
 

 

Datum: 29. 3. 2021 

 

Sporočilo Združenja svetov delavcev Slovenije za javnost: 

 

Ponoven poskus brutalnega obračunavanja z delavskimi predstavniki 
 

Združenje svetov delavcev Slovenije želi opozoriti širšo slovensko javnost na 

ponoven konkreten primer poskusa brutalnega obračunavanja enega od 

slovenskih delodajalcev z delavskimi predstavniki in posledičnega zatrtja 

razvijajočega se »resnejšega« delavskega soupravljanja v podjetju, ki so zadnje 

čase v praksi spet čedalje pogostejši. In ki bo, če bo tudi dejansko realiziran tako 

kot je zamišljen, vsekakor zahteval tudi takojšnjo ustrezno reakcijo pristojnih 

državnih inštitucij. 

 
Konkretno gre za (pravno absolutno popolnoma »umetno« skonstruiran in očitno 

protizakonit!) postopek nameravane izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi predsedniku 

Sveta delavcev in aktualnemu kandidatu za delavskega direktorja Javnega podjetja 

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (v okviru JAVEGA HOLDINGA Ljubljana) 

Andražu Nemcu, ki ga je s pomočjo odvetnice Tanje Bohl nedavno sprožil direktor omenjene 

družbe Krištof Mlakar. In sicer, simptomatično, takoj za tem, ko je svet delavcev skušal 

intenzivirati dotedanja brezuspešna prizadevanja za sporazumno vzpostavitev funkcije 

delavskega direktorja v družbi kot ene najpomembnejših soupravljalskih pravic delavcev 

po Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju s tem, da je sklenil to pravico po potrebi 

uveljaviti tudi po sodni poti. 

 

Dejstva, ki v danem primeru kažejo na hudo in nadvse »arogantno« zlorabo 

delovnopravnega instituta izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za pravno in tudi moralno-

etično popolnoma nedopustno obračunavanje z delavskimi predstavniki in delavskim 

soupravljanjem na splošno, v tem smislu govorijo sama zase, in sicer: 

 konkretni delavec je bil v omenjenih okoliščinah - ker  mu česa drugega na hitro pač 

ni bilo mogoče naprtiti - kar »za nazaj« pisno »obtožen« neke domnevne hude kršitve 

delovnih obveznosti (z domnevnimi znaki kaznivega dejanja), in sicer za neko 

ravnanje izpred leta dni (!!) (šlo pa naj bi za 5-minutni domnevno neupravičen vstop 

v informacijski sistem družbe z domačega računalnika, ko je »v dobri veri« in z 

vednostjo ter dovoljenjem vodje splošnega sektorja v korist podjetja preizkušal 

tehnične možnost za morebitno organizacijo dela od doma v pogojih epidemije covid-

19), čeprav je po zakonu t. i. subjektivni rok za morebitno odpoved po 109. členu 

ZDR-1 v teh primerih 60 dni, kar je direktor, če ima za ta postopek najeto svojo 

odvetnico, zagotovo vedel ali bi vsaj moral vedeti, tj. da zavestno ukrepa evidentno 

protizakonito; 

 strokovnjaki za IT ugotavljajo, da je omenjeni očitek o domnevnem ogrožanju  

informacijskega sistema družbe v danem primeru popolnoma absurden že zgolj iz 

povsem tehničnega vidika, obenem pa iz pridobljenega mnenja Inštituta za 

kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani nedvoumno izhaja, da opisano ravnanje 

delavca v resnici seveda nikakor nima znakov kakega »kaznivega dejanja«; 

 delavec je bil hkrati brez kakršnegakoli utemeljenega razloga za čas trajanja postopka 

(tj. vsaj za mesec in pol) tudi »suspendiran«, in sicer na način, ki mu v tem času 



povsem onemogoča tudi opravljanje funkcije predsednika sveta delavcev in ne 

zgolj njegovega rednega dela (tj. blokirana službena kartica za vstop v podjetje, 

odvzem dostopa do službenega maila, odvzem možnosti elektronskega komuniciranja 

s člani sveta delavcev, odvzem prenosa podatkov na službenem telefonu), kar bistveno 

presega delovnopravni smisel in namen omenjenega ukrepa in nedopustno posega 

tudi na področje delovanja sistema soupravljanja zaposlenih v družbi.    

