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IZJAVA ZA MEDIJE 

 

V Sindikatu papirne dejavnosti Slovenije in KSS PERGAM, v okviru katere deluje omenjeni sindikat, 

želimo javnost obvestiti o nesprejemljivem odnosu delodajalske strani do predlogov za dvig plač v 

papirni in papirno predelovalni dejavnosti, zaradi česar je sindikat sprejel odločitev o zaostrovanju 

sindikalnih aktivnosti. 

Papirna in papirno predelovalna dejavnost je pomemben del slovenskega gospodarstva, od katere 

predvsem papirnice predstavljajo pomembne izvoznike med slovenskimi podjetjih, so del gozdno lesne 

verige, glede na svoj produkt imajo velik potencial za rast in razvoj, hkrati pa so tudi pomembni 

zaposlovalci na območjih, kjer delujejo.  

Na drugi strani zaposleni v teh podjetjih opravljajo delo v izjemno težkih pogojih, povezanimi z 

neprekinjeno proizvodnjo, ki otežuje usklajevanje njihovega zasebnega življenja z delom v neugodnem 

delovnem času, zaradi narave dela pa se v proizvodnji delo marsikje opravlja v prostorih z veliko stopnjo 

vlage, hrupa, vročine in prahu. Delo je zaradi hitro vrtečih se strojnih delov nevarno, delovne nesreče, 

ki niso zelo redke, se lahko končajo s hudimi trajnimi posledicami za zdravje delavcev. 

V papirnicah, ki ustvarijo dve tretjini prihodkov panoge, znaša dodana vrednost na zaposlenega preko 

50.000 EUR, kar je bistveno več od slovenskega povprečja. Stroški dela so v zadnjih letih zaostajali za 

rastjo prihodkov panoge, število zaposlenih pa je do leta 2017 vztrajno padalo, tako da je bilo leta 2017 

v primerjavi z letom 2010 v panogi za skoraj 500 delavcev manj zaposlenih. V zadnjem letu se je število 

zaposlenih sicer povečalo za dobrih 150 delavcev, kar pa hkrati pomeni, da je bil v vmesnem času padec 

števila zaposlenih še večji in posledično večje tudi delovne obremenitve zaposlenih ter intenzivnost dela. 

Neto čisti dobiček v dejavnosti je v letu 2017 znašal 21,2 milijona EUR.  

Nujno je potrebno začeti odpravljati razkorak med najnižjimi osnovnimi plačami po kolektivni pogodbi 

dejavnosti, minimalno plačo in dejanskimi plačami, ki jih izplačujejo podjetja, saj se ta razkorak iz leta 

v leto povečuje, vrednost najnižjih plač po kolektivni pogodbi dejavnosti pa realno pada. Od leta 2013, 

ko je bila sklenjena nova kolektivna pogodba, so se najnižje osnovne plače odtlej uskladile zgolj dvakrat 

v skupni višini 7%. Najnižja osnovna plača v I. tarifnem razredu v dejavnosti po kolektivni pogodbi 

znaša 459,02 EUR, na raven minimalne plače pa pride šele najnižja osnovna plača za VI. tarifni razred, 

kar pomeni so najnižje plače v dejavnosti do VI. tarifnega razreda na ravni minimalne plače. Od 

zadnjega dviga dejanskih plač po kolektivni pogodbi se je minimalna plača povišala za 14,7%,  

povprečna plača v RS za 11% ter povprečna plača v predelovalnih dejavnostih za 22,8%, inflacija v tem 

obdobju pa je znašala 9%.  

Skladno z lanskim dogovorom z delodajalsko stranjo o letnem dogovarjanju o usklajevanju plač je 

sindikalna stran delodajalski strani letos maja predložila predlog za dvig najnižjih osnovnih plač, ki ga 

je konkretizirala prejšnji teden in predlagala dvig najnižjih osnovnih plač za 4,8%, kar predstavlja 
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povsem realna in utemeljena pričakovanja v smeri pričetka reševanja prej omenjenega razkoraka na 

področju plač v dejavnosti.  

Delodajalska stran je predlog s pavšalnim sklicevanjem na napovedane ukrepe v koalicijski pogodbi, 

dvigom cen celuloze, negotovimi razmerami ter prekratkemu času od zadnje uskladitve plač nonšalantno 

zavrnila. Podkrepila ga je celo z dodatnim argumentom, da je razlog za njihovo zavrnitev pomanjkanje 

delavcev, ki jih podjetja v dejavnosti iščejo, čeprav je seveda povsem jasno, da bi ta argument seveda 

moral govoriti v prid dvigu plač v dejavnosti, ne le najnižjih osnovnih plač, temveč vseh plač zaposlenih 

v dejavnosti.  

Delodajalska stran je s tem pokazala na več stvari: 

1. Da ne jemlje resno svojih danih zavez, da se bo o uskladitvi plač letno pogajala, 

2. Da ne jemlje resno kolektivnega dogovarjanja na ravni dejavnosti, čeprav gre za enega ključnih 

instrumentov za določanje minimalnega standarda pravic zaposlenih in stroška dela, ki mu 

morajo slediti vsi delodajalci v panogi, 

3. da delodajalska stran nastopa skrajno dvolično: 

- ko na eni strani napoveduje nov plačni model s sistemom usklajevanja plač, vezanega na 

inflacijo, na drugi strani pa nasprotuje kakršnemu koli usklajevanju plač, čeprav razmere to 

omogočajo in celo terjajo, 

- ko tedensko tarna nad pomanjkanjem ustrezne delovne sile in zagovarjanjem uvažanja 

delavcev iz držav izven EU, ni pa pripravljena ničesar storiti za dvig plač in izboljšanje 

pogojev dela, ki bi pritegnili ali vsaj zadržali v podjetjih delavcev, ki ponekod v velikem 

številu odhajajo v tujino. 

V Sindikatu papirne dejavnosti Slovenije PERGAM imamo DOVOLJ takšnega ponižujočega in 

dvoličnega odnosa do zaposlenih v papirni dejavnosti, ki so ponosni na svoje delo. Kot odziv na 

zavrnitev delodajalske strani je bila v sindikatu soglasno sprejeta odločitev, da svoj predlog zaostri in 

zahteva 5% dvig vseh osnovnih plač zaposlenih v papirni in papirno predelovalni dejavnosti. Hkrati je 

z včerajšnjim dnem po vseh podjetjih v dejavnosti, v katerih je organiziran sindikat, stekla akcija 

zbiranja podpisov v podporo zaostrovanju sindikalnih aktivnosti, ki naj pripeljejo do dviga plač v 

dejavnosti in izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih v tej dejavnosti. O njihovi obliki in času izvedbe 

bo sindikat odločal po 5.10. do katerega se podpisi podpore zbirajo.  

Želeli bi si, da bi ta odločitev služila tudi kot spodbuda ostalim sindikatom dejavnosti zasebnega 

sektorja, ki se srečujejo s podobnimi težavami in zastojem v kolektivnem dogovarjanju, da se glasno 

uprejo takšnemu odnosu in razmislijo o zaostrovanju sindikalnih aktivnosti. 

V Sindikatu papirne dejavnosti in v KSS PERGAM smo vedno bili in ostajamo zavezani socialnemu 

dialogu kot sredstvu za doseganje rešitev, ki so sprejemljive za obe strani. Vendar pa takšen način 

dogovarjanja terja korekten, enakopraven in spoštljiv odnos med obema stranem. Trenutni odnosi v 

papirni dejavnosti jasno kažejo na to, kako neupoštevanje tega načela neizogibno vodi v konflikt. 
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