
Zadeva: Fwd: Predvolilna vprašanja kandidatni lis  Sindikata vojakov Slovenije
Od: Pisarna SD <pisarna@socialnidemokra .si>
Datum: 18.4.2022 12:54
Za: predsedniksvs@sindikatvojakov.si
Kp: info@sindikatvojakov.si

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo. Pozdravljamo priložnosti, ki dajejo v ospredje programske razprave in
izčrpne volilne programe. Socialni demokrati smo obdobje intenzivne razprave o našem programu vodili na temelju
vključevanja in spoštovanja širokega nabora deležnikov. S tem smo oblikovali načrt velikih sprememb za razvojno
desetletje do leta 2030, h branju katerega vas vabimo: https://socialnidemokrati.si/drugace/

Vojna v Ukrajini in posledice, ki jih ima za Slovenijo kot del Evropske unije in za našo neposredno soseščino,
sprožajo nove razmisleke kako zagotoviti varnost ljudem, ko gre za obrambna, predvsem pa energetska in socialna
vprašanja. Varnost ponovno postaja temeljna vrednota mednarodnih odnosov, vendar tokrat v novih okoliščinah,
zato je veliko bolj utemeljena na človekovi osebni varnosti in svobodi. To pomeni, da je ni mogoče zagotoviti zgolj s
konvencionalnimi vojaškimi sredstvi, ampak je le-ta odvisna od kombinacije različnih disciplin oz. dejavnikov.
Socialni demokrati smo med drugim pripravili akcijski načrt za odpravo posledic vojne v Ukrajini, za večjo varnost in
odpornost Slovenije v aktualnem času: https://socialnidemokrati.si/tanja-fajon-predstavila-nacrt-sd-za-resevanje-
krize-imamo-jasno-ambicijo-kako-bomo-prvi-dan-po-volitvah-zaceli-pomagati-ljudem-gospodarstvu-in-sloveniji/

Področju varnosti in obrambe smo Socialni demokrati namenili poglavja na str. 229-233, tudi 221-222:
https://socialnidemokrati.si/wp-content/uploads/2022/02/sd_drugace_2022.pdf Strinjamo se, da je obstoječo
zakonodajo ter strateške razvojne in planske dokumente potrebno preučiti z vidika nujnosti sprememb in
dopolnitev. Poiskati je potrebno razvojne sinergije z drugimi družbenimi področji v obliki konkretnih projektov.
Pripraviti je potrebno dodatne predloge za zadrževanje in pridobivanje kadrov za Slovensko vojsko ter razširiti
obseg možnih oblik sodelovanja oziroma služenja v njej. Za to je treba zagotoviti stabilno in predvidljivo financiranje
področja obrambe ter posodobiti zakonske podlage za dodatno izboljšanje statusa pripadnic in pripadnikov vojske
(str. 229).

Na temu temelju bomo gradili socialni dialog, prepričani smo namreč, da je potreben dogovor partnerjev in
relevantnih deležnikov, usmerjen v celovito vizijo povečanja obrambne sposobnosti družbe kot celote. Zato se vam
zahvaljujemo za vaša posredovana stališča, ki bodo lahko predmet nadaljnjih pogajanj. Pristojni Strokovni svet SD
za obrambo smo prav tako obvestili o vsebini Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSSsloV ter
Predloga Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne
razrede.

Vse dobro, 

Neva za SD  

--

Socialni demokrati
Levstikova ulica 15
SI-1000 Ljubljana
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Spoštovani,

v prilogi vam pošiljam naša vprašanja za vašo kandidatno listo.

V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljam,

s spoštovanjem,

Gvido Novak

predsednik SVS
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