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Območna enota CELJE - VELENJE 
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3000 Celje 

 

Zadeva: Dopolnitev prijave kršitev pravic delavcev v podjetju ŠTORE STEEL d.o.o.  
 

Zveza: Prijava kršitev pravic delavcev v podjetju ŠTORE STEEL d.o.o. in groženj z dne 25.5.2018 

 

Spoštovani. 

 

Dopolnjujemo prijavo navedeno v zvezi. 

 

Ob zaključku vašega obiska v podjetju Štore Steel d.o.o. pred podpisom zapisnika sem jasno izpostavil, 

ali bom lahko prisoten na dogovorjenih pogajanjih za v sredo 30.5.2018 med 08:00 in 12:00 uro. 

Odgovor predstavnikov podjetja meni in vam je bil, da ne bom mogel prisostvovat pogajanjem, kljub 

mojemu pojasnilu, da je prisotnost predstavnika sindikata (KSS), kot jo zahteva Stavkovni odbor, 

pravica delavcev po Zakonu o stavki. Po vašem interveniranju s pojasnilom, da bo podjetje v novem 

prekršku, če te pravice delavcem ne omogoči, so predstavniki podjetja vam in meni ter vodji 

stavkovnega odbora potrdili to, da bom na omenjenih pogajanjih lahko prisoten. 

 

Včeraj sem prejel priloženo e-poštno sporočilo iz katerega izhaja jasna kršitev Zakona o stavki, četrtega 

odstavka 11. člena. Današnjih pogajanj se zaradi priloženega e-poštnega sporočila nisem udeležil. 

 

S spoštovanjem. 

 

 

Gvido Novak 

predsednik 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

− e-poštno sporočilo naslovljeno na predsednika KSS  

in poslano v vednost članom Stavkovnega odbora z dne 29.5.2018. 
 

Predano z e-pošto: 

− naslovniku; 

− KSS-SŠ, Štore Steel; 

− članom Stavkovnega odbora; 
− arhiv. 



Zadeva: FW: Stavkovni odbor delavcev Jeklarne v Štore Steel
Od: Jani Jurkošek <Jani.Jurkosek@store-steel.si>
Datum: 29. 05. 2018 11:59
Za: "'predsednik@konfederacijasindikatov.si'" <predsednik@konfederacijasindikatov.si>
Kp: Roman Čelešnik <Roman.Celesnik@store-steel.si>, Ladislav Štarkl <Ladislav.Starkl@store-
steel.si>, "Bernard Zeme" <Bernard.Zeme@store-steel.si>, Ciril Polšak <Ciril.Polsak@store-steel.si>

Spoštovani g.Novak,

Obveščamo vas, da je večinsko mnenje oziroma ocena vodstva podjetja, da bi vaša prisotnost na sestanku z našimi
delavci, lahko bila v našem podjetju narobe razumljena.
Iz tega razloga, se bomo s predstavniki naših zaposlenih dogovarjali brez vaše prisotnos .
Vkolikor posamezni člani takoimenovanega  'SO delavcev Jeklarne' potrebujejo vašo pomoč ali nasvete, to uredite
z individualno komunikacijo z njimi.

Lep pozdrav,
Jani Jurkošek
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