
 

 

  

Socialni dialog ali stavka?  

Leto 2019 se zaključuje in pogajalske ekipe SKEI ugotavljajo, da je pripravljenost delodajalcev za 
pogajanja nezadovoljiva. 

Naj spomnimo na naše zahteve: 
5,2% dvig najnižjih osnovnih plač za vse tri dejavnosti in višji regres, ki znaša za: 

 dejavnost kovinskih materialov in livarn 1150€ 

 dejavnost elektroindustrije 1040€ 

 kovinsko industrijo 1050€ 

Kljub temu, da so se pogajalci v letu 2019 sestajali, se pogajanja ne premaknejo v pričakovano smer. 

Zavedamo se, da so delodajalci vso energijo usmerili v to, da bi spremenili definicijo minimalne 
plače. 
Predvsem zaradi angažiranja sindikatov jim to ni uspelo. 

Zamerimo jim, da zadev ne rešujejo v socialnem dialogu, ki je očitno samo še črka na papirju. 

Še več! Pogajanja prenašajo na podjetniški nivo, kjer so zaposleni in njihovi predstavniki najbolj 
ranljivi. 
Nastajajo novi plačni modeli, kjer vam želijo dodatke prenesti v osnovne plače. Zaposleni, ki 
prejemate minimalno plačo boste tako prikrajšani, ZELO prikrajšani. 

Opozorilo! 

Republiški odbor SKEI Slovenije je na zadnji seji obravnaval problematiko prenizkih osnovnih plač in 
odnos delodajalcev do socialnih partnerjev. 

Obveščamo vas, da je Republiški odbor SKEI Slovenije sprejel sklep, da zadolži Izvršni odbor 
SKEI Slovenije, da v mesecu februarju 2020 oceni potek pogajanj in učinke Zakona o minimalni 
plači in preuči možnost zaostrovanj sindikalnega boja, vključno z generalno stavko. 

Do takrat vas vnovič pozivamo, da bodite previdni pri podpisovanju sporazumov, novih pogodb o 
zaposlitvi,... 

Za vsako spremembo se posvetujte s sindikatom. Da ne bo prepozno! 

Še niste član? Skrajni čas je, da to postanete! 
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NOVICE  

 

Ne pristajajte na nižanje dodatkov!  

04.12.2019 - Pozor! Delodajalci nižajo dodatke!  

 

Info SKEI št. 11/2019  

04.12.2019 - Aktiven november vodi v še bolj aktiven december.  

 

Poziv delodajalcem za izplačilo 13. plače  

21.11.2019 -  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 21, 5.12.2019  

09.12.2019 - Novi, zanimivi prispevki.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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