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NSi - Nova Slovenija je zaradi diskriminatornih - diktatorskih stališč z vsebinskimi protislovji škodljiva za

slovensko družbo

Politi?na stranka, ki v ospredje želi postaviti vojaka in mu v naslednjem koraku želi odvzeti ustavno
pravico do ne?esa, kar mu pomeni najve?, je  škodljiva za slovensko družbo .  V Državnem zboru
poslanec Andrej Tonin v imenu poslanske skupine NSi pojasnjuje, kako je sindikalno združevanje
vojakov neprimerno in nepotrebno , ?eš da vojaki  že tako ne morejo stavkati. Prepoved stavke je
velik hendikep zaposlenih v Slovenski vojski, prepoved sindikalnega delovanja pa bi bil še ve?ji in 
bi nas pahnil med nerazvite države tretjega sveta . NSi  celo   ultimativno  želi izsiliti
prepoved sindikalnega združevanja zaposlenih v Slovenski vojski  s pogojevanjem podpore
novemu obrambnemu zakonu. V NSi pozabljajo, da je ravno Sindikat vojakov Slovenije edina pozitivna
stvar, ki se je vojakom zgodila v zadnjih desetih letih, vse drugo je ve?inoma bilo negativno. Od
ustanovitve Sindikata vojakov Slovenije imajo pripadniki Slovenske vojske nekoga, ki bdi nad
izvajanjem predpisov in nenehno opozarja na vse nepravilnosti, kar je o?itno za NSi in mogo?e še
koga mote?e do te mere, da bi za njih bilo najlažje kar ukiniti sindikate, kot da bi s tem izginili vsi
problemi. V Sindikatu vojakov Slovenije smo prvi za ukinitev sindikatov v vojski, vendar po tem, ko bo
za zapos lene v Slovenski vojski primerno poskrbljeno, kar pa je v pogodbenem konceptu delovnih
razmerij, še posebej v obstoje?em neustavnem pla?nem sistemu javnega sektorja nemogo?e . Enotni
pla?ni sistem je že tako neustaven, ukinitev sindikalnega delovanja, na bilo katerem podro?ju v javnem
sektorju bi zato pomenilo velik korak nazaj in bi bilo pogubno za zaposlene na tem podro?ju. G. Tonin
in NSi, zakaj pa ne bi prepovedali sindikalnega združevanja zdravnikov? Ali mogo?e policistov?
 Zakaj ne pogojujete podpore obrambnemu zakonu s kolektivno pogodbo za Slovensko vojsko,
ali odpravo neustavnega enotnega pla?nega sistema v javnem sektorju, tako bi postavili vojaka na
prvo mesto, kot sami zatrjujete, da je vaša prioriteta, nikakor pa tega ne boste dosegli z ukinjanjem
sindikatov. Vojaki so edini javni uslužbenci v javnem sektorju brez kolektivne pogobe, ta se nam
vztrajno zavra?a, vlada in drugi sindikati pa nam neustavno dolo?ajo pla?e mimo naše volje. G. Tonin
in NSi, naredite kaj za vojaka in ne samo govoriti, pa še to škodljivo z željo po ukinitvi ne?esa, kar 
vojakom pomeni najve? in jim dviguje moralo!

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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