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Zadeva: Prenehanje odtegovanja članarine članom Sindikata vojakov Slovenije - SVS
za Sindikat ministrstva za obrambo - SMO

Zveza: Neupoštevani Preklici pooblastil za odtegovanje članarine za SMO od plače članom SVS

Spoštovani.

Na vas se obračamo s predlogom rešitve nastale situacije, ki jo bomo opisali.

Pripadniki Slovenske vojske se od ustanovitve SVS včlanjujejo vanj in imajo pri tem ogromne težave
z izčlanjevanjem iz SMO. Nekaterim se ne uspe izpisati tudi v več kot letu dni in v tem času jim vi
odtegujete sindikalno članarino za SMO, katerega pripadniki niso več člani, ker so sindikatu podali
izstopno izjavo. SMO njihovih izstopnih izjav ne upošteva in jih ne izčlani, ob tem pa uporablja razne
izgovore; da ni izstopna izjava dana pravi osebi, da ni priložena članska izkaznica, kljub podani izjavi,
da jo je pripadnik izgubil, da lahko izčlanitev traja po več mesecev ali preprosto priporočene pošte z
izstopnimi izjavami naslovljene na naslov SMO ne dvigujejo in se vrača pošiljateljem z žigom PTT,
da naslovnik ne obstaja.

V SVS smo ves čas spremljanja teh dogajanj zgroženi. Že pred več kot letom dni smo članom SVS
svetovali, da naj na vaš naslov pošljejo preklic pooblastila za odtegovanje članarine s priloženo že
podano in neupoštevano izstopno izjavo iz SMO, ker gre za to, da se članarina odteguje od njihove
plače, za ureditev česa pa so s pristopno izjavo pooblastili SMO. Tako poslanih preklicev pooblastila v
oddelku za obračun plač ne upoštevate in z odtegovanjem članarine pripadnikom, ki so preklicali
pooblastilo za odtegovanje članarino za SMO odtegujete še dalje.

Nedavno smo Ministra za obrambo Romana Jakiča opozorili na opisano v dopisu z dne 5. 8. 2013. Do
danes nas nihče ni obvestil o morebitnih ugotovitvah ali ukrepanju in tudi zato vam podajamo to
zahtevo in predlog v enem.

Zahtevamo namreč, da se pripadnikom Slovenske vojske omogoči zaustavitev oz. prenehanje
plačevanje članarine za SMO s predloženim preklicem pooblastila (v prilogi izstopna izjava) in
predlagamo, da te preklice pooblastil zaradi sledljivosti izvedbe prenehanja plačevanja članarine za
SMO dostavlja na Službo za računovodstvo predstavnik SVS, njegov zastopnik. Menimo, da bo le na
ta način dejansko prišlo do prekinitev plačevanja članarine za SMO članom SVS. V kolikor ta ali
podoben za nas sprejemljiv način ne bo mogoč bomo na žalost prisiljeni ukrepati na drug način.

Predlagamo, da nas po potrebi pokličete na sestanek, na katerem bi se dogovorili za način dostavljanja
dokumentacije v zvezi s prekinitvami odtegovanja članarine za SMO članom SVS. V vsakem primeru
pa želimo to področje dogovoriti in urediti do 20. tega meseca, da za člane SVS pri naslednji plači ne
bo več odtegnjena članarina za SMO, ker niso več njihovi člani od aprila in, da bomo lahko v
naslednjem mesecu ukrepali v skladu z dogovorjenim za vse ostale pripadnike SV člane SVS.



Za v nadaljevanju navedene pripadnike pa vas prosimo, da jim z naslednjim mesecem ne odtegujete
več članarine za SMO, saj so po novem člani SVS in zato vam tudi mi iz SVS pošiljamo to zahtevo in
predlog rešitve. Iz SMO so navedeni pripadniki SV izstopili že meseca aprila letos in se jim 4 mesece
še odteguje članarina kljub na vaš Oddelek za obračun plač dostavljenim preklicem pooblastil za
odtegovanje članarine. Eden od njih je tudi zapisal na preklic pooblastila, da je isti preklic že dal v
aprilu a žal neuspešno.

V upanju na ugodno rešitev opisanega vas lepo pozdravljamo,

Gvido Novak
predsednik

Priloga:
– Seznam pripadnikov z preklici pooblastil in izstopnimi izjavami
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