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Zaposlovanja vojakov po 45. letu v drugih državnih organih ni možno izvajati

V SVS smo prejeli odgovor Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za pravosodje, v povezavi spodaj, iz katerih

izhaja, da bi bilo  prezaposlovanje vojakov v okviru državne uprave ob dopolnjenem 45. letu starosti nezakonito .

Na podlagi tretjega odstavka 93. člena Zakona o obrambi je SVS nedavno, v povezavi: 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, poskušal doseči sistemsko ureditev prezaposlovanja vojakov ob doseženem 45.

letu starosti v okviru državne uprave, v poklicih policist in pravosodni policist. Izkazalo se je, da je pravica vojakov

do prezaposlovanja ob dopolnjenem 45. letu starosti vojakom le pesek v oči, saj  določb obrambnega zakona o tej

pravici ni možno izvajati , ker bi to bilo nezakonito. Ministrica Andreja Katič in predstavniki Ministrstvo za obrambo

javno pojasnjujejo, kako je za vojake po 45. letu starosti dobro poskrbljeno z eno od pravic do prerazporejanja v okviru

državne uprave. V SVS smo vedeli, da se to dejansko ne izvaja in zato smo sami poskusili vzpostaviti sistemske rešitve

za izvajanje te pravice vojakov. Izkazalo se je, da so  pojasnjevanja ministrice le pesek v oči vojakom . V SVS se

sprašujemo ali ministrica po treh letih ministrovanja sploh ve o čem govori, ko pojasnjuje, kako dobro je poskrbljeno za

vojake s prezaposlovanjem. Na tem področju kljub zakonski podlagi ni bilo do sedaj narejenega nič!

Tretji odstavek 93. člena Zakona o obrambi:

                

Položaj vojakov pred 45. letom starosti je še slabši, kot izgleda na prvi pogled. Po prijavi vojaka na javni razpis za

policista ali pravosodnega policista, bi v primeru, da je vojak izbran, moralo priti do predčasne prekinitve pogodbe o

zaposlitvi za določen čas z Ministrstvom za obrambo. Vojaki se zato na javne razpise ne prijavljajo, kot se predlaga v

objavljenih odgovorih SVS-ju spodaj, ker bi po tem, ko bi bili izbrani kot primerni za policista ali pravosodnega

policista, morali prekiniti pogodbo o zaposlitvi. Zaradi prekitve pogodbe o zaposlitvi pa bi vojak moral vrniti nagrado,

ki jo je prejel ob podpisu pogodbe o zaposlitvi, in stroške vojaškega usposabljanja.

S poskusom iskanja sistemske rešitve za prezaposlovanje vojakov po 45. letu starosti smo v SVS ugotovili, da to glede

na prejete odgovore ministrstev zaenkrat ni možno. Naj spomnimo, ko se določeni pripadniki Slovenske vojske niso

odpovedali dvojnemu državljanstvu, so jih premestili na Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij (za paznike v

zaporih), torej če je volja, gre vse. Tudi za vojake po 45. letu starosti bi se lahko poskrbelo s prezaposlovanjem na

delovna mesta policistov ali pravosodnih policistov, kot jim daje pravico Zakon o obrambi, samo Ministrstvo za

obrambo, bi za to moralo narediti več, saj Ministrstvo za notranje zadeve sistemskim rešitvam za prezaposlovanje

vojakov k njim ne nasprotuje.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Odgovor SVS Ministrstva za notranje zadeve o prezaposlovanju vojakov po 45 letu starosti

PRILOGA 2: Odgovor SVS Ministrstva za pravosodje o prezaposlovanju vojakov po 45 letu starosti
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ZObr - 93. člen - pravica do razporeditve v drugem državnem organu
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