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Ljubljana, 19. 4. 2018 
 

Spoštovani, 
 
Poslovodstvo Fraport Slovenija, z direktorjem, Zmagom Skobirjem na čelu, je sredi marca 
enostransko zaključilo pogajanja za novo podjetniško kolektivno pogodbo. Po treh mesecih 
pogajanj, usklajevanj in približevanj s Sindikatom poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana, so 
nenadoma zaključili pogajanja z obvestilom, da je Bogdan Novak, predsednik Sindikata družbe 
Aerodrom Ljubljana, pristopil k podpisu nove Kolektivne pogodbe (z nami absolutno neusklajene), ki je 
vstopila v veljavo s 1. 4. 2018, stara KP pa je s tem dnem postala neveljavna. 
 
S tem je prišlo do grobega posega v dosedanje pravice delavcev: 

- Odpovedni rok za zaposlene nad 25 let, so znižali iz 90 na 80 dni, 

- Jubilejne nagrade za skupno delovno dobo, bodo odslej pripadale le še za delovno 

dobo, pridobljeno na ljubljanskem aerodromu, 

- Ukinili pravico do solidarnostne pomoči v primeru elementarne nesreče ali požara, 

- Kot ožje družinske člane so izločili starše, ki jih sicer vzdržuje delavec, 

- Sistem napredovanj so izločili iz kolektivne pogodbe (s splošnim aktom bo o tem odločal le še 

delodajalec),  

- Sistem nagrajevanj oz. delovno uspešnost izločili iz kolektivne pogodbe (s splošnim aktom 

bo o tem odločal le še delodajalec), 

- Izbrisali (ali močno oklestili) so člene, ki so urejali odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnega razloga večjemu številu delavcev,  

o Izbrisali so ovrednotenje kriterijev za ugotavljanje presežnih delavcev 

o Med presežne delavce ni bilo mogoče uvrstiti starša treh ali več mladoletnih 

otrok, ki je edini hranitelj družine (zdaj le še opcija), 

o Izbrisali so program razreševanja presežnih delavcev, 

- Izbrisali so delovnopravno zaščito sindikalnega zaupnika, ki mu delodajalec brez 

soglasja sindikata ni mogel poseči v delovnopravni položaj za čas njegovega mandata 

in še eno leto po njegovem prenehanju, 

- Izbrisali so tudi varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev, 

delavskemu zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce ter sindikalnemu 

zaupniku, članu izvršilnega odbora, brez soglasja Sveta delavcev, sindikata,4 
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V novo Kolektivno pogodbo so kljub našemu nasprotovanju zapisali: 

- Da v postopku zaradi izredne ali redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega 

razloga delodajalec ne vodi dokaznega postopka in delavcu ni dolžan omogočiti 

vpogleda v zbrano dokazno gradivo zoper njega, 

- Da lahko pravico do 30 minutnega odmora delavcu omogoči v enem ali pa v dveh delih, 

- Da za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let pripada materi 2 dni dopusta, očetu 1 dan 

dopusta, 

- Da se letni dopust omeji na 35 delovnih dni v letu. Ta omejitev pa ne velja za delavce, 

ki jim je priznana katerakoli stopnja invalidnosti in za delavce, ki imajo sklenjene 

individualne pogodbe o zaposlitvi. 

Ob tem smo zahtevali še višje vrednotenje: 

- Nedeljskega dela v višini 80 % (sedaj 50 %) 

- Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) v višini 50 % (sedaj 30 %) 

- Pripravljenost na domu v višini 25 % (sedaj 15 %) 

- Letno usklajevanje plače v višini 100 % letne inflacije + del produktivnosti na 

zaposlenega (pristali na 0,8 %, kljub lanski inflaciji 1,7 %) 

- Višje količnike za izračun plač na določenih delovnih mestih, ki so občutno (npr. pri poklicnih 

gasilcih) nižji kot pri primerljivih delovnih mestih. 

Vodstvo podjetja je vse naše zadnje zahteve gladko zavrnilo, zato smo že napovedali 

sindikalne aktivnosti. V sredo 25. 4. 2018 bo tako izveden prvi protestni shod zaposlenih pri 

Fraport Slovenija, v nadaljevanju pa bodo sledili še obsežnejši protesti poklicnih gasilcev, ne 

izključujemo pa niti izvedbe stavke. 

 

 
                                                                                          Sekretar SPGS 

                                                                                                     David Švarc 

 
 


