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Pridobivanje mnenj Ministrstva za obrambo o ugovorih in zahtevah pripadnikov Slovenske vojske ter očitek

SVS o neresničnih navedbah v odgovorih pripadnikom

Od meseca aprila, ko je SVS reprezentativen nismo prejeli niti enega ugovora ali zahteve za varstvo pravic pripadnikov

Slovenske vojske v mnenje.

Zakon o obrambi v 5. odstavku 100.a člena za ugovore in zahteve za varstvo pravic določa:

" O zahtevi oziroma ugovoru odloči minister oziroma pooblaščena oseba, ki mora pred odločitvijo zahtevati mnenje

reprezentativnega sindikata, ki pa ni obvezujoče za odločitev. "

Ministrstvo za obrambo v času od aprila v vseh odgovorih na ugovore in zahteve pripadnikom Slovenske vojske navaja,

da je v mnenje ugovor oz. zahteva bila posredovana reprezentativnim sindikatom, ter, da ti v danem roku niso podali

mnenja.

Za SVS te navedbe Ministrstva za obrambo ne držijo , saj nismo prejeli še nobenega ugovora ali zahteve za varstvo

pravic v mnenje. V kolikor bi dobivali ugovore in zahteve v mnenje, bi se SVS do njih opredelili. Glede na to, da so v

SVS mnogi člani tudi v drugih sindikatih ugotavljamo, da  očitno  v drugih sindikatih mnenj ne podajajo . Ob tem je

pomembno to, da mora delodajalec mnenje reprezentativnega sindikata  upoštevati, v kolikor ga ne upošteva, pa mora v

odgovoru pripadniku utemeljiti razloge neupoštevanje mnenja reprezentativnega sindikata. Torej mnenja

reprezentativnih sindikatov niso "brez veze" , kot nekateri menijo, in lahko odločilno vplivajo na sprejeto odločitev.

Zato v SVS ne razumemo zakaj drugi sindikati ne podajajo mnenj na ugovore in zahteve njihovih članov, v SVS jih

vsekakor bomo.

Nekaj mesecev smo v SVS menili, da bo Ministrstvo samo začelo spoštovati zakonska določila o pridobivanju mnenj

reprezentativnih sindikatov, a se to ni zgodilo.

Zaradi opisanega, smo Ministrstvo za obrambo z dopisom (v povezavi spodaj, brez prilog) opozorili na nedopustno in

nezakonito prakso, na kar so se pozitivno odzvali. Po poslanem dopisu smo naslednji dan prejeli 10 ugovorov oz. zahtev

za varstvo pravic pripadnikov Slovenske vojske, na katere bomo v danem roku za člane SVS podali mnenje.

Člane SVS pozivamo , da so v bodoče pozorni in nas nemudoma obvestijo o prejetem odgovoru ministrstva, v

katerem bo navedeno, da reprezentativni sindikati niso podali mnenja v danem roku, ker bomo ponovno ukrepali zaradi

nezakonite in nedopustne prakse.

Ko bo mnenje SVS poslano za člana SVS Ministrstvu za obrambo, bo ta član o njem tudi obveščen oz. mu bo 

kopija poslana v vednost . V kolikor v SVS še nimamo vašega e-poštnega naslova ali niste prepričani, da ga imamo,

nam ga ob podani zahtevi za varstvo pravic ali ugovora prosim posredujte in nas ob tem opozorite na podano vlogo.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Pridobivanje mnenj reprezentativnega sindikata in navajanje neresnic
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