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Julijska dogajanja v Viatorju & Vektorju 

Kako je Pavček iz rožnega vrta naredil pekel 

 

 

 

»Vest vas bo požrla«   

Zugdija Mušedinović je na Pavčkov račun zelo čustveno med drugim povedal: »Tukaj 

ste edini in glavni krivec, nekam vas bi bilo treba pribiti. Pred kapijo je en delavec 

vkup padel. Postlali ste si za milijon let, za nas pa nikoli ni bilo denarja. Kam je šel ta 

silni denar, ki ste ga raznosili. Kako morete reči, da niste nič vzeli. Sploh se ne 

zavedate, kaj govorite. Da vas ni sram. Ta vest vas bo poţrla in naj vas poţre, vest je 

najpravičnejši razsodnik. 

Vi ste nas pripeljali v to stanje. Na vsakem sestanku v zadnjih sedmih mesecih sem 

vas spraševal, zakaj nam laţete. Če danes k bankam ne bi šel tudi Vučko, bi nam še 

naprej lagali. Kako nam morete pogledati v oči, saj boste od same hudobije oslepeli. 

Vi nas gledate, jaz raje gledam v črno steno. Zdaj je črnina, ko ste prišli so bile 

roţice, danes pa vse jemlje hudič.« 
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Pisni dokaz, da so šefi delavcem lagali, ko so govorili o celotni plači in prispevkih. 

 

 

 

Delavci in novinarji so se na Novakovo povabilo takole skupaj napotili v veliko sejno 

dvorano. 
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V pričakovanju spodbudnih obvestil so bili delavci sprva zelo mirni in so za zato 

pozorno poslušali govorce. 

 

Tudi delavci v ozadju so bili v pričakovanju. 
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»Ker niste nakazali alimentov za mojega otroka, mi moja bivša grozi s toţbo.« 

 

 

Pavček je Semoliča lepo pozdravil, po njegovem nastopu pa mu je očital, da 

delavcem ne bi smel predlagati, naj si rešitev iščejo na zavodu za zaposlovanje. 

 



5 

 

 

»Nisem kriv, firma ni potopljena iz ekonomskih razlogov!« 

 

 

Predsednika ZSSS so v odmoru delavci seznanili tudi z drugimi problemi. 
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Vučko je zaposlenim povedal, da banke podjetja ne bodo reševale. Še prej je stališče 

bank predstavil sindikalnim kolegom. 

 

Kratki stiki 

Med zborovanji je prišlo do ve kratkih stikov, prvega je povzročil Vučko s predlogom, 

naj vsi šefi, ki imajo sluţbene avtomobile, te pripeljejo na dvorišče in predajo ključe. 

Tako Pavček kot Novak sta dejala, da tega ne moreta sprejeti, saj avte potrebujeta 

za opravljanje svojega dela, zapustila sta tudi veliko sejno sobo. Novak je še dodal, 

da bo kar odstopil. Po pavzi je ostalo pri tem, da lahko Pavček n Novak še naprej 

uporabljata sluţbeni limuzini. 

Še večji kratki stik je sproţil predsednik ZSSS Dušan Semolič, ki je izjavil, da je 

sindikat verjel nesposobnemu vodstvu in lastnikom. Delavci pa kljub garanju niso 

mogli preprečiti klavrnega stanja. Delavcem je zato ostal le stečaj in trnova pot na 

zavod za zaposlovanje. Semolič je okrcal tudi banke, ki bi ob skrbi za lastnike in 

tajkune morale poskrbeti tudi za zaposlene. Predsednik ZSSS se je zavzel za 

spremembo zakonodaje, ki bi delavcem nasedlih podjetij omogočila perspektivo. 

Zaposlene v V & V je še pozval, naj bodo še naprej enotni. 

Na te besede seje prvi odzval Novak z besedami, da populizem delavcem ne more 

pomagati. Pavček pa se je jezil zlasti na to, da predsednik sindikatov delavcem 

svetuje pot na zavod. Zborovalcem je s tem kar krepko povišal pritisk. Kljub temu je 

nadaljeval, da se morajo tudi delavci za obstoj svoje firme bojevati vse do konca. 

Vučko mu je odgovoril, da več kot zastonj ne morejo delati, v zboru je dobil še en 

močan aplavz.  
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 »Država je kriva le za vas!« 

Delavci na zboru so še povedali: 

»Govorili ste nam, mi ne bomo med najboljšimi, bomo najboljši. Zdaj pa smo 

'kurac'.«  

»Pred dvajsetimi leti sem se boril za vas, vse ste mi ukradli, to pa imam za zahvalo. 

