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Zadeva: Prijava kršitev pravic delavcev v podjetju ŠTORE STEEL d.o.o. in groženj 
 

Zveza:  Stavka v podjetju ŠTORE STEEL d.o.o. in dokumenti v prilogi 

 

Spoštovani. 

 

Člani sindikata Konfederacija slovenskih sindikatov - Sindikati Štajerske (KSS-SŠ), Štore Steel so nas 

obvestili, da se jim kršijo pravico do izvedbe stavke in, da se stavkajočim grozi z odpovedmi delovnega 

razmerja v kolikor bodo stavkali (po navedbah podjetja v nezakoniti stavki), še posebej predstavnikom 

delavcev, ki so v Stavkovnem odboru. Delavci nam zagotavljajo, da so vsi postopki v zvezi stavko 

skladni z Zakonom o stavki in po tem, ko smo ustreznost postopkov v KSS preverili, smo ugotovili, da 

so res skladni z Zakonom o stavki. 
 

Zaradi groženj je Stavkovni odbor delavcev danes dne 25. maja sprejel sklep, da se dvourna opozorilna 

stavka napovedana za 25. maja med 13:00 in 15:00 uro odpove zaradi groženj s strani podjetja, s strani 

vodstva podjetja.  

 

Grožnje izhajajo iz Dopisa z dne 8. maja in Dopisa članom stavkovnega odbora z dne 16. maja ter  

Obvestila zaposlenim v Štore Steel z dne 21. maja, ki ga je podjetje izobešalo po oglasnih deskah v 

podjetju, vse navedeno s strani podjetja Štore Steel d.o.o. in je priloženo. 

 

Prijavo vam podajamo zaradi kršitev prvega odstavka 4. člena Zakona o stavki, ker si delavci 

prizadevajo za mirno rešitev spora, podjetje pa ravna ravno nasprotno od dolžnega pristopa k mirnemu 

reševanju spora, delavcem grozi. Delavcem, našim članom je kršena pravica do stavke, ker menimo, da 

v priloženih dopisih navajano predstavlja kršenje pravic delavcev do stavke zaradi groženj z odpovedmi 

delovnega razmerja in kršenje dolžnega poskušanja mirne rešitve spora po začetku stavke, kar je v 

nasprotju s prvim odstavkom 4. člena in 13. členom Zakona o stavki.  Delavci so večkrat pozvali podjetje 

k pogajanjem a tega podjetje ni sprejelo do danes, namesto tega delavcem grozijo. 

 

Pozivamo vas k takojšnjemu ukrepanju, da se delavcem prenehajo kršiti njihove pravice do stavke in, 

da podjetje Štore Steel d.o.o. pristopi k dolžnemu mirnemu reševanju spora. O ukrepih nas obveščajte. 

 

S spoštovanjem. 

Gvido Novak 

predsednik 

Priloge: 

− Dopis z dne 8. maja; 

− Dopis članom stavkovnega odbora z dne 16. maja; 

− Obvestilo zaposlenim v Štore Steel z dne 21. maja;  

− Napoved stavke z dne 16.5.2018. 

 

Predano z e-pošto: 

− naslovniku; 

− KSS-SŠ, Štore Steel; 

− arhiv. 
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