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Spoštovani

Stečaj steklarske nove je  začet 21.05.2009.
V primeru Steklarske Nove so delavci prikrajšani od strane države ki je bila 100 % lastnik in to iz 
naslova neplačanih prispevkov za delovno dobo za obdobje 4 leta,odpravnine,neizplačane plače,ter 
neplačani prispevki za benificirano delovno dobo zaradi česar se v tem trenutku nekateri delavci ne 
morejo upokojiti.
Skupni znesek dolgovanja do delavcev je 2 miljona €
Posebe je potrebno poudariti da je 100% lastnik Steklarske Nove bila Republika Slovenija,
da je vodstvo družbe ko se samo odločalo neplačevati davke in prispevke v imenu delavcev,znotar 
družbe naredilo invalidsko podjetje v katero je bilo prenešeno okrog 80 % vodstvenih delavcev in 
so ti imeli vseskozi poplačane davke in prispevke  da je o tem dejanju bil obveščen lastnik in da 
niso ukrepali.
Negdanjim delavcem Steklarske nove ni preostalo nič kaj drugega narediti kot smo: angažirali 
pravnika Aleksander Čeferin ki nam je predlagal odškodninsko tožbo katero smo v začetko leta 
2011 tudi vložili nakar nam je sodišče določalo 15 000 € sodnih taks povsem je jasno da mi 
negdanji delavci Steklarske nove ki smo večina brez dela teh denarja nimamo smo se obrnili na 
ured precednika vlade in ukazali na apsurd našega položaja da iščemo svoje pravice katere nam je 
kršila Republika Slovenija  ki je kršila svoje zakone in da zato ker iščemo svoje pravice še moramo 
plačati 15 000€ sodnih taks do danes še odgovora nismo dobili, obrnili smo se tudi na varuho 
človekovih pravic so obljubili pomoč no do danes še je nismo dobili,pravno smo se pa pritožili na 
višino odmerjenih sodnih taks pa tudi do danes še nismo dobili odgovora  je pa šlo okrog že 8 
meseci.
Povedat moramo da smo tudi razočarani z odnosom sindikatov ki nam v našem primeru niso pravno 
pomagali in sami niso sprožali nobenega pravnega postopka ter nam niso fininčno pomagali z niti 1 
€.
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