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Za novinarsko konferenco – zaostrovanje v pogajanjih

SKEI (Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije) je s 30.000 člani največji sindikat v
državi v klasičnih industrijskih panogah. Sklepa tri kolektivne pogodbe dejavnosti, ki urejajo
področje delovnih razmerij za skoraj 90.000 zaposlenih v vseh treh dejavnostih. Pogajanja v
letošnjem letu so, z izjemo KP za elektroindustrijo v celoti zastala, zato je Izvršni odbor Skei po
temeljitem razmisleku sprejel odločitev, da postavi rok za zaključek pogajanj za tarifne
priloge k vsem trem KP in sicer 15. november.

Predsednica Skeia je predsednikom uprav oziroma direktorjem podjetij v panogah, za katere
Skei sklepa KP dejavnosti, sredi septembra preko sindikalnih zaupnikov in zaupnic poslala
pismo, v katerem jih opozarja, da je 15. november zadnji rok za zaključek pogajanj za tarifno
prilogo h KP. Cilj Skeia kot pogajalskega partnerja je do rešitev v socialnem partnerstvu priti s
pogajanji, predlogi Skeia delodajalskim organizacijam pa »niso nerazumni«, je zapisano v
pismu, pa tudi, da pogajanja kljub vsem predlogom in uspešnem letu razen v elektroindustriji
ne stečejo. S pismom želi SKEI opozoriti vse delodajalce, da kasneje ne bi bilo večjih
presenečenj.

Sindikat kovinske in elektroindustrije (Skei) je že na junijskem kongresu napovedal, da bo za
izboljšanje delavskih pravic začel zaostrovati svoje aktivnosti, če bo naletel na
nezainteresiranost delodajalcev. Podatki o poslovanju družb v dejavnostih kažejo, da so bili v
vseh treh dejavnostih rezultati poslovanja gospodarskih službo leta 2015 pozitivni, k rasti plač
v skladu z rastjo produktivnosti pa je že lani pozivala tudi evropska komisija. Ker je za resne
socialne partnerje neodgovorno, da s pomočjo KP dejavnosti ne vodijo politike plač, je Skei
začrtal svojo okvirno politiko na tem področju. Pri tem je s pomočjo izračunov, upošteval
zlasti rast dodane vrednosti na zaposlenega v dejavnosti (od leta 2008 naprej), gibanje
najnižjih osnovnih in povprečnih plač, regresa, stroškov dela in inflacije.
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Skei je po izračunih gibanj teh postavk za dejavnost kovinskih materialov in livarn predlagal
povišanje najnižjih osnovnih plač in regresa za 7,1 odstotka s prvim julijem letos, za dejavnost
kovinske industrije povišanje za 0,5 odstotka in za dejavnost elektroindustrije 4,9 odstotno
povišanje teh dveh postavk. Sicer pa je tudi v tarifnih prilogah teh KP minimalna plača
dosežena šele med četrtim in petim oziroma petim in šestim (v primeru kovinske industrije)
tarifnim razredom najnižjih osnovnih plač. Skei je še predlagal, da bi od julija naprej najnižji
polni regres za letni dopust v kovinski industriji znašal 826 evrov, 881 evrov elektroindustriji
in 948 evrov v dejavnosti kovinskih materialov in livarn.

Če ne bo pogajanj…
Na predlog za pogajanja so se konstruktivno odzvali le v panogi elektroindustrije, v drugih
dveh dejavnostih pa s pogajanji zavlačujejo. Zato so v Skei pogajalcem od pogajalcev v vseh
treh panogah zahtevali, naj pogajanja o tarifnih prilogah dokončajo do 15. novembra. V
nasprotnem bom o nadaljnjih sindikalnih aktivnostih odločal republiški odbor Skei.
Zaostrovanje je nujno, delavce pa bodo o tem obveščali tudi na zborih delavcev, če do
dogovorov ne bo prišlo. Prav tako je SKEI pozval združenja delodajalcev, s katerimi se pogaja,
da se sestanejo na ožjih sestankih, kjer je SKEI pripravljen ponovno obrazložiti svoje predloge.
V SKEI so pripravljeni storiti vse, da kolektivne pogodbe in pogajanja v naših dejavnostih ne bi
ugasnile.
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