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Minister Mramor nas prepričuje kako moramo varčevati, a sam si je najverjetneje (ne zanika) na naš račun

izplačeval mesečno za pripravljenost doma več, kot ima vojak plače, vojak pa mora zaradi njegovih izplačil biti v

službi za 80 centov na uro

S podpisom kolektivne pogodbe celotnega javnega sektorja učiteljski sindikati kot najštevilčnejši krojijo plače in usodo vojaških oseb s pomočjo neustavnega kvoruma. Več aneksov h

kolektivni pogodbi ni podpisal nobeden od sindikatov iz vojske a vseeno veljajo za vojake. Podpisali so jih učiteljski sindikati, ki zastopajo profesorje z enormnimi izplačili stalne

pripravljenosti doma na račun vojakov, ki so zaradi njih v službi za 80 centov na uro. Med prejemniki enormnih, nedavno v Delu, razkritih izplačil je najverjetneje tudi minister dr.

Dušan Mramor (česar novinarki ni zanikal), ki je samo za stalno pripravljenost na račun vojakov kot dekan mesečno prejemal več kot je vojakova plača. Ta isti minister nas danes

prepričuje, kako moramo vojaki pri plačah še kar naprej varčevati! Pod varčevalne ukrepe pa se še kar podpisuje učiteljski sindikat brez vojaškega.

V povezavi Plačilo pripravljenosti je kronološko zbrano vse o v SVS že storjenem za odpravo neustavne krivice vojaškim osebam v zadnjih treh letih, na žalost so predpisi še vedno

nespremenjeni in jih očitno nihče nima niti namena spreminjati.

Danes Ustavno sodišče odloča o popolni prepovedi stavke vojaškim osebam  že drugič in v SVS resnično upamo na čimprejšnjo odločitev, saj bo očitno edino le stavka v

Slovenski vojski ustavila norijo slovenske družbe. Neuradno smo v SVS izvedeli, da se odločitev nagiba v prid ustavnosti in pravice do stavke.
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http://www.sindikatvojakov.si/kolektivni-spori/nadure-za-20-ure/
http://www.sindikatvojakov.si/zahteva-svs-ustavnemu-sodiscu-za-ugotovitev-protiustavnosti-popolne-prepovedi-stavke-vojaskim-osebam2/


Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Delo_3.12.2015_Vojaku za pripravljenost 80 centov

PRILOGA 2: Delo_30.11.2015_Fakultete v stalni pripravljenosti - za dodatke
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Odločanje Ustavnega sodišča o popolni prepovedi stavke vojaškim osebam - 3. decembra 2015

Odločanje Ustavnega sodišča o popolni prepovedi stavke vojaškim osebam - 19. novembra 2015
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