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Sestanek z anomalijami v Slovenski vojski oškodovanimi pripadniki in za podporo referendumu o drugem tiru

SVS je na Dan Slovenske vojske  podprl referendum o drugem tiru zaradi slabega dela vlade , ki pripadnikov

Slovenske vojske  o porušeni vojaški hierarhiji  s plačnimi anomalijami  ne želi niti poslušati , v povezavi:  Na Dan

Slovenske vojske opozarjamo vlado, da smo tudi vojaki davkoplačevalci in volivci  Čez nekaj dni, po ostrih

komentarjih predsednika vlade Mira Cerarja o referendumski pobudi smo mu sporočili, da z uveljavljenimi razlikami

med policisti in vojaki v času njegovega vladanja  dela proti vojakom in Sloveniji , v povezavi:  Predsedniku vlade

Miru Cerarju sporočamo, da njegova vlada dela proti vojakom . Zaradi  slabega dela vlade  pozivamo člane in

pripadnike Slovenske vojske na sestanek v četrtek 25. maja ob 17:00 uri, lokacija sestanka je Ksaverijeva dvorana

, v okviru duhovnega središča oz. cerkve sv. Jožefa na Poljanah,  naslov je Ulica Janeza Pavla II. 13
, Ljubljana, vhod do brezpla?nih parkirnih prostorov z vozili je iz Zarnikove ulice, google maps. Na

sestanku bomo spregovorili o anomalijah  višjih podčastnikov ,  izgubljenih razredih napredovanj  v obdobju 2004 -

2008 in degradiranih zaradi izobrazbenega manjka , katerih posledica je, da imajo  prizadevni višje nadrejeni nižje

plače od svojih podrejenih v vojaški hierarhiji. Vladni predlog o odpravi anomalij v vojski ne odpravlja anomalij, med

pripadniki Slovenske vojske želi povzročiti nove, za vojaško hierarhijo nedopustne anomalije, ki jih  ne smemo

dopustiti . Na sestanek ste še  posebej vabljeni vsi oškodovani pripadniki  v opisanih anomalijah,  saj bo govora o

vas in nadaljnjih korakih za odpravo anomalij, ki se ne odpravljajo v okviru pogajanj za KPJS. Na sestanku bo na

kratko  pobudnik za referendum o drugem tiru Vili Kovačič  pojasnil razloge za njegovo referendumsko pobudo, 

Jože P. Damijan pa o projektu drugi tir . Pripadniki Slovenske vojske pa bomo dorekli, kako bomo pobudniku

pomagali pri zbiranju podpisov. Po sestanku bo s strani  SVS sklicana  novinarska konferenca , na kateri bomo

medijem lahko  predstavili oškodovanja posameznih skupin pripadnikov  za katere vlada oz. obrambno ministrstvo

noče slišati, pojasnili jim bomo tudi za kakšen način podpore referendumski pobudi smo se odločili. Sklican sestanek

in novinarska konferenca bo za pripadnike velika priložnost, da medijem in javnosti povedo svoje zgodbe, ki jih

običajno ne morejo. 
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