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Jutri bodo stavkali jeklarji v podjetju Štore STEEL

25. maja odpovedna dvourna opozorilna stavka (o odpovedi  v povezavi) zaradi groženj vodstva podjetja zaposlenim bo

izvedena jutri 29. junija med 13:00 uro in 15:00 uro. Po izrednem inšpekcijskem nadzoru delovnega inšpektorata 28.

maja in podani kazenski ovadbi KSS zoper glavnega direktorja Ivana Jurkoška in tehničnega direktorja Borisa Kumra

zaradi kršenja pravic delavcev do stavke in groženj z odpovedmi delovnega razmerja, bo do stavke prišlo. Vodstvo

podjetja nadaljuje z grožnjami in zahteva celo seznam stavkajočih pred izvedbo stavke, zaradi česar bo KSS dopolnil

kazensko ovadbo. Delavci so kljub grožnjam složni pri svojih zahtevah in nadaljujejo s stavko. V nadljevanju so

pojasnila Stavkovnega odbora o stavki v podjetju Štore STEEL, ki jih je stavkovni odbor tudi pojasnil na objavljeni

video tiskovni konferenci.

Za ogled video tiskovne konference klikni sliko:

                    

Pojasnila Stavkovnega odbora o stavki v podjetju Štore STEEL
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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/
https://www.youtube.com/watch?v=yC_-RrL9H1w


Sindikat KSS je več kot eno leto opozarjal vodstvo podjetja, da v podjetju zaposleni niso zadovoljni z osebnim

dohodkom. Vodstvo podjetja je ignoriralo vsa opozorila sindikata in ni na osnovi teh opozoril naredilo nič. Največje

nezadovoljstvo je v obratu Jeklarne, kjer so pogoji dela najtežji. Glede na to da, podjetje posluje odlično imamo zadosti

naročil, rekordna proizvodnja opravičuje, da si tudi zaposleni zaslužijo več. Največji problem so osnovne plače, ki so

zelo nizke po novem je najnižja 562,26€ bruto. Zato je zaposlenim v Jeklarni prekipelo. Dvig osnovnih plač sta oba

sindikata SKEI in KSS zahtevala že leta 2017. Z vodstvom smo se pričeli pogajati o zahtevah takrat še obeh sindikatov.

Naše zahteve so bile dvig osnovne plače za 15%, znižanje časovnih omejitev napredovanj, zadnjih pet let pred

upokojitvijo pa dvig za dve stopnji napredovanja. Ob tem smo se tudi dogovorili, da se stroški prevoza na delo

obračunavajo od stalnega prebivališča in da se za daljšo bolniško odsotnost poveča finančno nadomestilo z 208,65 na

360€.  Da bi se vodstvo izognilo dvigu osnovne plače ja pristalo na zahteve sindikatov, ni se pa hotelo pogajati za dvig

osnovne plače za 15%. V sindikatu KSS smo pripravili vse potrebno za interesno ekonomsko stavko, kar so zaposleni

tudi od nas pričakovali. Vse gradivo smo dali na vpogled sindikatu SKEI, da ga dopolni ali pa se z gradivom strinja v

sindikatu SKEI na gradivo niso imeli pripomb. Dogovorili smo se na skupnem sestanku, da napovemo ekonomsko

interesno stavko za dne 02. junija 2017, ker vodstvo podjetja ni pristalo na zahteve obeh sindikatov. Deset minut pred

napovedjo stavke se je predsednik sindikata SKEI Siniša Tadić premislil in odstopil od napovedi stavke ter tako miniral

vsa prizadevanja KSS za dvig plač.

Zaradi ne napovedane stavke je v obratu Jeklarna zavrelo, zahtevali so, da se stavka samo v Jeklarni. Po preučitvi

možnosti smo se zaposleni v Jeklarni odločili za stavko zaposlenih v Jeklarni, kar nam zakon o stavki tudi dopušča.

Stavkovna zahteva delavcev je dvig dodatka za pogoje dela v višini 25% osnovnega količnika posameznika v Jeklarni.

Vodstvo podjetja je pristalo na dvig količnika za pogoje dela za 25%, kar pa predstavlja 10% od zahtevanega. SKEI je

dan po napovedi stavke delavcev 16. maja pričel z aktivnostmi za pripravo stavke, nato so se pričeli pogajati s

podjetjem in na teh pogajanjih je sindikat KSS bil v celoti izključen. S podjetjem so se dogovorili za minimalen dvig

plač in začeli razglašati, da stavke ne podpirajo. V obratu jeklarne so tudi člani SKEI-a, ki stavkajo, kljub razglašanju

SKEI-a, da stavke ne podpira. Vodstvo podjetja se ni bilo pripravljeno pogajati z stavkovnim odborom, da bi na miren

način rešili problem v Jeklarni, stavko pa označili za nezakonito, vse dokler nismo podali prijave na inšpektorat za delo.

KSS pa je podala kazensko ovadbo zoper dva direktorja zaradi groženj in kršenja pravice delavcev do stavke.

Stavkovnemu odboru in stavkajočim delavcem so grozili do te mere, da so prvo napovedano dvourno opozorilno stavko

za 25. maja odpovedali in podjetje prijavili delovnemu inšpektoratu. Po inšpekcijskem nadzoru v podjetju je vodstvo

podjetja pristalo, da se sestanejo z stavkovnim odborom, vzporedno pa so se pogajali z sindikatom SKEI, kjer je bil

sindikat KSS izključen, izključen je bil tudi stavkovni odbor.

Pogajanja s sindikatom SKEI so zaključena, dogovorili so se za 7% dvig osnovne plače v podjetju na račun odvzema

dela osebne ocene v višini 3%, ki so jo zaposleni že tako imeli, ob upoštevanju inflacije ter odvzema ponujenih

motivacijskih nagrad neposrednega vodje za še dva delavca na vsaki izmeni. Torej je dvig osnovnih plač minimalen in

ne predstavlja 7% osnovnih plač, prej po grobi oceni le 4%. Bistvo stavkovne zahteve jeklarjev je dvig dodatka za

pogoje dela, ki se je s spremembami sistemizacij z leti izničil in ne dvig osnovnih plač. Pred leti so jeklarji zaslužili do

20% več od ostalih zaposlenih, s časom pa so v drugih obratih prejemali celo višje plače. Osnovna stavkovna zahteva je

razlikovanje višine plač jeklarjev napram drugim zaposlenim v Štore Steel zaradi zelo težkih pogojev dela (vročina na

delovnem mestu, uporaba zaščitnih dihalnih mask zaradi prahu, nevarnost opeklin, možnost radioaktivnih sevanj, …).

Zaradi drugič napovedane stavke in zahtevi podjetja po vnaprejšnji predaji seznama stavkajočih delavcev je stavkovni

odbor pozval Inšpektorat za delo k posredovanju v sporu, saj podjetje nima pravice zahtevati seznama stavkajočih pred

izvedbo stavke. Na posredovanje inšpektorata še čakamo, KSS pa bo dopolnil kazensko ovadbo zaradi ponovnih

groženj.

Stavkovni odbor ocenjuje, da je ponujeno daleč od stavkovnih zahtev jeklarjev, zato bodo delavci v Jeklarni dvourno

opozorilno stavkali v petek 29. junija 2018 od 13.00 do 15.00 ure, stavkali bodo člani obeh sindikatov in nečlani.

V kolikor po dvourni opozorilni stavki ne bo dosežen dogovor s podjetjem se bo stavka stopnjevala z enodnevno in po

potrebi do izpolnitve stavkovnih zahtev.

Stavkovni odbor                         

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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Stavkovni odbor, štirje člani od šestih
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