Gre torej za definitivno popolnoma izmišljeno in dobesedno na silo skonstruirano domnevno 

kršitev delovnih obveznosti »za nazaj«, katere namen zagotovo ni domnevna  direktorjeva 

skrb za »varnost informacijskega sistema družbe«, ampak totalen udar po sistemu 

delavskega soupravljanja (v družbi in širše). In to prek trupel, se pravi z zavestnim in 

povsem naklepnim eklatantnim kršenjem veljavne delovnopravne zakonodaje, ki ima za 

posledico celo tudi eksistenčno ogrožanje konkretnega izvoljenega delavskega 

predstavnika. Saj ne more biti več res …., pa je. 

 

Skratka, če je (bilo) v danem primeru res karkoli »kriminalnega«, je to zagotovo ravnanje 

navedenega direktorja, katerega početje bo glede na vse omenjene okoliščine zato vsekakor 

treba (kolikor bo ta pri nameravani izredni odpovedi delavcu kljub izrecnemu »negativnemu« 

mnenju, ki mu ga na podlagi povedanega je v tej zadevi podal svet delavcev, vsemu vztrajal) 

preveriti tudi z vidika storitve morebitnih kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev 

po 1. odstavku 196. člena in kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju po 200. členu 

Kazenskega zakonika RS in jih eventualno tako tudi sankcionirati. Združenje svetov 

delavcev Slovenije je Inšpektoratu RS za delo že podalo predlog za uvedbo prekrškovnega 

postopka zoper delodajalca in njegovo odgovorno osebo po 8. točki 107. člena ZSDU, 

obenem pa je inšpektoratu predlagalo tudi morebitno vložitev ovadbe za omenjeno kaznivo 

dejanje kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju, če bodo ugotovitve inšpekcijskega 

nadzora kazale v to smer.  

 

Nadalje bo treba, če bo v danem primeru res prišlo do nameravane odpovedi, Odboru za delo 

Državnega zbora predlagati takojšnjo obnovitev oziroma bolje rečeno, nadaljevanje razprave 

o - v Sloveniji očitno čedalje bolj pereči - širši problematiki nedopustnega preganjanja in 

onemogočanja delavskih predstavnikov, ki jo je ta začel (vendar pa žal nikoli tudi dejansko 

končal) na 19. nujni seji aprila 2019, ter sprejem ustreznih tudi konkretnih zakonodajnih in 

drugih ukrepov za učinkovitejše varstvo teh predstavnikov v podjetjih. Ne nazadnje pa se 

bodo morala na tovrstna moralno-etično sila sporna ravnanja posameznih menedžerjev, ki 

nedvomno mečejo izjemno slabo luč ne samo na aktualno menedžersko strukturo v Javnem 

holdingu Ljubljana, temveč na celoten slovenski menedžment, slej ko prej končno ustrezno 

odzvati tudi menedžerska in delodajalska združenja, ki si sicer pišejo takšne in drugačne 

visokoleteče »etične kodekse« s sila leporečnimi zapovedmi o »poštenem« ravnanju z 

zaposlenimi. In se tudi sama javno opredeliti do tovrstnih ekscesov v lastnih vrstah. 

                                                                                             
Priloga: 

Ugotovitve in stališča ZSDS z dne 15. 3. 2021, posredovane Svetu delavcev JP VOKA SNAGA 

v tej zadevi 
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Javno podjetje 

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. 

