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SVS polno podpira gasilce in potrjuje njihove navedbe o zavajanjih vlade, 24ur.com pa pozivamo k razkritju od

MJU prejetih podrobnejših podatkov o plači vojaka 2303,38 EUR

Sindikat vojakov Slovenije polno podpira gasilce  v njihovih prizadevanjih in aktivnostih za odpravo plačnih

nesorazmerij oz. jasneje, pri odpravi krivičnih dogovorov vlade s posameznimi privilegiranimi poklicnimi

skupinami mimo enotnega plačnega sistema in mimo dogovorjenega z vsemi sindikati. Ministrica za javno

upravo Sanja Ajanović Hovnik  na podlagi unikatne, po samo njej znanih izračunih, narejene zavajajoče analize

plač v javnem sektorju grobo zavaja javnost, na njej pa temelji plačna reforma, kar je katastrofa. Vojak v V.

tarifnem razredu bi naj po njenem imel 2303,38 EUR plače, kot smo videli včeraj na 24ur.com (slika spodaj), kar

je čisto zavajanje.

     

24ur.com pozivamo k razkritju od vira, Ministrstva za javno upravo, prejetih podrobnejših podatkov o

plači vojaka 2303,38 EUR.

 

Medtem ko mediji prikazujejo zavajajoče neresnične podatke o plači vojaka, minister za obrambo Marjan Šarec to

le nemo opazuje in ne demantira, ker se nadeja večjemu zaposlovanju vojakov. Povedati bi moral, da je 

plača 2303,38 EUR povprečna izplačana plača vseh zaposlenih v Slovenski vojski, torej vojakov,

podčastnikov, častnikov in generalov ter vojaških uslužbencev. Povedati bi moral tudi, da je začetna bruto plača

vojaka 24. plačni razred, enako kot gasilca, kar je 1.134,27 EUR, torej 69. EUR pod minimalno plačo. Ob 

povprečju mesečne prisotnosti vojaka v službi 250 ur , če bi se štel čas pripravljenosti v delovni čas, pa je

bruto plača vojaka 1.476,89 €, vir postanivojak.si, tudi na sliki:
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https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/o-ministrstvu/sanja-ajanovic-hovnik/
https://postanivojak.si/zelim-se-prijaviti/placa-poklicnega-vojaka/


Če bi novinar primerjal dva različna podatka (razlika je več kot 800 EUR), bi mogoče tudi koga kaj vprašal in

poročal realneje.

O tem, da se čas pripravljenosti, ko je vojak v službi, ne šteje v delovni čas je že razsodilo Sodišče EU in Vrhovno

sodišče RS. Enajst mesecev po sodbah se ni nič spremenilo , Zakon o obrambi v tem delu v nasprotju s pravnim

redom EU še vedno velja in pripravljenost se po njem še vedno ne šteje v delovni čas. SVS pa to kršenje pravnega

reda EU ureja z Evropsko komisijo in javno preko medijev, namesto v socialnem partnerstvu z obrambnim

ministrstvom. V SVS menimo, da je napočil čas, ko bodo tudi vojaki morali na ulice in pred vlado protestirati.
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Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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