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Žalostni in razočarani vojaki ob gledanju nasmejanih gasilcev

Medtem ko gasilci z Andrejo Katič uspešno urejajo svoje plače ( v povezavi ) mimo enotnega plačnega sistema, so

vojaki žalostni in razočarani ob gledanju nasmejanih gasilcev. Obrambno ministrstvo ni delodajalec poklicnim gasilcem

a obrambna ministrica vseeno z gasilci podpisuje kolektivno pogodbo, vlada pa je že lani julija zopet enostransko

določila vojaške plače najmanj ugodno v celotnem javnem sektorju, tudi nad 26. plačnim razredom za katere v drugih

resorjih potekajo pogajanja od oktobra in to kljub pisno dani zavezi ministra Borisa Koprivnikarja, da se bo vojaška

uredba z obrambnimi sindikati usklajevala vzporedno s pogajanji za odpravo anomalij v drugih dejavnostih. In medtem

ko vlada odpravlja anomalije pri drugih poklicih, to vztrajno zavrača pri vojaških poklicih, z novo Uredbo o umestitvi v

plačne razrede pa je dodatno povzročila nove anomalije pri pripadnikih SV.

Sindikat vojakov Slovenije je že novembra predsedniku vlade Miru Cerarju poslal zahtevo za odpravo novonastalih

anomalij, več v povezavi: Zahteva Sindikata vojakov Slovenije za odpravo na novo nastale anomalije v okviru

odprave anomalij enotnega plačnega sistema v javnem sektorju .  Medtem ko dvigujejo plače mimo enotnega

plačnega sistema za policiste, zdravnike, direktorje in ravnatelje ter nazadnje gasilce, od predsednika vlade do danes

nismo prejeli niti odgovora na našo zahtevo k odpravi novih anomalij.

Na podlagi odzivov pripadnikov Slovenke vojske se v Sindikatu vojakov Slovenije bojimo, da bo v kratkem prišlo do še

bolj množičnih odhodov vojakov iz Slovenske vojske. Vlada RS pa se ne trudi, da bi to preprečila, ampak celo izgleda,

da ji je vseeno. Vse to pa si lahko dovoli, ker je vojakom prepovedano stavkati. Glede na politiko Vlade RS, ki jo ta

vodi do pripadnikov Slovenske vojske, kmalu ne bo več niti takšnih pozivov, kot je današnji, saj enostavno ne bo

vojakov, ki bi še opozarjali na nevzdržno stanje. Zaradi prepovedi stavke vojaškim osebam, medtem ko drugi sindikati

množično napovedujejo stavke, v našem sindikatu ne smemo pozivati k stavki. Lahko le zahtevamo, opozarjamo in

pozivamo, to je pa tudi vse. Mnogo upov pripadnikov je ugasnilo tudi ob prvi predstavitvi predloga novega obrambnega

zakona v Državnem zboru, ki je milo rečeno glede na videno in razpravo slab in zato verjetno ne bo sprejet v času

ministrovanja Andreje Katič.

Ponovno pozivamo vse odgovorne, predvsem politike , da nemudoma pristopijo k urejanju statusnih razmer

pripadnikov Slovenske vojske, saj se nam lahko zgodi, da vojakov ne bomo imeli, ko jih bomo najbolj

potrebovali.

Pripadnike Slovenske vojske pa pozivamo k strpnosti in razumevanju situacije, v kateri se je znašel Sindikat vojakov

Slovenije. Kot zapisano bomo še naprej opozarjali, pozivali in zahtevali z vsemi legitimnimi sredstvi in pri tem ne

izključujemo protestnih shodov. Zaradi domoljubja in pripadnosti Slovenski vojski in Republiki Sloveniji pa vsem

pripadnikom sporočamo, da ne bomo obupali, pa čeprav bi nas eni radi neustavno ukinili, vztrajali bomo do odprave

anomalij (starih in novih) in ureditve plač najmanj  do primerljivih z ostalimi enakovrednimi poklici.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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