
        

 

 

Svobodni sindikat Slovenije (SSS) 

Glosa - Sindikat kulture in narave Slovenije 

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) 

 

Ljubljana, 20. 07. 2021. 

 

Javno pismo 

»Proti nezakoniti odpovedi delovnega razmerja sindikalistu Mateju Jemcu, 

sekretarju v Območni organizaciji ZSSS Gorenjska 

in članu predsedstva Svobodnega sindikata Slovenije« 

 

 

Pretreseni smo ob dogajanju na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije /ZSSS/ oziroma 

v njeni gorenjski območni organizaciji. Opozarjamo: ni kriv sindikat, ni odgovornosti na 

Zvezi in območni organizaciji niti na sindikatih dejavnosti, krivi in odgovorni so ljudje, ki 

jih vodijo. Sindikati bi morali biti resni in trdni členi, ki se borijo za delavca in človeka, za 

varno, zdravo in spoštljivo delovno okolje, za ničelno strpnost do sleherne oblike nasilja in 

trpinčenja na delovnem mestu, za pokojninske, invalidske, zdravstvene in druge socialne 

pravice, za naravo in kulturo v najširšem pomenu, za javno in dobro, za vse tisto, kar je 

pravilno in pravično. To bi morali zagovarjati in udejanjati sindikati, njihova vodstva in vanje 

združeno članstvo. 

 

Ob nepravilnostih sindikati ne smemo slepomišiti, sicer nas ljudstvo ne potrebuje in 

lahko zapremo vrata. Natančno zato – in ker smo bili v to prisiljeni – smo dolžni pokazati na 

konkretno ime, na generalnega sekretarja ZSSS in zastopnika Območne organizacije ZSSS 

Gorenjska.  Položaja zaseda funkcionar, ki se je namesto pravno odločil delovati protipravno. 

To je Boštjan Medík, intelektualec, univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim državnim 

izpitom, ki je delavstvo zastopal pred sodišči in drugimi organi. To je naš sodelavec, ki je bil 

na vodilni funkciji imenovan z veliko večino glasov, saj je deloval kot razgledana, 

usposobljena, empatična, poštena in splošnega zaupanja vredna oseba. Toda Boštjan je 

zavestno, z obarvanim naklepom pričel nasprotovati pravnemu redu in je zoper svojega 

kolega, sodelavca, pravnega strokovnjaka in prepričanega sindikalista Mateja Jemca, ki ga 

zaradi odličnega dela za delavke in delavce ceni,  podpira  in  brani članstvo na gorenjskem in 

 



        

 

 

 

širšem območju Slovenije, preprosto naročil zunanji (!) odvetniški (!) pisarni, da se ga 

znebijo z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz t. i. 'poslovnega razloga'. Odpoved je za lase 

privlečena, brez dejanske in pravne podlage, zanjo ni resnega in utemeljenega razloga, zlasti 

pa ne poslovnega. Pisno sta ji odločno nasprotovala tako Svobodni sindikat Slovenije, 

katerega član je Matej, kakor tudi Sindikat zaposlenih v ZSSS. A navzlic temu in opominu 

pred tožbo Matejeve pooblaščenke ter kljub prošnjam, moledovanjem in pozivom sindikalnih 

zaupnikov k mirni razrešitvi »zapleta« v vsestransko korist, se Boštjan niti po mesecu dni 

noče omečiti. Še vedno upamo, da se bo; v nasprotnem primeru nas resno skrbí, kdo bo nosil 

odvetniške in vse druge sodne stroške. Ali jih bo pokrila organizacija ali jih bo poravnal 

Boštjan iz lastnega žepa, glede na to, da nam je na sestanku kategorično zatrdil, da je 

odločitev za odpoved izključno njegova? Ali pa bodo izdatki za plače, odškodnine in druge 

prejemke, povezane z nezakonitim prenehanjem delovnega razmerja, padli na naša pleča? 

 

Ne, to se ne sme zgoditi. Saj smo vendarle SINDIKAT, ki ne šikanira in diskriminira, 

ki mora biti zgled vestnega ravnanja, ki je dolžán ob pozitivnem upoštevati tudi naravno 

pravo, ki ob pravnoformalnih ne krši niti etičnih norm, ki stori vse za delavca in človeka ter 

njuno dostojanstvo, ki zbuja ugled in uživa spoštovanje v družbi ...  Ker nam je mar za vse to, 

predvsem pa za najranljivejše članice in člane, ki jih tudi predpisi ščitijo – posebno smo 

občutljivi pri nezakonitih prenehanjih delovnih razmerij! –,  ne smemo gledati vstran. Če bi, 

od sindikalizma kmalu ne bi ostala niti črka 's'. 

 

Zato ne bomo dopustili nobenega škodovanja naši Zvezi in njenim območnim 

organizacijam ter sindikalnemu gibanju nasploh. Niti tebi, Boštjan, ker je zaradi tvojega 

dejanja že marsikateri član zagrozil z izstopom. Skrbí nas aroganca, s katero namesto ad rem 

postopaš ad personam, ko namesto da bi se osredotočil na vsebino in pravnorelevantna 

dejstva, vihtiš žezlo oblastí nad Matejem in se ga lotevaš osebno, ko namesto sile logike 

priznavaš zgolj logiko sile. Dobesedno pehaš nas v javno zagovorništvo pravic delavca in 

državljana Mateja ter v obrambo zakonitosti, čeprav bi ravno ti moral biti njen najvišji varuh. 

Po naših večkratnih dobronamernih in s tvoje straní vsakič preslišanih opozorilih te torej tudi 

javno pozivamo in zahtevamo: prekliči nezakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi Mateju 

Jemcu! Še imaš priložnost, pravočasno odvrzi to breme. Tvoja osebna odgovornost postaja 

vse hujša.  
 

 

 
 

 

Matej Jemec, član predsedstva SSS 
 

Mitja Šuštar, predsednik Glose 
 

David Švarc, generalni sekretar SPGS 


