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SVS je včeraj prejel podpisan dogovor o zagotavljanju pogojev za delovanje SVS

Sklenjen dogovor med Ministrstvom za obrambo in Sindikatom vojakov Slovenije zagotavlja pogoje za delovanje SVS

do podpisa pogodbe za delovanje SVS, katere sklenitev je predvidena do konca meseca junija, osnutek SVS je bil že

predan.

S sklenitvijo dogovora je Ministrstvo za obrambo sprejelo dejstvo, da je SVS reprezentativen sindikat v vojaških

poklicih. V dogovoru je zahtevam SVS ugodeno v celoti. Bistveni so dve zahtevi, ki sta urejeni v dogovoru in je z njima

dovoljeno oz. odobreno:

1. da predsednik SVS kot edini do sedaj izvoljeni sindikalni zaupnik lahko dela za SVS v okviru rednega delovnega

časa, izvoljen je bil tudi Črt Skrt, pravnik SVS, vendar v SV ni več zaposlen;

2. da je SVS-ju odobreno po predhodnem dogovoru s poveljujočimi v enotah Slovenske vojske, da v službenem času

in v okviru danih prostorskih možnosti organizira enkraten sestanek članov SVS v posameznem poveljstvu

oziroma enoti z namenom izvolitve sindikalnih zaupnikov enot , skladno s statutom sinidkata.

Zaradi teka transformacije bo SVS začel z volitvami sidnikalnih zaupnikov v enotah in poveljstvih Slovenske vojske v

mesecu juniju.

Osnovno načelo pri volitvah zaupnikov SVS bo, da se izvoli za zaupnika v enoti ali poveljstvu tistega pripadnika, za

katerega člani menijo, da bo najbolje zastopal njihove interese in mu zaupajo. Predlog za izvolitev je lahko podan s

strani vodstva SVS ali članov SVS enote oz. poveljstva. Z izvolitvijo bo pripadnik deležen sindikalne imunitete za čas

in dejanja, ki jih bo izvajal v okviru delovanja SVS in skladno z zakonom še dve leti po prenehanju funkcije.

Pozivamo člane SVS, da razmislijo o predlogih za zaupnika in morebitne kandidate povprašajo o njihovi pripravljenosti

za to funkcijo, saj je predpogoj za izvolitev pripadnika njegova pripravljenost to zahtevno delo opravljati. O morebitnih

kandidatih nas prosim obvestite. O vseh nadaljnjih postopkih za izvolitev boste pravočasno obveščeni vsi člani v

posamezni enoti ali poveljstvu, ko bo sestanek za izvolitev zaupnika organiziran pri vas.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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