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Na sestanku s sindikati na ministrstvu o krepitvi socialnega dialoga

Spoštovani,

v Sindikatu vojakov Slovenije smo z začudenjem sprejeli novico, da je danes na Ministrstvu za
obrambo potekal sestanek s sindikati. S še večjim začudenjem smo na spletni strani ministrstva
prebrali, da se predstavniki Sindikata vojakov sestanka niso udeležili. V Sindikatu vojakov Slovenije
nismo vedeli za s strani Sindikata vojske, obrambe in zaščite sklican sestanek, saj vabila za sestanek
nismo prejeli, niti nas nihče o njem ni seznanil.

Menimo, da smo vas o naši neudeležbi dolžni obvestiti, da vsi udeleženci ne boste dobili napačnega
vtisa o Sindikatu vojakov Slovenije - SVS.

Ob tem vas želimo obvestiti, da na odločbo o reprezentativnosti v dejavnosti obrambe iz nam neznanih
razlogov čakamo že 5 mesecev, kljub izpolnjevanju vseh pogojev ter zakonsko določenem 60
dnevnem roku za sprejetje odločitve v upravnem postopku in, da zato naših zahtev in predlogov, za
katere menimo, da jih je potrebno reševati v socialnem dialogu še nismo posredovali nikomur. Razlog
je v tem, da dokler nismo reprezentativen sindikat v dejavnosti obrambe ne moremo legalno zastopati
v Slovenski vojski zaposlenih civilnih oseb in vojaških uslužbencev, ki so enakopravni člani SVS.

V kolikor v tednu dni ne prejmemo odločbe o reprezentativnosti v dejavnosti obrambe, bomo podali za
v socialnem dialogu zahtevano in naše predloge, kot da smo reprezentativni v dejavnosti obrambe, ker
imamo članov več kot 15% zaposlenih v Slovenski vojski oz. ministrstvu, kar je glavni pogoj za
reprezentativnost in zato menimo, da lahko legitimno podamo odgovornim naš pogled na socialni
dialog tudi brez odločbe o reprezentativnosti, legalno pa bo podan ko prejmemo odločbo od
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S spoštovanjem,

Poslano z e-pošto:
Gvido Novak
predsednik

– naslovnikom;
– člana Odbora za obrambo DZ RS, poslanec Matjaž Zanoškar;
– svetovalec za obrambne zadeve predsednika RS, mag Uroš Krek;
– Konfederacija sindikatov 90, predsednik Peter Majcen;
– Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Zoran Klemenčič;
– Franc Javornik;
– arhiv.
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