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Za štiri zrežirane kazenske pregone zoper sindikalista Milana Mesariča 

bi nekateri želeli, da nihče ne odgovarja, a računi se bodo poravnali 

 
 

 
 

 

 

 

Kazensko preganjanje sindikalistov v Sloveniji postaja 

običajna praksa za zastraševanje delavcev. Dolgoletni 

v Slovenski Bistrici vsem poznan sindikalist Milan 

Mesarič je s strani Brigite Juhart vedno znova 

kazensko preganjan. Tokrat je že četrtič uspel 

dokazati, da ni storil nič kaznivega. V zadnjem, kar 

štiri leta trajajočem ugotavljanju utemeljenosti 

kazenske ovadbe je le ta brez obrazložitve zavržena, 

tudi zoper družinske člane, njegovo hči Nušo Mesarič, 

sekretarko v Konfederaciji slovenskih sindikatov. 

Zopet se je izkazalo, da se delodajalci radi 

poslužujejo organov pregona za preusmerjanje 

pozornosti in zastraševanje delavcev, saj je zoper 

sindikalista Mesariča ovržena že četrta kazenska 

ovadba, podana s strani delodajalca.  

Štiriletno kalvarija dokazovanja, sramotenja in zastraševanja sindikalista in celo kazenskega 

pregona članov njegove družine je za organe pregona sprejemljiva, saj nihče od organov 

pregona ni niti pomislil, da gre za krive ovadbe. 

 
 

 
 

Prišel je čas, ko bo račune potrebno poravnati. Brigita Juhart, direktorica za kadrovske in 

splošne zadeve v družbi Impol 2000 d. d. in obenem direktorica Kadring d. o. o. za svoje 

delo prejema kar dve direktorski plači. To je tudi ena od nečednosti, ki jo je javnosti med 

drugimi razkril neupravičeno preganjani Milan Mesarič. 

 

Z dvema direktorskima plačama je lahko preganjati sindikaliste:   

 

           Brigita Juhart    
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Zaradi poštenega sindikalnega dela v družbi Impol 2000 d.d. je Milan Mesarič, kot predsednik 

Sindikatov Podravja - Konfederacije slovenskih sindikatov (bivša KNSS - Neodvisnost - 

Mariborske regije) velik trn v peti Brigiti Juhart, ki brezkompromisno ustrahuje in 

ponižuje svoje nasprotnike za dosego svojih ciljev, prizanešeno ni bilo niti družinskim 

članom sindikalista. 

 

Kazenska ovadba s strani Brigite Juhart je bila podana v letu 2011, na okrožnem državnem 

tožilstvu pa so jo prejeli šele v letu 2012, kar pomeni, da je policija v Slovenski Bistrici 

potrebovala leto dni za posredovanje svojih ugotovitev tožilstvu. V tem času je policija 

Milanu Mesariču zasegla več računalnikov v službi in doma, in tako so bili ustvarjeni pogoji 

za poniževanje sindikalista s strani vodstva Impol-a in javni linč se je lahko pričel, saj so 

sindikalistu zaplenili vso digitalno sindikalno dokumentacijo (na računalnikih) in mu je tudi 

vsakršna obramba pred neutemeljenimi obtožbami bila onemogočena. Poniževanje je trajalo 

kar štiri leta, tako da je proti koncu Milan Mesarič sam zahteval, da se ga naj obsodi ali se naj 

ovadba ovrže. Okrožna državna tožilka Saša Lutarič je potrebovala kar štiri leta, da je 

zavrgla ovadbo, dokaj neobičajno pri tem je, da v skopem obvestilu o zavrženju ovadbe ni 

naveden niti razlog zavrženja. 

 

V Konfederaciji slovenskih sindikatov se ne moremo znebiti občutka, da se je v primeru 

pregona sindikalista na policiji in tožilstvu namensko zavlačevalo predolgo. Na takšen 

koruptiven način so se ustvarili idealni pogoji za javni linč, ki ga je izvajalo vodstvo podjetja 

Impol 2000 d.d., še posebej med zaposlenimi. V konfederaciji in Sindikatih Podravja bomo 

storili vse, da se bo ugotovilo, ali je šlo za krivo ovadbo, če bo potrebno tudi z zasebnim 

pregonom zaradi storitve kaznivega dejanja krive ovadbe Brigite Juhart. 

 

Skopo obvestilo brez obrazložitve po štirih letih trpljenja v imenu države: 
 

 
 

 
 

 
 

Gvido Novak  

predsednik KSS                Objavljeno na spletni strani KSS 


