Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije

SKEI Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Poslovnega sistema Gorenje

2.11.2016
Zadeva: POROČILO o 4. sestanku pogajalske skupine za Dodatek št. 11 h KPD
elektroindustrijo Slovenije

1. Sestanek je bil v sredo, dne 26.10.2016 ob 11.00 uri na GZS v Ljubljani in ga je vodila
delojemalska stran.
2. Potrdili smo zapisnik 3. pogajalskega sestanka.
3. Ažurirali smo Poslovnik o pogajanjih v delu, ki se nanaša na spremembe v sestavu
pogajalske skupine delojemalcev.
4. Pogajanja so tekla v paketu o 2 členih (večino časa je bilo porabljenega z delodajalske
strani za posvet oz. preučevanje delojemalskih predlogov):
4.1. Delodajalci so zavrnili spreminjanje 4. in 5. odstavka 47. člena (delo v manj ugodnem
delovnem času), ki se nanaša na vprašanje »absolutnega počitka« v času pripravljenosti
delavca na delo doma (s tem »ignorirajo« ugotovitev Evropskega odbora za socialne
pravice in bomo iskali potrditev stališča delojemalske strani pri Ministrstvu za delo… oz.
stroki).
4.1.1. Namesto dopolnitve 47. člena s 7. odstavkom (kompenzacija porabljenega časa na
službenem potovanju, ki presega redni delovni čas po pogodbi o zaposlitvi), smo
uskladili dopolnitev 52. člena (službena potovanja) in s tem dosegli, da bo to prva in
edina KPD v državi, ki napotuje, da se uveljavljanje tovrstnih pravic vendarle uredi pri
delodajalcu.
4.2. Na predlog delodajalcev smo dopolnili 1. in 2. odstavek 50. člena:
 pojasnjevalno, da dodaten topli obrok pripada delavcu tudi v primeru, kadar po
odreditvi s strani delodajalca dela delavec v prerazporejenem delovnem času preko
11 ur dnevno
 na zahtevo delodajalcev, da se 2. odstavek uskladi z uredbo o davčni obravnavi
povračil…ni več prejemka za delo preko 9. ure, kar je bila boniteta s plačilom
dohodnine, ampak za delo preko 10 ur (seveda vse brez plačila dohodnine)
 da ne bi prišlo do različne razlage, smo sprejeli na zapisnik skupno razlago
4.2.1. Pri tem je prišlo skoraj do prekinitve pogajanj o teh 2 členih, ker smo delodajalcem
očitali kršitev poslovnika o pogajanjih (novo nastali predlog) in pri čemer so delodajalci
»izkazovali svojo premoč«: če ne pristanete, odstopamo od uskladitve obeh členov.
5. Predvsem zaradi zadržkov na delodajalski strani, je možno sklicati 5. pogajalski sestanek
šele 16.11.2016, kar pomeni, da ni možno zaključiti pogajanja o tarifni prilogi do
15.11.2016.
Sekretar SKEI za KP in PS
Bogdan Ivanovič
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