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Sindikat vojakov Slovenije od danes ponovno s pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje

Danes, 11. junija 2020 sta državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Uroš Lampret in predsednik
Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak podpisala novo Pogodbo o zagotavljanju pogojev za
delovanje Sindikata vojakov Slovenije. Tako je ?lanom sindikata ponovno priznana ustavna pravica do
enakopravnega obravnavanja in izpolnjena zakonska obveznost delodajalca. S podpisom nove
enakovredne pogodbe odpovedani je sindikatu storjena krivica odpravljena.

Prav tako je dosežen dogovor o nadaljevanju korektnega socialnega dialoga med MORS in SVS, ki je v
zadnjem letu dni povsem zamrl. Minister za obrambo mag. Matej Tonin s svojimi sodelavci najavlja
velike spremembe in korake naprej pri zagotavljanju pravic pripadnikov SV in izkazuje veliko skrb za
pripadnike, ki jim zakonske dolo?be po 45. letu starosti niso naklonjene. Vse cilje, ki si jih je ministrstvo
zadalo, v celoti podpiramo in danes smo državnemu sekretarju predali videnje potrebnih ukrepov ter
rešitev za vnaprej in odpravo v preteklosti storjenih napak, vse za izboljšanje kadrovske slike v SV.

Veliko stvari v socialnem dialogu s SVS je že bilo pred rešitvijo, vendar je urejanje zadev zastalo z
odhodom bivšega državnega sekretarja dr. Klemna Grošlja in odpovedjo pogodbe sindikatu pred enim
letom. Upamo, da bomo skupaj s sedanjo ekipo MORS uspeli in našli rešitve za odpravo vseh anomalij
ter izboljšanje položaja pripadnikov SV.

Podpis pogodbe in zagotavljanje SVS-ju enakih pogojev za delovanje, kot drugim sindikatom na
obrambnem podro?ju, razumemo kot ministrovo iskreno skrb za varovanje pravne države, spoštovanje
SV in njenih pripadnikov ter zavedanje odgovornosti, ki jo kot minister za obrambo ima. Kljub temu, da
je njegovo osebno mnenje nenaklonjeno sindikatom v vojski in jih po njegovem ne bi smelo biti, je
zmogel zanemariti lastne interese in s tem spoštovati pravni red RS. ?e bo takšno pokon?no držo
pokazal tudi pri reševanju problematike pripadnikov SV, lahko pri?akujemo pozitivne rezultate in boljše
?ase za SV.

V SVS se veselimo sodelovanja z vodstvom MORS in upamo, da bodo rezultate tega sodelovanja
pozitivno ob?utili predvsem pripadniki SV in MORS.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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