Pravite, da je kriva tudi drţava. Kriva je le za to, kar ste naredili, kar ste naredili 

našim druţinam.«  

»Ne morete odgovoriti niti na to, koliko je vredna naša delnica, za vse druge pa 

veste. Če bi bila midva v 'ţlahti', vas ne bi poznal. Ţal, Pavček, zame niste gospod.«  

»Se še čutite za sposobnega menedţerja? Takega menedţerja, kot ste vi, bi 

kriminalisti morali zapreti.« 

»Vaš sin Peter je namestnik izvršnega direktorja, čeprav se tu nikoli ne pojavi.« 

»Hvala bogu, da gremo v stečaj.« 

»Bi se v vašem domačem kraju upali kar tako iti v gostilno?« Po Pavčkovem 

odgovoru, da bi si upal, je ta delavec dejal, da bosta to še 'probala'.  

»Zanima me, kje so vaši svetovalci, tudi Zemljarič je hodil k vam.« On ni moj 

svetovalec, je povedal Pavček. 

 

Dogovori 

Po končanem zboru so odgovorni podpisali še dogovor, ki vsebuje tele sklepe:  

- prejete akontacije voznikom bodo obračunane ob izplačilu junijske plače; 

- sklep o napotitvi zaposlenih na dopust se spremeni v čakanje na delo doma z 

nadomestilom plače po ZDR; 

- 28 julija 2011 imajo druţbe do zaposlenih obveznosti: poračun stimulacij 

voznikom za leto 2009 brez dogovorjenih popustov, plačilo neplačanih 

nadomestil (beneficirana delovna doba), plačilo neplačanih nadomestil Skupni, 

plačilo neizkoriščenih dopustov za leto 2010, plačilo neizplačanih plač. 

Vse te sklepe so podpisali: Marko Vučko (za SDPZ), Dragica Pajntar (za svet 

delavcev), Zdenko Pavček (za skupino V & V) in Bojan Novak (za Logistiko). 

 

Po tistem, ko je delodajalec zaposlene, zlasti voznike, sredi julija 

odpoklical z dela in jih poslal na čakanje, so nadaljnji potek dogajanj krojili 
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zaposleni prek svojega sindikata SDPZ. Po prvem zboru 18. julija, so se 

spet zbrali 26. julija in svojega največjega lastnika in delodajalca, Zdenka 

Pavčka, kar tri dni silili k ukrepom, ki naj bi omočili konec njihove agonije. 

Čeprav je Pavček vse do zadnjih ur obljubljal pozitivno rešitev, je po 

dokončnem NE šestih bank moral priznati, da mu preostanejo le postopki, 

ki jih zakon nalaga voditeljem nesolventnih podjetij. Da mora V & V 

delavcem poravnati vse dolgove, je tudi podpisal. 

 

Razplet večmesečnih dogajanj v firmi je predsednik SDPZ v druţbi Marko Vučko 

sproţil 25. julija, ko je Pavčka pozval, naj zaradi dramatičnih razseţnosti delavcem 

takoj nakaţe zasluţene plače in poskrbi za zagon podjetja, v nasprotnem primeru pa 

razglasi nesolventnost in predlaga stečaj.  

Ko so se zaposleni naslednje dopoldne zbrali pred vhodom v podjetje, jih je direktor 

Logistike Bojan Novak skupaj s številnimi novinarskimi ekipami povabil v veliko 

sejno dvorano.  

Novak je uvodoma povedal, da se banke glede podpore programu finančnega 

prestrukturiranja podjetja še niso uskladile. Pavček pa je dodal, da so pred časom 

vse banke bile za podporo podjetju, izjema je bila le NLB. Izrazil je upanje, da bo V & 

V pri bankah dobil potrebnih sedem milijonov evrov, kolikor da potrebuje za 

financiranje poslovanja. Opozoril je tudi, da bo treba urediti plačila trem večjim 

dobaviteljem, zlasti tistim za goriva. Po njegovih besedah ni ekonomskih razlogov za 

odklonitev bančne podpore podjetju, so le drugi razlogi. Sam se je celo odpovedal 

vodenju, vendar je Topič, njegov naslednik, ţe po par dneh odšel. Za plače pa je 

dejal, da ne morejo biti izplačane zato, ker so vsi transakcijski računi blokirani.  

Na vprašanje zaposlenih o tem, na kakšnem dopustu so, rednem ali izrednem, je 

Novak obljubil, da bodo dobili odločbe o izrabi rednega dopusta. Vučko je obema 

vodilnima očital, da sta sindikatu posredovala izjave in obljube, ki se kasneje niso 

uresničile. Opozoril je še, da kljub zagotovilom uprave večina prispevkov za socialno 

zavarovanje ni bila plačana, tudi celotna plača za maj ni bila izplačana. Omenil je še 

neuradne vesti, da so banke zahtevale, naj se Pavček razreši lastniške in vodstvene 

funkcije v druţbi Petin (ta je prek menedţerjev večinski lastnik V & V.) in tudi v 

skupini V & V. Pavček je to gladko zanikal. Dejal je še, da je bankam pisal, da 
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odstopa in jim predlagal, naj imenujejo nove nadzornike in upravo, vendar tega niso 

naredile, zato tudi skupščine V & V ni sklical. »Pavček torej ni krivec, kriv je nekdo 

zunaj druţbe,« je zatrdil. 

