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Zadeva: POROČILO o 2. srečanju pogajalskih skupin za KPD KMiL
Drugo srečanje (delodajalska stran še vedno nima mandata za vstop v pogajanja)
pogajalskih skupin za Kolektivno pogodbo dejavnosti kovinskih materialov in livarn je
bilo v torek, 6.12.2016 ob 10.00 uri na GZS v Ljubljani, na katerem je bil od strank na
strani delojemalcev prisoten le SKEI (enako na 1. srečanju). To je še dodatna potrditev, da
so prizadevanja za izboljšanje položaja delavcev v tej dejavnosti le na sindikatu SKEI.
Čeprav je delodajalska stran (kljub dogovorjenem izvedenem sestanku med Ljubom
Cvarom na naši strani in Cvetko Furlan na delodajalski strani) poskusila z nadaljevanjem
nepriznavanja podatkov AJPES o rasti bruto dodane vrednosti na zaposlenega zaradi
»posebnosti« v poslovnem sistemu IMPOL, je prišlo do napredka. Obe strani sta ponovno
predstavili svoja stališča na predlog delojemalske strani v zvezi s spremembo tarifne
priloge.
1. Obe strani ugotavljata, da razpolagata z identičnimi podatki.
2. Delodajalska stran je pripravljena priznati uporabo kriterija »bruto dodana vrednost na
zaposlenega«, vendar bo delodajalska stran predlagala še uporabo dodatnih
kazalnikov. Uporabljajo se naj podatki od 1.1.2015 dalje (ne od 2008 dalje, kot je
predlog delojemalske strani).
2.1. SKEI je delodajalsko stran opozoril, da predlagani dodatni kazalniki niso sporni,
jih je pa preveč, saj tudi stroka predlaga uporabo le manjšega števila izbranih
kazalnikov, kar bo SKEI upošteval pri svojem predlogu
3. Delodajalska stran bo predlog uporabe kazalnikov predlagala svojemu upravnemu
odboru.
4. Delodajalska stran je napovedala, da potrebuje dodaten čas in da je naslednje srečanje
možno šele v januarju 2017.
4.1. Delojemalska stan je opozorila, da 13.12.2016 izteče rok, ki je bil pogajalski
skupini dan na razpolago, da zaključi pogajanja. Ker potekajo aktivnosti (in še
bodo) za povečanje plač v javnem sektorju, obstoji nevarnost, da bo v tej
dejavnosti zaradi »jeze« delavcev prišlo do konflikta in bo SKEI z imeni in
priimki seznanil javnost, kdo so osebe na delodajalski strani, ki so ga povzročile
zaradi zavračanja kolektivnih pogajanj
4.2. Vodja pogajalske skupine delodajalcev je odgovoril, da bo pač sindikat naredil
tisto, kar sindikat v takšnih primerih naredi
5. Na izrecno vprašanje SKEI, ali bo delodajalska stran predlagala svojemu upravnemu
odboru vstop v pogajanja za Dodatek št. 1 h KPD, je bil odgovor vodje pogajalske
skupine delodajalcev pritrdilen.
Sestanek se je končal ob 12.30 uri.
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