Svet delavcev 

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 

1001 Ljubljana, Slovenija 

 

Datum: 15. 3. 2021 

 

 

Predsedstvo Združenja svetov delavcev Slovenije (ZSDS) je dne 15. 3. 2021 po proučitvi 

»Pisne seznanitve z očitanimi kršitvami obveznosti iz delovnega razmerja z vabilom delavcu 

na zagovor pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga« (v 

nadaljevanju tudi skrajšano: »obtožba«), ki jo je dne 12. 3. 2021 prejel Andraž Nemec, 

predsednik Sveta delavcev družbe, sprejelo naslednje  

 

u g o t o v i t v e   i n   s t a l i š č a: 

 

I. 

 

Očitek, da je Andraž Nemec z domnevnim neupravičenim vstopom v informacijski sistem 

delodajalca dne 12. 3. 2020, ki naj bi imel vse znake kaznivega dejanja po 221. členu KZ RS 

in naj bi kot tak predstavljal zadosten ter utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o 

zaposlitvi po 1. in 2. alineji 110. člena ZDR-1, je glede na konkretne okoliščine povsem 

umeten in na daleč očiten pravni konstrukt, ki nima popolnoma nobene zveze z varstvom 

kakih dejanskih interesov delodajalca, tj. družbe JP VOKA SNAGA d.o.o., ampak je očitno 

namenjen nečemu povsem drugemu. To je - povsem nedopustnemu! - šikaniranju in 

onemogočanju delavskega predstavnika, ki pa gre hkrati celo tako daleč, da z evidentno 

zlorabo instituta izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ogroža tudi eksistenčni položaj 

konkretnega delavca. Kar je naravnost nezaslišano.     

 

Vsebinsko gledano je namreč konkretna »obtožba« popolnoma neutemeljena, ali, kot bi se 

temu reklo v ljudskem jeziku, dobesedno na silo »napraskana iz nič«, pravno gledano pa gre 

za usmiljenja vreden zmazek, ki preprosto spregleduje tako dejstvo, da očitano ravnanje 

Andraža Nemca v resnici še zdaleč nima »vseh znakov« navedenega kaznivega dejanja (v 

danem primeru namreč manjka najmanj »neupravičenost« vstopa v informacijski sistem), kot 

celo tudi najbolj elementarno dejstvo, da je zakonsko določen 30-dnevni »subjektivni rok« za 

morebitno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga, določen v drugem odstavku 109. 

člena ZDR-1
1
, definitivno že zdavnaj zamujen, tako da odpoved že zgolj iz tega razloga 

                                                 
1
 »(2) Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbena stranka podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve 

razloga za izredno odpoved in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga. V primeru krivdnega razloga na 

strani delavca ali delodajalca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, pogodbena stranka lahko odpove pogodbo o 

zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in storilca ves čas, ko je možen kazenski 

pregon.«  



(četudi bi konkreten očitek delavcu eventualno res imel kakršnokoli podlago v dejstvih, pa je 

nima!) sploh niti ni več možna. Nepojmljivo. 

 

II. 

 

In direktor družbe Krištof Mlakar se obeh omenjenih dejstev po vsej verjetnosti povsem dobro 

zaveda ali pa bi se vsega tega na svoji funkciji vsaj moral zavedati, a si je kljub temu zavestno 

dovolil podati delavcu omenjeno pisanje z navedenimi obtožbami ter obvestilom o 

nameravani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi.  

 

Poleg tega je iz neznanih razlogov in z neznanim, vsekakor pa možnim dokaj »prozornim« 

namenom še istega s tem pisanjem (čeprav je kot takšno že po naravi stvari lahko namenjeno 

izključno prizadetemu delavcu osebno in nikomur drugemu) nemudoma seznanil enega izmed 

članov sveta delavcev, ki sicer neformalno velja za njegovega zaupnika, ter mu (čeprav bi 

skladno s 86. členom ZDR-1 to sicer smel storiti šele in izključno le na zahtevo delavca 

samega) izrecno »dovolil«, da je to pisanje, razširil po kolektivu, konkretno vsem članom 

sveta delavcev družbe. Omenjeni je namreč v svojem spremnem dopisu članom sveta 

delavcev tudi izrecno zapisal, da jim vse »prejete dokumente« (tj. pisno seznanitev o kršitvah 