 

Zakaj nas še naprej farbate? 

Vučko mu je repliciral: »Tu smo zato, ker plač nismo dobili. Tu smo, ker ne plačujete 

prispevkov, čeprav nam odtegujete kredite in preţivnine, ne da bi jih nakazovali 

naprej, na plačilnih listah pa so obračunani. Podobno je tudi pri prispevkih za 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Nas zanima le to, kdaj bomo dobili denar, kdaj 

bo kalvarije konec,« je še vprašal Vučko. Novak je odgovoril, da podjetja ni blokirala 

nobena banka, ampak druge institucije. Poplačila kreditov so pripravili, vendar jih 

niso mogli izvesti, ker je vmes prišlo do blokade. Podjetje zato več ne more izplačati 

ničesar.  

Vučko je spraševal naprej: »Kako lahko od bank, ki nam dnevno jemljejo prilive, 

pričakujemo, da nam bodo dale nov denar za obratna sredstva.« Novak je odgovoril, 

da se je v blokado V & V vmešala neka tretja institucija, banka pri tem ni bila ključna. 

Glas iz zbora zaposlenih je povedal, da je videl papir, na katerem so banke ţe aprila 

ugotovile, da je druţba zrela za stečaj, zato ne razume, zakaj vodstvo zaposlene še 

zdaj »farba«. Pavček je odgovoril, da tega papirja ni mogel videti, ker ga ni. 

Spraševalec je ţelel tudi odgovor na vprašanje, kdo je tretja oseba, ki se je vmešala 

v poslovanje podjetja in kdaj bo vodstvo v resnici ukrepalo - odgovor, da bo Pavček 

to naredili čim prej, ga namreč ne zadovoljuje. Kako nam lahko tvezite, da bodo zdaj, 

ko stojimo, banke dale denar, aprila, ko smo dobro delali, pa tega niso hotele. 

Določnega pojasnila seveda ni dobil. Pavček je še naprej dolgovezil, da za njegovo 

podjetje veljajo druga pravila kot za druga podjetja. Boris Jelovčan iz izvršnega 

odbora SDPZ je poloţaj podjetja primerjal z osebnim poloţajem številnih delavcev 

takole: »Če smo se posamezniki zakreditirali, bomo tudi mi doţiveli stečaje in izgubili 

svoje premoţenje, hiše, stanovanja, vi pa …« 

Po tej polemiki je Vučko predlagal zboru, naj od vodstva zahteva jasne odgovore, 

denimo razglasitev insolventnosti. Pavček je odgovoril, da tega ne more narediti. 

Jelovčan pa ga je zavrnil z besedami, da bodo zaposleni na odgovor na dvorišču 
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počakali tako dolgo, kot bo potrebno. Zborovalci so ga za ta predlog nagradili z 

aplavzom.  

 

Logistika plačuje za druge 

Novak je še pojasnil, da Logistika ni prezadolţena, njen dolg je le 13 milijonov evrov, 

podpisala pa je poroštva za dolgove delniške druţbe, ki jih zdaj tudi odplačuje. Lani 

je imela 65 milijonov prometa, posel se ji je povečeval. Novak je nadaljeval: »Od leta 

2009, ko sem prišel, Logistika ni imela dovolj obratnih sredstev. Poskušali smo se 

dezinvestirati, iskali smo tudi tujega investitorja.«  

Zborovalci so med drugim spraševali, kdo je v podjetju odgovoren, da na plačilnih 

listah prikazani odtegljaji niso bili nakazani. Nekdo, malo glasnejši, je ţelel vedeti, kje 

je njegov denar. Odgovora seveda ni dobil. Pavček pa je še dejal, da je o problemih v 

druţbi obvestil dva ministra, finančnega in tistega za gospodarstvo, vendar od njiju ni 

bil deleţen nobenega odgovora. Novak pa je priznal, da so razmere zdaj teţje, kot so 

bile pred zaustavitvijo dejavnosti, in nadaljeval: »Moţnosti sta samo dve, da tu 

prespimo dva dni in počakamo, da se banke odločijo za podporo; če pa te ne bomo 

dobili, pa začnemo postopke po zakonodaji, ki ureja insolventnost.« Zborovalci so 

glasno vzkliknili: »slednje je treba začeti takoj.«  

»Vi, Pavček, organizirajte sestanek s predstavniki bank, zraven povabite Jelovčana in 

mene. Če tega ne morete, bo sindikat predlagal stečaj,« je predlagal Vučko in dobil 

še en aplavz.  

