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Jeklarji v Štorah so s stavko dosegli zahtevan dvig plač

Stavkovni odbor je danes z vodstvom podjetja podpisal dogovor o zaključku stavke, podjetniški sindikat KSS, pa je

istočasno podpisal Aneks h podjetniški kolektivni pogodbi z vsebinami iz dogovora o zaključku stavke. Jeklarji so

dosegli načrtovano in zahtevano tako, da so zadovoljni tudi v podjetju. Jutri napovedane celodnevne stavke v podjetju

Štore Stell d.o.o. ne bo, kot izhaja iz skupne izjave. Skupna izjava podjetja in stavkovnega odbora:

 

"Stavkovni odbor delavcev Jeklarne in družba Štore Steel d.o.o. sta dosegla še zadnji dogovor o dodatku k plači

zaradi posebnih pogojev dela, ki bo veljal od 01.08.2018 dalje. Stavka je s tem nepreklicno zaključena, tako da se

napovedana opozorilna stavka za 10. 8. 2018, ne bo izvedla."

MMC RTV SLO / Gospodarstvo: Višje plače štorskim jeklarjem, stavke ne bo

Delo: Plače višje, koliko, ni znano

Do dviga plač jeklarjev je prišlo po napovedi stavke 16. maja, odpovedi dvourne opozorilne stavke za 25. maja zaradi

groženj stavkajočim delavcem (prijava KSS delovnemu inšpektoratu in kazenska ovadba zoper dva direktorja), izvedeni

dvourni opozorilni stavki 29. junija in napovedi celodnevne stavke za jutri 10. avgusta in podpisu dogovora o zaključku

stavke ter aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi.

 

Po tem, ko so stekla pogajanja, je za dosego danes podpisanega dogovora bilo vloženega veliko napora. Jeklarji so z

doseženim zelo zadovoljni. Kronološko zbrane objave o stavki so v povezavah:

 

22. julij

 

V Štorah so jeklarji napovedali celodnevno stavko

 

29. junij

 

Dvourna opozorilna stavka jeklarjev v Štorah se je po uri in pol prekinila zaradi doseženega

dogovora o nadaljevanju pogajanj v ponedeljek ob 12:00 uri

 

28. junij

 

Jutri bodo stavkali jeklarji v podjetju Štore STEEL

 

1. junij

 

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

dva direktorja podjetja zaradi kršenja pravic delavcev

 

29. maj:

 

Inšpektorici za delo sta po petih urah v podjetju Štore Steel d.o.o. dosegli obljubo vodstva

podjetja o začetku pogajanj za jutri

 

25. maj:

 

Zaradi groženj delavcem je za danes napovedana stavka v obratu jeklarne podjetja Štore

Steel d.o.o. odpovedana, KSS je podala prijavo zaradi kršenja pravic delavcev na

Inšpektorat RS za delo

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Za tisk in oglasne table_Objavljena novica KSS o Stavki v Štore Steel d.o.o.
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http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/visje-place-storskim-jeklarjem-stavke-ne-bo/462840
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/place-visje-koliko-ni-znano-80567.html
http://www.konfederacijasindikatov.si/v-storah-so-jeklarji-napovedali-celodnevno-stavko/
http://www.konfederacijasindikatov.si/dvourna-opozorilna-stavka-jeklarjev-v-storah-se-je-po-uri-in-pol-prekinila-zaradi-dosezenega-dogovora-o-nadaljevanju-pogajanj-v-ponedeljek-ob-1200-uri/
http://www.konfederacijasindikatov.si/dvourna-opozorilna-stavka-jeklarjev-v-storah-se-je-po-uri-in-pol-prekinila-zaradi-dosezenega-dogovora-o-nadaljevanju-pogajanj-v-ponedeljek-ob-1200-uri/
http://www.konfederacijasindikatov.si/jutri-bodo-stavkali-jeklarji-v-podjetju-store-steel/
http://www.konfederacijasindikatov.si/prvi-krog-pogajanj-v-podjetju-store-steel-je-propadel-kss-je-podala-kazensko-ovadbo-zoper-dva-direktorja-podjetja-zaradi-krsenja-pravic-delavcev/
http://www.konfederacijasindikatov.si/prvi-krog-pogajanj-v-podjetju-store-steel-je-propadel-kss-je-podala-kazensko-ovadbo-zoper-dva-direktorja-podjetja-zaradi-krsenja-pravic-delavcev/
http://www.konfederacijasindikatov.si/inspektorici-za-delo-sta-po-petih-urah-v-podjetju-store-steel-doo-dosegli-obljubo-vodstva-podjetja-o-zacetku-pogajanj-za-jutri/
http://www.konfederacijasindikatov.si/inspektorici-za-delo-sta-po-petih-urah-v-podjetju-store-steel-doo-dosegli-obljubo-vodstva-podjetja-o-zacetku-pogajanj-za-jutri/
http://www.konfederacijasindikatov.si/zaradi-grozenj-delavcem-je-za-danes-napovedana-stavka-v-obratu-jeklarne-podjetja-store-steel-doo-odpovedana-kss-je-podala-prijavo-zaradi-krsenja-pravic-delavcev-na-inspektorat-rs-za-delo/
http://www.konfederacijasindikatov.si/zaradi-grozenj-delavcem-je-za-danes-napovedana-stavka-v-obratu-jeklarne-podjetja-store-steel-doo-odpovedana-kss-je-podala-prijavo-zaradi-krsenja-pravic-delavcev-na-inspektorat-rs-za-delo/
http://www.konfederacijasindikatov.si/zaradi-grozenj-delavcem-je-za-danes-napovedana-stavka-v-obratu-jeklarne-podjetja-store-steel-doo-odpovedana-kss-je-podala-prijavo-zaradi-krsenja-pravic-delavcev-na-inspektorat-rs-za-delo/
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