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Sindikat kulture in narave Slovenije - Glosa 

Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije - Vir 

 

V Ljubljani, 23. januarja 2020.  

Blaž Račič, župan Občine Jesenice 
blaz.racic@jesenice.si 
obcina.jesenice@jesenice.si 
 

Leopold Pogačar, župan Občine Žirovnica 
obcina@zirovnica.si 
zupan@zirovnica.si 

 
 
 
 

 
 

JEKO, javno komunalno podjetje, d. o. o., Jesenice 
Uroš Bučar, direktor 
uros.bucar@jeko.si 
 

Sindikat JEKO Jesenice 
Veronika Divjak Razboršek, predsednica 
veronika.divjak@jeko.si 
 

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije 
Majda Marolt, predsednica 
majda.marolt@sindikat-zsss.si 

 

 

 

Gorenj'c dekle popelje v mesto, pot ju nese mimo zlatarne. 

“Glej, kakšen čudovit prstan!” je navdušeno dekle. 

“Če želiš, ga lahko še nekaj časa gledava,” ji odgovori Gorenj'c. 

 

 SOLIDARNOST S STAVKAJOČIMI V JAVNEM PODJETJU JEKO JESENICE 
 

 

 

Tudi mi gledamo in se čudimo. A zdaj nič več. Delavci bodo dobili izborjeno in 

pripadajoče po naravnem in pisanem pravu. Zaslužili so prigaran denar, zato prenehajte s 

političnimi spletkami, vaše kvazi-levo-desne koalicije nas ne zanimajo! Vsaka pesem se izpôje, 

DOVOLJ JE! 
 

V Glosi in Viru podpiramo člane Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z 

nepremičninami Slovenije (Skvns), ki bodo stavkali od 27. januarja 2020 do izpolnitve 

stavkovnih zahtev.  Njihove zahteve  (podpis sprememb podjetniške kolektivne pogodbe, ki so 

bile med sindikatom in upravo usklajene in dogovorjene že 30. decembra 2019, plačilo 

nadomestila za čas stavke v višini plače, ki bi jo stavkajoči prejeli, če bi delali, ter povračilo 

stroškov prevoza in prehrane)  so naše skupne! 
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Kako je mogoče, da po polletnih pogajanjih o spremembi podjetniške kolektivne 

pogodbe, ki sta jih sindikat in uprava uspešno zaključila konec lanskega leta, spotikate podpis 

pogodbe?! Kako je mogoče, da so v ne slabo stoječem podjetju delavci deležni izredno nizkih 

plač, ki se še rásti življenjskih stroškov ne prilagajajo?! Kako je mogoče, da se osnovne plače 

ne usklajujejo niti po panožni Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti?! Kako je mogoče, 

da lastniki prezirate dolgotrajna prizadevanja sindikata in uprave ter trdovratno in trdobučno 

zavračate soglasje?! Kako je mogoče, da bo v primeru resno in trdno dogovorjenih, a zaradi 

vašega bojkota nepodpisanih, sprememb podjetniške kolektivne pogodbe od 1. januarja 2020 

skoraj polovica zaposlenih na minimalcu?! 
 

Ni mogoče! …  A vendar JE mogoče, na vašem koncu je to mogoče in izvedljivo, ker 

ste iz tistega vica. Lastniki, pozivamo vas k odgovorni razrešitvi zapleta, ki ga niso zakuhali 

delavci! 
 

Delavstvo, vam pa izražamo polno solidarnost, ker ste pogumni in zvesti sindikalnemu 

boju. Ostanite povezani, skupaj smo! 

 

 

   Mitja Šuštar, Glosa 

         
                  

   Ana Jakopič, Vir 

 
 


