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Zakaj so vojaki manj vredni od gasilcev, pravosodnih funkcionarjev, medicinskih sester in pomočnic

vzgojiteljic? Odbor za obrambo bo danes obravnaval proteste gasilcev z ministrom za obrambo Marjanom

Šarcem, SVS-ju pa predstavitev mnenja ni omogočena

Danes se Odbor za obrambo ukvarja z vprašanjem, zakaj so gasilci manj vredni od pravosodnih
funkcionarjev, medicinskih sester in pomo?nic vzgojiteljic, kot zaklju?uje predlagatelj nujne seje v svoji
zahtevi. V Sindikatu vojakov Slovenije se sprašujemo enako. Na izrecno prošnjo SVS-ja predsedniku
Odbora za obrambo, da se nam omogo?i predstavitev mnenja, se predsednik odbora dr. Martin Premk
(bivši pripadnik SV) sploh ni odzval, kar je nezakonito zaradi kršenja poslovnika Državnega zbora.
Prošnja SVS je na povezavi spodaj.
 
Ministrstvo za obrambo in Odbor za obrambo se ukvarjata z gasilci, za vojake pa ni posluha.
Socialnega partnerstva na Ministrstvu za obrambo ni, ne odpravljajo se specifi?ne statusno pla?ne
anomalije v Slovenski vojski, zaradi neimplementirane evropske direktive o delovnem ?asu in
ugotovitev izpred skoraj leta dni v sodbah vrhovnega in evropskega sodiš?a je v tožbah že preko 1.500
pripadnikov Slovenske vojske. Pla?na nesorazmerja, kot jih opisujejo gasilci, veljajo enako tudi za
vojake. Za vojake je vse v mrtvem teku, ni? se ne dogaja za odpravo naštetega, ministrstvo je
seznanjeno z vsem, a ni? ne naredi.
 
Ob vsem tem pa Ministrstvo za javno upravo priliva olje na ogenj z objavami izpla?anih pla?, namesto
osnovnih pla? primerljivih poklicev. Izpla?ane pla?e vojakom so odraz zahtevnosti poklica oz. pogojev
dela in kadrovske podhranjenosti, ker morajo vojaki mese?no opraviti skoraj dvojni polni delovni ?as (v
povpre?ju 250 ur, skoraj polovica ?asa v službi se jim ne šteje v delovni ?as), kljub 40 urnemu
tedenskemu delovniku.
 
Ministrstvo za obrambo je registrirano za opravljanje dejavnosti "obramba" in nobene druge, skupaj z
Odborom za obrambo pa se ukvarja z gasilci, ki sodijo pod lokalno samoupravo, kot ob?inski redarji in
je njihovo resorno ministrstvo, Ministrstvo za javno upravo. Navedeno izhaja iz priloženeg (na
povezavah in slikah spodaj), kjer je predvsem pomembna dejavnost, ki jo izvajajo gasilci, dejavnost
84.250 Zaš?ita in reševanje pri požarih in nesre?ah, kar pa ne sodi v dejavnost obramba in je
samostojna dejavnost, ki po klasifikaciji dejavnosti sodi v resor javne uprave, natan?neje lokalne
samouprave, kot ob?inski redarji. V klasifikaciji dejavnosti je posebej navedeno in poudarjeno, da
dejavnost zagotavljanja potrebš?in za nujno pomo? ob naravnih nesre?ah ne sodi v obrambo!
 
Zakon o prepre?evanju dela in zaposlovanja na ?rno (ZPDZC-1) v 3. ?lenu dolo?a in pravnim osebam
prepoveduje opravljanje dejavnosti za opravljanje katere niso registrirane. Ker Ministrstvo za obrambo
opravlja dejavnost, za katero ni registrirano in se z vojaki ne ukvarja, se v Sindikati vojakov Slovenije
sprašujemo, ali gre pri tem za delo na ?rno!
 

Ministrstvo za obrambo in Odbor za obrambo se ukvarjata z gasilci, namesto z vojaki. Vojaki pa se za
svoje pravice borijo na delovnih sodiš?ih, namesto da bi se pripravljali za obrambo Republike Slovenije.
Vse skupaj pa si MJU, MORS in Odbor za obrambo lahko privoš?ijo, ker vojaki ne smemo stavkati, oz.
niti zagroziti s stavko. SVS kot reprezentativen sindikat v vojaških poklicih in obrambi, predstavnik zaposlenih

v Slovenski vojski, ne sme niti predstaviti svojega mnenja in izraziti podpore gasilcem.

Dodatno objavljamo še zahvalo predsedniku Odbora za obrambo dr. Martinu Premku za odgovor na našo prošnjo,

na povezavi:

 

Zahvala Sindikata vojakov Slovenije za odgovor na našo prošnjo
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https://www.sindikatvojakov.si/slike/files/zakaj-so-vojaki-manj-vredni-od-gasilcev-pravosodnih-funkcionarjev-medicinskih-sester-in-pomocnic-vzgojiteljic-odbor-za-obrambo-bo-danes-obravnaval-proteste-gasilcev-z-ministrom-za-obrambo-marjanom-sar-125.pdf


Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Vir, SPOT - Slovenska poslovna točka, dejavnost Obramba

PRILOGA 2: Vir, SPOT - Slovenska poslovna točka, dejavnost Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

PRILOGA 3: Vir, AJPES - Elektronski poslovni register, MORS

PRILOGA 4: Odgovor predsednika Odbora za obrambo na prošnjo SVS za predstavitev mnenja in podpore gasilcem

PRILOGA 5: Za tisk in oglasne table_Novica SVS z dne 28. februarja 2023

PRILOGA 6: Zahvala Sindikata vojakov Slovenije za odgovor na našo prošnjo

Vir, Statistični urad RS, Standardna klasifikacija dejavnosti, dejavnost Obramba

Vir, Statistični urad RS, Standardna klasifikacija dejavnosti, dejavnost Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
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Vir, AJPES - Elektronski poslovni register, MORS
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