Andraža Nemca in o postopku, ki se vodi proti njemu, ter odločbo o prepovedi opravljanja 

dela) posreduje »po dovolilu g. Krištof/a Mlakar direktorja VODOVOD KANALIZACIJA 

SNAGA«, ter jih obenem tudi pozval, da podajo svoje »komentarje in videnja«. Ni pa znano, 

ali je tudi svoj že vnaprejšnji (tj. še preden je imel Andraž Nemec sploh kakršnokoli možnost 

povedati svojo plat zgodbe) komentar oziroma mnenje, ki ga je »kot prvi« dodal temu pozivu 

ostalim članom sveta delavcev, podal po morebitnem navodilu direktorja. V tem komentarju 

jim je namreč sugeriral, da naj se svet delavcev v zvezi s tem sploh niti ne bi kakorkoli 

opredeljeval in podajal nikakršnega mnenja, češ da očitana kršitev bojda nima povezave z 

delovanjem delavskega sveta, zato naj se »zadeva razreši med delodajalcem in zaposlenim«. 

Povedano drugače, sveta delavcev naj bi se to, če njegovega predsednika - četudi z nekimi 

naravnost slaboumnimi obtožbami in ob očitnem kršenju elementarnih delovnopravnih norm - 

mečejo iz službe, sploh ne tikalo (??), zato naj bi ostal v tej zadevi povsem nevtralen in 

popolnoma pasiven.  

 

Na čigavem zelniku, na njegovem ali na direktorjevem, je zraslo to posredovano »osebno 

mnenje«, da naj bi svet delavcev celotno to nezaslišano pravno mrcvarjenje svojega 

predsednika zgolj mirno opazoval (kljub dejstvu, da je očitna protizakonitost nameravane 

odpovedi, kot rečeno, že na prvi pogled zlahka ugotovljiva celo za popolne pravne laike!) ter 

se s tem odrekel svoji zakonski pravici poskušati ga v okviru svojih možnosti zaščititi vsaj s 

podajo t. i. negativnega mnenja po tretjem odstavku 86. člena ZDR-1, v končni fazi niti ni 

bistveno. Pomembneje je, da pa ob tem - zavestno ali ne - prava neukih članov sveta delavcev 

ni hkrati opozoril tudi na to, kakšne bi bile pravne posledice morebitnega sprejetja tega 

njegovega stališča. To bi to namreč pomenilo, da bi se ob morebitni takšni (z njegove strani 

izrecno sugerirani) »pasivnosti« sveta delavcev po določbi drugega odstavka tega istega 86. 

člena ZDR-1 avtomatično štelo, da svet delavcev odpovedi »ne nasprotuje«. Andraž Nemec 

pa bi tako seveda ostal še brez tiste edine omembe vredne pravice, ki vam jo kot delavskim 

predstavnikom sicer nudi 113. člen ZDR-1, tj. zadržanje učinkovanja odpovedi 30 dni ali do 

odločitve sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe, če svet delavcev poda negativno 

mnenje. Malce »sumljivo nenavadno« se zdi vse skupaj, mar ne? 

 



Opisana ravnanja direktorja Krištofa Mlakarja so po mnenju predsedstva ZSDS vsekakor 

protizakonita, obenem pa tudi etično in moralno skrajno sporna
2
, takšnih pa svet delavcev 

zagotovo ne bi smel podpirati, če želi tudi sam ohraniti svojo verodostojnost v očeh 

zaposlenih, ki so ga izvolil za zastopanje svojih interesov. Zato bo treba, če bo v danem 

primeru do nameravane izredne odpovedi res tudi dejansko prišlo, ta njegova ravnanja 

vsekakor proučiti tudi z vidika njegove morebitne kazenske odgovornosti, zlasti z vidika 

morebitne storitve kaznivega dejanja po 1. odstavku 196. člena Kazenskega zakonika RS 

(kršitev temeljnih pravic delavcev – v kolikor gre za podajo izredne odpovedi, ki je očitno 

nezakonita, gre za storitev kaznivega dejanja po tem členu). In to proučitev bomo v 

omenjenem primeru v ZSDS vsekakor opravili ter po potrebi tudi ukrepali z ustrezno 

kazensko ovadbo. 

