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Spoštovani predsednik, dragi Gvido, 
 
z zgroženostjo ugotavljam, da se je minister za obrambo odločil odpovedati pogodbo s 
sindikatom. Počutim se slabo, ker imam občutek, da bi lahko bilo vse skupaj razumeti tudi 
tako, da sem za to kriv jaz. Posebej bi me skrbelo, če bi tako razumeli ali čutili vojaki, ki so 
člani sindikata. 
 
Naj spomnim, da je odločitev o tem, da se mi boste postavili v bran, bila suverena odločitev 
vodstva sindikata. Jaz sem vam za to neizmerno hvaležen, saj smatram, da je moj primer 
moral priti v polje javnega in političnega. Sam kot pripadnik Slovenske vojske seveda te 
možnosti nikakor ne bi imel. Po drugi strani pa je bila podpora sindikata zame pomembna 
tudi iz osebnih razlogov, saj je v takšnih trenutkih vsaka podpora dobrodošla. 
 
Želim spomniti, da sem postal član sindikata zaradi nekega simboličnega sporočila. Sam sem 
vedno trdil, da smo poveljniki tisti, ki moramo biti "največji sindikalisti" v prizadevanjih za 
statusno socialni položaj svojih podrejenih. Ker so sindikati v MORS realnost, se mi je zdelo 
tudi primerno, da sem, sicer neaktiven in z zamrznjenim statusom, član sindikata tudi sam. In 
to je bilo, kot veš, že pred monogo leti.  
 
Ker vem, da je sedaj pred sindikatom boj za svojo pravico in ker vem, da se ne bodo izbirala 
sredstva z nasprotne strani, Ti sporočam, da bi želel, da prekinete z aktivnostmi moje javne 
podpore. Upam, da vam bom na ta način olajšal delo. 
 
Jaz imam dovolj visoko plačo, da si bom lahko privoščil odvetnika, ko bom nadaljeval iskanje 
pravice na sodišču. 
 
Še enkrat iskrena hvala Tebi in vsem v sindikatu, ki ste mi stali ob strani. Tega ne bom nikoli 
pozabil. Želim vam tudi vso srečo in imate vso mojo podporo pri borbi za delavske pravice in 
pravice svobodnega sindikalnega delovanja. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Brigadir Miha Škerbinc 
 


