Medijski odmevi na sporočilo ZSDS za javnost
Spoštovani člani združenja!
Ker me v zadnjih dneh kar nekaj naših članov sprašuje, ali je imelo naše
sporočilo za javnost z dne 31. 3. 2021, v katerem smo v zvezi s protizakonito
podano izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi predsedniku Sveta delavcev
Javnega podjetja VOKA SNAGA d.o.o. Ljubljana napovedali, da bomo zoper
direktorja podjetja podali kazensko ovadbo zaradi njegovih zavestno
protizakonitih ravnanj, tudi dejansko kaj odmeva v medijih, vam sporočam,
da je odgovor pozitiven. Sporočilo je bilo v javnosti kar precej odmevno,
spodaj pa vam pošiljam v vednost nekaj objavljenih informacij v različnih
javnih medijih ter ustrezne povezave nanje, če vas bodo morda tudi podrobneje
zanimale.
Lep pozdrav,

***
STA - SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA:
https://www.sta.si/2885673/sveti-delavcev-s-kazensko-ovadbo-nad-direktorja-druzbe-voka-snaga

Celotno besedilo informacije STA:

Sveti delavcev s kazensko ovadbo nad direktorja družbe
Voka Snaga
**Maribor, 31. marca (STA) - Združenje svetov delavcev Slovenije bo
podalo kazensko ovadbo zoper direktorja javnega podjetja Voka Snaga
iz Ljubljane Krištofa Mlakarja. Očitajo mu nezakonito odpoved pogodbe o
zaposlitvi predsedniku sveta delavcev javnega podjetja Vodovod

kanalizacija Snaga in kandidatu za delavskega direktorja v tem podjetju
Andražu Nemcu. **
Maribor, 31. marca (STA) - Združenje svetov delavcev Slovenije bo podalo kazensko
ovadbo zoper direktorja javnega podjetja Voka Snaga iz Ljubljane Krištofa Mlakarja.
Očitajo mu nezakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi predsedniku sveta delavcev
javnega podjetja Vodovod kanalizacija Snaga in kandidatu za delavskega direktorja v
tem podjetju Andražu Nemcu. ***
Odpoved je povezana z Nemčevo delavsko-predstavniško funkcijo, njen očiten
namen pa je onemogočanje učinkovitega delavskega soupravljanja skladno z
zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, so sporočili iz Združenja
svetov delavcev Slovenije.
Kot so pojasnili, je Nemec odpoved prejel za neko domnevno kršitev
delovnih obveznosti izpred več kot leta dni, in sicer takoj zatem, ko je
svet delavcev poskušal okrepiti prizadevanja za sporazumno vzpostavitev
funkcije delavskega direktorja v družbi.
Mlakar je Nemcu odpoved delovnega razmerja vročil danes, to pa ima po
navedbah združenja vse znake kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic
delavcev ter kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju po kazenskem
zakoniku, zato bo zoper njega v naslednjih dneh podalo kazensko ovadbo.
Ob tem v združenju upajo, da se "bodo na takšno početje, ki si ga brez
kančka sramu dovolijo nekateri menedžerji za obračunavanje z delavskimi
predstavniki v podjetjih, odzvale tudi druge pristojne državne
inštitucije, zlasti odbor DZ za delo, ki je sicer že leta 2019 obravnaval
tovrstno problematiko, sklenil pa ničesar".
(konec)bg/bdo
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DNEVNIK:
https://www.dnevnik.si/1042952330
VEČER:
https://www.vecer.com/slovenija/odpuscanje-ko-direktor-odpusti-delavca-zaradi-vztrajanjapri-kandidaturi-za-delavskega-direktorja-10239199
MLADINA:
https://www.mladina.si/206362/strah-pred-delavci/
SPLETNI PORTALI:
 http://direktno.me/voka-snaga-sveti-delavcev-s-kazensko-ovadbo-nad-direktorja/
 https://1zavse.si/2021-03-31/dnevnik/voka-snaga-sveti-delavcev-s-kazensko-ovadbonad-direktorja/122841
IUS-INFO:
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/281365

RTV SLO:
Dne 30.3. 2021 intervju z Andražem Nemcem za Slovensko kroniko
ZASTAVLJENO POSLANSKO VPRAŠANJE:
https://socialnidemokrati.si/soniboj-knezak-kako-bo-pristojno-ministrstvo-zascitilo-delavskepredstavnike-ki-se-znajdejo-pod-pritiski-delodajalcev/?fbclid=IwAR3aBTYp_cZ4NMdoP9ovANYhytZtb_cS-lPwvFDmi1NXPR620RG0eXDdZU