 

III. 

 

Okoliščine, ki v danem primeru kažejo na možno pravno povsem nedopustno, moralno pa 

skrajno zavržno potencialno zlorabo instituta izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v škodo 

konkretnega delavca kot objektivno šibkejše stranke delovnega razmerja, so predvsem 

naslednje: 

 

1. 

Iz pojasnil, ki jih je vsem članom sveta delavcev posredoval Andraž po elektronski pošti dne 

12. 3. 2021, in za katera - glede na njihovo dokazljivost - ni videti niti najmanjšega 

utemeljenega razloga, da jim ne bi verjeli (kajti v zgoraj navedeni, tudi sicer sila skromno in 

neprepričljivo utemeljeni »obtožbi« o domnevni kršitvi delovnih obveznosti namreč niso v 

ničemer postavljene pod vprašaj niti z enim samim samcatim konkretno navedenim dejstvom, 

ki bi eventualno lahko kazalo na nasprotno), nesporno izhaja, da: 

 do vstopa (ne morda nekakšnega »vdora«!) v informacijski sistem družbe dne 12. 3. 

2020 ni prišlo zaradi kakršnegakoli njegovega morebitnega osebnega interesa ali z 

nedopustnimi nameni, ampak ravno nasprotno - ta, vsega 5-minutni »poizkusni« vstop 

je bil opravljen v dobri veri in izključno v korist družbe, in sicer z namenom, da se 

preverijo možnosti za eventualno organizacijo dela na domu v razmerah epidemije 

covid-19, morebitni drugačni interesi in nameni, nasprotni interesom delodajalca, pa 

mu v omenjeni »obtožbi« niso niti očitani niti dokazani; 

 je bil ta »edini« vstop z osebnega računalnika opravljen ne samo z vedenjem, temveč 

celo v dogovoru z Marijo Zabukovec, vodjo splošnega sektorja družbe, v pristojnost 

katerega sodi tudi omenjena problematika dela na domu, ter ob polnem sodelovanju  

informatika iz Službe za informatiko JHL Borisa Ulčarja, ki mu je prav iz navedenih 

razlogov (prav tako v dobri veri, da je to lahko samo v »dobro družbe«) celo tudi 

posebej namestil programček »Anydesk«, tako da ni bilo prav nobenega razloga, 

zaradi katerega bi se delavec »mogel in moral« zavedati domnevne protipravnosti tega 

ravnanja, kar pomeni, da je očitek o njegovem »naklepnem« hujšem kršenju 

pogodbenih in drugih obveznosti že a priori popolnoma nesmiseln; 

 je bil direktor z omenjenim uspešnim preizkusom delovanja informacijskega sistema 

za primer uvedbe dela na domu, ki ga zdaj označuje za »ravnanje z znaki kaznivega 

dejanja«, seznanjen že dne 18. 3. 2020, po njegovih lastnih navedbah v predmetni 

»obtožbi« pa celo že 13. 3. 2020 (na podlagi elektronskega sporočila Borisa Ulčarja), 

kar je - če doslej ni ukrepal - vsekakor svojevrsten pokazatelj njegove dejanske 
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 Med drugim in ne nazadnje tudi z vidika »10 načel Kodeksa etike Združenja Manager«. 



(ne)skrbi za interese podjetja in več kot očitnega povsem drugačnega »ozadja« 

konkretne nameravane odpovedi pogodbe o zaposlitvi Andražu Nemcu. 

