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          Dne, 18. 4. 2013 

Gregor Virant  

Državni zbor  

Šubičeva 4 

1000 Ljubljana 

 

 

Spoštovani, 

 

pišem vam, ker izredno cenim vaša prizadevanja  in delo na vseh področjih kjer delujete in  

vaše zares velike prispevke za državo Slovenijo in njene državljane, da bi živeli  v urejeni 

zares pravni in predvsem varni državi. 

 

Dovolite mi,  da nanizam par svojih pogledov, katere na kratko predstavljam v tem pismu. 

Od leta 2001 sem predsednik sindikata KNSS-Neodvisnost Impol d. d. iz  Slov. Bistrice od 

istega leta dalje pa tudi  predsednik regijske centrale sindikata KNSS-Neodvisnost mariborske 

regije. 

Glede izjave v parlamentu nekdanjega poslanca Srečka Prijatelja, da bi rad videl en sam 

primer, ko je sindikat kazensko ovadil  vodstvo družbe zaradi gospodarskega  kriminala, sem 

mu posredoval fotokopije številnih kazenskih ovadb zoper vodilne od katerih prestajata 

zaporno kazen na Dobu le lastnika  bivše Impolove hčerinske družbe ALUPAK d.o.o. Zdenko 

Maček in  Stanislav Kovač. Kazenski  postopek pa je uveden po poročanju medijev tudi zoper 

predsednika uprave Impol d.d.  Čokl Jerneja in člana uprave iste družbe finančnika Vlada 

Leskovarja. Tako zatrjevane tega nekdanjega kakor tudi njemu  podobnih  parlamentarcev ne 

drži. V svojih sindikalnih dosjejih imamo ogromno dokazov, da temu ni tako, kot je trdil ta 

bivši in tudi nekateri sedanji poslanci,  in da tudi sindikaliste ne gre metati v isti koš. 

Zaradi številnih kazenskih in drugih prijav na številne odgovorne institucije sem nenehno pod 

ogromnim pritiskom. Že več krat so mi kot sindikalistu vročili odpoved pogodbe o zaposlitvi, 

vendar so si  dotični vedno do sedaj premislili, ker imam preveč  podatkov in dostop do 

najvišjih državnih funkcionarjev.  

Kot delavec, ki sem pred pričetkom dela v sindikatu opravljal številna zelo zahtevna dela v 

posredni proizvodnji, seveda razlikujem proizvodne delavce od delavcev v javni upravi. Pri 

tem mislim  na delavce  upravnih enot (in lokalnih skupnosti), ki opravljajo  funkcije  države 

na lokalni  ravni.  

V nadaljevanju vam želim, če bo seveda kaj doprineslo k temu, pomagati k reševanju 

problematike  preveč zaposlenih  t. i. javnih uslužbencev. 

Če bi bil možen skupen ogled po naključno  izbranih enotah in pisarnah le teh, in bi skupaj 

zahtevala, da  naj ti delavci pokažejo ZUP, vam  jamčim, da ga v 80% ne  bi dobila in to 

zaradi seveda različnih izgovorov. 

Logično je, da ti delavci, ki so po  osnovnem poklicu gimnazijski  maturanti, tekstilni tehniki, 

učitelji itd…  zato nimajo pojma o ZUP in prepisujejo obrazce, ki  si jih pošiljajo po 

elektronski pošti. 

http://www.sindikat-smbrknss.si/
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To naj bi bila »prijazna«  javna uprava!  

Po začetku veljavnega ZDR-1, so v gospodarstvu z  »levo« roko odpuščali delavce iz razloga  

nesposobnosti, ker le ti niso več izpolnjevali  zahtev po  predpisih. 

 

Glede na opisano in izkušnje  bi zato  z  »levo« roko lahko rešili  problem presežkov javnih  

uslužbencev in  sicer  samo s »kozmetično«  dopolnitvijo ZUP. 

 

Jani uslužbenec mora imeti  visoko strokovno izobrazbo in komisijsko (pred komisijo) 

opravljen izpit   iz ZUP (vključno s sodno  prakso).  

Prijatelj mi je namreč povedal, da je za par € njegova hčerka  sicer pravnica dobila »pole« z 

označenimi odgovori, to pa dokazuje kakšen »kader« v veliki meri je v javni upravi. 

 

In še ta primer. Naš član je dobil ( po  že več kot 30 letih dela) izredno odpoved pogodbe o 

zaposlitvi, ker je odrezal  pločevino (100x100 mm) za 5 cm prekratko, čeprav je to pisalo v 

delovnem nalogu. 

 

Sprašujem vas: »Kdo od javnih uslužbencev je bil  kaznovan, ker  so mu  pet krat zaporedoma  

razveljavili odločbo zaradi bistvenih  kršitev postopka?« 

 

Če sem s svojim »glasnim razmišljanjem«  mogoče prispeval kanček k premagovanju ovir  

reševanja problemov v javni upravi bom zelo vesel. 

Spoštovani gospod Gregor Virant. Z vsem spoštovanjem do Vas in do Vašega zares 

požrtvovalnega dela prav na vseh področjih, ki jih državljani dnevno spremljamo, Vam želim 

oblilo zares zavidljivih uspehov na prav vseh področjih, kjer je zaznati Vaše delo. Naj  Vas 

spremlja sreča, predvsem pa zdravje, da boste lahko obvladovali Vaše delo. 

Vse z eno veliko osebno željo! Pogumno naprej, ne oziraje se na osebe, ki Vam ne želijo 

uspeha! 

 

Vse dobro, s spoštovanjem. 

 

 

    Predsednik sindikata KNSS-Neodvisnost, mariborske regije  

       Milan Mesarič 

 

 

 

http://www.sindikat-smbrknss.si/
mailto:sindikat.m.r.n.k.n.s.s@siol.net

