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Zadeva: POROČILO o 2. pogajalskem sestanku za Dodatek št 1 h KPD KI
1. Sestanek pogajalskih skupin je bil v sredo, 7.12.2016 ob 10.00 uri v Domu sindikatov
v Ljubljani, vodila ga je delodajalska stran.
2. S popravki je bil potrjen zapisnik 1. sestanka pogajalskih skupin.
3. Pogajanja o Dodatku št. 1 h KPD za kovinsko industrijo Slovenije
3.1. Delodajalska stran je predstavila svoje podatke, na katere delojemalska stran ni
imela pripomb
3.2. Delodajalska stran je ponovila, naj delojemalska stran pri svoji obrazložitvi ne
predstavlja metodologije, ker gre za novost, za preučitev katere delodajalska
stran potrebuje več časa
3.3. Delojemalska stran je »po ovinku« posegla v predstavljanje nove metodologije
poviševanja najnižjih osnovnih plač, saj brez tega ni bilo možno obrazložiti
nove ideje z obrazcem. V zvezi s tem smo dodatno uporabili publikacijo
delodajalcev oz. Združenja kovinske industrije »Kovinska industrija, Podatki in
gospodarjenje, izdano 2016« in dokazali, da ta dejavnost od 3 kazalcev kot
prakso v EU že uporablja pri konkurenčnem pozicioniranju kovinske industrije s
temi dejavnostmi v tujih državah 2 kazalca (ustvarjena bruto dodana vrednost na
zaposlenega kot merilo za produktivnost dela in delež stroškov dela v bruto
dodani vrednosti na zaposlenega), ki ju je predlagala delojemalska stran.
Nevzdržnost nizkih vrednosti najnižjih osnovnih plač smo argumentirali s
primerjavo v KP v nemških deželah glede na razmerja med našo in nemško
dodano vrednostjo na zaposlenega v tej dejavnosti (po primerih za avtomobilsko
industrijo in strojegradnjo)
3.4. Glede na to, da je bila v letu 2015 - 0,5 % deflacija, je delojemalska stran
predlagala pogajalsko tehniko »misije dobre volje« tako za 0,5% povišanje
najnižjih osnovnih plač kot za regresa za letni dopust
3.5. Po dveh posvetovanjih je delodajalska stran sprejela predlagano misijo dobre
volje in izrazila pričakovanja, da se bo dobro vzdušje med pogajalskima
skupinama nadaljevalo tudi v naslednjih krogih kolektivnih pogajanj
3.6. Dosežen je bil skupni dogovor:
3.6.1. Najnižje osnovne plače se povišajo za 0,5% (uporabljena metoda
zaokroževanja povečanj urnih postavk iz 4 na 2 decimalki in nato
množenje s 174 urami in ponovno zaokroževanje na 2 decimalki pri
mesečnih zneskih)
3.6.1.1.
Novi zneski stopijo v veljavo s 1. v mesecu po objavi v Ur. l. RS
3.6.1.2.
Najnižji polni regres za letni dopust se poviša na 826 € in se
uporablja za izplačilo v letu 2017 (brez poračuna za leto 2016),
dokler ne bo z novim dodatkom določen nov višji znesek za leto
2017
3.6.1.3.
SKEI pripravi besedilo predloga Dodatka št.1 h KPD za kovinsko
industrijo in se izvede verifikacija na organih strank KPD
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3.6.1.4.
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V primeru verifikacije Dodatka št. 1 sledita podpis strank KPD in
objava v Ur. l. RS (izvede SKEI)

Sekretar SKEI za KP in PS
Bogdan Ivanovič
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