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Zagotavljanje pravne pomoči članom SVS in obvestilo o ukinitvi obveščanja SVS-ju na internem spletu

Ministrstva za obrambo

Z letom 2017 je člane SVS začel zastopati nov odvetnik Mitja Pukšič. Prve tri mesece se je urejalo nadaljevanje

zastopanja članov s preklici pooblastil staremu odvetniku in prenosom spisov k novemu odvetniku za nemoteno

nadaljevanje zastopanja. Vzporedno se je  od oktobra lanskega leta vzpostavljala Pravna služba KSS , ki od novega

leta zagotavlja pravno pomoč članom SVS ter drugim sindikatom v KSS. SVS svojim članom nudi pravno zaščito po

naslednjem: Pravna zaščita , Pravna služba KSS, katere največji sindikat za zastopanje je SVS, pa je organizirana in

deluje, kot je obrazloženo v povezavi Pravna služba KSS.

Od meseca avgusta je  SVS-ju na internem spletu onemogočeno pošiljanje e-poštnih sporočil na več naslovov , zato

o objavah na podstrani Sindikat vojakov Slovenije internega spleta Ministrstva za obrambo člani  ne prejemajo več

e-poštnih sporočil o objavah novic SVS. Do prepovedi je prišlo  zaradi obveščanja kabineta obrambne ministrice s

strani Sindikata ministrstva za obrambo - SMO , kot izhaja iz dopisa v povezavi spodaj. V SVS menimo, da nam je

delodajalec, kot reprezentativnemu sindikatu v dejavnosti in pri delodajalcu,  dolžan omogočati učinkovito obveščanje

vseh zaposlenih  o stvareh, ki so pomembne za vse zaposlene in ne samo svojih članov, saj  reprezentativen sindikat

zastopa vse zaposlene na področju reprezentativnosti . V SVS bomo s kabinetom ministrstva poskusili doseči, da se

nam ponovno omogoči množično obveščanje, kot smo to lahko počeli, preden je SMO o tem obveščal kabinet

ministrstva. V kolikor dogovor ne bo možen  v SVS razmišljamo o tožbi , saj predpisi jasno določajo dolžnost

delodajalca, da zagotavlja sindikatu vse potrebno za učinkovito delovanje. Zaradi opisanega  vabimo vse zaposlene na

Ministrstvu za obrambo, da občasno sami preverijo objavljeno na internih spletnih straneh Sindikata vojakov

Slovenije.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Ukinitev obveščanja zaposlenih z uporabo e-pošte SVS-ju na internem spletu MO zaradi opozarjanj

SMO
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http://www.sindikatvojakov.si/pravna-zascita/
http://www.sindikatvojakov.si/pravna-zascita/pravna-sluzba-kss/
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