Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije

SKEI Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Poslovnega sistema Gorenje

14.7.2016
Zadeva: Poročilo o 2. s. p. s. za Dodatek št 11 h KPD za elektroindustrijo Slovenije
Sestanek je bil v Ljubljani na GZS dne 13.7.2016, vodila ga je delojemalska stran.
1. Potrjen je bil zapisnik 1. sestanka pogajalskih skupin, ki je bil 20.5.2016, z
dopolnitvijo sprejetega besedila 9. odstavka točke 2. Pomen izrazov v tej kolektivni
pogodbi
2. Pogajanja o ostali vsebini:
2.1. Predlog delodajalcev za redefinicijo osnovne plače v 11. odstavku točke 2. Pomen
izrazov v tej kolektivni pogodbi, ki bi bila vezana na doseganje pričakovanih
delovnih rezultatov, ostaja odprt zaradi nasprotovanja delojemalske strani oz.
zahteve delojemalske strani, da se sočasno celovito določi večja varnost
izplačevanja plač
2.2. Predlog delodajalcev, da se sprejme nov člen, ki bi na osnovi 94. člena ZDR-1
omogočal skrajšanje odpovednega roka, vendar samo za primere odpovedi iz
osebnega razloga po 2. alineji 89. člena ZDR-1, ostaja odprt zaradi pogojevanja
delojemalske strani, da se oceni skupen iztržek po zaključku kroga pogajanj,
vključno s tarifno prilogo
2.3. Pogajanja o predlogu delojemalcev za vsebino 8. a) člena, ki se nanaša na delo na
daljavo, se nadaljujejo – delodajalci bodo pripravili svoj predlog za nadaljnje
usklajevanje
2.4. Ker so delodajalci zavrnili pogajanja o zadevi, ki se nanaša na čas potovanja na
teren in nazaj za terenske delavce, s stališčem, da gre za specifiko, ki se naj ureja
na podjetniškem nivoju, je delojemalska stran odstopila od predloga dopolnitve 13.
člena
2.5. Na predlog delojemalcev je bila sprejeta vsebina spremembe 21. člena (Dnevni ali
tedenski počitek) – redakcijski popravek
2.6. Predlog delodajalcev za spremembo 22. člena (iz od 1 do 5 dni na največ 2 dni
dodatnega letnega dopusta za starejše delavce nad 50 let) ostaja odprt zaradi
nasprotovanja delojemalske strani
2.7. Pogajanja o predlogu delojemalcev za dopolnitev 30. člena (izobraževanje) se
nadaljujejo – delodajalci bodo pripravili svoj predlog za nadaljnje usklajevanje
2.8. Delodajalska stran je izrazila nejevoljo zaradi zavračanja njihovih predlogov z
opozorilom, da s tem delojemalska stran spodbuja delodajalce za podoben odnos
do delojemalskih predlogov, vključno s spreminjanjem tarifne predloge.
Delodajalska stran je odgovorila, da se zavračajo tisti predlogi, ki pomenijo
zmanjševanje pravic delavcev, saj nismo več v recesiji oz. za katere delodajalska
stran nima tehtnih argumentov.
3. Pogajalski strani sta se dogovorili, da se pogajanja nadaljujejo po 15.8.2016 (datum
naslednjega pogajalskega sestanka uskladita Marjan Rihar in Bogdan Ivanovič),
delojemalsko pogajalsko skupino bo po pooblastilu vodil Žan Zeba.
Zapisal
Sekretar SKEI, Bogdan Ivanovič
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