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Velenje, 01.07.2019

ODGOVOR SINDIKATA NA ODZIV POSLOVODSTVA NA ZBIRANJE PODPISOV V PODPORO STAVKI

Skupščina SKEI Konference PS Gorenje v zvezi z dne 27.6.2019 objavljenim odzivom poslovodstva na zbiranje podpisov v podporo 
stavki podaja naslednji odgovor: 

1. Ugotovitev delodajalca, da bi bila morebitna stavka nezakonita in brez plačila, je v celoti napačna in zavajajoča. V kolikor bi bila 
napovedana interesna stavka, slednja samo zaradi tega, ker je njen cilj uresničitev nekih interesov, nikakor ne more biti nezakonita. 
Glede na to, da smo na obrazcu za zbiranje podpisov v podporo stavki kot tretjo stavkovno zahtevo navedli, da naj delodajalec dosledno 
spoštuje določila veljavne zakonodaje in internih pravnih aktov (sestavni del sklepa o napovedi stavke bi bile izrecno navedene kršitve 
delovnopravne zakonodaje), bi pa imela takšna stavka tudi utemeljeno podlago za plačilo,

2. sindikat je ves čas nasprotoval postopku ugotavljanja presežnih delavcev, saj ne obstajajo utemeljeni razlogi za odpuščanje 
delavcev, zlasti upoštevajoč dejstvo, da je večina presežnih delavcev iz proizvodnih programov. V slednjih je premalo delavcev za 
uresničevanje planskih nalog že sedaj, še posebej pa glede na napovedi o povečanju in širitvi proizvodnje, ki so bile izrečene na zborih 
delavcev s strani lastnika dne 10.06.2019. Glede na navedene napovedi je sindikat predlagal, da delodajalec trenutno presežnim 
delavcem odredi začasno čakanje na delo doma v skladu s 138. členom ZDR-1,
 
3. očitek delodajalca, da se sindikat ni želel posvetovati o vsebinskih vprašanjih, je v celoti neresničen. Sindikat je kljub 
siceršnjemu nasprotovanju izvajanja postopka ugotavljanja presežnih delavcev ves čas tvorno sodeloval v postopku in s tem dejansko 
veliko naredil oziroma se dogovoril za boljše pogoje za presežne delavce. Sindikat se je tako pogodil, da se nikomur od zaposlenih, ki jim 
je bila ponujena nova pogodba o zaposlitvi za ustrezno delo, ni znižala plača. Prav tako je sindikat podal pripombe na predlagane kriterije 
za določitev presežnih delavcev, ki jih je delodajalec v veliki meri tudi upošteval. V nadaljevanju smo z vsebinskimi pripombami aktivno 
sodelovali pri pripravi vzorca za nove pogodbe o zaposlitvi. V zadnji fazi postopka pa smo se predstavniki sindikata 19.6.2019 tudi 
udeležili s strani delodajalca sklicanega posveta, kjer smo želeli predstaviti naše predloge v zvezi z ukrepi za zmanjševanje števila 
presežnih delavcev ter ukrepi za preprečitev ali omilitev škodljivih posledic. Navedenega posveta se delodajalec  iz nepojasnjenih 
razlogov ni udeležil, posvetovanje 18.6.2019 pa ni bilo izvedeno iz opravičljivih razlogov na strani sindikata, s katerimi je bil delodajalec 
predhodno seznanjen, vendar jih ni upošteval.

Sindikat se bo tudi v prihodnje dosledno zavzemal za spoštovanje pravic zaposlenih ter njihovo dolgoročno zaposlitev. 
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SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!!!



4.500

2019 julij info skei gorenje

2


