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Županu je najlažje očitati lastne napake, ob nalitem čistem vinu pa se celotna slika spremeni za 180 stopinj !

V Konfederaciji slovenskih sindikatov z začudenjem spremljamo javno pranje umazanega perila Mestne občine

Maribor za katerega so odgovorni ravno tisti, ki so ga naskrivaj umazali. Ali je to bilo načrtno ali ne bo pokazal čas,

čudi pa nas, da se v razmerja med županom in mestno upravo tako grobo vmešavajo  "hišni" sindikati z dolgoletno

tradicijo politikantstva. Dogajanja smo dolžni pojasniti v izogib intrigam in nadaljnjih zavajanj.

Kazen zaradi izlitja kurilnega olja, ki je zaradi objektivne odgovornosti doletela župana dr. Andreja Fištravca, mu je

bila od vsega začetka zamolčana s strani danes že bivšega direktorja občinske uprave Darka Frasa, za katerega so njemu

zvesti poskrbeli za res umazano perilo. Namesto, da bi seznanil župana o kazni ter nepravilnostih je zanj vodja ene od

služb direktorja občinske uprave samoiniciativno naredila ˮuslugoˮ MOM s tem, da je kar v imenu župana (brez

njegove vednosti) podala prošnjo za obročno odplačevanje visoke kazni 1.400 EUR in tako odgovorni osebi - županu

onemogočila plačilo polovičke v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe. Istočasno pa je domnevno odgovornima

uslužbenkama (ena je tudi vodja oddelka) naložila plačilo kazni na obroke, s čimer sta se uslužbenki zaradi strahu pred

izgubo službe strinjali. Da so se uslužbenkama razblinili vsi pomislek o dolžnem plačilu se jima je še pisno (podpisan

Darko Fras, kar potrjuje zamolčanje županu) zagrozilo z odpovedjo delovnega razmerja.

Bivši direktor Darko Fras je vse na svojih kolegijih nemo spremljal in podpiral ter s tem vso odgovornost prevzel nase,

še posebej ker o njegovi kazni ni seznanil župana. Po njegovi zamenjavi pa je za svoje napake kar v javnosti očrnil

župana. Uslužbenki sta plačali že dva obroka do takrat, ko je župan izvedel za kazen, ki mu je zaradi objektivne

odgovornosti bila naložena. S plačilom dveh obrokov bi po poročanjih medijev naj uslužbenki že priznali odgovornost,

ki je nihče doslej še sploh ni ugotavljal, s plačilom pa sta želeli le ljubi mir.

Ko je župan izvedel za njegovo kazen je takoj javno odreagiral

in napovedal njeno plačilo ter med drugim verjetno tudi zaradi tega zamenjal direktorja občinske uprave, kar je

pohvalno. Sindikat, ki domnevno zastopa eno od omenjenih uslužbenk pa se je obrnil na javnost in s tem po

nepotrebnem izpostavil tudi drugo uslužbenko, članico KSS. V KSS se resnično sprašujemo kakšni motivi vodijo

sindikat za javno izpostavljanje domnevno njihovih članov in ostalih zaposlenih v že tako brezupni situaciji. Razmerja

med županom in direktorjem občinske uprave niso stvar sindikatov (iz sindikalne zahteve županu izhaja ravno to) vse

dokler zaposleni zaradi tega ne trpijo, nedopustno pa je ravnanje sindikata, ki za lastno promocijo na ogenj priliva

bencin, namesto, da bi zaščitil zaposlene pred notranjimi pritiski ter javnostmi in tako sam povzroča trpljenje svojih

članov in zaposlenih. Če sta uslužbenki sprejeli umazano igro v zakup za miren spanec tega ne bosta imeli zaradi

sindikalistke Marine Tošič, ki je javno izpostavila plačilo dveh obrokov kazni in jima s tem vse prej kot koristila.

Članica KSS se je odločila, da se ne želi izpostavljati in, da bo kazen zaradi ljubega miru plačala na obroke, kot ji je to z

ˮuslugoˮ brez polovičke bilo dejansko naloženo, a žal to očitno ne bo možno, saj je za to poskrbel drug sindikat s

katerim ona nima popolnoma nič in jo je proti njeni volji javno izpostavil.

Upamo, da bo župan razumen kot doslej in, da bo po poravnani kazni poskrbel tudi za vračilo denarja uslužbenkama ter

ju zaščitil pred nadaljnjimi politično obarvanimi pritiski in grožnjami z izgubo službe. 

  Gvido Novak

predsednik KSS
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Darko Fras in dr. Andrej Fištravec
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