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Pogovor z Vučkom in Jelovčanom deset dni po dogajanjih 

Bili smo enotni in ravnali smo prav 

 

Vučko in Jelovčan bi ob ponovitvi dogodkov ravnala enako. 

 

Vučko in Jelovčan sta povedala, da sta ravnala prav in bi tudi ob morebitni ponovitvi 

ravnala enako. Ponosna sta, da je bil izvršni odbor SDPZ ob tem ves čas enoten in da 

so ga tudi zaposleni zelo enotno podpirali.  

 

Bi ravnala drugače, če bi se lahko vrnili mesec dni nazaj? 

Vučko in Jelovčan: Ravnala bi povsem enako, saj so vsi imeli neko upanje, da bo še 

kaj mogoče rešiti, da firme ne smemo rušiti, da moramo zato biti še strpni. 

Ves najin trud je temeljil na tem, da upravi prisluhnemo in razmer ne radikaliziramo. 

Mi smo pri tem mislili zlasti na ohranitev čim več delovnih mest. O tem smo med 

delavci izvedli tudi več anket, posvetovali smo se tudi s sindikatom na drţavni in 

regijski ravni.  
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Nam lahko o pogovoru s predstavniki šestih bank poveste še kaj novega? 

Vučko: Tam sta bila tudi zastopnika angleškega podjetja Hoskyn Child, ki sta 

nastopala kot zastopnika dokapitalizatorja, ta firma sama vsega tega ne bi zmogla. 

Njihove ponudbe banke niso sprejele.  

 

Mislite, da je Pavček deloval tako, kot je, ker je res verjel v rešitev podjetja? 

Vučko: Prepričan sem, da so mu banke ţe pred dale vedeti, da njemu in tako 

zadolţeni firmi niso pripravljene več pomagati.  

 

Torej na sestanek z bankami Pavček ni šel, ker ga niso hoteli videti, ali je bilo kaj 

drugega? 

Vučko: Tisto, kar smo hoteli zvedeti, smo zvedeli tudi brez njega. Očitno so bili 

bankirji prepričani, da lahko le tujec z dokapitalizacijo dvigne raven kapitala naše 

firme. 

 

Se je torej na zborih Pavček res igral z vami? 

Vučko: Mislim, da je res igral.  

 

Lahko tudi za Novaka rečete isto? 

Vučko: Zanj tega ne morem reči, saj je ves čas deloval kot človek, ki mu ni vseeno, 

saj je strokovnjak. Ker je vodil firmo Logistika, in so mu prilivi odtekali drugam, je 

videl, da firme ne  more več uspešno voditi.  

 

Lahko trditve o zavajanju sindikata in zaposlenih in sindikata kako dokaţete? 

Vučko: Ker je veliko zaposlenih sindikat opozarjalo, da ne smemo ogroziti delovnih 

mest, smo ţe napovedano stavko odpovedali. Vendar smo bili zavedeni, saj naslednji 

mesec plače ne bi bilo. Na sestanek z bankami sem šel, ker smo hoteli zaključiti 

zavajanje na račun bank. S tem smo prekinili zavajanje, saj so banke tudi povedale, 

da so zavrnile angleško ponudbo. 

Jelovčan: 

Kronski dokaza zavajanja je obvestilo, ki smo ga 7. julija prejeli kot SMS. V njem je 

pisalo, da so banke sprejele načrt finančnega prestrukturiranja. Pisalo je tudi, da 
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bodo na tej osnovi celotne plače za maj izplačane do 15. julija, junijske plače pa v 

najkrajšem moţnem času.  

Vučko: Tudi danes (9. avgusta), ko smo bili pri vodstvu podjetja, so bili tam tudi 

Angleţi, ki so nam povedali, da si bodo še naprej prizadevali za dokapitalizacijo. V 14 

dneh bo to jasno. Iz informacij uprave sklepamo, da si za prisilno poravnavo ne bodo 

več prizadevali, v igri bo le stečaj.  

 

Kaj se zdaj dogaja v podjetju, kdo še dela, kaj je s prevoznimi sredstvi? 

Vučko in Jelovčan: Delajo samo v Storitvah, torej vratarji in tehnični pregledi. Seveda 

delajo tudi v nekaterih strokovnih sluţbah skupine V & V in Logistike. 

Vozila so parkirana na lokaciji Rudnika in v Škofji Loki, lizing hiša je odpeljala le 

nazadnje kupljenih sedem vozil. 

 

Ste zaposleni dobili kakšne nove odločbe ali sklepe? 

Vučko in Jelovčan: Nihče ni dobil ničesar, vsi imamo le splošno obvestilo, da smo od 

18. julija na čakanju na delo. 

 

Kako pa komentirata ravnanje Bojana Novaka, ki je za nadaljevanje logistične 

dejavnosti ustanovil novo druţbo? 

Vučko in Jelovčan: Nič ne vemo, kako bo zagnal delo, za katerega nima osnovnih 

sredstev. Mogoče je, da za njim stoji še kdo.  

 

Koliko zaposlenih pa je ţe odpovedalo delo ali toţilo firmo V & V? 

Vučko in Jelovčan: Nimava popolnih podatkov, verjetno je ţe odšlo ali to napovedalo 

100 do 150 delavcev. Zlasti za šoferje je kar veliko povpraševanje. 

 

Kaj bi še dodala? 

Vučko in Jelovčan: Mislili smo, da bomo v firmi dočakali pokojnino, drugim firmam 

smo bili zgled tudi z našo kolektivno pogodbo. Ţal pri nekaterih ni bilo interesa, da bi 

jo uveljavili za ves logistični sektor v drţavi. Zato smo zelo razočarani.  

 

Ali tudi vidva, podobo kot delavci na zboru, obsojata Pavčka? 
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Vučko: Obsojava ga absolutno.  

Drţava ne bi smela dopustiti, da posameznik zaradi svojih interesov ogrozi 600 ljudi 

in še dva tisoč z njimi povezanih zaposlenih. Mogoče je bil z njim povezan še kdo, 

mogoče je šlo tudi za napačne odločitve v preteklosti. 

Jelovčan: Ta človek nima srca, zato ga srčna kap ţal ne more zadeti. 

 

Kaj pa lahko še rečete o sindikalnih kolegih v podjetju in širše? 

Vučko: Hvala vsem članom izvršnega odbora, da smo vse odločitve sprejemali 

soglasno in bili enotni pri njihovem izvajanju, bili smo izreden tim. Hvala tudi Cvetki 

Gliha, Saši Resnik in drugim iz našega sindikata na drţavni in regijski ravni. 

F. K. 

 

 


