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Zadeva: POROČILO – »SKEI gre naprej«
A. 5. sestanek pogajalskih skupin za Dodatek št. 11 h KPD za elektroindustrijo Slovenije
1. Sestanek je bil 16.11. ob 10.30 uri na GZS v Ljubljani, vodila ga je delodajalska stran.
Prisoten je bil le SKEI (pogajalcev iz drugih 3 sindikatov na pogajanjih ni bilo).
2. Potrdili smo zapisnik 4. pogajalskega sestanka
3. Nadaljevanje pogajanj:
3.1. Solidarnostne pomoči, 57. člen: delodajalska stran je odstopila od svojega predloga za
zmanjšanje pravic iz naslova solidarnostnih pomoči in zavrnila protipredlog
delojemalske strani za različen nivo pravic delavcev članov sindikatov podpisnikov
KPD od nečlanov
3.2. Dijaki in študenti, 60. člen: delodajalska stran je odstopila od svojega predloga za
znižanje mesečne nagrade dijakom in študentom na praksi pri delodajalcih
3.3. Varstvo starejših delavcev, 63. člen: črta se 3. odstavek
4. Nadaljevanje pogajanj (2. krog) za odprte zadeve:
4.1. Definicija osnovne plače, 11. odstavek točke 2. Pomen izrazov…: delodajalci so v
tem krogu odstopili od spremembe definicije, s katero bi bila osnovna plača vezana
na doseganje pričakovanih rezultatov dela delavca (možnost odtegljaja od plače),
argumentirana zavrnitev delojemalske strani je pomemben dogodek v tej praksi v
Sloveniji, saj večina kolektivnih pogodb dejavnosti veže pravico do »cele« osnovne
plače na doseganje pričakovanih rezultatov dela
4.2. Delo na domu, nov 8. a) člen: usklajen
4.3. Odpovedni rok zaradi nesposobnosti delavca, nov 11. a) člen: usklajen (ob
napovedanem pričakovanju delodajalske strani za kompenzacijo v tarifni prilogi)
4.4. Letni dopust, 2. alineja 5. odstavka 22. člena: ohranja se pravica do povečanega
letnega dopusta za starejše delavce, končno besedilo bo oblikovano na 6. pogajalskem
sestanku
5. Ostaja še odprt 36. člen (pogoji za delovanje sindikata), nato se začnejo pogajanja za
spremembo tarifne priloge. 6. sestanek pogajalskih skupin bo v torek, 29.11.2016 0b
12.00 uri na GZS v Ljubljani, vodila ga bo delojemalska stran.
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