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Ministrstvo za obrambo, mag. Miloš Bizjak, državni sekretar 

 

Zadeva:  

Zveza:  

Ustavitev vseh aktivnosti SVS v podporo referendumu o drugem tiru 

Vaš dopis št. 101-3/2017-27 z dne 25.5.2017 Delovanje Sindikata vojakov Slovenije v 

podporo referendumu o drugem tiru - opozorilo 
 

Spoštovani. 
 

Z, v zvezi navedenim dopisom, ste nas opozorili, da po vaši oceni naše aktivnosti, v zvezi z 

referendumom o drugem tiru niso v domeni sindikata, kot organizacije v okviru katere se organizirajo 

zaposleni za varovanje svojih pravic glede statusa, ekonomskih in socialnih pravic, ki izhajajo iz dela 

ali so z njimi povezane. Menite, da s pozivanjem pripadnikov Slovenske vojske v podporo referendumu 

o drugem tiru prekoračujemo obseg delovanja sindikata.  
 

Pozvali ste nas, da kot Sindikat vojakov Slovenije takoj prenehamo z vsemi aktivnostmi v podporo 

referendumu o drugem tiru, ker način in vsebina našega delovanja ni umestna. V primeru nadaljevanja 

naših referendumskih aktivnosti, pa boste prisiljeni ukrepati na področju zagotavljanja pogojev za 

delovanje sindikata, ki so urejeni v Pogodbi o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata. 
 

Obveščamo vas, da z današnjim dnem ustavljamo vse aktivnosti SVS v zvezi z referendumom o 

drugem tiru. 
 

Menimo, da imajo pripadniki Slovenske vojske, kot davkoplačevalci in volivci pravico do 

referendumskih aktivnosti in da imamo kot sindikat pravico in dolžnost, da jih pri tem organiziramo, 

odločitve v zvezi s tem pa sprejemajo posamezniki v vlogi davkoplačevalcev in volivcev sami. Ne 

razumemo vašega opozorila v delu, da za sindikalno delovanje na obrambnem področju veljajo nekatere 

omejitve, ki bi jih bi naj presegli, saj je delovanje sindikatov po Ustavi v RS svobodno.  
 

Dolžni smo vam pojasniti, da se z vami strinjamo v tem, da smo organizacija, v okviru katere se 

organizirajo zaposleni za varovanje svojih pravic glede statusa, ekonomskih in socialnih pravic, ki 

izhajajo iz dela ali so z njimi povezane. Ob tem pa vam moramo pojasniti, da smo se za podporo 

referendumu odločili zato, ker smo pred tem za odpravo največjih anomalij v Slovenski vojski, ki 

posledično danes s plačami rušijo vojaško hierarhijo, izčrpali v zadnjih letih vse možne načine 

sindikalnega delovanja. Sami ste zavrnili skupen sestanek s predstavniki oškodovanih pripadnikov, 

kot izhaja iz objave na naši spletni strani z dne 15.5.2017 in jo omenjate v dopisu navedenem v zvezi. 
 

Obveščamo vas tudi, da bomo vztrajali pri naših zahtevah za odpravo največjih anomalij, ker to 

zahtevajo naši oškodovani člani. Ker ste vi, državni sekretar mag. Miloš Bizjak, nedavno zavrnili 

sestanek s predstavniki oškodovanih, bomo zahtevali sprejem predstavnikov oškodovanih pri 

ministrici za obrambo Andreji Katič tako dolgo, dokler nas ne bo sprejela. V kolikor tudi ona ne bo 

pripravljena prisluhniti oškodovanim in pristopila k reševanju problematike, bomo to zahtevali od 

Vrhovnega poveljnika oboroženih sil, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.  
 

Delovanja SVS ne želimo ogroziti z nadaljevanjem aktivnosti v zvezi z referendumom o drugem tiru in 

zato, ker naši člani in vsi pripadniki Slovenske vojske računajo na nas. Zato smo se tudi odločili, da s 

temi aktivnostmi prenehamo z današnjim dnem. 
 

S spoštovanjem,  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

Naslovniku in članom z objavo na spletu. 
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