
From: Vlasta.Nussdorfer@varuh-rs.si  
Sent: Monday, July 27, 2015 2:33 PM 
To: Predsednik SVS  
Subject: Re: Fw: E-poštno pošiljanje: 150726_Gradivo za sestanek MORS – SVS 28. julija in 
zahteva za zagotovitev sodnega varstva 
  
Spoštovani,  
 
 
bom preposlala pristojni namestnici, za katero pa vem, da odhaja v teh dneh na dopust.  

Vam odgovorimo.  
 
 
S pozdravi,  
 
________________________________ 
Vlasta Nussdorfer 
Varuhinja človekovih pravic / Human Rights Ombudsman  
 

 

 
Varuh človekovih pravic  RS / Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia 
Dunajska 56, SI - 1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 
http://www.varuh-rs.si 
tel: +386 1 4750000 
fax: +386 1 4750040 
email: vlasta.nussdorfer@varuh-rs.si 
 
To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene izključno 
naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa 
takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je strogo 
prepovedano. 
This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is 
intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail 
in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, 
disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly prohibited.  
 

Od:  "Predsednik SVS" <predsedniksvs@sindikatvojakov.si>  

Za:  "Vlasta Nussdorfer" <Vlasta.Nussdorfer@varuh-rs.si>  

Datum:  27.07.2015 14:25  

Zadeva:  Fw: E-poštno pošiljanje: 150726_Gradivo za sestanek MORS – SVS 28. julija in zahteva 
za zagotovitev sodnega varstva 

 
 
Spoštovana,  
   
z zvezi z opisanim v posredovanem dopisu v vednost, bi želel z vami spregovoriti.  
   
Bilo bi dobro, da čim prej, ker z odvetnikom pripravljamo vse za Evropsko sodišče za človekove 
pravice in nam mogoče lahko pomagate.  
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Naš predlog bi bil tudi, da bi vi podali zahtevo na naše Ustavno sodišče, nam jih zavračajo iz 
banalnih razlogov, češ da so pravice delavcev samo zmanjšane in ne ogrožene...  
   
Če bi prišlo v kratkem do sestanka z vami bi to bil kar delovni sestanek, s sabo pa bi prinesli vse tri 
spise zavrženih ustavnih pritožb.  
   
Zelo pomembno je speljati sestanek čim prej tudi zaradi predvidenih sprememb Zakona o obrambi, 
rešitve kot veljajo danes za pripadnike Slovenske vojske niso več sprejemljive...in jih v sindikatu 
tudi ne moremo dopustiti.  
   
S spoštovanjem, 
 
Gvido Novak 
predsednik SVS 
 
Tel.:040/839-316 
Fax:05/903-64-75 
 
www.sindikatvojakov.si  
   
   
 
From: Predsednik SVS  
Sent: Sunday, July 26, 2015 8:38 AM  
To: Miloš Bizjak  
Cc: Andreja Katič ; Andrej Osterman ; Vlasta Nussdorfer ; Borut Pahor Predsednik RS ; Uroš Krek 
; KSS  
Subject: E-poštno pošiljanje: 150726_Gradivo za sestanek MORS – SVS 28. julija in zahteva za 
zagotovitev sodnega varstva  
   
Spoštovani, 
 
v prilogi vam posredujem dopis kot izhaja iz njega.  
S spoštovanjem, 
 
Gvido Novak 
predsednik SVS 
 
Tel.:040/839-316 
Fax:05/903-64-75 
 
www.sindikatvojakov.si  
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