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Minister Karl Erjavec želi uničiti sindikat, ki je edini reprezentativen v vojaških poklicih, medtem ko sam za

Slovensko vojsko ni naredil še nič dobrega

V SVS ne poznamo ene dobre stvari, ki bi jo Karl Erjavec v svojem mandatu ministra naredil za Slovensko

vojsko. Po njegovih izjavah o streljanju po Postojni, ko sta SVS  in njegov predsednik edina branila čast in ugled

pripadnikov Slovenske vojske in same Slovenske vojske, želi minister uničiti edini sindikat, ki je reprezentativen

v vojaških poklicih. Po izteku odpovednega roka po ministrovi odpovedi pogodbe za zagotavljanje pogojev za

delovanje SVS  20. novembra (nezakonito, brez utemeljenega razloga in brez izvedenih s pogodbo in z zakonom

predpisanih postopkov za mirno rešitev spora) sta minister in ministrstvo za obrambo v hudih prekrških zaradi 

zavestnih in načrtnih kršitev mnogih predpisov, ker SVS-ju ne zagotavlja predpisanih pogojev za delo, kot imajo

to urejeno drugi sindikati.

 

Minister si to lahko privošči, ker nihče za kršitve ne odgovarja, ne glede na posledice, kljub več kot očitni

diskriminaciji in neenaki obravnavi SVS, njegovih članov in s tem vseh vojaških oseb napram drugim sindikatom

in njihovim članom.

 

Nadzorna funkcija Odbora za obrambo pa ne deluje, po podanem predlogu za sklic nujne seje Odbora za obrambo

ter pozivu poslancem k vložitvi interpelacije, na kateri bi se naj opravila razprava o izgubljenem zaupanju

pripadnikov SV do ministra Karla Erjavca in o njegovih kršitvah etičnega kodeksa z delom in odnosom do

pripadnikov SV (obsodba SV, neodprava več 10 let starih anomalij, uredba o plačah s porušeno vojaško

hierarhijo, odprava škode nezakonito predčasno odpuščenim vojaškim osebam, itd.), je namesto sklica nujne seje

odbora, predsednik SVS Gvido Novak dobil odpoved delovnega razmerja, SVS-ju pa je bila odpovedana pogodba

za zagotavljanje delovanja.

 

Čeprav smo pričakovali, da nam bo minister izrazil diskretno hvaležnost, saj smo mu omogočili odlično priložnost

za samopromocijo v Državnem zboru in pred celotno slovensko javnostjo, s katero je poslancem in državljanom

predstavil svoje odlično delo in jih prepričal v nesebično služenje Republiki Sloveniji, slovenskim vojakom in

vsem državljanom, se je zgodilo ravno nasprotno. Minister je v navalu nenadzorovanega besa, jeze in občutka

ogrožene samopodobe sindikatu odpovedal pogodbo zaradi kršitve 100.b člena Zakona o obrambi. Čeprav mu je

tudi disciplinski organ, ki je presojal o disciplinski odgovornosti predsednika SVS, sporočil, da predsednik SVS ni

storil očitane kršitve, je ministru to nepomembno. Še naprej pogumno vztraja in dela v korist RS, SV  in vseh

državljanov.

 

Od začetka mandata do danes ministrstvo ni naredilo nič, niti prošnje predsednika vlade in sklepa vlade Karl

Erjavec ne izvrši. Posledično so s 1. novembrom vsi javni uslužbenci prejeli drugi plačni razred iz naslova

odprave varčevalnih ukrepov (tudi na račun vojaških oseb), le vojaške osebe ne, zaradi podpisov drugih na

področju obrambe delujočih sindikatov, ki se jim ohranja pogodba za delovanje s štirimi pripadniki za delo za

sindikat, medtem, ko je Karl Erjavec to pravico zaposlenih v Slovenski vojski in edinemu reprezentativnemu

sindikatu v vojaških poklicih nezakonito z 20. novembrom ukinil.

 

Med pogajanji za novo pogodbo za delovanje je predsednik SVS Gvido Novak večkrat ponudil svoj odstop kot

predsednik sindikata in tudi odpoved delovnega razmerja (videti je bilo, kot da je problem v njemu), vse za

ohranitev pogodbe za zagotavljanje pogojev za delo SVS-ja, a ministru ponujeno ni bilo zanimivo, kar kaže na

željo in namen uničenja  sindikata, ki ministru nastavlja ogledalo in mu občasno pove, da je nag.

 

Predsednik vlade pa se raje ukvarja z vardami in, po poročanju medijev, z udeležbo na kongresih in skupščinah

všečnih sindikatov, kot pa s pozivi SVS k urejanju razmer v Slovenski vojski. Ne skrbi ga niti ministrova

ignoranca njegovih pozivov in sklepov vlade. Na naše pozive z dne 12. februarja in 6. novembra ( v povezavi) pa

ne odgovarja, saj verjetno smatra, da nas je minister že ukinil (v povezavi poziv z dne 6. novembra).

