Za ljudi
in Slovenijo

Datum: 5. Oktober 2018

Nezadovoljni delavci bencinskih servisov
ustanovili svoj sindikat dejavnosti
Na podlagi mnogih pobud zaposlenih na bencinskih servisih zaradi njihovega slabega ekonomsko
socialnega položaja in statusa zaposlitve ter nezadovoljstva z delovanjem obstoječih sindikatov ob
velikih dobičkih podjetij so zaposleni na bencinskih servisih PETROL, OMV, MOL, AGIP, INA, TUŠ,
MAXEN in drugih, v mesecu oktobru ustanovili svoj sindikat, Sindikat delavcev bencinskih servisov.

Nedopustno in sramotno je, da v največji skupini oskrbe z energenti PETROL po njihovi podjetniški
kolektivni pogodbi najslabše plačani prejme osnovno plačo 540,61 EUR bruto oz. 400,00 EUR neto.
Skupina PETROL je v enem letu iz leta 2016 do 2017 povečala dobiček za 47 odstotkov, plače
zaposlenih pa od podpisa podjetniške kolektivne pogodbe v letu 2014 do danes ostajajo enake. Pri 4508
zaposlenih v skupini PETROL je v letu 2017 vsak zaposlen v povprečju k 112,2 milijona evrov dobička
prispeval 24.889,08 EUR, torej je najnižje plačani lastnikom v letu 2017 prinesel približno štirikrat več
kot je sam zaslužil. Zgolj 15% dobička bi ob koncu leta za vsakega zaposlenega predstavljalo približno
4.000,00 EUR bruto nagrade za uspešno delo, a sindikati do sedaj na tako pravično porazdelitev dobička
sploh še niso pomislili in so se za svoje člane zadovoljili z drobtinicami, vsakemu zaposlenemu dvakrat
po 15 evrov nagrade na Petrolovo plačilno kartico, novembra in decembra. Podatki so povzeti iz objave
7. marca 2018 na MMC RTV SLO: Skupina Petrol v letu 2017 čisti dobiček povečala za 12
odstotkov, o nagradi na plačilni kartici pa vedo povedati prodajalci na črpalkah, člani SDBS.
Skupina PETROL ima na slovenskem drobnoprodajnem trgu naftnih derivatov 57 odstotni tržni delež,
a podobne razmere so tudi pri drugih naftnih trgovcih OMV, MOL, AGIP, INA, TUŠ, MAXEN in
drugih. Samo pri PETROL-u so na 90 odstotkov bencinskih servisih zaposleni pri s.p.-jih ("franšizing"),
ki jih v celoti obvladuje PETROL, pri čemer v KSS menimo, da gre za posebno obliko prekariata in to
v skupini z največjimi lastniškimi deleži države (SDH d.d. - 12,7%, KD d.d. – 8,8% in RS 10,1%).
Osnovni namen združevanje zaposlenih iz vseh bencinskih servisov v Sloveniji in njihovega enotnega
sindikalnega delovanja je doseči reprezentativnost v poklicu prodajalci/prodajalke na bencinskih
črpalkah in v dejavnosti trgovine v prodajalnah z motornimi gorivi. Po pridobljeni reprezentativnosti z
združevanjem zaposlenih iz vseh bencinskih servisov v Sloveniji bo sindikat naredil vse za dosego
temeljnega cilja, sklenitve kolektivne pogodbe dejavnosti. Zaposleni na črpalkah bi tako dobili
kolektivno pogodbo z veljavo le za njih in ne bodo več odvisni od Kolektivne pogodbe za dejavnost
trgovine, ki jo sklepajo trgovski sindikati. Trgovinska kolektivna pogodba ne vsebuje posebnosti
prodajalcev na bencinskih servisih in predvsem določa minimalne pravice vseh trgovk in trgovcev, pri
čemer se ne upoštevajo enormni dobički energetskih trgovcev. S kolektivno pogodbo dejavnosti
trgovine v prodajalnah z motornimi gorivi lahko zaposleni v poklicu prodajalcev na bencinskih črpalkah
dobijo dosti več pravic od z zakonom določenih minimalnih in od trgovcev, primerno doseženim
dobičkom podjetij njihove dejavnosti. Doseči pošteno kolektivno pogodbo dejavnosti je osnovni namen
novoustanovljenega Sindikata delavcev bencinskih servisov - SDBS, v katerem upajo na podporo vseh
zaposlenih na bencinskih servisih PETROL, OMV, MOL, AGIP, INA, TUŠ, MAXEN in drugih.
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