
Datum: 26.7.2019

Zoper predsednika SVS Gvida Novaka je načelnica Generalštaba Alenka Ermenc uvedla disciplinski postopek

zaradi sindikalnega delovanja

Zaradi izvajanja sindikalne dejavnosti Sindikata vojakov Slovenije - SVS je zoper Gvida Novaka v vlogi

predsednika  zaradi očitanih težjih kršitev vojaške discipline uveden disciplinski postopek. Obravnava v

disciplinskem postopku bo jutri 30. julija ob 09:00 uri v sejni sobi Sektorja za obveščevalno, protiobveščevalno in

varnostno dejavnost GŠSV na Dimičevi ulici 15 v Ljubljani.

  

Predsedniku SVS se očitajo težje kršitve vojaške discipline, ker je kot predsednik SVS podajal izjave in stališča,

ki so bile objavljene v raznih slovenskih medijih. Iz sklepa o uvedbi disciplinskega postopka izhaja, da se

pripadnika SVS Gvida Novak utemeljeno sumi, da je v dneh od 12. aprila do 7. maja 2019, brez pooblastila ali

soglasja nadrejenega podajal izjave in stališča, ki materialno in moralno škodujejo ali bi lahko škodovale

interesom delodajalca. V pooblastilu načelnica celo zapiše, da bi pri sindikalnem delovanju SVS in njegov

predsednik moral uporabljati drugačne načine in vzvode za zaščito članov SVS ter izvajanja poslanstva vojaškega

sindikata. Pooblastilo za vodenje in Sklep o uvedbi disciplinskega postopka ter vabilo na jutrišnjo obravnavo

objavljamo v povezavah spodaj. Naj spomnimo, da Zakon o obrambi za vodenje disciplinskih postopkov v

Slovenski vojski določa, da se ti vodijo po Zakonu o pravdnem postopku, po katerem pa so vse obravnave javne.

Torej je jutrišnja obravnava o kršenju vojaške discipline predsednika vojaškega sindikata javna in se je lahko

udeležijo člani SVS, pripadniki SV ter predstavniki medijev in vsi zainteresirani. Iz Konfederacije slovenskih

sindikatov se bo obravnave udeležilo več predsednikov sindikatov.

Kot v SVS poudarjamo že od ustanovitve sindikata, da za SV ne veljajo slovenski zakoni, se potrjuje tudi v

primeru disciplinskega pregona predsednika vojaškega sindikata. Ustava in v njej določeno svobodno delovanje

sindikatov očitno za SV ne velja. Za noben sindikat v nobenem zakonu, tudi v Zakonu o obrambi ne, niso

določene nikakršne omejitve sindikalnega delovanja, saj bi omejitve pri zastopanju zaposlenih v okviru

sindikalnega delovanja bile protiustavne. Kar si je dovolila načelnica Generalštaba je v demokratični državi

nedopustno, zoper njo bosta SVS in Gvido Novak podala kazensko ovadbo zaradi prepre?evanja
in onemogo?anja ter oviranja svobodnega združevanja in izvajanja sindikalne dejavnosti pripadnikov
SV s kršenjem Ustave RS ter ostalih predpisov, v kolikor pride do vodenja disciplinskega postopka bo
kazenska ovadba podana tudi zoper disciplinski organ, podpolkovnika Tomislava Komca, ki ga je
na?elnica pooblastila za vodenje odlo?anje v disciplinskem postopku.

V že tako kaoti?nem stanju v SV, ko ne odhajajo le vojaki, saj so odpovedi delovnega razmerja pri?eli
dajati klju?ni visoki ?astniki, mnogi pa so bili razrešeni v ?asu Alenke Ermenc in Karla Erjavca, ob
vedno bolj zaostrenih varnostnih razmerah, si v SV dovolijo preganjati predsednika vojaškega sindikata
zaradi izvajanja sindikalne dejavnosti. SVS je še edini predstavnik zaposlenih v SV, ki se upira enoumju
in redno obveš?a slovensko javnost o vseh nepravilnostih v SV, sedaj pa ga ho?ejo
dokon?no pokon?ati z obglavljenjem. Sindikatu so že odpovedali pogodbo za delovanje, a nas s tem
niso zaustavili, sedaj je na vrsti za obra?un predsednik sindikata, ne ozirajo? se na sindikalno
imuniteto. Kdo bo v bodo?e zastopal zaposlene v SV? A bodo nepravilnosti v SV še javne? Na?elnica
Generalštaba poskuša uvesti nove standarde za sindikalno delovanje v Sloveniji in sicer, da bodo
sindikati in njihovi predstavniki pred za?etkom stopnjevanja sindikalnih aktivnosti morali pridobiti
dovoljenje in pooblastilo delodajalca. Kateri predstavnik - predsednik sindikata bo naslednji?

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Pooblastilo NGŠ Alenke Ermenc za disciplinski postopk zoper predsednika SVS

PRILOGA 2: Sklep o uvedbi disciplinskega postopka zoper predsednika SVS
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PRILOGA 3: Vabilo na disciplinsko obravnavo predsedniku SVS

Izsek iz pooblastila za vodenje disciplinskega postopka

Napotki načelnice Generalštaba generalmajorke Alenke Ermenc predsedniku SVS Gvidu Novaku o dolžnem izvajanju

sindikalnega delovanja v zaključku pooblastila

O sumu podajanja materialno in moralno škodljivih izjav in stališč za delodajalca - za ministra Karla Erjavca in

načelnico Alenko Ermenc
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