 

Morda zgolj mimogrede: strokovnjaki ocenjujejo, da je predmetna »obtožba« nesmiselna tudi 

iz povsem tehničnega vidika. Programska rešitev »Anydesk« je namenjena za oddaljen dostop 

do namizja (v tem primeru službenega) računalnika. Poenostavljeno povedano -  delo »izvaja« 

službeni računalnik na domačega je prenesena le monitorska slika in uporaba 

tipkovnice/miške. Torej do dokumentacije se ne dostopa z »domačim« računalnikom, temveč 

s tistim v službi. Da uslužbenec, ki ima administratorske pravice, dodeli ali seznani kogarkoli 

z gesli, je tako lahko le prekršek taistega in nikakor ne »uporabnika«. Skrbnik za gesla, 

dostope in komunikacijske pravice je izključno administrator sistema in le on nosi vso 

odgovornost ob morebitni zlorabi. Sistem SAP, ki ga uporablja JHL, ima jasno definiran 

dostop do dokumentacije in opredeljena pooblastila ter možnost sledljivosti vseh dostopov. 

Torej Andraž Nemec ne bi mogel preko oddaljenega dostopa imeti uvida v dokumentacijo, do 

katere nima avtorizacije tudi preko službenega računalnika. Tako je v danem primeru o 

kakršnemkoli »naklepnem« protipravnem vstopu v informacijski sistem družbe nesmiselno 

govoriti. V kolikor pa bi imeli (kar ne drži) v JHL-ju IKT sistem urejen tako, da ga lahko 

kdorkoli od zunaj ogroža s povsem na prostem trgu dostopnimi programi za oddaljena 

namizja, potem je nekaj hudo narobe. V času krize so na način oddaljenega dostopa s 

pomočjo zasebnih računalnikov delovali celotni bančni, energetski, davčni, zavarovalniški … 

sistem, ki je zagotovo precej bolj kočljiv, kot JHL-jev. Prav tako z zunanjim dostopom ni moč 

zaobiti požarnega zidu IKT sistema, oziroma VPN. Sicer pa vsaka normalna družba, ki zazna 

»vdor« v IKT sistem na to odreagira v trenutku in ne šele čez eno leto. Čeprav ta zgodba nima 

z »vdorom« seveda prav nič skupnega. 

 

2. 

Nadalje ni jasno, s čim naj bi Andraž Nemec, zaposlen na delovnem mestu Arhivar II, ki z 

očitanim konkretnim protipravnim ravnanjem nima popolnoma nobene zveze, (sploh lahko) 

kršil določilo 33. člena ZDR-1 o »vestnem opravljanju dela«. Zato o tem niti nima smisla 

izgubljati besed. 

 

Še manj pa je jasno, v čem naj bi z opisanim ravnanjem domnevno kršil določilo 37. člena 

ZDR-1 o prepovedi škodljivega ravnanja. Razen neke posplošene načelne pravne »klobase« o 

tem, da naj bi domnevno »ogrozil računalniški sistem celotne skupine JAVNEGA HOLDINGA 

Ljubljana, d.o.o.«, na kar je bilo zgoraj že odgovorjeno, namreč ta ubogi pravni »prosti spis«, 

na podlagi katerega naj bi bila delavcu pa zdaj podana kar »izredna« odpoved, kakršnekoli 

dejanske škode, ki naj bi bila povzročena delodajalcu, sploh niti ne poskuša opredeliti. Ne po 

vrsti in ne po višini. A škode, ki naj bi utemeljevala očitano kršitev 37. člena ZDR-1, seveda 

ni mogoče zgolj zatrjevati in preprosto kar pravno »predpostaviti« (za takšno poenostavljeno 

pravno predpostavko v zakonu zagotovo ni popolnoma nobene podlage!), ampak jo je treba  

natančneje definirati ter jo tudi dokazati. Zlasti še, ko je v igri »izredna« odpoved pogodbe o 

zaposlitvi, katere predpostavka je oziroma bi po morala biti skladno z določbo prvega 

odstavka 109. člena ZDR-1 utemeljena ugotovitev, da »ob upoštevanju vseh okoliščin in 

interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka 

odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o 

zaposlitvi«. 

