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V Slovenski vojski so pripadnikom ponovno odvzeli že odobren in dodeljen dodatek 19% za mesec dni nazaj, (za

februar), na Ministrstvu za obrambo o tem ne vedo nič, kot niso vedeli nič o decembrskem odvzemu dodatka do

našega javnega opozorila

Kot smo javno opozorili na odvzem že dodeljenega dodatka 19% za mesec december, objava v povezavi:  O sprejeti

Uredbi vlade in odvzemu dodatka 19 % v Odmevih na TV SLO , se je enako zgodilo za mesec februar. Iz že

podpisanih evidenc delovnega časa za mesec februar z dodatkom 19% so pripadnikom SV v zadnjem tednu brez

obrazložitev stornirali dodatek 19% za nazaj. Dodatek je pripadnikom za februar bil dodeljen na podlagi Ukaza

načelnice Generalštaba gen. maj. Alenke Ermenc, ki ga je izdala po javnem opozorilu SVS na retroaktivno jemanje dela

plač, z veljavo do meseca marca. Potem ko je SVS od članov dobljene informacije preveril na Ministrstvu za obrambo,

smo prejeli začuden odgovor, da ni bilo tako dogovorjeno z Generalštabom. Med ministrstvom in generalštabom je bilo

dogovorjeno, tudi SVS-ju je bilo tako obrazloženo, da je po našem opozorilu (v Odmevih) v začetku januarja, načelnica

Generalštaba izdala Ukaz z veljavo do marca, po katerem se je v decembru odvzet dodatek vrnil pripadnikom

Slovenske vojske, torej so do njega upravičeni vsi pripadniki kot od meseca julija 2018 (po Ukazu bivšega načelnika

generalmajorja Alana Gederja) do 28. februarja.

V SVS menimo, da Ministrstvo za obrambo nima nadzora nad delovanjem Slovenske vojske in, da se usmeritev ter

navodil v Slovenki vojski ne upošteva oziroma se samovoljno odloča po svoje.

Po javnem opozorilu SVS in posredovanju Ministrstva za obrambo je v decembru za nazaj odvzet dodatek pripadnikom

bil vrnjen in njegovo pripadanje veliki večini (okrog 6.000) se je podaljšalo do meseca marca. Ponoven odvzem dodatka

za februar, za nazaj v preteklem tednu, kljub Ukazu o njegovem pripadanju v mesecu februarju, ni dopustna in SVS

ponovno javno opozarja politike in širšo javnost o nedopustnem ravnanju ter nevzdržnih razmerah v Slovenski

vojski.

V času preigravanj in prerivanj okrog dodatkov vojaki zapuščajo vojsko, novih ni, kako dolgo še in kako daleč bomo

morali priti, da bodo politiki pričeli urejati status pripadnikov Slovenske vojske poklicu primerno.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

Page 1/�1

https://www.sindikatvojakov.si/o-sprejeti-uredbi-vlade-in-odvzemu-dodatka-19-odstotkov-v-odmevih-na-tv-slo/
https://www.sindikatvojakov.si/o-sprejeti-uredbi-vlade-in-odvzemu-dodatka-19-odstotkov-v-odmevih-na-tv-slo/

	Lettre

