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O sprejeti Uredbi vlade in odvzemu dodatka 19 % v Odmevih na TV SLO

Z Igorjem Bergantom o aktualnem v Slovenski vojski.

21. decembra izdan Ukaz načelnice Generalštaba je razveljavil Ukaz generalmajorja Geder Alana o pripadanju

dodatka 19% in je na tem področju vzpostavil stanje iz meseca julija 2018, ko je pripadnik moral za izplačilo

dodatka biti angažiran 7 dni v mesecu na dodatnih nalogah. Na podlagi ukaza je s 1.1.2019 prišlo do 

izbrisa ukazanega in že dodeljenega dodatka za cel mesec december (v infomatu ur), v delu od 1. do 21.

decembra nedvomno nezakonito retroaktivno, za nazaj. SVS je že ukrepal, predvsem zaradi retroaktivnosti in o

tem obvestil pristojne na obrambnem ministrstvu, po zagotovilih bodo nemudoma ukrepali. V kolikor ne bodo,

bomo uporabili vsa pravna sredstva za izplačilo.

Osnovni cilj, ki mu je generalmajor Alan  Geder sledil ob izdaji Ukaza o dodelitvi 19 % dodatka vsem

pripadnikom  lani  poleti, stimulirati  vojake zaradi preobremenjenosti in zaustaviti njihov odliv , se je sprevrgel v zelo slabo reklamo za Slovensko vojsko . Najhuje pri tem pa je, da so policisti  ob zaključku stavke 27. decembra na račun vojaškega dodatka 19 % izpogajali dodatnih 15 MIO EUR,  zaradi obremenitev pri varovanju zelene meje, kot je predsednik SVS pojasnil v Odmevih.

Odliv kadra iz Slovenske vojske se bo ustavil, ko bodo odpravljene anomalije v Slovenski vojski. Anomalije, ki se

deset let niso odpravljale, vključno z nesrečno Uredbo vlade, ki je še dodatno porušila vojaško hierarhijo julija

2017 in to stanje nedavno sprejeta Uredba ohranja. Stanje se ne bo popravilo s kozmetičnimi popravki, še posebej

ne na način, kot se je to poskušalo z 19% dodatkom.  Kadrovsko stanje se bo popraravilo z dvigom osnovnih

plač in ureditvijo statusa vojakov po 45 letu . V SVS se bojimo, da bomo 1. junija, do roka za izdelavo analize

plač v Slovenski vojski po sklepu, ki ga je sprejela vlada z Uredbo, imeli manj vojakov od podčastnikov !

3. januar 2019 Odmevi: Sindikat vojakov napovedal protestni shod - za ogled klikni sliko:

                    

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

Page 1/�2

https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174586516?jwsource=cl


Page 2/�2


	Lettre