 

Česa takšnega pa v omenjenem pravnem pisanju ni najti. Ne duha ne sluha o čem takem, celo 

niti vsaj v obliki poskusa. Spričo popolne »votlosti« očitkov v njem, česa takšnega seveda 

preprosto tudi niti ne bi bilo možno utemeljiti. 



 

A na ta način se pač v urejeni pravni državi ni mogoče igračkati z eksistenčnimi usodami 

delavcev. Kršitev delavca, zaradi katere je možna utemeljena izredna odpoved pogodbe o 

zaposlitvi, mora biti resnično huda in dejansko obstoječa, ne pa kar na pamet pravno 

napleteničena. 

 

IV. 

 

Upoštevaje vse zgoraj navedene okoliščine je v danem primeru po mnenju Predsedstva ZSDS 

bolj ali manj izključeno, da nameravana izredna odpoved Andražu Nemcu ne bi imela nobene 

zveze z opravljanjem njegove delavskopredstavniške funkcije predsednika sveta delavcev in 

aktualnega kandidata za delavskega direktorja. Nasprotno. Vse kaže na to, da je prav v tem 

verjetno tudi edino možno »pravo« ozadje celotnega zapleta. 

 

Ta nenadna in povsem za lase privlečena obtožba o domnevni »hudi« kršitvi delovnih 

obveznosti, ki naj bi po preteku leta dni zdaj kar naenkrat pa onemogočala nadaljevanje 

delovnega razmerja, namreč presenetljivo sumljivo sovpada z nedavnim intenziviranjem 

aktivnosti sveta delavcev za vzpostavitev funkcije delavskega direktorja v družbi JP VOKA 

SNAGA d.o.o (vključno z morebitno njeno uveljavitvijo tudi po sodni poti), ki je sicer ena 

najpomembnejših oblik sodelovanja delavcev pri upravljanju po ZSDU. In ki bi jo kot takšno 

načeloma morali poskušati v svojih podjetjih vzpostaviti vsi »dobri« sveti delavcev. A ji 

direktor Krištof Mlakar iz samo njemu znanih razlogov na vse kriplje nasprotuje, pri čemer 

mu, kot je videti, ni odveč uporabiti niti povsem očitnih protizakonitih delovnopravnih 

ukrepov s pozicije moči (saj morebitnih odškodnin v primeru izgubljene tožbe tako ali tako 

pač ne bo plačal on, temveč podjetje!). 

 

Več in obširneje pa o tem verjetno niti ne kaže razpredati, kajti članom sveta delavcev je ta 

situacija dobro poznana in si lahko svoje mnenje o tem ustvari vsak sam. 

 

V. 

 

Predsedstvo ZSDS na podlagi povedanega predlaga Svetu delavcev družbe JP VOKA 

SNAGA d.o.o kot članu tega združenja, da odločno in enotno stopi v bran Andražu Nemcu 

pred tem naravnost brutalnim »napadom« s strani direktorja Krištofa Mlakarja, kateremu je 

trenutno izpostavljen, in v zvezi z nameravano izredno odpovedjo izrecno poda »negativno« 

mnenje po 86. členu ZDR-1, ker za to odpoved resnično ni najti prav nobenih utemeljenih 

razlogov. 

 

Zavedajmo se, da v tem primeru ni napaden samo Andraž Nemec, temveč gre za zelo resen 

napad na celoten sistem delavskega soupravljanja ne samo v konkretni družbi, temveč v 

Sloveniji nasploh. Če bo namreč ta napad uspel in če se ne bomo sposobni z združenimi 

močmi ubraniti tovrstnih očitnih izživljanj nad delavskimi predstavniki in tako očitnih 

poskusov njihovega protizakonitega onemogočanja tudi z najbolj brezobzirnimi in pravno 

nedopustnimi sredstvi, se delavskemu soupravljanju v Sloveniji zagotovo ne piše dobro. 

 

Želimo vam uspešno delo še naprej in vas lepo pozdravljamo,   

 

 



                                                                                               
 

 

 