 

V SVS nas žalosti, da so nekateri naši člani in pripadniki SV nasedli političnim manipulacijam in verjamejo, da je

SVS naredil kaj narobe in da ne more več delati. Mnogi člani SVS-ja so se v zadnjih nekaj mesecih po politični
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gonji izpisali. Veseli pa nas, da je tudi veliko članov in pripadnikov SV spregledalo resnični ministrov namen in

nas še naprej podpirajo. Resnica je seveda zelo preprosta in na strani SVS. SVS, za razliko od ministra, ni kršil 

ničesar in po naravi se ne predamo. Tudi tokrat je SVS že sprožil kolektivni spor na delovnem sodišču zaradi

nezakonite odpovedi pogodbe sindikatu, ministrstvu smo skladno s Pogodbo in zakonodajo podali predlog za

sestavo komisije za pomiritev, na Inšpektorat za delo smo podali prijavo zaradi odpovedi delovnega razmerja

predsedniku sindikata zaradi sindikalnega delovanja in prijavo zaradi nezakonite odpovedi pogodbe za delovanje

SVS-ju. V SVS verjamemo in smo prepričani, da bomo po dokazanih nezakonitih dejanjih ministra Karla  Erjavca

in obrambnega ministrstva še močnejši. 

 

Zadnji udarec Karla  Erjavca so usmeritve za pogajanja za novo pogodbo sekretarju Boštjanu Šeficu, da po novi

pogodbi SVS ne sme imeti nobene pooblaščene osebe, ki bi delale za sindikat polni delovni čas. Zaradi takšnega

stališča je Svet SVS sprejel odločitev, da takšne pogodbe SVS ne bo podpisal in je tudi ni. Trem pooblaščenim

osebam,  je tako v petek 22. novembra vojaška policija vročila ukaze o napotitvah na delo v enote. Zoper ukaze so

bili podani ugovori, na odgovore na vse prijave in ugovore še čakamo. Ministrstvo je s SVS celo pričelo

komunicirati preko njihove spletne strani, saj nas o potezah ministrstva obveščajo novinarji, o vsebinah v objavi

21. novembra pa SVS še danes ni prejel nobenega obvestila (podobno smo za odpoved pogodbe za delovanje

izvedeli od novinarjev in s spletne strani ministrstva 9. maja). Z državno sekretarko, pooblaščeno za socialni

dialog, mag. Natašo Dolenc pa do danes še sploh nismo komunicirali.

 

SVS deluje normalno dalje in bo tudi deloval še dolgo s pooblaščenimi osebami ali brez njih. Minister Karl

 Erjavec vojaškega sindikata ne more uničiti. SVS lahko z delovanjem preneha le in zgolj na podlagi podpore in

odločitve članov, prepričani pa smo, da je delovanje ministra in ministrstva nezakonito in protiustavno, kar bomo

tudi dokazali pri pristojnih organih.

 

Določba o sindikalni svobodi iz 76. člena Ustave Republike Slovenije se nanaša na vse sindikate in varuje tudi

sindikalno svobodo vojakov. Navedeni člen sindikalno svobodo varuje zelo široko in nikjer ne pooblašča ministra,

da si svojevoljno razlaga in sodi o delovanju sindikatov. Delavska zakonodaja RS, Zakon o kolektivnih pogodbah

in tudi sama Pogodba za zagotavljanje delovanja SVS predpisujejo kdo je pristojen in na kakšen način se

ugotavljajo morebitne kršitve sindikalnega delovanja.

 

Prvi odstavek 39. člena Ustave RS se glasi: "Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega

nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi

vesti in mnenja." Evropsko  sodišče  za  človekove  pravice  svobodo  izražanja  razume  kot  enega  izmed

temeljev demokratične družbe, pogojev za njen napredek in za razvoj vsakega človeka in v svojih sodbah

poudarja, da se svoboda izražanja ne nanaša le na informacije ali ideje, ki jih sprejemamo naklonjeno, jih

dojemamo kot neškodljive ali se do njih niti ne opredeljujemo, temveč  zajema  tudi  tiste,  ki  prizadenejo, 

šokirajo  ali  vznemirjajo  bodisi državo (tudi ministra) ali  pa katerikoli del prebivalstva. Vse to minister zavestno

krši.

 

Če bi minister s svojo ekipo pokazal toliko srčnosti, poguma in bojevniškega etosa ter porabil toliko časa in

znanja za urejanje statusa pripadnikov SV in izboljševanje iste, kot to počne v svojem boju proti SVS, bi SV štela

veliko več pripadnikov, vojaki ne bi odhajali in ocena pripravljenosti SV bi bila višja.
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PRILOGA 1: Za tisk in oglasne table_Novica SVS z dne 3. december 2019
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