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Po analizi plač časnika Dnevnik bi naj vojaki pridobili največ z zviševanjem plač v javnem sektorju, kar ne drži

Prejšnji teden je časnik Dnevnik na podlagi podatkov Statustičnega urada RS - SURS poročal o enormno visokih

plačah vojakov, članek objavljamo v povezavi spodaj.. Analiza, ki so jo v Dnevniku pripravili je zavajajoča, saj je

v njej govora o plačah vojakov, gre pa za povprečne plače v dejavnosti obrambe. Povprečna plača vojaka je dosti

nižja od navedenega povprečja, s tako zavajajočim prikazovanjem plač in primerjavo z drugimi se vojakom dela

ogromna škoda.

V analizi in prispevku Dnevnika se napačno prikazuje povprečne plače vojakov, ker:

 

● podatek SURS-a se nanaša na povprečne plače v dejavnosti obrambe, kjer so zajeti zaposleni v Upravi RS za

zaščito in reševanje, upravnem delu obrambnega ministrstva, Inšpektoratu za obrambo in Inšpektoratu za

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Slovenska vojska;

● v Slovenski vojski je vojakov le ena tretjina, vsi drugi, podčastniki, častniki, visoki častniki in generali ter

višji vojaški uslužbenci, imajo dosti višje plače od vojakov;

● s plačo za mesec januar, izplačano v mesecu februarju, katero povzema SURS in na njih temelji analiza plač

Dnevnika, so pripadnikom Slovenske vojske bile izplačane nadure za vse viške ur polnega delovnega časa

preteklega referenčnega obdobja. Torej gre za izplačilo ur za vse narejene viške ur v obdobju od začetka

julija do konca decembra 2018, te nadure pa pri mnogih pripadnikih znesejo še eno plačo zraven redne za

januar.

● v mesecu januarju so vojaki še imeli dodatek 19% zaradi obremenitev, ki jim je bil za februar retroaktivno

odvzet marca in ga v takšnem obsegu ne bodo več imeli.

Vojaki so zadnji, ki bi z zadnjim višanjem plač dobili največ, naj spomnimo, da so vojakom pred novim letom bile

plače določene enostransko po dveh nižanjih plač v medresorskem usklajevanju, glede na prvoten 

predlog uredbe obrambnega ministrstva, vse brez socialnega dialoga in mimo SVS-ja,  v skladu z dogovorjenim

z drugimi sindikati. Svoje volje zaradi sklenjenega dogovora s sindikati ni moglo uveljaviti niti Ministrstvo za

obrambo, saj je takšen dogovor sklenila Koordinacija stavkovnih odborov z vlado, brez SVS-ja.

Po objavi zavajajoče analize in prispevka časnika Dnevnik je SVS pozval Ministrstvo za obrambo k demantiranju

neresničnih podatkov, a do sedaj tega pristojni ministrstva ali Slovenske vojske niso naredili.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Dnevnik_Igor Drnovšek_28. marec_Kdo je pridobil največ z zvišanjem plač v javnem sektorju
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