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V Sloveniji od osamosvojitvene vojne ni politične volje za urejanje statusa vojaka poklicu primerno

Obrambne zmožnosti Slovenije in varnost državljank in državljanov je odvisna od sindikatov javnega sektorja, pa še to

ne tistih, ki zastopajo zaposlene na obrambnem področju. Za urejanje statusa posameznih poklicev ministrstva niso

potrebna, saj se na ministrstvu za javno upravo spoznajo na vse, tudi na obrambno področje. Minister Koprivnikar celo

ocenjuje, da delo policistov in vojakov ni primerljivo. Njegova izjava in sklenjena kolektivna pogodba za policiste po

mnenju SVS predstavlja kršitev Kolektivne pogodbe za javni sektor, saj sta to po njej primerljiva poklica.

Kljub večletni negativni oceni Slovenske vojske je še vedno enako stanje družbe, kot je v vlogi poslanke bivša

obrambna ministrica dr. Ljubica Jelušič večkrat pojasnjevala v parlamentu, da še vedno ni politične volje za urejanje

vojaškega poklica in izrednih razmer v Slovenski vojski. Ministrica za obrambo Andreja Katič je pri urejanju statusa

vojaka odvisna od sindikatov javnega sektorja in dobre volje vladne koalicije, ki pa zaradi neškodljivosti zaposlenih v

Slovenski vojski zaradi prepovedi stavke in splošnega miru ne vidi nobene potrebe po urejanju razmer v vojski. V SVS

se bojimo, da se nam bo takšen odnos do slovenskih vojakov hitro vrnil kot bumerang, a takrat bo prepozno, saj

Slovenska vojska že več let životari in odmira v jedru vojaške stroke. Status vojaka je le v Sloveniji slabše ovrednoten

od policista.

Sindikat vojakov Slovenije predsednika vlade dr. Mira Cerarja javno sprašuje v kateri državi je policist plačan

bolje od vojaka? 



V SVS smo prepričani, da je volja državljank in državljanov ureditev razmer v Slovenski vojski, saj so to naši,

slovenski vojaki, a politika gre svojo pot. V povezavi spodaj objavljamo članek iz včerajšnjega Večera, ki je vsaj delno

potrdil pomanjkanje politične volje za urejanje statusa vojaka.

NOVA24TV: Sindikat vojakov Slovenije: Zakaj so naše plače odvisne od dobre volje Branimirja Štruklja?

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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