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Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

Skladno z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem
poslansko vprašanje v zvezi z nepravilnostmi na ministrstvu za zunanje zadeve, ki ga
naslavljam na Vlado RS.

Dr. Franc Trček
Poslanec

priloga:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA USTNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA:
V številnih dopisih vladi in matičnim delovnim telesom DZ verjetno najbolj razvpiti
slovenski žvižgač gospod Golob že nekaj časa opozarja na nepravilnosti, ki so se in se
še dogajajo v izvršilni veji oblasti, na ministrstvu za zunanje zadeve. Pred kratkim je o
čudnih praksah izplačevanja visokih dodatkov vodji kabineta ministra za zunanje
zadeve, ob sočasnem zapovedanem varčevanju in zniževanju plač ter odpravi
dodatkov v JU, poročala tudi nacionalna televizija.
Tovrstna nesprejemljiva praksa vnaša izrazito slabo klimo v delovanje MZZ, a se
zaposlenih bojijo izpostavljanja, ker pričakujejo podobna šikaniranja kot jih je doživel
omenjeni žvižgač in sindikalist, ki je bil "znotraj DeSUS kvote" premeščen iz MZZ na
MOP, čeprav so se s tem kršile sindikalne pravice reprezentativnega Sindikata
slovenskih diplomatov do sindikalne svobode in temeljne človekove pravice do
svobodne izbire sindikalnih predstavnikov, ki jih varujejo številne ratificirane
mednarodne pogodbe, zlasti Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 87 in 76.
člen Ustave.
Delovno sodišče v Celju je nedavno razsodilo, da je bil član vodstva omenjenega
sindikata, sindikalni zaupnik MZZ Peter Golob, protizakonito premeščen v MOP. To
nezakonito in protiustavno ravnanje se nadaljuje celo potem, ko je odločbo MOP o
imenovanju Goloba v uradniški naziv, pravnomočno odpravilo upravno sodišče, kar ima
za posledico tudi ničnost odločbe o njegovi premestitvi na MOP, ki temelji prav na tem
odpravljenem aktu MOP.
Ta vlada javno zagovarja etiko in pravno državo, sočasno pa sindikatu zavestno krši
temeljne človekove pravice iz ratificiranih mednarodnih pogodb in ustave ter na
ministrstvih pod vodstvom ministrov DeSUS očitno klientelistično zaposluje strankarske
kadre.
Zato vlado sprašujem:
- Ali je raziskala anomalije na katere opozarja žvižgač Golob?
- Če ne, zakaj ne oz. kdaj bo?
- Če ja, kakšni ukrepi sledijo?
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- Zakaj vlada s šikaniranjem Goloba sporoča potencialnim prijaviteljem/ žvižgačem, da
jih ne bo zaščitila, če prijavijo nepravilnosti in korupcijo (kot je npr. omenjeni primer
izplačil Vivodovi), temveč jih bo šikanirala?
- Kako bo v noveli ZIntPK, ki jo je pripravilo pravosodno ministrstvo, poskrbljeno za
učinkovitejšo zakonsko zaščito prijaviteljev/ žvižgačev?
- Kdaj bo Golob, ki je ponovno pridobil naziv diplomata, reintegriran nazaj na delo na
MZZ, da bo lahko naprej deloval v vodstvu sindikata?

