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Predmet: Poročilo o 3. s. p. s. za Dodatek št. 11 h KPD za elektroindustrijo Slovenije
Sestanek je bil v Ljubljani na GZS 1.9.2016 ob 11.30 uri.
1. Potrjen je bil zapisnik 2. sestanka pogajalskih skupin v predlagani vsebini.
2. Nadaljevanje pogajanj:
2.1. 30. člen, izobraževanje: na predlog sindikatov je bil dodan 2. odstavek, ki posameznemu
delavcu omogoča, da sodeluje pri pripravi programa izobraževanja za lastni razvoj znanja
(do sprejema je trajalo je 10 let od našega prvega predloga)
2.1.1. Zaradi zavračanja predlogov, smo sindikati odstopili od predlogov za dopolnitev še z 2
odstavkoma: skupna promocija vseživljenjskega učenja in vzpostavitev baze znanja ter
prenašanja znanja pri delodajalcu (bomo pa to v praksi počeli, čeprav ne bo zapisano v
KPD)
2.2. 36. člen, plačane ure za delovanje sindikata: delodajalci zahtevajo 20% znižanje plačanih
ur za sindikalno delo (to je bila dopolnjena zahteva, ko smo sindikati povišali predlog za
povišanje najnižjih osnovnih plač in regresa za letni dopust), moti jih visok fond plačanih
ur za sindikalno delo v višjih oz. širših strukturah sindikalne organiziranosti, sindikati
zavračamo zahtevo delodajalcev, delodajalci pa vztrajajo pri zahtevi, zato ostaja ta člen
odprt za nadaljevanje pogajanj
2.3. 47. člen, dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času: predlog sprememb in
dopolnitev predlagata obe strani:
2.3.1. Sindikati smo odbili napad delodajalcev po zahtevi za znižanje vseh dodatkov za delo
v manj ugodnem delovnem času (delodajalci so odstopili od te zahteve)
2.3.2. Ohranili smo tudi 100% dodatek za redno delo na praznik v primeru potrebe
nepretrgane proizvodnje ali narave dela na praznik, črtana pa je varianta prostega
plačanega dneva
2.3.3. Sindikati smo odstopili od dopolnitve alineje, ki se nanaša na dodatek za turnusno delo
(v primeru različne razlage, bomo skušali najprej najti rešitev na komisiji za razlago
KPD, pri pogajanju o tej zadevi je prišlo do incidenta, ko je Bogdan Ivanovič z
vpadanjem v besedo govornikom na delodajalski strani kršil poslovnik)
2.3.4. Sindikati smo odstopili od zahteve po novem 4. odstavku (vezano na varovanje zaščite
prostega časa v primeru pripravljenosti na delo doma).
2.3.5. Sindikati bomo pripravili predlog nove formulacijo določbe, ki bo zahtevala od
delodajalcev, da na podjetniškem nivoju s kolektivno pogodbo uredijo kompenzacijo
porabljenega časa na službenem potovanju, ki presega polni delovni čas.
2.4. Delodajalci so umaknili svoj predlog za dopolnjevanje 55. člena, regres za letni dopust
3. Dogovorjeno je bilo, da se pogajanja nadaljujejo (pomislek delodajalcev, ker sindikati
zavračamo njihove zahteve), orientacijski datum za 4. pogajalski sestanek je 20. ali
21.9.2016 (konkreten datum uskladita Bogdan Ivanovič in Marjan Rihar). Vendar je bilo
danes ugotovljeno, da bo možen termin šele od 10.10.2016 dalje.
Sekretar SKEI za KP in PS
Bogdan Ivanovič
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