
Sodišče pritrdilo delavcem Cometa (III) 
 

Osebno mislim, da obračunavanje preko nič krivega časopisa o tem kdo koga zavaja in o čem 

kdo govori, ne vodi k pomirjanju konfliktne situacije. S tem, ko g. Mikeln v njegovem pisanju 

obtožuje mene osebno in sindikalno organizacijo, ki ji predsedujem, čeprav njenega naziva ne 

navaja dosledno, sem se dolžan odzvati in svojo pravico do popravka in ugovora tudi 

uveljaviti. 

 

Nimam namena komentirati vseh sedmih točk v katerih g. Mikeln razlaga svojo stran zgodbe. 

Tako kot jaz ima pravico do svobode izražanja, kaj od tega je zavajanje široke javnosti z 

gospodom ne bom razpravljal. Prav tako se mi ne zdi vredno, da bi tako vplivnega managerja 

učil osnov pravnega reda v RS. Preprosto pač ne gre, da bi bile sodbe sodišč, ki so v korist 

Comet d.d. več vredne od tistih, ki dajejo prav sindikalni organizaciji v tej družbi.  

Dejstvo je, da je moja resnica, ki sem jo z mandatom članstva, predstavil na tiskovni 

konferenci pred dnevi, čisto preprosta: 

1. Delovno sodišče  v Celju je 16. 3. 2005, v Kolektivnem delovnem sporu Kd 9/ 2004,  

odločilo, da se pravilnika kot nezakonita razveljavita. 

2. Višje delovno sodišče je s sodbo 26. 5. 2006 v tej zadevi razsodilo in potrdilo 

odločitev Delovnega sodišča v Celju. 

3. Dne 1. 9. 2006, ste s strani sindikata KNSS-Neodvisnost v družbi Comet prejeli 

zahtevo za spoštovanje pravnomočne sodbe. V tej zadevi, ki vam je bila posredovana 

priporočeno po pošti (zato, da tega ne boste mogli zanikati), so v drugem delu 

navedene poglavitne pripombe k predlogom Pravilnika  o sistemizaciji in Pravilnika o 

organizaciji delovnim mest.  

Čemu torej odpravljate nepravilnosti (o tem pišete v svoji zgodbi), če menite, da odločitev 

sodišča za vas velja drugače kot zame in naš sindikat? Enkrat vam je sodišče že zapisalo, da 

samo s spremembami datumov na nekaterih dokumentih ne boste dosegli popravka 

nepravilnosti. Pa to spet počnete. In spet vam dajemo iste pripombe.  

Še nekaj vam manjka: Delovno sodišče v Celju je 5. 9. 2006, izdalo še en sklep (Citiram Kd 

9/2004): »Nasprotni udeleženec Comet d.d., Tovarniška c. 5, Zreče je dolžan objaviti  

odločbo sodišča prve stopnje  z dne 16. 3. 2005, v javnem ali drugem glasilu, v katerem  

sta bila objavljena  akta delodajalca, to je Pravilnik o organiziranosti in Pravilnik  o 

sistemizaciji delovnih mest«. 

Ste to obvezo že izpolnili? Ne zaradi Milana Mesariča, zaradi odločitve sodišča, ki temelji na 

5. odstavku 53. člena ZDSS-1, ste dolžni obvezo izpolniti. 

 

Tudi v SMBr-KNSS smo ponosni. Ponosni smo na ljudi. Ponosni na svoje člane, ki so 

zaposleni v Comet d.d.: to so ljudje s hrbtenico in zdravimi življenjskimi nazori, ki so že 

zdavnaj presegli puhlosti o čudovitih medčloveških odnosih na eni in grožnje na drugi strani 

vašega načina vodenja.  

 

V poduk vam. Ne tožite se za denar lastnih delavcev, kot je to počel vaš predhodnik, 

predsednik uprave g. Lorger, ki se je zaposlil v konkurenčnem podjetju (konkurenčna 

klavzula bi najbrž veljala tudi za take veljake, če velja že za vsako čistilko). Tožiti se za  

denar nekoga drugega,  vam je gotovo malo mar. Izid tožbe in  posledic v nobenem primeru 

ne boste nosili vi, ker boste takrat že daleč od Cometa, v morda kakšni drugi organizaciji. 

 

Delavci čas stavke niso dobili plačane, to vi dobro veste. Ves čas stavke so delavci 

nadoknadili. Gotovo bo po vašem mandatu prišel še kdo, ki se bo spomnil, da je bila takrat in 



takrat stavka in da bi (ker se pač v Sloveniji z delavci lahko počne kar hoče) delavci še 

nekajkrat nadoknadili ker si pač managerska  struktura zaenkrat lahko privošči kar hoče. 

 

Čestitamo vam k preseganju zastavljenih poslovnih uspehov, vključno z dvigom 

produktivnosti z upanjem, da boste končno spoznali, da SMBr-KNSS ni vaš sovražnik ampak 

si le želi biti enakovreden partner. Splošno znano je, da so samo dobri poslovni rezultati 

argument sindikata za industrijsko akcijo. 

 

 

S spoštovanjem. 

 

         Milan Mesarič 


