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OBVESTILO   ZAPOSLENIM   V   ŠTORE STEEL 
 

V KSS - Sindikatih Štajerske smo zgroženi nad razdiralnim početjem SKEI 

v podjetju Štore Steel. Uresničitev sklepa, ki so ga nedavno sprejeli zaposleni, 

da zahtevajo višje plače od v panožni kolektivni pogodbi določenega 

minimuma je pod vprašajem zaradi delovanja SKEI. Enotnosti v načinu 

prizadevanj za dvig osnovnih plač po zaslugi SKEI v Štore Steel ni več. 
 

Enotnosti zaposlenih v svoji zahtevi ni več, po tem, ko podjetje ni pristalo na 

dvig osnovnih plač nad panožni minimum, SKEI pa stavke ni podprl. Od 

novega leta je tudi SKEI podpiral stavko, a kot je videti danes, je ta podpora 

bila le navidezna, dejansko pa jih očitno vodijo drugi cilji.  
 

Po tem, ko je vodja stavkovnega odbora delavcev g. Roman Čelešnik z 

OBVESTILO-m dne 30. maja delavcem pojasnil, da predstavniki SKEI-a v 

stavkovnem odboru delavcev nočejo v stavko in zato do nje ni prišlo, so se 

začela obtoževanja KSS. Z zadnjim obvestilom SKEI, kot odgovorom na 

pojasnila KSS o dejstvih, si poskuša SKEI prilastiti vsa prizadevanja za 

uresničitev zahtev zaposlenih po dvigu osnovnih plač nad panožni 

minimum, kljub temu, da smo vse osnutke za pogajanja pripravili v KSS.   
 

SKEI nenehno meša pogajanja v podjetju z panožnimi. Ponovno poudarjamo, 

da se za državo v panožni kolektivni pogodbi določa minimum, ki predstavlja 

dvig osnovnih plač v Štore Steel po avtomatizmu na osnovi določil 

podjetniške kolektivne pogodbe, v podjetju pa se zaradi dobrega poslovanja 

lahko določijo višje plače od minimalnih v dejavnosti – panogi, teh dveh ravni 

kolektivnih pogodb pa ni za mešati, kot to nenehno počnejo v SKEI-u, saj 

panožna določa zgolj najnižje plače za najslabše stoječa podjetja v panogi. 
 

Poslovanje v Štore Stell je dobro, saj vodstvo podjetja napoveduje nove 

velike naložbe, v KSS pa se sprašujemo, a bodo le te možne na račun nizkih 

plač zaposlenih? V KSS smo prepričani, da dokler bodo delavci podpirali 

SKEI, do resnega dviga osnovnih plač ne bo prišlo! 

                                                                                             za IO sindikata 

                                                                                             Roman Čelešnik                         


