vojski koruptivno . O Načelnem mnenju št. 179  

Komisije za preprečevanje korupcije  smo pisali že ob njegovi izdaji takoj po ustanovitvi sindikata pred petimi leti v

prispevku Država v državi.

Načelno mnenje KPK št. 179 - del o koruptivnih inšpekcijskih nadzorih v Slovenski vojski

V Sindikatu vojakov Slovenije več ne moremo narediti brez nepotrebnih sodnih sporov a na žalost drugače ne gre in

zato smo se odločili, da bomo  v roku tedna dni pozvali vse pripadnike Slovenske vojske, da gredo v tožbe 

za izplačilo nadur (današnjih viškov ur) in dodatka za delo preko polnega delovnega časa za vse ure, ki so se koristile v

zadnjih petih letih in za te ure dodatek ni bil izplačan.
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Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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