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Doslej uspešno usklajevanje predlogov obrambnih zakonov z Ministrstvom za obrambo

Sindikat vojakov Slovenije je v zadnjem mesecu usklajeval predloga novega Zakona o obrambi in Zakona o službi v

Slovenski vojski z Ministrstvom za obrambo. Doslej smo na več sestankih z državnim sekretarjem mag. Milošem

Bizjakom in njegovimi sodelavci za SVS večino ključnih zadev v predlogu Zakona o obrambi - ZObr

uspeli uskladiti do te mere, da je predlog za SVS sprejemljiv. Z usklajevanjem Zakona o službi v Slovenki vojski

pričnemo v naslednjem tednu, vzporedno pa še z ne usklajenim v ZObr. Sindikatu vojakov Slovenije je uspelo doseči

ogromno za pripadnike SV in zaposlene na Ministrstvu za obrambo, saj je že zgolj dejstvo, da predloge zakonov

usklajujemo zelo velik napredek od dosedanje prakse.

Ministrstvo za obrambo je ob veljavnih predpisih za javne uslužbence naredilo vse kar je v njihovi moči, saj so

upoštevali skoraj vse pripombe in predloge Sindikata vojakov Slovenije. Do usklajevanja je prišlo na podlagi mnenj

SVS o obeh predlogih zakonov, ki jih je v danem roku do 20. februarja podal SVS.  Najbolj pereča je odprava dejanskih

anomalij v SV, ki jih ob veljavnih predpisih ni možno odpraviti, ker je do njih prišlo zakonito. Posledica teh anomalj pa

so porušena razmerja med čini in plačami do te mere, da imajo nižji čini na manj zahtevnih delovnih mestih višje plače

od svojih tudi dve ravni višje nadrejenih. Zaradi treh ključnih anomalij v SV, bo v postopku usklajevanj predlogov

zakonov na pobudo SVS izveden poseben sestanek z ministrstvom, na katerem bodo predstavniki oškodovanih skupin

državnemu sekretarju sami predstavili njihovo problematiko in predvsem to, kako v praksi izgledajo porušena razmerja

med čini in plačami.

V Sindikatu vojakov Slovenije kljub prizadevanjem ministrstva za izboljšanje stanja v SV z doseženim nismo

zadovoljni. Zato pripravljamo predlog rešitve, ki bo naslovljen na Državni zbor, saj smo v SVS prepričani, da je

Slovenska vojska ujetnik neustavnega t.i. enotnega plačnega sistema, zaradi česar nima niti obrambno ministrstvo

vzvodov za izboljšanje stanja v Slovenski vojski in ne more zajeziti odhodov pripadnikov ter urediti statusa slovenskih

vojakov. Ob vseh predpisih, ki za zaposlene v SV veljajo danes, je zmožnost obrambe države in varnost državljank

in državljanov odvisna od sindikatov javnega sektorja , pa še to ne tistih, ki delujejo na obrambnem področju.

Ugotovitve SVS potrjujejo negativne ocene vrhovnega poveljnika oboroženih sil, predsednika RS Boruta Pahorja, ki je

ob letošnji predstavitvi negativne ocene povedal, da je glede statusa in plač potrebno vojaški poklic ovrednotiti ponovno

- na novo in v tej smeri v SVS pripravljamo predlog rešitve za Državni zbor. Tudi ministrica za obrambo Andreja Katič

je nedavno na tiskovni konferenci pojasnila, da je urejanje statusa in plač pripadnikov SV odvisno od izida pogajanj

sindikatov javnega sektorja z vlado. Ob neustavnem plačnem sistemu, ko se sindikati izven dejavnosti obrambe

podpisujejo pod kolektivne pogodbe veljavne za zaposlene v obrambi, je potrebno obrambni resor urediti drugače, tudi

in predvsem zaradi prepovedane stavke in pogodb za določen čas.  Zmožnost obrambe države in varnost državljank

in državljanov v nobeni državi ne more in ne sme biti odvisna od sindikatov javnega sektorja!!! V SVS upamo, da

bodo politiki zmožni sprevideti nujnost ukrepanja in, da bodo podprli predlog SVS, ki ga bodo v kratkem prejeli. Do

sedaj v Republiki Sloveniji te politične volje ni bilo, mogoče pa smo že prišli tako daleč (že štiri leta negativna ocena

SV ob vedno bolj nemirnem mednarodnem okolju), da pride do sprememb na bolje in se stanje v SV primerno uredi.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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