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JAVNI PROTEST SINDIKATA NOVINARJEV SLOVENIJE ZOPER ODPUŠČANJE VEČEROVIH
DELAVCEV IN POZIV K DIALOGU O ZDRUŽEVANJU Z DNEVNIKOM
Spoštovani,
v Sindikatu novinarjev Slovenije nasprotujemo nameravanemu odpuščanju sedmih
zaposlenih delavcev časnika Večer, ker uprava pod krinko združevanja poslovnih delov in
izdajanja dnevnikov že izvaja združitveno strategijo delov družb Dnevnik, d.d. in Večer
skupina, d.o.o. Delavski zastopniki obeh družb so upravi od letošnjega januarja večkrat
pozvali k ustreznemu informiranju in seznanitvi zaposlenih o učinkih in posledicah združitve
zlasti na zaposlenost in njihove pravice, zapisane v podjetniških kolektivnih pogodbah.
Trenutno kaže, da bodo zaposleni obeh družb ostali brez teh, ker sta derogirani, pogajanjem
o ureditvi kolektivnih pravic pa se upravi izogibata, češ da naj bi bila možna šele po združitvi.
Lastniške odločitve, ki naj bi bile šele sprejete, pa že bistveno vplivajo na sedanji položaj
zlasti delavcev Večera. Tako je njegov lastnik že prodal Podjetje za informiranje, revijalni
portfelj Časnika Večer, blagovni znamki Naš dom in Lep vrt, zdaj naj bi zaradi nameravane
organizacijske spremembe odpustili sedem delavcev. Zaposleni in njihovi zastopniki so
postavljeni v nevzdržno negotovost, ko svoje prihodnosti ne morejo urejati s socialnim
partnerjem, ker se ta sklicuje na združevanje, o katerem bodo lastniki šele odločali, hkrati pa
jih uprava in lastnik že postavljata pred izvršena dejstva, ki so po vsebini posledica morebitne
združitve.
Vodstvo Sindikata novinarjev nasprotuje opisanemu namernemu izigravanju predpisov in
izogibanju socialnemu dialogu. Upravo opozarjamo na sodno prakso in jasne zakonske
zahteve, ki jih delovnopravna zakonodaja določa v primerih odpuščanja večjega števila
delavcev. Ob očitnih grobih kršitvah osnovnih načel partnerskega dialoga sindikat ne more
jamčiti niti socialnega miru v družbi. Upravo zato ponovno pozivamo naj zaposlene
nemudoma seznani s pridružitveno strategijo in začne dialog o njihovi prihodnosti, saj bo le
tako mogoče zmanjšati potencialna tveganja, ki jih delijo zaposleni in lastniki.
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