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PODPORA DELAVCEM V DRUŽBI PILOTI KOPER, d.o.o. 

 

Dragi delavci, sindikalisti, kolegi, 

z velikim spoštovanjem izrekamo podporo vašemu boju! 

 
 

 

Vodilni v podjetju – kot že vsi vedo in govoré – so vzeli za talce vas in celotno 

Slovenijo, z zalednimi državami vred.  

 

Ravno tako vsi vedo in govoré, da ste žrtve pogoltnega podjetništva in da ste zgolj 

rdeče postavke v bilancah. 

 

Vsi vedo in govoré, da delate v nezdravih in nevarnih pogojih. Tako majhno podjetje 

/ 13 zaposlenih, od teh 2 pripravnika /, a tako velike krivice. Nezaslišano, sprevrženo, 

naduto, bol(a)no! Vaše delo pilotov in čolnarjev je izjemno zahtevno in odgovorno, poteka 

na morju, ob vsakem vremenu, 24 ur dnevno, vse dni v letu. Najmanjša napaka lahko 

privede do ekološke nesreče, hude poškodbe, smrti. 

 

Vsi vedo in govoré, da morate izpolnjevati visoka merila znanj in izkušenj, med 

drugim morate biti kapitani dolge plovbe, kar je predpogoj za pridobitev licence pilota. A 

vendar vam ne zagotavljajo primernega plačila za vaše prizadevno delo; kaj delo – garanje; 

kaj garanje – suženjstvo!  

 

Vsi vedo in govoré, da v tem monopolnem podjetju, ki edino lahko opravlja 

pomorsko pilotažo v državi in brez katerega nobena ladja ne more vpluti v pristanišče ali 

izpluti iz njega, brutalno rušijo pravice delavca in človeka. 

 

Vsi vedo in govoré, da so visoki dobički plod nevlaganja v osnovna sredstva in 

izžemanja delavcev, ki jih je premalo, ki so neposredno življenjsko ogroženi, ker jim nihče 

ne pomaga pri padcu v morje ali ob trku z ladjo.  

 

Vsi vedo in govoré, da … 

… tudi mi vemo in govorimo, vi pa se borite! Borite se za prihodnost nas vseh! 

Skupaj z vami smo ponosni, ker ste napovedali stavko za odpravo nevzdržnih 

razmer, za človeka vredne pogoje dela, za zagotavljanje zakonskih standardov, za varno, 
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zdravo in spoštljivo delovno okolje, za nabavo primerne delovne opreme in sodobnih plovil 

(obstoječa so iztrošena ter nevarna zdravju in življenju), za zaposlitev dodatnih delavcev, 

za plače, primerljive s tistimi v sosednjih pristaniščih, za - - - 

 

Zato znova in spet in ponovno in vnovič izpostavljamo tisoč-in-enkrat preizkušeno 

modrost, vklesano v spomenik in posvečeno 992 borcem in žrtvam fašističnega nasilja v 

občini Domžale ter delovnim zmagam: 
 

 

»Smrt je manjše zlo kakor suženjstvo! 

Kdor upa v boju, vztraja v uporu! 

Kdor vztraja – zmaguje!« 

 
 

Vsi ljudje vse vedo – noben človek pa ne vé vsega. Niti tega, kdaj boste uspeli. Če 

ne uspete s stavko 3. aprila 2019, boste dan ali dva kasneje. A zmagate zagotovo, ker ste za 

Slovenijo nepogrešljivi. Oni pa ne. 
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