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Na Dan Slovenske vojske opozarjamo vlado, da smo tudi vojaki davkoplačevalci in volivci

Na Dan Slovenske vojske v SVS želimo opozoriti vlado na nesprejemljivo ignoranco do pripadnikov Slovenske vojske in

njihovih predstavnikov - sindikatov. Zaradi slabega dela vlade, z ignorantskim odnosom do pripadnikov SV in splošno,

bo  SVS podprl referendum proti zakonu o "drugem tiru" . K oddaji podpisa podpore bomo po razpisu roka za

zbiranje podpisov pozvali volivke in volivce.

Danes bo z  Vilijem Kovačičem , pobudnikom za razpis referenduma,  predsednik SVS Gvido Novak , v Državnem

zboru simbolično sodeloval pri vložitvi potrebnih podpisov za razpis referenduma o drugem tiru . Po razpisanem

roku za zbiranje podpisov bomo v SVS pristopili k aktivnemu zbiranju 40.000 podpisov za razpis referenduma in

verjamemo, da bo do uspešnega referenduma in razveljavitve zakona tudi prišlo.

Obrazložitev Državnega sveta za odložilni veto (v povezavi:  predlog odložilnega veta ) in objava Jožeta p. Damijana v

povezavi: Referendum o drugem tiru: Mar bodo državljani res krivi za slabo delo vlade? , sta nas prepričala, da gre

za slab zakon in predvsem v to, da vlada kot pripadnikov Slovenke vojske ne posluša tudi državljank in državljanov

, saj je bil zakon ponovno sprejet brez popravkov. Takšnemu  samovoljnemu vladanju se moramo davkoplačevalci in

volivci upreti .  Vlado pa na dan Slovenske vojske opozarjamo, da smo pripadniki Slovenske vojske tudi

davkoplačevalci in volivci.

Poročanja medijev v povezavah:         24ur.com           RTV SLO            NOVA 24TV            DNEVNIK           DELO

Največja zamera vladi je popolna ignoranca do anomalij v Slovenski vojski, ki s plačami rušijo vojaško hierarhijo in na

njih opozarjajo oškodovani in SVS že od let 2008. Te "vojaške" anomalije se ne odpravljajo v okviru odprave anomalij

javnega sektorja. Predstavnikom mnogih oškodovanih treh najhujših anomalij, višjih podčastnikov, degradiranim zaradi

izobrazbenega manjka in vsem, ki so izgubili plačne razrede napredovanj v obdobju od 2004 do 2008, je ob koncu

lanskega leta bila onemogočena predstavitev oškodovanja poslancem na Izredni seji odbora za obrambo ter kasneje na

seji Državnega zbora. Po tem so se oškodovani večkrat obrnili na vrhovnega poveljnika, predsednika RS Boruta

Pahorja, a zopet se ni zgodilo nič. Z obrambnim ministrstvom se ne moremo dogovoriti niti tega, kako izvajati pogodbo

o delovanju SVS, ki so jo sklenili z nami in tudi tukaj smo v sporu. V mesecu aprilu je SVS zahteval, da na

sestanku problematiko oškodovanih treh skupin pripadnikov predstavijo njihovi predstavniki državnemu sekretarju

mag. Milošu Bizjaku, njihov odgovor je bil:

Glede na odgovor ministrstva, lahko o kvaliteti socialnega dialoga in razlogih za javno izpostavljanje problematike

pripadnikov Slovenske vojske v Državnem zboru in splošno, lahko presodite sami.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/porocilo.pdf
https://damijan.org/2017/05/13/referendum-o-drugem-tiru-mar-bodo-drzavljani-res-krivi-za-slabo-delo-vlade/
http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/civilna-iniciativa-vlozila-podpise-za-referendum-proti-zakonu-o-drugem-tiru.html
http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/civilna-iniciativa-vlozila-podpise-za-referendum-proti-zakonu-o-drugem-tiru.html
http://www.rtvslo.si/slovenija/bo-podpisov-za-referendum-o-2-tiru-dovolj-vlada-gre-s-projektom-naprej/422391
http://nova24tv.si/slovenija/referendumu-proti-drugemu-tiru-se-pridruzuje-tudi-sindikat-slovenske-vojske/
http://nova24tv.si/slovenija/referendumu-proti-drugemu-tiru-se-pridruzuje-tudi-sindikat-slovenske-vojske/
http://nova24tv.si/slovenija/referendumu-proti-drugemu-tiru-se-pridruzuje-tudi-sindikat-slovenske-vojske/
https://www.dnevnik.si/1042771945/slovenija/1042771945
http://www.delo.si/novice/politika/vili-kovacic-drugi-tir-je-predvolilni-projekt-stranke-smc.html
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