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Vlada Mira Cerarja mora oditi, ker ji ni mar za vojake
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Na včerajšnji skupni seji Odbora za obrambo in Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, sklicani na

predlog SVS o diskriminaciji pripadnikov Slovenske vojske drugorazrednih državljanov je poslanka

koalicijske SMC Erika Dekleva pred glasovanjem pojasnila stališče SMC iz katerega jasno izhaja, da 

najmočnejši koalicijski stranki ni mar za vojake . Minister Koprivnikar se je na seji zopet ponovil kako ne more

posegati v sindikalno stran med pogajanji, kar ga ni nihče vprašal. Na vprašanje, zakaj je izločil sindikate

Konfederacije slovenskih sindikatov in s tem tudi SVS s podpisom poslovnika z le dvema pogajalskima skupinama

ob zavedanju, da obstaja tudi tretja, ter na vprašanje zakaj s sindikati te skupine ne usklajuje ničesar pa ni odgovoril

. Na pojasnila o legitimnih zahtevah ter ignorantski vladi  predstavnika več sindikatov obrambnega področja se

nihče iz vlade sploh ni odzval , kot da so želeli potrditi razloge za sklic seje in pripadnikom Slovenske vojske dali

jasno vedeti, da so drugorazredni državljani . Sindikati so označili pripadnike Slovenske vojske za 

profesionalne sodobne sužnje . V Slovenski vojski zaposleni, združeni v sindikatu imamo tega dovolj, ta vlada

mora oditi, ker ji ni mar za vojake. 

Posnetek seje  na TV SLO 3 , v povezavi:  SKUPNA SEJA ODBORA ZA OBRAMBO IN KOMISIJE ZA

PETICIJE

Predstavniki Ministrstva za obrambo so na skupni seji zanikali skoraj vse očitke SVS z že slišanimi frazami brez tehtnih

obrazložitev. V eni zadevi, za katero niso pristojni, pa so se s SVS strinjali in vroči kostanj o plačevanju vojakov takoj

predali g. Koprivnikarju. Plačevanju vojakov s 70 centi na uro za pripravljenost na delovnem mestu ali določenem

kraju, kot dobijo plačano drugi javni uslužbenci doma za stalno pripravljenost, za kar pa smo od g. Koprivnikarja zopet

slišali, da se bo o plačilu pripadnikov Slovenske vojske vlada pogajala z vsemi sindikati javnega sektorja, seveda

brez SVS . Torej bo vlada o naših plačah in vrednotenju našega dela zopet sklepala kupčije brez obrambnih

sindikatov, z učitelji in drugimi javnimi uslužbenci kot že mnogokrat.

Predlogi SVS, povzeti in dopolnjeni v predlogih sklepov Odbora in Komisije za glasovanje na seji so zajemali le 6

priporočil o proučitvi situacije  in iskanju rešitev v 6 sklepih, a jih koalicijske stranke s SMC na čelu niso podprle ,

predlogi sklepov so v povezavi spodaj. Torej obstoječi koaliciji, vsaj najmočnejši stranki SMC ni v interesu niti to,

da bi se vlada seznanila z razmerami v Slovenski vojski . Naš namen je bil predstaviti neprimerne in zastarele

zakonske rešitve, ki ne omogočajo več obvladovanja situacije v kateri smo. Prosili smo poslance, da predlagajo vladi,

da samo prouči možnosti za izboljšanje stanja in statusa  pripadnikov Slovenske vojske a sta Odbor za obrambo in

Komisija za peticije in človekove pravice to našo prošnjo zavrnila.  

Situacija v državi je preresna za eksperimentiranje s pripadniki Slovenske vojske in tako s splošno varnostjo. 

V SVS menimo, da je nastopil trenutek, ko mora vlada resno razmisliti o nadaljevanju svojega dela . Menimo, da

bi vlada morala ugotoviti, da ne obvladuje več zaostrenih razmer , saj se v Slovenski vojski iz dneva v dan razmere le

slabšajo, a s poglabljanjem migrantke krize in povečevanjem nalog ter policijskimi pooblastili bi se morale glede

spoštovanja delovnopravnih zadev izboljševati. V SVS ocenjujemo, da se razmere v Slovenski vojski iz dneva v dan

le slabšajo in s takšno prakso je potrebno končati! Naj opomnimo samo na dve opozorjeni zadevi v preteklem tednu ,

da vojaki nimajo ustrezne prehrane ob zeleni meji zaradi česar je SVS več dni prepričeval odgovorne, da to ni v redu

in na koncu smo v SVS bili prisiljeni v to, da na ta problem tudi javno opozorimo, ker se ni spremenilo nič in enako je 

še danes.  Druga opozorjena zadeva pa je novo zaposlovanje vojakov starejših od 45 let  v letu 2016, medtem ko se

stalno sestavo iz razloga zakonske omejitve še zmožnosti dela na obrambnem področju po 45 letu odpušča. Tudi tukaj

se ni spremenilo nič in v Slovenki vojski imamo redno zaposlenih še vedno več deset krepko starejših vojakov od

45 let. 

Od medijev je o seji poročala le NOVA24TV v prispevku: Tako slovenska vlada ignorira otroke slovenskih vojakov

Posnetek skupne seje Odbora za obrambo in Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti si lahko

ogledate s klikom na sliko:

Iz nam nepoznanih razlogov včeraj ni bilo prenosa seje v živo, po poizvedovanju zakaj v SVS odgovora RTV

SLO nismo prejeli. Niti posnetka še ni v arhivu TV SLO 3. Včerajšnja vzporedna seja Odbora za zdravstvo je

bila prenašana v živo in tudi posnetek je bil v arhivu objavljen takoj po seji.

Takoj ko bo posnetek objavljen, bomo objavili povezavo nanj.

Vsi z možnostjo časovnega zamika na televiziji pa si posnetek seje lahko pogledate na SLO 3 v času 26.2. med

22:30 in 00:30 uro. 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174390930
http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174390930
http://nova24tv.si/slovenija/tako-slovenska-vlada-ignorira-otroke-slovenskih-vojakov/
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