Datum: 2.10.2013
Izstop iz v Slovenski vojski delujočih sindikatov preko Sindikata vojakov Slovenije in Službe za računovodstvo
Ministrstva za obrambo
Od meseca oktobra se lahko člani SVS izčlanijo iz drugih sindikatov, ki delujejo v Slovenski vojski, preko Službe za
računovodstvo Ministrstva za obrambo in SVS. To možnost smo v SVS uredili
zaradi nenehnih težav pri
izčlanjevanju iz Sindikata ministrstva za obrambo , katerega člani niso mogli izstopiti zaradi raznih izgovorov tudi
po več kot leto dni. Takšno zadrževanje članov proti njihovi volji ne bo več možno.
V SVS smo že dlje časa spremljali onemogočanje izčlanjevanja iz Sindikata ministrstva za obrambo - SMO z raznimi
izgovori predstavnikov SMO. Njihovim članom so v SMO pojasnjevali, da niso dali izstopne izjave pravi osebi, da sam
postopek izstopa lahko traja tudi po več mesecev, da ni izstopna izjava prava ipd., samo izstopno izjavo pa skrivajo oz.
ni dostopna. Njihovi člani so celo pošiljali izstopne izjave na sedež SMO na naslovu Dalmatinova 4, od koder so se
priporočene pošiljke vračale v žigom, da naslovnik ne obstaja. Enim pripadnikom je bilo celo jasno povedano, da jih ne
bodo izčlanili iz SMO, ker jim tako nič ne more... v SVS smo poslušali tudi zgodbe o grožnjah v navezi SMO s
poveljujočimi v enotah, da v kolikor bo posameznik izstopil iz SMO bo premeščen v drugo enoto ipd..
V SVS smo se odločili, da to prekinemo in o tem
obvestili ministra za obrambo Romana Jakiča , ki pa ni storil
ničesar. V mesecu septembru smo ureditev tega zahtevali od Službe za računovodstvo Ministrstva za obrambo, katere
oddelek za obračun plač izjav o preklicu pooblastila za odtegovanje članarine za SMO ni upoštevala in jih je pošiljal
SMO-ju, ki pa njihovih članov zopet ni izčlanil in tako posamezniki so in eni še vedno nemočni plačujejo članarino
SMO-ju proti njihovi volji . Zahteva z obrazložitvijo SVS-ja Službi za računovodstvo je izvirna objavljena v povezavi
spodaj.
Služba za računovodstvo je v septembru pridobila Mnenje Pravne službe Ministrstva za obrambo , ki je jasno in
pravi, da je Ministrstvo za obrambo dolžno upoštevati izjave o preklicu pooblastila za odtegovanje članarine za sindikat
zaposlenega in nemudoma oz. takoj ko je to mogoče prenehati z odtegovanjem članarine od plače zaposlenega ter o tem
obvestiti sindikat. V skladu z pravnim mnenjem bo po zagotovilih vodje Služba za računovodstvo v bodoče tudi
ravnala, SVS pa bo preverjal izvedbo prekinitev odtegovanja članarine. V Službi za računovodstvo so tudi zadovoljni,
da se je to vprašanje rešilo s pridobljenim pravnim mnenjem in sedaj vedo kako postopati, saj si tudi oni želijo imeti
korektne odnose z zaposlenimi in sindikati.
Zato SVS poziva vse svoje člane in tiste pripadnike Slovenske vojske, ki so se želeli včlaniti v SVS pa se niso, ker se
iz SMO-ja niso mogli izčlaniti, da v povezavi spodaj objavljen preklic pooblastila izpolnijo in priložijo
izstopno izjavo z datumom, ko so izjavo jo podali SMO-ju oz. so jo želeli podati, pa je niso ker so vedeli, da jim izstop
ne bo omogočen, ter oboje dostavijo na naslov SVS-ja . Datum na izstopni izjavi naj bo starejši od dveh mesecev,
od takrat ko ste prvič podali izstopno izjavo SMO-ju pa ni bila upoštevana oz. od takrat, ko ste se odločili za izstop iz
SMO-ja.
Nekdo iz SVS-ja bo v bodoče mesečno osebno odnašal vodji Službe za računovodstvo ministrstva zbrane preklice
pooblastil članov za odtegovanje članarine drugim sindikatom s priloženo izstopno izjavo. V tekočem mesecu bodo
posredovane izjave o preklicu pooblastila upoštevane že pri plači za naslednji mesec, če bodo v tekočem mesecu
dostavljene na naslov SVS-ja do 10. v mesecu (primer: v SVS prejeta izjava do 10. oktobra, pri plači 4. novembra ne bo
več odtegljaja od plače).
Ker na spletni strani SMO-ja nikjer ni njihove izstopne izjave jo objavljamo na naši spletni strani v povezavi spodaj.
Izstopna izjava SVOZ-a - Sindikata vojske, obrambe in zaščite je dosegljiva na njihovi spletni strani že ves čas in v
SVOZ-u tudi ves čas spoštujejo svobodo včlanjevanja in izčlanjevanja, kot jo spoštujejo v Sindikatu pilotov ministrstva
za obrambo in Sindikatu vojakov Slovenije. V kolikor je kdo naletel na opisane težave ob izčlanitvi tudi pri SVOZ-u,
lahko enako postopa po zgornjih navodilih.
Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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PRILOGA 1: Preklic pooblastila MORS-u za odtegovanje sindikalne članarine od moje plače
PRILOGA 2: Izstopna izjava SMO
PRILOGA 3: Zahteva SVS in predlog Ministrstvu za obrambo glede izčlanjevanja iz SMO
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