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Prvi krog pogajanj v podjetju Štore Steel je propadel, KSS je podala kazensko ovadbo zoper dva direktorja

podjetja zaradi kršenja pravic delavcev

Vodstvo podjetja Štore Steel d.o.o. se je pred inšpektoricama za delo med izrednim inšpekcijskim nadzorom v

ponedeljek 28. maja zavezalo, da bo v sredo pristopilo k pogajanjem s stavkovnim odborom. Vodstvo podjetja in

stavkovni odbor so se v sredo sestali, a do pogajanj ni prišlo. Do pogajanj ni prišlo, ker vodstvo podjetja predsedniku

KSS Gvidu Novaku kot predstavniku sindikata ni dovolilo sodelovanja v pogajanjih, kljub dani zavezi inšpektoricama

za delo med izrednim nadzorom, da bo ta pravica stavkajočim delavcem omogočena. Zaradi samovoljne in nezakonite

odločitve vodstva podjetja je KSS na Inšpektorat za delo podala dopolnilo prijave z dne 25. maja (v povezavi spodaj),

podano ob odpovedi dvourne opozorilne stavke zaradi groženj stavkajočim z odpovedmi delovnega razmerja. Danes pa

je KSS na Okrožno državno tožilstvo v Celju podala kazensko ovadbo zoper direktorja Ivana Jurkoška in direktorja

Borisa Kumra zaradi kršenja pravic stavkajočih delavcev, slika spodaj.

Ob tej priložnosti pozivamo vse zaposlene v Štore Steel, da pri vodji stavkovnega odbora  Romanu Čelešniku s svojim

podpisom izrazijo podporo in pripravljenost za stavko v celotnem podjetju Štore Steel za dvig osnovnih plač. V KSS

menimo, da so zaposleni upravičeni do višjih osnovnih plač od najnižjih v njihovi dejavnosti, še posebej v času

gospodarske rasti ter odličnih poslovnih rezultatov podjetja Štore Steel. Nedopustno je, da se v podjetju zgolj vlaga v

razvoj in da se dobiček povečuje, dobri poslovni rezultati so odraz dela vseh zaposlenih v podjetju in po mnenju KSS so

delavci utemeljeno upravičeni do višjih osnovnih plač od najnižjih v dejavnosti, saj v dejavnosti dosegajo ene najboljših

poslovnih rezultatov.

V povezavi: Posnetek tiskovne konference KSS - 1.6.2018 z začetkom ob 09:00 uri.

Slovenska tiskovna agencija:  - STA: Stavkovni odbor Štore Steel zaposlene poziva k podpori za stavko

Delo: Novak ovadil oba direktorja Štor Steela

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Dopolnitev Prijave IRD

PRILOGA 2: Za tisk in oglasne table v Štore Steel d.o.o._Objavljena novica KSS_o stavki
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https://youtu.be/Np0aqFuDDTI
https://www.sta.si/2520556/stavkovni-odbor-store-steel-zaposlene-poziva-k-podpori-za-stavko
http://www.delo.si/gospodarstvo/novice/novak-ovadil-oba-direktorja-stor-steela-56442.html
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