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V Tovarni olja GEA d.o.o. iz Slovenske Bistrice  
ne spoštujejo temeljnih Ustavnih pravic delavcev,  

direktorja dr. Igor Hustić in Mateja Cvetko sta v kazenskem postopku,  
na delovnem sodišču pa je sprožen kolektivni spor 

 
 

 

 

Tovarna olja GEA d.o.o. sindikalno organiziranim delavcem v 
okviru KSS že leto in pol ne priznava temeljnih z Ustavo 
zagotovljenih pravic. Delavcem se krši ustavna pravica do 
sindikalnega organiziranja in delovanja. Ne priznava se  
reprezentativnosti KSS pri delodajalcu, ne glede na izpolnjevanje 
vseh z zakonom določenih pogojev za reprezentativnost. Namesto 
socialnega dialoga so člani KSS deležni raznih napadov in groženj, 
s strani vodilnih in drugega sindikata. Zaradi vseh kršitev predpisov 
je KSS odgovorna direktorja že lani kazensko ovadila. Okrožno 
državno tožilstvo v Mariboru je uvedlo preiskavo, ki se je s strani 
Policije v preteklih dneh zaključila. Nedavno je KSS na delovnem 
sodišču sprožila kolektivni spor zaradi nepriznavanja 
reprezentativnosti pri delodajalcu. Kljub že izvedenemu izrednemu 
inšpekcijskemu nadzoru Mariborske enote delovnega inšpektorata, 
v katerem kršitve niso bile ugotovljene, smo podali ponovno prijavo 
z isto vsebino glavnemu inšpektorju za delo. 

 

 
Pred skoraj dvema letoma so se zaposleni v podjetju GEA d.o.o. zaradi nezadovoljstva z obstoječim 
″hišnim″ sindikatom sindikalno organizirali v okviru KSS. V času od seznanitve delodajalca o pričetku 
delovanja KSS pri njih, podjetje zavrača vsak socialni dialog in ne priznava reprezentativnosti KSS 
pri delodajalcu, s tem pa delavcem odreka z Ustavo zagotovljene pravice.  
 
Zaposlene delavce, člane KSS, se na razne načine ustrahuje in se jih poskuša prepričati, da se naj 
izpišejo iz KSS. Jeseni lani je KSS podal prijavo na Inšpektorat RS za delo, a nas je inšpektorat 
zaradi opisanih kršitev naslovil na delovno sodišče, čeprav je inšpektorat pristojen za ugotavljanje 
kršitev kolektivnih pogodb, katera za njihovo dejavnost določa dolžno sklenitev pogodbe za 
delovanje sindikata in zagotavljanje pogojev za delo sindikata. Za Inšpektorat za delo (Območna 
enota Maribor) očitno grobo kršenje temeljnih pravic delavcem, določenih z zakoni in kolektivno 
pogodbo, kot je svobodno obveščanje, vključevanje sindikata v postopke sprejemanja splošnih 
aktov… niso zadosten razlog za ukrepanje, kot da si inšpektorji zatiskajo oči pred kršitvami podjetja. 
 
KSS je kljub že opravljenem izrednem inšpekcijskem nadzoru Območne enote Maribor lani jeseni, 
na glavnega inšpektorja za delo ponovno podal prijavo, saj po našem mnenju v izrednem nadzoru 
niso bile ugotovljene očitne kršitve temeljnih pravic delavcev. V KSS se v primeru podjetju GEA 
d.o.o. resno sprašujemo o strokovnosti delovnih inšpektorjev.  
 
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je po podani kazenski ovadbi zoper dva direktorja uvedlo 
preiskavo, ki se je s strani Policije v preteklih dneh zaključila. Inšpektorat za delo pa ni videl kršitev.  
 
V KSS ugotavljamo, v primeru GEA d.o.o. in mnogih drugih primerih, da Inšpektorat RS za delo ne 
izvaja svojega osnovnega poslanstva, delodajalci pa posledično lahko nekaznovano grobo kršijo z 
Ustavo zagotovljene temeljne pravice delavcev in nekaznovano ustrahujejo delavce. V mnogih 
primerih je delavcu ultimativno zagroženo, da če ne bo izstopil iz sindikata ne bo več imel službe. 
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