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V SVS smo pričeli z urejanjem zaposlitev za vojake po 45 letu, s povpraševanjem na notranjem in pravosodnem

ministrstvu o potrebah za poklica policist in pravosodni policist

SVS je na Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje naslovil dopisa s prošnjo po informacijah o

možnostih prezaposlovanja vojakov ob doseženih 45 letih starosti v Policijo in Upravo za izvrševanje kazenskih

sankcij, kjer je velik kadrovski primankljaj. Policistov in pravosodnih policistov primanjkuje in po naših informacijah

bi oboji bili v svojih vrstah veseli vojakov, ki na obrambnem področju ne morejo več delati zaradi dosežene starosti 45

let.

Za ta korak smo se v SVS odločili, ker smo na informativnih razgovorih z vojaki pred doseženimi 45 leti ugotovili, da

Ministrstvo za obrambo po našem mnenju vojakom krši pravico do razporeditve na ustrezna dela v ministrstvu ali v

drugem državnem organu, ki izhaja iz tretjega odstavka 93. člena Zakona o obrambi. Zraven tega, se za posameznike

uredijo delovna mesta vojaških uslužbencev, za večino pa ne, in to brez vsakršnih meril in kriterijev. Vojaki, ki si

znotraj ministrstva najdejo prosto delovno mesto sami, pa Slovenska vojska ne da soglasja za prerazporeditev v druge

dele ministrstva, tudi vojakom starim 10 mesecev do 45 let. Navedeno izhaja tudi iz spodaj objavljenih slik, narejenih iz

poročila sindikalnega zaupnika SVS o informativnem razgovoru z vojakom na Sektorju za vojaške zadeve.

Menimo, da so vojakom pravice kršene, ker se znotraj ministrstva ali državne uprave aktivno sploh ne išče praznih

delovnih mest, ki bi jih lahko zasedli vojaki. Na prosta delovna mesta, ki bi jih lahko zasedli vojaki, pa se zaposljuje

preko javnih razpisov, vojak 10 mesecev pred 45 letom pa dobi od pristojne službe navodila, da se naj prijavi na javni

razpis.

Z dopisoma v povezavi spodaj želimo vzpodbuditi prezaposlovanje vojakov pred 45 letom v državni upravi, saj ves čas

poslušamo kako primanjkuje policistov in pravosodnih policistov. Kolegi sindikalisti v drugih državnih organih ne

vidijo ovir za zaposlovanje 45 let starih vojakov, zaradi obremenitev policistov in pravosodnih policistov, ki so

posledica kadrovske podhranjenosti pa bi bili zelo veseli 45 let starih bivših vojakov v svojih vrstah.

Z odgovori Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za pravosodje bomo seznanili vse člane SVS, še posebej

vojake.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Vojaki ob doseženem 45. letu starosti_Ministrstvo za notranje zadeve

PRILOGA 2: Vojaki ob doseženem 45. letu starosti_Ministrstvo za pravosodje

Ni interesa za zaposlovanje vojakov znotraj Ministrstva za obrambo
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Do sedaj najdeno le eno delovno mesto v državni upravi za vojaka

Pojasnila majorja pripadniku SV v starosti 10 mesecev pred dopolnitvijo 45 let na informativnem razgovoru

Mnenje sindikalnega zaupnika SVS, prisotnega na informativnem razgovoru v Sekotrju za vojaške zadeve

Ugotovitve sindikalnega zaupnika SVS, prisotnega na informativnem razgovoru v Sekotrju za vojaške zadeve
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