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Zadeva: Poročilo o 1. s. p .s. za KPD elektroindustrije Slovenije
1. Prvi pogajalski sestanek je bil v petek, 20.5.2016 ob 12.00 uri na GZS v Ljubljani, vodila ga je
delodajalska stran.
2. Sprejeli smo poslovnik o poteku pogajanj v novem krogu, ki je identičen za zadnja pogajanja.
3. Pogajanja
3.1. Ker je delojemalska stran delodajalcem poslala nov predlog za pogajanja o povišanju
najnižjih osnovnih plač in najnižjega polnega regresa za letni dopust, kar so delodajalci prejeli
šele dan pred pogajalskim sestankom, je delojemalska stran obrazložila predlog okvirne
politike
3.2. Obe strani sta ugotovili, da razpolagamo s skoraj povsem identičnimi podatki in da so razlike
zanemarljive
3.3. Obe strani se strinjata, da se upoštevajo podatki za daljše obdobje, z baznim letom 2008
3.4. Z delodajalske strani je bil podan očitek (in s tem kompliment delojemalski pogajalski
skupini), da so plače v preteklem obdobju rasle hitreje od produktivnosti dela (ta trditev je
točna za obdobje 2014/2008, ne pa več za 2015/2008):
- v obdobju 2014/2008 je produktivnost dela v dejavnostih po tej KPD, merjena v dodani
vrednosti na zaposlenega, zrasla z indeksom 120,9
- v prej navedenem obdobju se je povprečna bruto plača povišala z indeksom 122,4
3.5. Delodajalska stran je bila presenečena, saj ni pričakovala, da bo delojemalska stran predlagala
povišanje najnižjih osnovnih plač in regresa za letni dopust, ker je bila lani - 0,6% deflacija in
ker je UMAR popravil napoved za leto 2016 prav tako na- 0,3% deflacijo
3.6. Dogovorjeno je bilo, da se delodajalski strani da na razpolago 2 tedna za oblikovanje stališča
do delojemalskega predloga
3.7. Na predlog delodajalske strani je bil usklajen 9. odstavek Pojasnila izrazov
3.8. Na predlog delodajalske strani je bilo dogovorjeno, da se črta 6. odstavek (prednostna pravica
do zaposlitve)
3.9. Na predlog delodajalcev je bilo dogovorjeno, da se črta 42. a) člen (Izločanje dodatkov iz
minimalne plače), ker je to uredila sprememba zakona o minimalni plači
3.10.
Delodajalci so na zapisnik dodali 3 nove predloge, ki jih bo delojemalska stran
preučila
4. V prvem tednu junija 2016 se dogovori datum 2. sestanka pogajalskih skupin, ki ga bo vodila
delojemalska stran.
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