
Datum: 24.2.2016

Zavajajoče prikazovanje izplačanih dodatkov za stalno pripravljenost v SV

Na podlagi javno objavljenih podatkov o izplačanih dodatkih v javnem sektorju za mesec december 2015 s

povzemanjem podatkov o izplačilih dodatka za stalno pripravljenost  mediji povzročajo veliko škodo pripadnikom

Slovenske vojske . V SV se napačno z dodatkom za stalno pripravljenost plačuje pripravljenost na delovnem mestu ali

določenem kraju in ne stalna pripravljenost doma, kot to velja za druge javne uslužbence.  Ne drži podatek, da je bilo

3.459 pripadnikov SV v mesecu novembru stalno pripravljenih doma, oni so bili pripravljeni uniformirani v službi, na

delovnem mestu ali določenem kraju.  Pozivamo medije, da povzročeno škodo pripadnikom SV  popravijo, saj izpade,

da smo v SV najbolje plačani, kot g. Mramor in ostali, ki so si dodatek za stalno pripravljenost izplačevali nezakonito in

OSTALI NEKAZNOVANI. Pri pripadnikih SV gre za plačila, ki bi morala biti ovrednotena drugače kot stalna

pripravljenost doma, kot je SVS o tem že večkrat pojasnjeval, a socialnega dialoga s SVS za pripadnike SV ni in zato

se ta načrtna neurejenost še ni rešila od uvedbe nepoštenega enotnega plačnega sistema leta 2008.

Mediji ste o opisanem bili že večkrat obveščeni ob vsaki od objav, ki so zbrane v povezavi: Plačilo pripravljenosti

Opozarjanje SVS in njegovo aktivno delovanje za rešitev nepoštenega plačevanja pripadnikov SV se vleče že od leta

2012, prva objava o tem s popolnoma enakimi vsebinami kot se ukvarjamo še sedaj je na STA in MMC RTV SLO bila

15. novembra 2012, v povezavi:

15.11.2012   STA: Sindikat vojakov Slovenije s tožbo od države zahteva izplačilo nadur

15.11.2012   MMC RTV SLO: Sindikat vojakov zahteva 30 milijonov za nadure

NI potrebe, da tudi mediji delujete kot Ministrstvo za javno upravo v škodo vojakov in zato vas prosimo, da javnost

obveščate o dejanskem stanju, kot vas nenehno obveščamo in ne na podlagi zavajajočih podatkov o plačevanju stalne

pripravljenosti v SV. Ponovno navajamo, pripadniki SVS so plačani napačno , saj so z dodatkom za stalno

pripravljenost plačani za čas v službi  in ne doma,  zato ni prav , da se v javnosti kot včeraj prikazuje, kako

so največ dodatkov za stalno pripravljenost doma prejeli vojaki, v povezavi:

23.02.2016   MMC RTV SLO: Največ dodatkov za stalno pripravljenost prejemajo vojaki in policisti
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http://www.sindikatvojakov.si/kolektivni-spori/nadure-za-20-ure/
https://www.sta.si/1821428/sindikat-vojakov-slovenije-s-tozbo-od-drzave-zahteva-izplacilo-nadur
http://www.rtvslo.si/slovenija/sindikat-vojakov-zahteva-30-milijonov-za-nadure/295902
http://www.rtvslo.si/slovenija/najvec-dodatkov-za-stalno-pripravljenost-prejemajo-vojaki-in-policisti/386535
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