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109. zasedanje predsedstva EUROMIL-a v Lizboni z udeležbo na paradi ob 40. obletnici revolucije in prazniku

demokracije

Na Pirenejskem polotoku, prestolnici Portugalske - Lizboni, rojstnem kraju predsednika Evropske komisije José

Manuel Barrosa je zasedalo predsedstvo EUROMIL-a (European Organization of Military Associations), katerega član

je SVS in predsednik SVS Gvido Novak je član predsedstva. Predsedstvo EUROMIL-a se bo v popoldanskih urah

udeležilo parade ob 40. obletnici revolucije na Portugalskem kot poseben gost oboroženih sil Portugalske.

Na zasedanju predsedstva EUROMIL-a je predsednik SVS ponovno izpostavil ključno problematiko zaposlenih v

Slovenski vojski. Zaključek razprave v zvezi s Slovenijo je bil, da predstavniki iz drugih držav težko razumejo odnos

do vojakov v Sloveniji. Ne morejo verjeti, da politika vojakom v Sloveniji ne priznava statusa , ki bi ga morali imeti

in si ga zaslužijo, na kar je decembra že opozorila poslanka Ljubica Jelušič na Odboru za obrambo Državnega zbora

RS.

Na 109. zasedanju predsedstva EUROMIL-a je potekala razprava o več aktualnih temah. Za pripadnike Slovenske

vojske je bila najpomembnejša tema “Implementation of the European Union Working Time Directive, 2003/88/EC in

the armed forces” – “Implementacija direktive Evropske unije o delovnem času v oboroženih silah” , ki je bila

glavna tema in rdeča nit celotnega zasedanja tudi zaradi primera Slovenske vojske. Ponovno je bila podrobno

predstavljena problematika plačevanja pripadnikov Slovenske vojske s plačevanjem pripravljenosti v višini 20% ure

(80 centov), kot so plačani drugi javni uslužbenci doma z svojimi družinami v pripravljenosti z telefonom za prihod na

delo v primeru potrebe.

Evropska komisija in EUROMIL že dobro poznata kako nepošteno Slovenija plačuje svoje vojake za pripravljenost na

delovnem mestu ali določenem kraju in so glede tega zgroženi. Predstavniki iz 35 evropskih držav preprosto ne morejo

verjeti, da se to dogaja v današnjih časih, še posebej predstavniki držav, ki še niso članice Evropske unije. Preprosto ne

morejo verjeti, da tudi sindikati kljub vsem naporom ne morejo doseči nič, kot da država ne deluje. Nerazumljiv jim je

tudi sistem enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev v katerega sodijo pripadniki Slovenske vojske.

Ne morejo verjeti, da so vojaki plačani primerljivo in po istih predpisih, kot vsi drugi javni uslužbenci in, da za

zaposlene v vojski ob demokratično ustavno dovoljenih sindikatih le ti nimajo glavnih orodij sindikatov, ki jim daje

smisel obstoja, to so kolektivne pogodbe  in stavka . Zelo hitro in jasno so predstavniki sindikatov drugih držav

ugotovili, da v Sloveniji  v vojski sindikati delujejo le navidezno , saj nimajo glavnih vzvodov in jih zato nihče ne

upošteva, so kot brez zobi tigri.

Prvič na evropski ravni je bilo predstavljeno tudi mnenje SVS o zgrešenem poklicnem upokojevanju vojaških oseb v

Sloveniji  in vse težave s katerimi se srečujemo v Slovenski vojski zaposleni (množične tožbe…) v zvezi z novim

sistemom poklicnega upokojevanja v povezavi z obrambnim zakonom. Več o problematiki bo govora na naslednjem

sestanku z vodstvom EUROMIL-a junija Bruslju.

V EUROMIL-u so nam zagotovili, da bodo takoj po evropskih volitvah naredili vse, da se razmere v oboroženih silah

Slovenije normalizirajo in, da se odnos do zaposlenih v vojski izboljša.

Portugalci praznujejo 25. aprila državni praznik, dan svobode, v spomin na vojaški državni udar leta 1974, s katerim se

je končala diktatura. Predsedstvo EUROMIL-a se je ob praznovanju njihovega praznika ob 40. obletnici revolucije na

Portugalskem, prazniku demokracije, v popoldanskih urah udeležilo parade kot poseben gost pripadnikov njihovih

oboroženih sil oz. organizacij članic EUROMIL-a.

Nekaj utrinkov iz zasedanja predsedstva EUROMIL-a in parade objavljamo.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

Page 1/�8

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0088:EN:HTML


Page 2/�8



Page 3/�8



Page 4/�8



Page 5/�8



NAGELJNA REVOLUCIJA
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Predsednik sindikata v Makedonski vojski s predsednikom SVS

Page 8/�8


	Lettre

