
 

 

 

 

 

 

Sporočilo ZSDS za javnost! 

 

Združenje svetov delavcev Slovenije bo podalo kazensko ovadbo zoper 

direktorja JP VOKA SNAGA d.o.o. 
 

Združenje svetov delavcev Slovenije (ZSDS) je v svojem sporočilu za javnost z dne 29. 3. 

2021 (dostopno je na spletni strani združenja na naslovu https://www.delavska-

participacija.com/wp-content/uploads/2021/03/Sporo%C4%8Dilo-ZSDS-za-

javnost29.3.2021-1.pdf) opozorilo na ponoven poskus brutalnega obračunavanja enega izmed 

slovenskih delodajalcev z vodilnim delavskim predstavnikom in posledičnega zatrtja 

razvijajočega se »resnejšega« delavskega soupravljanja v konkretnem podjetju. In sicer v 

obliki nameravane (eklatantno protizakonite!) izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

predsedniku Sveta delavcev Javnega podjetja VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. 

Ljubljana in kandidatu za delavskega direktorja v tem podjetju Andražu Nemcu. Danes se je 

ta odpoved - kljub pravočasnim opozorilom pravne stroke na njeno izrazito nezakonitost in 

kljub pozivom direktorju podjetja Krištofu Mlakarju, naj jo raje umakne - tudi dejansko 

zgodila! 
 

Naj še enkrat spomnimo: iz okoliščin primera je na daleč vidno, da je ta odpoved brez 

slehernega dvoma neposredno povezana prav oziroma izključno z omenjeno 

delavskopredstavniško funkcijo konkretnega delavca, njen očiten namen pa onemogočanje 

učinkovitega delavskega soupravljanja skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju (ZSDU). Nadvse simptomatično je namreč, da je to odpoved (za neko domnevno 

kršitev delovnih obveznosti izpred več kot leta dni!!) Andraž Nemec nenadoma in zelo »na 

hitro« prejel 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. Skratka, 

zaradi »predrznosti« sveta delavcev zahtevati realizacijo neke zakonske pravice delavcev, je 

njegov predsednik v trenutku ostal brez službe. 

 

To ravnanje direktorja Krištofa Mlakarja ima po mnenju ZSDS vse znake kaznivih dejanj 

»kršitve temeljnih pravic delavcev« po 196. členu in »kršitve pravic do sodelovanja pri 

upravljanju« po 200. členu Kazenskega zakonika RS, zato bo združenje v naslednjih dneh 

zoper njega vsekakor podalo ustrezno kazensko ovadbo. 

 

Če pustimo ob stani popolno vsebinsko absurdnost »skonstruirane« konkretne očitane 

domnevne kršitve delavcu, ki smo jo podrobneje pojasnili že v zgoraj omenjenem prvem 

sporočilu ZSDS za javnost, in katera naj bi bila (tudi po izrecni lastni navedbi direktorja v 

pisni odpovedi) ugotovljena že dne 13. 3. 2020, torej pred več kot letom dni, namreč v tej 

zadevi ni mogoče prezreti dejstva, da je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu s 109. 

členom ZDR-1 delavcu mogoče podati najkasneje v 30 dneh od dne, ko je bila ugotovljena. 

Odpoved je torej protizakonita že iz povsem »formalnih« razlogov. In to elementarno 

dejstvo, je bilo direktorju - glede na vsa prejeta opozorila ZSDS ter odvetnikov Andraža 
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Nemca in glede na to, da ima za ta postopek najeto tudi lastno odvetnico - nesporno dobro 

znano, a se je kljub temu zavestno odločil direktno (in to zelo grobo) kršiti zakon in podati 

omenjeno odpoved. Stvar si torej vsekakor zasluži kazenski pregon!     

 

V združenju iskreno upamo, da se bodo na to, naravnost nezaslišano početje, ki si ga, kot 

kaže, brez najmanjšega kančka sramu dovolijo nekateri menedžerji za obračunavanje z 

delavskimi predstavniki v podjetjih, ustrezno reagirale tudi vse druge pristojne državne 

inštitucije, zlasti Odbor za delo pri Državnem zboru, ki je sicer že leta 2019 posebej 

obravnaval tovrstno problematiko, sklenil pa ničesar. Ponovno pozivamo tudi vsa 

delodajalska in menedžerska združenja, da se javno opredelijo do tovrstnih protipravnih in 

moralno-etično spornih ravnanj posameznikov v svojih vrstah tudi z vidika sprejetih etičnih 

kodeksov za menedžerje. 

 

Datum: 31. 3. 2021 

 

                                                                               
 


