
Naj spomnimo, da je KSS v kolektivnem sporu s podjetjem Aluminium Kety Emmi, ki se 
rešuje na Delovnem sodišču v Mariboru od meseca marca, o čemer smo poročali v objavi 
dne 16. aprila 2018, v povezavi: 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, obravnavo na sodišču še čakamo. 
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V podjetju Aluminium Kety Emmi iz Slovenske Bistrice 

potekajo pogajanja o stavkovnih zahtevah delavcev 

 

 

V podjetju Aluminium Kety Emmi d.o.o. iz Slovenske 
Bistrice so se po ustanovljenem Stavkovnem 
odboru delavcev in sprejetih stavkovnih zahtevah 
pred napovedjo stavke včeraj pričela pogajanja z 
vodstvom podjetja. Stavkovni odbor delavcev je 
podjetje pred nekaj dnevi seznanil s stavkovnimi 
zahtevami in določil 14. november za rok, do 
katerega je  možno stavkovne zahteve rešiti v 
dialogu. Po iztečenem roku, če do dogovora ne 
pride, bodo delavci napovedali in šli v stavko. 
 

S pomočjo KSS je Stavkovni odbor pripravil posodobljene približevalne stavkovne zahteve 
in jih danes predal podjetju, kot je bilo včeraj dogovorjeno na pogajanjih. S posodobljenimi 
približevalnimi  stavkovnimi  zahtevami  kot  prvotno delavci  zahtevajo  višje  plače,  bruto 
osnovne plače najmanj v višini z zakonom določene minimalne 842,79 EUR. Gre za zahtevo 
po 20% dvigu plač gledano v povprečju od I. do VI. tarifnega razreda, najvišji dvig plač 
zahtevajo za I. tarifni razred v višini 35% zaradi dozdajšnje podhranjenosti plač v podjetniški 
kolektivni pogodbi glede na z zakonom določeno minimalno plačo, in najnižji dvig za VI. 
tarifni razred v višini 5%. 

 
 

V konstruktivnem dialogu so se včeraj delavci z vodstvom podjetja dogovorili, da na podlagi 
novih dejstev in s ciljem mirne rešitve spora Stavkovni odbor pripravi posodobljene 
približevalne stavkovne zahteve, ki se v osnovi ne spreminjajo. Delavci zahtevajo sklenitev 
aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi v katerem bodo določene višje plače od veljavnih. 
Zahtevajo, da najnižje plačan delavec v I. tarifnem razredu dobi bruto osnovno plačo v višini 
določene minimalne plače z Zakonom o minimalni plači 842,79 EUR, vsi v višjih tarifnih 
razredih pa več, ker opravljajo zahtevnejše delo. 

 

Vodstvo podjetja se je zavezalo, da Stavkovnemu odboru posreduje protipredlog najkasneje 
v ponedeljek. Med pogajanji so v vodstvu podjetja pojasnili, da bodo naredili vse kar je v 
njihovi moči, da do stavke ne pride. Dogovorjeno je bilo tudi, da se pogajanja nadaljujejo v 
sredo prihodnji teden. Delavci so odločni, da v kolikor ne dosežejo zahtevanega, napovejo 
in izvedejo stavko do izpolnitve stavkovnih zahtev. 
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