
Datum: 7.11.2017

Danes zvečer v televizijski oddaji o drugorazrednih državljanih - pripadnikih Slovenske vojske - dopolnjeno s

posnetkom oddaje

Luka Svetina in Aleš Hojs bosta v studiu komentirala izjave o stanju v Slovenski vojski. Sodelujoči:

             -  Žan Mahnič, predsednik Odbora za obrambo Državnega zbora RS,

             -  generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in

             -  Gvido Novak, predsednik SVS.

            

Posnetek oddaje v povezavi, za ogled klikni na sliko:

                                  

Zakaj smo pripadniki Slovenske vojske drugorazredni državljani:

1. Ker imamo pogodbe za določen čas , vojaki z omejitvijo do 45. leta  starosti (ni stanovanjskih in drugih

kreditov…).

2. Ker smo v suženjskem odnosu  zaradi dolžnega vračanja stroškov vojaškega usposabljanja in nagrade v primeru,

da zapustimo Slovensko vojsko. V enem primeru je podčastnik prejel račun za 28.000,00 EUR, ki bi ga moral

poravnati v primeru odhoda iz vojske, na računu so bili projektili havbice 155 mm, zastreljeni v podčastniški šoli

na vojaškem usposabljanju.

3. Ker nimamo kolektivne pogodbe in nam pravico do nje obrambno ministrstvo vztrajno zavrača.

4. Ker imamo varstvo pravic  urejeno drugače kot vsi ostali javni uslužbenci pri vladi, le mi pri obrambnem

ministru brez dvostopenjskega odločanja.
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https://www.youtube.com/watch?v=JBVgyLKP84s&t=1074s


5. Ker ne smemo stavkati , čeprav se v neustavnem enotnem plačnem sistemu pod kolektivne pogodbe z veljavo za

nas podpisujejo drugi sindikati, ki ne zastopajo niti enega vojaka oz. zaposlenega v obrambi, torej nam plače

določajo drugi javni uslužbenci . Nedavno so na vladi v vojaški hierarhiji  podrejenim določili višje plače kot

njihovim šefom – poveljujočim, brez soglasja sindikatov oz. brez vsakršnega dialoga.

6. Z vojaškim sindikatom, edinim zgolj vojaškim - SVS, ni socialnega dialoga  z ministrstvom, pogovarjamo se le

na sodiščih preko pravobranilcev.

7. Ker v Sloveniji ni politične volje , da bi se uredil status vojaka / vojaškega poklica in zato smo v počasnem

izumiranju. V prašanje časa  je, kdaj bo Slovenska vojska doživela kolaps na kadrovskem področju , že nekaj

časa ima več poveljujočih od vojakov, zaradi fiaska s KAD-om pa se povprečna starost veča.

Načelo EUROMIL-a: »Vojaške osebe imajo v času službe na sebi uniformo in iz tega izhaja, da imajo drugače vse

pravice kot drugi slovenski državljani in Evropejci.«

Slovenski vojak se lahko utemeljeno sprašuje ali živi v Evropi?

 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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