
 

 
 
Ljubljana, 3.3.2010 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Od začetka uveljavitve kolektivnih pogodb naših treh dejavnosti sta minila dva 
meseca. V tem času je stopil v veljavo tudi zakon o minimalni plači, ki pa zaenkrat 
učinkov še ne kaže. Povzročil pa je nekaj nerazumevanja. 
 
V prilogi vam zato (ponovno) pošiljamo nekaj napotkov kako ravnati v primeru, če se 
pojavi predlog delodajalca za morebiten postopen prehod pri dvigu najnižjih 
izplačanih plač.  
 
Najprej je treba ugotoviti, da so vsa podjetja (razen enega), ki so uvrščena v 

dejavnost kovinske industrije ali v dejavnost kovinskih materialov in livar prešla na 

izplačilo najnižjih izplačanih plač. V kovinski industriji to pomeni, da ni več plače 
nižje od 724,51 € bruto, v kovinskih materialih pa 748,20 € bruto. Kako lahko to 
ugotovimo? Ker na sindikat dejavnosti razen ene ni prišla nobena vloga za soglasje 
k postopnemu dvigu plač. Brez tega soglasja, je nižje izplačilo v nasprotju s KP in kot 
tako tudi iztožljivo. 
 
Nekoliko drugače je v podjetjih elektroindustrije. S kolektivno pogodbo v teh 
podjetjih ni bila določena najnižja plača. Določil jo je zakon o minimalni plači. Le ta 
omogoča postopen prehod na določen znesek minimalne plače, vendar mora to 
odločitev sprejeti skupaj s sindikatom pri delodajalcu, v dejavnosti elektroindustrije 
pa mora pridobiti tudi soglasje sindikata dejavnosti. Tak sklep je sprejel IO na seji 2. 
marca in zavezuje predsednike sindikalnih podružnic.  
 
Vsi pritiski in aktivnosti, izvedene za dosego zneskov najnižjih plač in minimalne plače 
nas opozarjajo na to, da mora biti nižja plača od dogovorjene res zgolj in samo 
izjema in ne »odpustek« kar na počez. Nikogaršnji namen ni ogrožanje delovnih 
mest, namen je pa preprečevanje uporabe »najlažje« metode in prelivanje sredstev v 
žepe posameznikov in izplačevanje plač pod življenjskim minimumom. 
 

Zaupniki in člani! Preverite torej, kaj se je pri izplačilu februarske plače zgodilo 

z najnižjimi plačami. So res povsod višje od 728 (748) € bruto? Če niso, odreagirajte 
takoj. Pokličite nas, zahtevajte pojasnila od poslovodstva!  
 
Lep pozdrav, 
 
                                                                             Predsednica SKEI Slovenije 
 
                                                                           Lidija JERKIČ, univ.dipl.prav. 


