
 
 

 
PODPORA STAVKI IN STAVKOVNIM ZAHTEVAM DELAVCEV 

PREMOGOVNIKA VELENJE 

 
 

V zadnjem času postaja vse bolj očitno, da se pritiski na sindikate kot poslednje branilce 

delavskih pravic stopnjujejo. Izsiljevanje in diskreditiranje sindikalnih zaupnikov, oviranje 

stavk, osebni pritiski na delavce, ki se izpostavijo, in, če ne gre drugače, odpovedi delovnih 

razmerij.  

 

Jasno je, da smo sindikati močno v napoto podivjanemu poznemu kapitalizmu pri plenjenju 

in izčrpavanju podjetij ter izkoriščanju delavcev. Ampak: naj bo jasno tudi to, da se bomo za 

pravice tistih, ki resnično ustvarjamo v zadnjem času tako opevano gospodarsko rast, borili z 

vsemi zakonitimi sredstvi in na vso moč, predvsem pa po načelu vsi za enega, eden za vse! 

 

Zadnji primer grobega posega v ustavno pravico do stavke ter oviranja legitimnega in 

legalnega dela sindikalnih zaupnikov se dogaja v Premogovniku Velenje, kjer se po 

napovedani dveurni opozorilni stavki za torek, 17. aprila 2018, na v ta namen sklicanih zborih 

delavcev predstavniku Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) ni 

pustilo do besede, kjer je nato generalni direktor Ludvik Golob na svojem razširjenem 

kolegiju obvestil svoje prve podrejene, da bodo začeli s podpisi delavcev preverjati, kdo se bo 

stavke udeležil in kdo ne, in kjer v primeru, da se bo večina opredelila za stavko, ta direktor 

grozi, da bo na dan stavke delavcem odredil dopust. Pri čemer gre le za dveurno opozorilno 

stavko … 

 

Stavka v Premogovniku Velenje je napovedana, ker prihaja do preobremenjenosti delavcev 

zaradi preobsežno zastavljenih planov, prekomernega nadurnega dela in posledične 

izgorelosti delavcev, nepriznavanja delovnega časa, porabljenega za pripravo na delo in 

zaključevanje dela, preoblačenje v delovne obleke ter kopanje po zaključku težkega in zdravju 

škodljivega dela. 

 

Nizkotne metode preprečevanja sindikalnega delovanja le še bolj razkrivajo prave barve 

direktorja, krivega tudi za omenjene težave, ki so pripeljale do napovedane stavke. 

 

Direktorjevo oviranje sindikalnih aktivnosti pomeni kršitev pravic, zagotovljenih z ustavo, in 

kršitev 203. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki terja ostro sankcioniranje skladno 

z 22. točko prvega odstavka in četrtega odstavka 218. člena ZDR-1. Obenem obstaja sum 



kaznivega dejanja po 200. členu Kazenskega zakonika, ki opredeljuje in kaznuje kršitve pravic 

do sodelovanja pri upravljanju ter kršitev sindikalnih pravic. 

 

V Sindikatu Glosa zahtevamo, da direktor Premogovnika Velenje nemudoma preneha z 

nezakonitim sovražnim delovanjem proti predstavnikom SDRES in omogoči delavcem 

borbo za boljše delovne pogoje skladno s predpisi. Obenem ga pozivamo, naj čimprej 

spozná, da sam Premogovnik Velenje zgolj vodi in je zamenljiv, resnično vrednost podjetja 

pa pomenijo in ustvarjajo delavci, ter da prične  v skladu s tem spoznanjem tudi delovati. 

 

Napovedano torkovo opozorilno stavko in stavkovne zahteve SDRES v Sindikatu Glosa 

absolutno podpiramo ter pozivamo zaposlene v Premogovniku Velenje k udeležbi v stavki in 

k podpori pogumnih sindikalnih borcev za boljši jutri vseh delavcev.  

  

 

SREČNO, KNAPI! 

 
 
 
 
 
             Janez Dolinšek               Mitja Šuštar 
       član glavnega odbora               predsednik 

 

             
         


