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Danes sta SVS in njegov predsednik Gvido Novak vložila kazensko ovadbo in zasebno tožbo zoper ministra

Karla Erjavca

Kazenska ovadba zoper ministra za obrambo je vložena zaradi kršitev sindikalnih pravic, zlorabe
uradnega položaja in nevestnega dela v službi. Zasebna tožba pa je bila vložena zaradi razžalitve,
žaljive obdolžitve in samovoljnosti. Nesprejemljiva so dejanja ministra in njegove neresni?ne izjave v
preteklih dveh mesecih, še posebej za ministra državotvornega resorja, saj je z njimi škodil ugledu
Slovenske vojske in njenih pripadnikov. V ?asu njegovega ministrovanja se je stanje v Slovenski vojski
mo?no poslabšalo, danih je bilo mnogo obljub od ?esar se še ni? ni udejanilo. Ukinitev dodatka 19% po
zamenjavi na?elnika Generalštaba je razdvojila pri padnike Slovenske vojske, v decembru sprejeta
Uredba vlade o pla?ah v vojski je vojaško hierarhijo s pla?ami še bolj porušila, sklep vlade o
dodeljevanju dodatkov 10%,  19% in 20% se v vojski ne izvaja kot je zapisan. Z obsodbo Sindikata
vojakov Slovenije v obrazložitvah odpovedi pogodbe za delovanje se je minister postavil v vlogo
sodnika, sindikat je obsodil kršenja pogodbe z ministrstvom in predpisov. V sindikatu smo za odpoved
izvedeli od novinarjev, kar kaže na ?isti populizem in krnjenje  ugleda organizacije zaposlenih v
Slovenski vojski. Predlog sindikata zaposlenih v Slovenski vojski za oblikovanje Komisije za pomirjanje,
ki je predvidena v pogodbi za njegovo delovanje z ministrstvom, je lahkotno zavrnil. Zaupanje v ministra
smo izgubili že pred ?asom, zaradi krnjenja ugleda Sindikata vojakov Slovenije in njegovega
predsednika, Slovenske vojske in njenih pripadnikov moramo na sodiš?e, da dokažemo, da dejanja in
širjenje neresnic ministra za obrambo Karla Erjavca niso sprejemljiva. V sindikatu smo prepri?ani, da so
dejanja ministra kazniva, kar bomo tudi dokazali na sodiš?ih.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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Očitana kazniva dejanja ministru Karlu Erjavcu v kazenski ovadbi
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Očitana kazniva dejanja ministru Karlu Erjavcu v zasebni tožbi
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