Pavček je še komentiral, da stečaju niso naklonjene le banke, ampak še kdo, tudi 

drţava. Menil je tudi, da ima Logistika dovolj premoţenja. 

 

Stečaj bi predlagal tudi sindikat 

Po tej razpravi je Vučko še enkrat predlagal, naj Pavček z bankami uredi, da se čim 

prej odločijo. Naj nam denimo pošljejo sklep, da druţbe ne bodo podprle. Ko bomo 

to dobili, bo sindikat predlagal stečaj. Pavček je obljubil, da bo vsem šestim bankam 

takoj pisal (kar je tudi storil, op. avtorja). Če bodo banke za, bodo zaposleni dobili 

tudi plače, je zagotovil. 

Dogajanje tretjega dne zborovanja je bilo povezano zlasti s čakanjem na pričakovano 

odločitev šestih bank o podpori firmi. Na njihov sestanek je skupaj z Novakom odšel 



11 

 

tudi Vučko, iz javnosti nepojasnjenih razlogov pa nanj ni šel Pavček. Iz bank se je na 

Rudnik, kjer se je vse dogajalo, vrnil le Vučko, ki je slabe rezultate najprej sporočil 

sindikalnemu štabu, malo kasneje pa tudi zborovalcem. Iz ţalostnih obrazov delavcev 

je bilo takoj videti, da banke ne bodo podaljšale agonije prezadolţene firme. Vučko je 

res povedal, da banke ne podpirajo načrta finančnega prestrukturiranja in da bo več 

povedano na novinarski konferenci čez eno uro.  

Na novinarski konferenci, ki je bila tudi nov zbor kolektiva, se je skupaj z Novakom 

pojavil tudi Pavček, ki je prvi nagovoril delavce, vendar ni povedal nič novega. 

Stališče bank je Novak pojasnil takole: »Čeprav ne podpirajo finančnega načrta, bi 

se, če bi kdo dokapitaliziral firmo, bile pripravljene znova sesti za mizo. Sklep o 

pričetku postopka insolventnosti je torej na mestu in jaz moram v mesecu dni 

pripraviti potrebne predloge za prisilno poravnavo ali stečaj.« Zaposleni so po 

globokem vzdihu najprej vprašali ali to velja le za Logistiko ali za celotno skupino. 

Pavček je odgovoril, da za celotno skupino. Na vprašanje, ali misli kaj denarja, ki ga 

vzel, prinesti nazaj, je Pavček odgovoril: »Nisem nič vzel, tudi nič ukradel. Zakaj se je 

to zgodilo, pa tu ne moremo govoriti.  

 

Bankirji so se odločili sami 

Vučko je še pojasnil, da z Novakom nista sodelovala na bančnem sestanku, lahko sta 

le čakala, da jima sporočijo rezultate, ki jih je predstavil Novak. Po enem mesecu bo 

predlog za stečaj ali kaj drugega vloţen, stečajnik bo zaposlenim izročil odpovedi 

delovnih razmerij. Na vprašanje, ali bodo dobili še kaj »soldov«, je Novak odgovoril, 

da to ne bo mogoče. »Dajte nam vsaj polovico tistega, kar ste nam dolţni,« so 

vzkliknili zaposleni. 

Pavčka so še vprašali, ali ga je kaj sram in ga kaj peče vest in dobili tale odgovor: 

»Ker nisem nič kriv, me vest fejst peče, vendar me ni sram, saj nisem nič kriv.«   

»Če je kdo drug kriv, povejte kdo, bomo stali za vami, tudi če je to Kučan ali oroţje,« 

so mu odgovorili delavci, vendar odgovora niso bili deleţni.  
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Pouk oškodovanim delavcem 

Po zaključku zbora, ki je potekal pred kamerami in mikrofoni, sta zaposlene 

nagovorili še Cvetka Gliha, generalna sekretarka SDPZ, in Saša Resnik, pravnica 

Osrednjeslovenske območne organizacije ZSSS. Glihova je oškodovane delavce 

najprej poučila o pravici, da vloţijo še svoje ovadbe za storjene krivice. Resnikova pa 

je zaposlene obvestila o moţnosti, da z njeno pomočjo vloţijo toţbe za prenehanje 

delovnega razmerja. Seveda je omenila tudi moţnost, da posamezniki čakajo na 

začetek stečaja in svoje terjatve prijavijo sodišču. To jim bo pomagal urediti sindikat. 

Napovedala je, da bodo postopki do takrat, ko bodo prejeli prvi denar, trajali dva do 

tri mesece. »Če ima kdo moţnost dobiti drugega delodajalca ali upokojitve, naj da 

firmi čim prej odpoved, saj ne izgubi nobene pravice,« je še povedala Resnikova. 

Franček Kavčič  

Foto F. K. 

 


