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Seja Sveta UKCL je prestavljena na jutri, v KSS smo prepričani, da zaradi naše dopoldanske najave prisotnosti

predstavnika nevabljenega reprezentativnega sindikata

Od medijev - Slovenske tiskovne agencij - novica 

v povezav

i, smo izvedeli, da je današnja seja Sveta UKCL

odpovedana. Odvijala bi se naj jutri korespondenčno, torej  tako, da ne bo motenj reprezentativnega  v KSS

združenega Sindikata zdravstva Slovenije - SPUKC. Predsednik Sveta UKCL očitno rešuje, kar se rešiti da, saj v UKC

Ljubljana očitno res teče vse po domače, pri tem pa se ne ozira na predpise in demokratične standarde.

Predsednik Sveta UKCL Tomaž Glažar je po naši dopoldanski objavi novice  G. Glažar odločitev je preprosta -

odstopite sami ali pa vas bodo odstavili zaposleni , kar hitro že ob 11:00 uri ugotovil, da bo Svet UKCL popoldan ob

16:00 uri nesklepčen, kot da je jasnoviden . S popoldansko nesklepčnostjo in odpovedjo seje so namreč že ob 11:00

obveščali vabljene, ki se še sploh niso imeli možnosti udeležiti seje Sveta UKCL. Istočasno je predsednik za jutri sklical

korespondenčno sejo in s tem onemogočil napovedano prisotnost nevabljenemu reprezentativnemu sindikatu . V

Sindikatu zdravstva Slovenije jim ni jasno zakaj vodstvo UKCL s predsednikom Sveta ščiti "hišni" Sindikat KC pred

neprijetno resnico, da nimajo odločbe o reprezentativnosti (kot smo objavili dopoldan) in ne smejo prisostvovati na

sejah Sveta UKCL, kar so že mnoga leta brez težav počeli . Statut zavoda UKCL določa, da se na seje Sveta UKCL

vabi predstavnike reprezentativnih sindikatov, kar Sindikat zdravstva Slovenije - SPUKC nedvomno je a se ga

nezakonito ne vabi na seje, Sindikat KC pa nima odločbe o reprezentativnosti a je redno vabljen.

KSS opozarja vodstvo UKCL in predsednika Sveta , da bodo odločitve Sveta KSS  brez sodelovanja vseh

reprezentativnih sindikatov nezakonite, še posebej ob sodelovanju tistih sindikatov, ki niso reprezentativni. 

Nezakonite sklepe Sveta UKCL , ki bodo v škodo zaposlenim v UKCL ali v KSS združenemu sindikatu SPUKC,

bomo odpravili tudi pred pristojnim sodiščem, če bo to potrebno.
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