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Zadeva:

Prijava kršitev Zakona o stavki (4. člen) v A&E Europe d.o.o. in
poziv k takojšnjemu ukrepanju

Zveza:

E-poštna komunikacija med stavkovnim odborom / KSS in A&E Europe d.o.o.

Spoštovani.
Podajamo vam prijavo kršitev Zakona o stavki s tem, da se podjetje ne odziva na napovedano stavko s
strani delavcev oz. ni naredil nič v smeri mirne rešitve stavkovnih zahtev. Celo pojasnijo, da upajo na
konstruktivna pogajanja v novem letu, po izvedeni dvourni opozorilni stavki 28.12.2020, s katero se bo
stavka v podjetju začela. Kot opisano izhaja iz priložene e-poštne komunikacija med stavkovnim
odborom / KSS in A&E Europe d.o.o..
Delavci so v skladu z Zakonom o stavku sprejeli vse potrebno za izvedbo stavke in jo dne 17.12.2020
napovedali z začetkom dne 28.12.2020 in sicer, za začetek z dvourno opozorilno stavko. KSS jim pri
stavkovnih aktivnostih nudi vso strokovno pomoč, ker imamo v podjetju polovico članov od zaposlenih.
Stavkovni odbor in predstavniki podjetja bi morali od dneva napovedi stavke in med njo poskušati
sporazumno rešiti nastali spor. Podjetje je 22.12.2020 v odgovoru stavkovnemu odboru delavcev na
stavkovne zahteve oz. napoved stavke napovedalo sestanek na ZOOM-u, ko pa ga je stavkovni zbor
sklical za danes ob 10:00 uri se ga iz podjetja ne bo udeležil nihče, kot izhaja iz priloženega. Menimo,
da gre za grobo kršenje 4. člena Zakona o stavki in zato vas v skladu s 16. členom Zakona o stavki
pozivamo k takojšnjemu urgentnemu ukrepanju.
Včeraj dne 23.12.2020 smo se že obrnili na vas po telefonu a žal neuspešno, bilo je rečeno, da bo
inšpektor poklical nazaj a klica do danes ni bilo. Ker ne vemo razloga za neodzivnost in iz strahu, da se
neodzivnost danes ponovi, to prijavo pošiljamo tudi glavnemu inšpektorju za delo.
V podjetju se dogaja tudi to, da vodstvo pritiska na delavce s tem, da naj prenehajo z vsemi
stavkovnimi aktivnostmi in delavcem na letnem dopustu prepovedujejo prihod na opozorilno stavko
pred podjetje. Pozivamo vas, da delavce zaščitite pred pritiski o tem, da naj opustijo vse misli na
stavko.
O ugotovitvah in ukrepih nas prosim obveščajte.
S spoštovanjem,

Gvido Novak
predsednik
*YLGR1RYDN


Poslano:
− naslovniku, maribor.irsd@gov.si;
− Jadranko Grlić, glavni inšpektor, gp.irsd@gov.si;
− Stavkovni odbor in sindikalni zaupnik KSS v A&E Europe d.o.o., oglasne deske v podjetju.
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