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Javni Poziv vodstvu SDH d.d. 

 

Podpora stavkajočim v podjetju Nafta Petrochem in poziv vodstvu SDH d.d., k 

čimprejšnjemu ukrepanju 

 

Danes se v podjetju Nafta Petrochem Lendava brani Slovenija, ki jo poznamo in smo jo mnogi 

med nami pomagali graditi. Branijo jo delavke in delavci Nafte Petrochem in vsi, ki so v teh 

težkih časih zbrali pogum in stopili na stran poštenja, dela in solidarnosti. Nesprejemljivo je, 

da se po letu 2010, ko je takratni predsednik vlade in sedanji predsednik republike Slovenije g. 

Pahor, zaradi neplačevanja prispevkov delavcem steklarne Nove Rogaška  javno izrekel  nikoli 

več neplačevanja prispevkov in zavajanja delavcev, zgodba ponavlja. Zaradi 

nezainteresiranosti vlade v odhajanju, da bi poiskali primerne rešitve za nastali položaj podjetja 

in zaposlenih, pozivamo gospoda Pahorja, da s svojimi izkušnjami in znanjem ter nesporno 

moralno avtoriteto, kot predsednik Republike Slovenije pripomore k hitrejšemu iskanju 

primerne rešitve za delavke in delavce podjetja Nafte Petrochem.  

Namreč v podjetju Nafta Petrochem so odpovedali vsi sistemi nadzora, ki jih je država 

Slovenija vzpostavila preko sprejetja različnih predpisov in zavez. V primeru tega podjetja 

ugotavljamo, da so zatajile vse institucije, katere bi morale skrbeti, da se sprejeti zakoni in 

predpisi upoštevajo. Če država, ki ne spoštuje zakonov in zavez, ki jih je sama sprejela,  se 

postavlja  vprašanje, kakšna država je to. 

Naš denar se porablja za dobro plačana delovna mesta državnim uslužbencem, ki zaradi svojega 

neznanja, strahu ali osebnih interesov ne zmorejo/ne upajo opraviti naloge za katero so bili 

postavljeni. Gospe in gospodje v Slovenskem Državnem Holdingu (g.Pirc, g.Runjak, g.Radi)  

vaš čas je potekel! Dovolj je bežanja pred odgovornostjo in skrivanja za izgovorom »mi ne 

moremo/ne smemo narediti nič, Evropska komisija ne dovoli, prepovedana državna pomoč, 

ipd…«.  

Če še niste opazili smo tudi delavke in delavci državljani republike Slovenije, ki redno 

plačujemo davke iz katerih imate tudi vi posredno plačane prispevke in plačo. In za to plačo je 

potrebno delati pošteno in v interesu nas vseh. Ne igrajte Monopoly z ljudmi in nehajte živeti 

v vzporedni državi, ker ta ne obstaja, Slovenija je ena sama in je skupna. Zavedajte se, da niste 



bili od boga dani in, da delavci nismo nepotreben strošek, ki ga lahko ukinjate, premeščate in 

kot smo videli mnogokrat zelo nizkotno izsiljujete z odpovedjo delovnega razmerja.  

Zaradi nespoštovanja zakonov in zavez, Zavezništvo sindikatov energetske, železniške, 

pristaniške in cestne dejavnosti napoveduje sindikalne akcije po celi Sloveniji. V kolikor 

vodstvo SDH v tem tednu ne reši situacije poigravanja z usodo zaposlenih v podjetju Nafta 

Petrochem v Lendavi,  bomo sprožili  sindikalno akcijo z namenom resničnega reševanja 

nevzdržne situacije. Vedeti je potrebno, da je danes na vrsti podjetje Nafta Petrochem, jutri pa 

lahko cela Slovenija, če se takšnemu ravnanju ne naredi konec.  Ali hočemo takšno državo? 

 

 

Sindikalni pozdrav! 

 

 

Zavezništvo sindikatov, energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                        Za zavezništvo 

                                                                                                        Branko Sevčnikar 

 


