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V mariborskem podjetju A&E Europe d.o.o.
bodo delavci stavkali, jutri prvo dvourna opozorilna stavka

Delavci v podjetju A&E Europe d.o.o. so se zaradi odnosa podjetja
do zaposlenih in splošnega nezadovoljstva odločili, da bodo
stavkali, prvo bodo jutri v ponedeljek med 10:00 in 12:00 uro
izvedli opozorilno stavko, nato pa bodo stavko stopnjevali do
izpolnitve stavkovnih zahtev.
Konfederacija slovenskih sindikatov je v dobrem letu in pol
delovanja v tem mariborskem podjetju naredila vse, za ureditev
razmer v socialnem dialogu, a žal neuspešno. Do pravega
socialnega dialoga, v katerem bi se stvari urejale, žal ni prišlo. Že
sama komunikacija s podjetjem je zelo težavna, saj poteka
večinoma preko s strani podjetja pooblaščene odvetniške družbe,
direktor podjetja je v Nemčiji, lastniki pa v ZDA. Zaposleni so že
dolgo nezadovoljni z odnosom do njih, zato so se določili za
stavko, ki jo zaradi epidemije prelagajo že nekaj časa.
Božičnica v višini 250 EUR, kljub delu v epidemiji in dobrim
poslovnim rezultatom, je bila povod za odločitev Stavkovnega
odbora, da se začne s stavko ne glede na epidemiološke razmere.

Konfederacija slovenskih sindikatov je že lani opozarjala na nevzdržne razmere v podjetju, v
povezavi: Očitki mariborskemu direktorju: Nevzdržne razmere in taksi služba na črno. Po naših
opozorilih so odgovornega odstavili.
Nakopičilo se je več nerešenih zadev zaradi katerih bodo delavci stavkali. V zadnjem letu in pol ni
bilo pripravljenosti za sklenitev Podjetniške kolektivne pogodbe, Participacijskega dogovora s
Svetom delavcev, sprejem nove sistemizacije zaradi podcenjenih delovnih mest, Pogodbe za
delovanje sindikata, kljub velikim naporom sindikata in Sveta delavcev. Zadnja zavrnitev zahteve po
izplačilu 13. plače zaradi doseganja vseh norm in rednega odpremljanja proizvodov naročnikom ne
glede na delo ob upoštevanju epidemioloških ukrepov ter zaradi delovnih vseh sobot in praznikov,
je delavce in Stavkovni odbor dokončno vodila v odločitev za stavko.
Žalostno je, da morajo kljub izjemnim naporom pri delu v epidemiji delavci stavkati za ureditev
nerešenih osnovnih stvari, za ureditev katerih delodajalca že tako zavezujejo pozitivni predpisi.
Menimo, da je za to odgovorno vodstvo podjetja, predvsem zaradi slabega odnosa do zaposlenih.
Stavkovni odbor je napovedal stavko že 17. decembra, odziv podjetja na napoved stavke samo
potrjuje njeno utemeljenost in slab odnos do zaposlenih. Ravnanje podjetja po napovedani stavki je
celo nezakonito, saj vodstvo podjetja ne najde časa za pogajanja z svojimi delavci. K temu, da
do stavke ne pride, z iskanjem mirne rešitve stavkovnih zahtev, podjetje zavezuje tudi Zakon o stavki.
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