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Vzorčno toženo podjetje Kety Emmi d.o.o. zaradi 

nižjih osnovnih plač od z zakonom določenih napoveduje, 

da v primeru uspeha KSS na delovnem sodišču, sodbe ne bo spoštovalo 
 

 

 

 
 

Pred mesecem dni je KSS na delovnem sodišču 

sprožila kolektivni spor zaradi s podjetniško 

kolektivno pogodbo nižje določenih plač od 

določene z Zakonom o minimalni plači. Podjetje 

zaposlene že vnaprej obvešča, da sodbe ne bodo 

spoštovali in, da jim bodo osnovne plače še 

znižali, kljub dobljeni tožbi za izenačitev osnovnih 

plač z minimalno ter tako dolžnim dvigom plač. 

Takšno zastraševanje in odvračanje delavcev od 

sindikata je možne le v Sloveniji. 

Podjetje kljub danim obljubam vztrajno zavrača socialni dialog in zaradi kršenja 

dogovorjenega je tudi prišlo do kolektivnega spora, namesto socialnega dialoga pa se podjetje 

poslužujejo zastraševanja svojih delavcev, v povezavi spodaj. Ne razumemo direktorja podjetja 

Romana Stegneta, zakaj zavrača zahteve delavcev in se o njih sploh ni pripravljen pogovarjati! 

 
 

 

O sproženem kolektivnem sporu smo člane in zainteresirane seznanili z objavo, v povezavi: 

 Vzorčna tožba KSS zoper podjetje zaradi določanja nižjih plač v podjetniški kolektivni 

pogodbi od z Zakonom o minimalni plači določene 

Vsak delavec v proizvodnji, v primeru pozitivne sodbe, bi bil deležen izplačila iz naslova 

nezakonito premalo izplačanih plače za pet let nazaj v višini povprečno med 10.000 in 12.000 

EUR. Po prejetem predlogu (tožbi) v kolektivnem sporu s tožbenim zahtevkom za ugotovitev 

ničnosti podjetniške kolektivne pogodbe in novim obračunom plač ter izplačilom razlike v plači 

za pet let nazaj z osnovno plačo v višini minimalne ter vsemi dodatki nad minimalno plačo, so 

očitno v podjetju Kety Emmi d.o.o. ocenili, da bodo kolektivni spor izgubili ter pričeli 

zastraševati delavce in jih odvračati od sindikata, njihovo obvestilo objavljamo v povezavi 

spodaj izvirno. Po njihovem bo sindikat krivec za njihove še nižje plače ne glede na morebiti 

dobljeno tožbo in z njo dolžno zvišanje plač (možnost izvršbe). Zaradi napovedanega 

izigravanja morebitne za delavce pozitivne sodbe s strani podjetja, bo KSS v naslednjih 

dneh pričela v vlaganjem individualnih tožb po istem vzorcu, kot je sestavljena tožba in 

zahtevek v kolektivnem sporu. 

Priloga:  

Obvestilo delavcem 

Novica KSS za tisk 

 

objavljeno na 
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