
Zadeva: RE: Predvolilna vprašanja kandidatni lis  Sindikata vojakov Slovenije
Od: Miha Majc <miha.majc@gmail.com>
Datum: 8.4.2022 11:53
Za: info@sindikatvojakov.si
Kp: Zedinjena Slovenija <info@zedinjenaslovenija.si>

Spoštovani SVS!

V SSN, ki je del predvolilne koalicije "ZOS - Zavezništvo osvobodimo Slovenijo", imamo pripravljene
dopolnitve oziroma bi predlagali kar celovit ZObr in ZZSloV.

Nekaj naših drugačnih predlogov, ki se nanašajo na vaša vprašanja, skladno s posebnostmi
Slovenije in OSRS:

Bistvo oboroženih sil je njihovo konstantno pomlajevanje! Vendar zaradi specifičnega odnosa
dosedanje poli ke do SV (demonizacija) to ni zaživelo, upoštevaje majhen rodni prirast v Sloveniji.
Zato v SSN predlagamo ukrepe, ki naj bi povečali zanimanje za službovanje v SV. Navajamo samo
nekaj ukrepov, sta ki se čejo vaših vprašanj.

1. uvedba pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas ob upoštevanju generalnih pokojninskih pogojev
(65 let starostna upokojitev ali upokojitev na podlagi polne delovne dobe).
S pogojem rednih psihofizičnih pregledov pripadnikov SV. Pravilnik o psihofizičnem stanju
pripadnikov SV.

2. Uvedba posebnega plačnega sistema samo za SV. SV bi bila torej izvzeta iz generalnega plačnega
sistema javnih uslužbencev. To omogoči plačevanje pripadnikov na podlagi specifičnega dela, ki ga
ostali zaposleni v javnem sektorju ne opravljajo.

3. Zaradi posebnega plačnega sistema za SV ni potrebe po kolek vni pogodbi.

4. Podpiramo plačilo nadomes l za prisotnost pripadnikov izven rednega delovnega časa, poleg
nadur.

5. Naš predlog je minimalno 10.000 profesionalnih pripadnikov, 5.000 rezervnega sestava ter
čimvečje število vključevanja mladih v prostovoljno vojaštvo.

Lep pozdrav.

Miha Majc, ZOS/SSN

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljam naša vprašanja za vašo kandidatno listo.

V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljam,

s spoštovanjem,
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Gvido Novak

predsednik SVS

Priponke:

Prošnja za sprejem Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSSloV s
predlogom.pdf

1,6 MB

Prošnja za sprejem predloga Uredbe s predlogom.pdf 934 KB

Vprašanja SVS - Gibanja Zedinjena Slovenija - ZSi - pred volitvami.pdf 199 KB
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