
                                                                       

 

 

Sporočilo za javnost 

 

Delodajalci obžalujejo odstop sindikatov od pogajanj za sklenitev nove 

kolektivne pogodbe dejavnosti za kemijsko industrijo 

Ljubljana, 22. oktober 2018 - Pogajalski skupini delodajalcev in sindikatov pretekli teden nista 

uspeli doreči še zadnjih dveh odprtih  členov za novo kolektivno pogodbo za kemijsko industrijo. 

Sindikalna stran je pogajanja prekinila. Kemijska industrija tako kot edina industrijska 

dejavnost ostaja brez sklenjene kolektivne pogodbe dejavnosti, ki zadeva skoraj 30.000 zaposlenih 

v skoraj 800 gospodarskih družbah kemijske industrije. 

Pogajalski skupini delodajalcev in sindikatov pretekli teden nista uspeli doreči še dveh zadnjih 

neusklajenih členov za novo kolektivno pogodbo za kemijsko industrijo. Odprti tako ostajajo 

metodologija ocenjevanja delovnih mest in normativi za delovno uspešnost. Izkazalo se je, da ostajajo 

stališča obeh pogajalskih strani do vsebine teh dveh členov tako različna, da parafiranje pogodbe ni bilo 

mogoče. Sindikalna stran je zato prekinila pogajanja.  

Pogajanja delodajalcev s sindikati za sklenitev nove pogodbe so se začela leta 2014, po tem, ko je 

delodajalska stran leto prej hkrati z odpovedjo takratne kolektivne pogodbe dejavnosti ponudila predlog 

prenovljene moderne in z novo delovnopravno zakonodajo usklajene kolektivne pogodbe. Razen dveh 

členov, ki ostajata neusklajena, je siceršnja vsebina nove obsežne kolektivne pogodbe dogovorjena in 

bi bilo slednjo s podpisom mogoče sprejeti, kar je delodajalska stran tudi predlagala.  

Delodajalska stran ponovno apelira k čim prejšnjemu podpisu kolektivne pogodbe z že dogovorjenimi 

vsebinami, kar je po delodajalski oceni pomembna pridobitev za obe strani – za delavce in za podjetja. 

V nadaljnjem dialogu pa obe strani glede dveh odprtih členov poiščeta kompromisno rešitev, po 

dogovoru tudi s pomočjo nevtralnih zunanjih strokovnjakov. V nasprotnem pa kemijska panoga, ki 

vključuje ožjo kemijsko, farmacevtsko, gumarsko in plastičarsko industrijo, kot edina industrijska 

dejavnost še naprej ostaja brez sklenjene kolektivne pogodbe dejavnosti. 

Pomen kolektivne pogodbe dejavnosti 

Kolektivna pogodba dejavnosti določa najnižje standarde in pravice delavcev v določeni gospodarski 

dejavnosti, vključno s plačami. Pri tem lahko le nadgrajuje oz. zviša zakonsko določene minimume. 

Nesklenjena kolektivna pogodba dejavnosti pomeni, da se lahko o možnih dodatnih ali višjih pravicah 

delavcev, vključno s plačami in drugimi izplačili, neodvisno dogovarja le na ravni posameznega podjetja 

v okviru njegovih zmožnosti.  

*** 

Pogajalsko skupino na strani delodajalcev sestavljajo predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije - Združenja kemijske 

industrije (GZS-ZKI) ter Združenja delodajalcev Slovenije - Sekcije za kemijo, ki sta bila na delodajalski strani sklenitelja in 

stranki Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo skoraj 25 let.  

Na strani sindikatov je pogajalska skupina sestavljena iz predstavnikov ZSSS – Sindikata kemične, nekovinske in gumarske 

industrije Slovenije, Neodvisnost KNSS-Sindikata kemijske in farmacevtske dejavnosti Slovenije ter SKGIPS – KS 90. 


