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Zadeva: Odgovor na pobudo po enotnem nastopanju 

Zahvaljujemo se vam za povabilo in pripravljenost pri sodelovanju ter izkazan skupni interes za lažje doseganje 

delavskih pravic, ki ste nam ga izkazali z dopisom prejetim v ponedeljek, 8.01.2018. Z dopisom ste nas seznanili s 

preoblikovanjem v stavkovni odbor in nas pozvali k skupni vročitvi stavkovnih zahtev zaradi učinkovitejšega 

uresničevanja skupnih ciljev. Z vašimi stavkovnimi zahtevami smo bili seznanjeni v torek 09.01.2018 kakor tudi z 

dejstvom, da ste se o njih pripravljeni pogovarjati oziroma jih preoblikovati ali dopolniti.  

Po posvetovanju z našimi člani, Izvršilni odbor sindikata SPESS-PV ugotavlja, da del članstva podpira posamezne 

stavkovne zahteve, nikakor pa ne vseh, saj se o nekaterih izmed njih naš sindikat že nekaj časa aktivno pogaja. O 

nekaterih zahtevah pa smo se dogovorili že pred časom in čakamo le še na njihovo realizacijo. Nekatere zahteve so po 

našem mnenju nerealne ali celo nezakonite in se zaradi njih pod vprašaj postavlja tudi zakonitost stavke. Zaradi vsega 

naštetega je Izvršilni odbor sindikata SPESS-PV oblikoval zahteve za katere menimo, da so v tem trenutku najbolj 

pereče in nujne. V kolikor jih do določenega roka ne bomo zadovoljivo dogovorili, vas bomo povabili k skupnemu 

nastopanju za doseganje ciljev in k uresničitvi delavskih pravic, ki so v interesu vseh zaposlenih.  

Naše mnenje je, da odgovornost za takšne akcije (stavke) nosi izključno stavkovni odbor posameznega sindikata, ki za 

zakonitost izvedbe odgovarja s svojim premoženjem in varnostjo zaposlitve. Vsekakor naš sindikat odgovornosti ne bo 

prenašal na zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje.  

Pri nadaljnjih aktivnostih vam želimo čim več uspeha in razumnega delovanja, ki bo dobro za vse zaposlene v Skupini 

Premogovnik Velenje.  
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