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Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
mag. Matej Tonin, minister

Poziv k sprejemu jasnih meril in kriterijev za plačilo pripadnikov Slovenske vojske
v času epidemije ter obveščanju

Spoštovani minister g. mag. Matej Tonin.
Sindikat vojakov Slovenije vas poziva k sprejemu jasnih meril in kriterijev za plačilo pripadnikov
Slovenske vojske v času epidemije. Pozivamo vas tudi, da nas o sprejetih merilih in kriterijih obveščate,
da obvestimo naše članice in člane ter pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, saj uradne informacije
do vojakov mnogokrat ne pridejo popolne in pravočasno.
Na nas se obračajo mnoge pripadnice in pripadniki Slovenske vojske z vprašanji o plačilu za opravljeno
delo v rizičnih razmerah. Konkretno nas sprašujejo, kako je z dodatkom za delo v rizičnih razmerah,
kamor sodi tudi epidemija, ko delajo v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami, ki ga določa
enajsta točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. V sindikatu že sedaj zaznavamo veliko
nezadovoljstvo med pripadniki zaradi pomanjkanja informacij v zvezi z izpostavljenim.
Ta poziv naslavljamo na vas, ker menimo, da mnoge pripadnice in pripadniki Slovenske vojske od
razglasitve epidemije delajo v rizičnih razmerah, še posebej pripadniki Vojaške zdravstvene enote na
izpostavljenih mestih zaradi epidemije in pripadniki na varovanju državne meje, ki so enako izpostavljeni.
Menimo tudi, da je nemudoma potrebno sprejeti jasna navodila o pripadanju omenjenega dodatka ter o
tem čim širše obveščati pripadnike v izogib nejasnostim in nepotrebnega širjenja nezadovoljstva zaradi
slabega informiranja ter morebitnega pristranskega dodeljevanja omenjenega dodatka.
V Sindikatu vojakov Slovenije vemo in smo v to prepričani, da Ministrstvo za obrambo in Generalštab
Slovenke vojske vlagata izjemne napore za zagotovitev potrebnega delovanja Slovenske vojske in za
zaščito pripadnikov v okviru danih zmožnosti. Menimo pa, da je pozvano nujno potrebno urediti čimprej
ne glede na mnoge naloge, zato naš poziv jemljite kot dobronameren v luči preprečitve širjenja
nezadovoljstva med pripadniki.
S spoštovanjem,
Gvido Novak
predsednik
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