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Anketa SVS o nedavno sprejetih predpisih z veljavo na obrambnem področju

Pozivamo pripadnike Slovenske vojske k izpolnjevanju kratke ankete o nedavno sprejetih predpisih o plačah in

statusu pripadnikov Slovenske vojske.

Povezava na anketo:

Anketa o spremembah plač (uredba in KP) v Slovenski vojski in o predlogih novih ZObr in ZSSloV

Svet Sindikata vojakov Slovenije je 14.09.2017 sprejel sklep, da se med pripadniki Slovenske vojske izvede

spletna anketa z naslovom:

"Anketa SVS o spremembah plač (uredba in KP) v Slovenski vojski in o predlogih novih ZObr in ZSSloV".   več

v povezavi: sklepi za nadaljnje delo SVS

V SVS smo prepričani, da je Vlada RS s sprejetjem Uredbe zavestno kršila zakonodajo Republike Slovenije, saj

se o Uredbi ni usklajevala s sindikati, ki delujemo na obrambnem področju, je pa to bila dolžna storiti. Prav tako

se Vlada RS z nami v predpisani meri ni usklajevala glede predlogov zakonov.

Zraven tega, da so na Vladi RS bili vsi omenjeni dokumenti sprejeti po mnenju SVS po nezakonitih postopkih, so

slabi za družbo in posameznika, predvsem pa za pripadnike SV. V luči umeščanja drugih poklicnih skupin

javnega sektorja v plačno lestvico, ki za svoje plače lahko stavkajo, se Vlada RS do pripadnikov SV vede

ponižujoče, brezbrižno, predvsem pa nestrokovno.

Zraven tega, da nimamo pravice stavkati zaradi nemarnega odnosa Vlade RS do pripadnikov SV in postavljati

zahtev po razumnem uvrščanju v plačno lestvice, imamo tudi to nesrečo, da pripadnike SV v plačno lestvico

uvrščajo posamezniki, ki o vojaški organizaciji in zahtevnosti opravljanja vojaškega poklica in drugih podpornih

dejavnosti (delo civilnih oseb v SV) nimajo nikakršne predstave. Predvidevamo, da niti prostovoljnega vojaškega

roka niso služili. Sama uredba je dovolj zgovorna.

Pozivamo vse člane SVS in pripadnike SV, da izpolnijo anketo in nam s tem izrazijo svoje mnenje glede

trenutnega stanja na področju plač v Slovenski vojski. Pozivamo tudi druge sindikate obrambnega področja, da

vzpodbudijo svoje člane k izpolnjevanju ankete. Anketa se bo izvajala od danes 21. septembra  do 8. oktobra . 

Anketa se na enem računalniku (IP) lahko izpolni le enkrat, odgovori se lahko popravljajo le še 10 minut po

zaključku ankete, kasneje pa ne več. Z rezultati ankete bo zainteresirana javnost seznanjena na spletnih straneh

SVS.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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https://www.1ka.si/a/138124
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