Članice  in  člani
V imenu vseh zaposlenih v javnem sektorju gre javna zahvala, vsem sindikalnim aktivistom
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ste uspeli zbrati tako veliko podpisov
za zakonodajni referendum proti  zakonu,  ki  nam  ukinja  pravico  do  socialnega  dialoga,  ki  krši  
dogovore in uzakonja tako vladanje. Z  številom  zbranih  podpisov   smo ponovno dokazali, da
smo  dejansko  drugi  največji  in  najbolje  organiziran  sindikat  v  javnem  sektorju.  Večje  število  
ima le SVIZ. To  pa  je  razlog,  da  se  nam  pridružite  vsi,  ki  dobro  mislite  in  dobro  hočete.  
Žal  je  bilo  vladi  vseeno  za  posledice  referenduma  zoper  zakon  o  izvrševanju  proračuna.
Vseeno jim je bilo za prošnje  tudi  tistega dela volivcev, ki so jih postavili na oblast. Redno pa
so objavljali, kako zaradi referenduma ne  bo  možno  koristi  evropskih  sredstev,  kako  bodo  
prizadeti dijaki glede prevozov, da pa bi te anomalije v  socialnem  dialogu  lahko  preprečili  pa  
niso omenjali.
Ne  glede  na  vse  to,  se  VAŠIH  podpisov nebi umaknili. Z referendumom bi dosegli
uveljavitev pravne države,  spoštovanje  dogovorjenega  in  podpisanega.    Odločitev  Ustavnega  
sodišča,  da  nista  možna  referenduma  o  slabi  banki  in  holdingu  pa  seveda  pomeni,  da  bo  enaka  
odločitev  sprejeta  tudi  o  Zakonu o  izvrševanju  proračuna.
Zato smo se sindikati koordinacije stavkovnih odborov javnega sektorja soglasno
odločili,  da  zahtevo  za  zbiranje  podpisov  umaknemo.
To  ustavno  sodišče  ima  povsem  svoje  kriterije  kaj  je  dobro  za  ljudi.  Če  bomo  spreminjali  
ustavo, potem bi morali tudi ustavne sodnike voliti neposredno na  državljanskih  volitvah.
Tako sindikatom dejansko  ostane  le  še  splošna  stavka  javnega  sektorja,  za  uveljavitev  naših  
zahtev.
Kot veste je Republiški  odbor  je  že  sprejel  sklep,  da  se  Izvršilni  odbor SZSVS preimenuje v
stavkovni odbor in da bomo aktivno  sodelovali  v  splošni  stavki  javnega  sektorja
dne 23. 1. 2013.
Stavka pa  ni  nujna,  morda  pa  se  vlada  spusti  z  oblakov  napuha  ošabnosti  ignorance  v  21.  
stoletje.
Naša  je pravica,  do  našega  strokovnega  dela,  ki  naj  ga  bo  deležen  sleherni  državljan,  ki  te  
storitve  potrebuje.  Bolni  ljudje  ne  morejo  zagotoviti  industrijskega  še  manj  pa  intelektualnega  
napredka  naroda.  Narod,  ki  mu  ni  mar  do  socialno  ogroženih  pa  prav  tako  ne  preživi.  
Zahtevamo, da se v obeh dejavnostih določijo  standardi,  ki  bodo  vredni  samostojne  Slovenije.  
Če  nam  je  ustavno  sodišče  odreklo  pravico  do  državljanske  pravice  soodločanja  kako  hočemo  
živeti,  potem  naj  odloči,  da  je  v  neskladju  z  ustavo,  da  državljani  nimajo  ustreznega  
zdravstvenega in socialnega varstva.  Zniževanje  cen  storitev  ni  nič  drugega  kot  ubijanje
naroda.
Spremljajte  naša  obvestila  in  se  zavedajte,  da  je  sindikat  še  edini  branik  delavskih  in  v  
dejavnosti  zdravstva  in  socialnega  varstva,  sočasno  tudi  človekovih  pravic. Pravice  preživetja.
Za  socialno  državo  s  Sindikatom  zdravstva  in  socialnega  varstva  naprej.
Slovenija, 21. 12. 2012, ko ni konec sveta, ampak dan za, stati inu obstati.
Zvonko  Vukadinovič,  predsednik

