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ZADEVA: POROČILO IZ MEDNARODNEGA SEMINARJA Wibar 3 v Bratislavi – september 2016 

 

Poročilo iz 3 Wibar delavnica "Obramba kolektivne pogodbe v kovinski in elektroniko proizvodnja: 

Kako ohraniti sindikalno moč?" v Bratislavi, Slovaška v organizaciji Celsi inštituta in Velike Britanije, ki 

je bil tudi nosilec projekta v katerem so sodelovali Slovaška, Češka, Romunija, Bolgarija, Madžarska, 

Italija in Slovenija. 
 
 
Nekaj ugotovitev iz konference: 
 
- Skupna ugotovitev je ta da v zgoraj omenjenih državah nimajo več branžnih kolektivnih 
pogodb kot v Skei Slovenija. Vsako podjetje se mora pogajati za lastno podjetniško kolektivno 
pogodbo. 
- Na podlagi ankete, ki jo je izvedel na inštitutu se 92% direktorjev ne bi pogajalo za kolektivne 
pogodbe na nivoju podjetja (ker nimajo časa). Raje naj to za njih počne vlada z zakonodajo. 
- Na zakonodajo raste vpliv multinacionalk, ki so prisotne že v vseh državah. Velika večina ljudi je že 
sedaj zaposlena v multinacionalkah. Najboljše multinacionalke imajo med 5000 in 2000 zaposlenih. 
- 20% ljudi ne ve da imajo za svojo panogo sklenjeno kolektivno pogodbo  
- Na Slovaškem 70.000 ljudi dela v ali za avtomobilsko industrijo. 
- Zanimivo za tuja podjetja je to da imajo v povprečju nižjo plačo kot pri nas v Sloveniji. Imajo pa 
delavci zaposleni v industriji večjo plačo kot javni sektor (kar pri nas ni vedno tako) 
 
- KOVO (slovaški kovinski sindikat) Na Slovaškem se pogajajo za 7 branžnih kolektivnih pogodb v 380 
podjetjih. Pogajanja se selijo na raven podjetja, saj se delodajalci na nivoju države nočejo pogajati. 
Delodajalsko združenje ima zelo malo članov in ni reprezentativno. Tako so sindikati na 
prefinjen način izgubili partnerja na nivoju države in se lahko za KP pogajajo samo v vsakem 
podjetju posebej. Pokritost s Kolektivnimi pogodbami je posledično majhna (do 20%). Njihove PKP 
tudi nimajo splošne razširjene dejavnosti kot pri nas (da PKP velja za vsa podjetja v določeni panogi) 
 
 
- VASAS (sindikat na Madžarskem) Tudi na Madžarskem se pogajajo samo na ravni podjetja. Nimajo 
Kolektivne pogodbe dejavnosti za vsako panogo kot pri nas. Pogajanja trajajo tudi po več let. Prav 
tako delodajalska združenja niso reprezentativna. Na Madžarskem je vse več individualnih članov 
sindikata. 
 
- v Italiji sindikati ponujajo pomoč svojim članom za bilo kakršen problem imajo. Ne samo za sindikalna 
vprašanja iz delovnega prava. Tudi v Italiji imajo samo podjetniške kolektivne pogodbe. 
 
- V Veliki Britaniji imajo branžne Kolektivne pogodbe, ki pa "niso legalne". So prostovoljne KP med 
delodajalci in delojemalci Njihova kršitev pa ne zdrži na sodišču. V VB imajo samo podjetniške 
kolektivne pogodbe na ravni podjetja, ki jih je leta 1960 uvedel Ford v svojih podjetjih. Temu zgledu pa 
so sledila vsa ostala podjetja. Vsako leto prav tako zahtevajo povečanje plač, ki je sestavljena na 
podlagi naslednjih podatkov (1. enoletna inflacija; 2. napovedi za prihodnost; 3. primerjava 
med podjetji, tekmeci v skupini (da podjetja ne oslabimo); 4. možnost plačila povišice v 
podjetju; 5. produktivnost v podjetju) 
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- Glavni kriterij za rast plač je povečanje produktivnosti v podjetju in ne rast BDP ki je kazalnik za 
stanje v državi. 
 
 
 
- Ker imajo večinoma sklenjene samo Podjetniške kolektivne pogodbe so za to našli celo 
opravičilo (napram kolektivnim pogodbam na ravni panoge). Prednosti Podjetniške KP naj bi 
bile: 

 pogajajo se bolj konkretno zaradi povečanja produktivnosti (točno vedo za koliko se je 
povečala produktivnost) 

 v podjetju vsi vedo, da potekajo pogajanja za povečanje plač. Ali mi vemo, da je SKEI pravkar 
v podobni akciji. 

 pogajalci so lahko bolj približani delavcem 

 lažje se organizira stavko ob zastoju pogajanj 

 v podjetju imajo sindikati boljše vodje sindikata, saj je od njih odvisno vskoletno povečanje 
plač 

 poveča se znanje članov sindikata o delovno pravni zakonodaji 
 
 
 
 
Zaključek: 
Povsod okrog nas poznajo samo Podjetniške kolektivne pogodbe saj so KP na ravni dejavnosti 
žekdaj izgubili. Vsi pa si ponovno želijo da bi se še kdaj začeli pogajati za KP na ravni panoge.  
Zato je zaključek znan. Branžnih kolektivnih pogodb v Sloveniji ne damo. 

Podprimo naše pogajalce. 

 
Glejte spletno stran http://celsi.sk/en/projects 

Zapisal: 

 

Vojko Fon 

Skei Posočje 

http://celsi.sk/en/projects/detail/15/

