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Ministrstvo za obrambo
Roman Jakič, minister

Zadeva: Pridobivanje mnenj reprezentativnega sindikata po 100. a členu ZObr
in navajanje neresničnih podatkov v individualnih aktih

Zveza: Dopis SVS št. MO5/2013-6 z dne 6. 5. 2013 in 5. odstavek 100. a člena ZObr

Spoštovani minister,

Zakon o obrambi v 5. odstavku 100. a člena določa, da o zahtevi oziroma ugovoru, ki ga podajajo
pripadniki Slovenske vojske odloči minister oziroma pooblaščena oseba, ki mora pred odločitvijo
zahtevati mnenje reprezentativnega sindikata, ki pa ni obvezujoče za odločitev.

Sindikat vojakov Slovenije je reprezentativen sindikat o čemer ste bili korektno obveščeni v
mesecu maju z dopisom navedenim v zvezi.

Želimo vas opozoriti, da na Ministrstvu za obrambo določenega v 5. odstavku 100. a člena v odnosu
do Sindikata vojakov Slovenije ne spoštujete in v odgovorih na zahteve in ugovore navajate
neresnične podatke.

Od mnogih naših članov smo v obdobju od meseca maja do danes prejeli individualne akte v
katerih je bilo odločeno o njihovih zahtevah ali ugovorih in v vsakem je v 2. točki obrazložitve
navedeno, da je ugovor oz. zahteva bila posredovana v mnenje reprezentativnim sindikatom
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki svojega mnenja v predvidenem roku niso podali.
Za dva pripadnika, ki sta nedavno prejela omenjeni odgovor kot jih opisujemo vam prilagamo.

V Sindikatu vojakov Slovenije nismo do danes prejeli niti enega ugovora ali zahteve pripadnikov
Slovenske vojske v mnenje, kot navajate v odgovorih. Kot že rečeno, pa smo prejeli mnogo
odgovorov Ministrstva za obrambo z neresničnimi navedbami v drugi točki obrazložitev.

Zahtevamo, da določila 5. odstavka 100. a člena zakona o obrambi spoštujete v celoti in, da ne
zavajate članov SVS z neresničnimi navedbami v individualnih aktih, da SVS ni podal odgovora v
predvidenem roku. SVS odgovora ni mogel podati, saj ni prejel še niti enega ugovora ali zahteve v
mnenje od meseca aprila do danes.

S spoštovanjem,

Prilogi:
 Odločba št. 1004-976/2013-2 z dne 13.8.2013
 Odločba št. 1004-826/2013-2 z dne 20.8.2013

Gvido Novak
predsednik

Poslano z e-pošto:
 naslovniku;
 Zoran Klemenčič;
 Franc Javornik;
 arhiv.

Obveščanje članov SVS z objavo na spletu.
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