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Združenim sindikatom obrambe je uspelo doseči usklajevanje predloga ZObr

V preteklem mesecu dni je združenim sindikatom obrambe (ZSO) uspelo prepričati Ministrstvo za obrambo, da imajo

tudi na obrambnem področju zaposleni pravico do kolektivnega dogovarjanja in sklepanja dogovorov. Doslej je

ministrstvo vztrajno zavračalo vsak zdrav vsebinski dialog s sindikati. Po pridobljenem mnenju Ministrstva za javno

upravo je popolnoma jasno, da je obrambna ministrica s sindikati dolžna usklajevati vse predpise s vplivom na pravice

iz dela. 

       

Na sliki zgoraj predstavniki obrambnih sindikatov SMO, SVOZ, SVS in SPMO v pričakovanju državnega sekretarja

MO v petek 3.6.2016 na sestanku o informiranju v zvezi z načrtovanim za pripadnike SV po podpisanem policijskem

dogovoru. Kot so nas seznanili, bodo vse načrtovane aktivnosti izvedene brez sodelovanja s sindikati, o pripravljenem v

medresorski delovni skupini pa bomo sindikati le seznanjeni. Ne glede na aktivnosti po podpisanem policijskem

dogovoru bomo sindikati izvajali vse načrtovane aktivnosti v zvezi z obrambnim področjem ter novim zakonom

neodvisno od aktivnosti medresorske delovne skupine, saj v njej ne sodelujemo.

Za v četrtek 9. junija smo sindikati povabljeni na usklajevanje osnutka predloga novega obrambnega zakona. Enotna

stališča sindikatov obrambe, ki smo jih oblikovali v skupnem negativnem mnenju o novem obrambnem zakonu so:

 

● da je potrebno iz obrambnega zakona izločiti vse delovno pravne zadeve;

● da je treba v socialnem dialogu doseči dogovor o vseh delovno pravnih vsebinah s sindikati in to urediti po

sklenjenem dogovoru drugje, nikakor pa ne v zakonu o obrambi;

● da je potrebno odpraviti vse anomalije na obrambnem področju, ki so se nakopičile od osamosvojitvene vojne.

Pri naših stališčih bomo sindikati enotni in združeni bomo vztrajali do izpolnitve vseh naših zahtev. Za dosego

želenega bomo uporabili vsa legitimna in legalna sredstva . V kolikor ministrstvo ne bo korekten socialni partner že

sedaj napovedujemo razne oblike sindikalnega boja , vključno s protestnimi shodi, pri čemer že sedaj apeliramo na

polno podporo vseh zaposlenih na obrambnem področju ter državljank in državljanov Republike Slovenije.
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