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Sekretarji ReO SKEI

29.10.2018

Zadeva: POROČILO o 2. s.p.s. o Dodatku št. 2 h KPD KMil

1. Sestanek je bil na GZS v Ljubljani v petek, 26.10.2018 ob 11.00 uri, vodila ga je delodajalska
stran. S strani sindikatov je bil prisoten le SKEI.
2. Potrdili smo zapisnik 1. pogajalskega sestanka z dne 7.9.2018.
3. S 3 redakcijskimi popravki smo sprejeli Poslovnik o pogajanjih za spremembe in dopolnitve
Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, doda se seznam
pogajalcev.
4. Zbliževali smo pogajalski poziciji obeh strani. Delodajalske predlogi:
4.1. Prvi predlog:
- Najnižje osnovne plače se povišajo za 3,0% s 1.1.2019
- Moratorij na pogajanja v letu 2019
- Najnižji regres za letni dopust za leto 2019 znaša 950€
4.2. Ker je delojemalska stran 1. predlog zavrnila, so delodajalci podali 2. predlog:
- Najnižje osnovne plače se povišajo s 1. v naslednjem mesecu po objavi v Ur. l. RS za 3,2%
- Moratorij na pogajanja v letu 2019
- Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2019 znaša 950€.
4.3. Po 2 posvetih na obeh straneh se na zapisnik navede zadnja ponudba delodajalske strani
(zaradi zavrnitve moratorija na pogajanja v letu 2019, mora ta predlog še potrditi upravni odbor
na delodajalski strani):
- Najnižje osnovne plače se povišajo za 3,1% s 1. v naslednjem mesecu po objavi v Ur. l. RS
- Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2019 znaša 950 €.
5. Za »kuvertiranje na zapisnik« so glasovali: Bogdan Ivanovič, Ljubo Cvar in Barbara Kozina,
vzdržala sta se Viljem Novak in Boris Štriker.
6. O potrditvi ali zavrnitvi zadnje delodajalske ponudba se mora opredeliti IO SKEI Slovenije
z glasovanjem.
7. Moje mnenje: Zadnja ponudba je dobra. V povprečju je zaradi zaokroževanja urne postavke
na 2 decimalki 3,1% enako 3,2% povišanju. Če bodo sledilo 3,1% povišanje osnovnih plač pri
delodajalcu, je potrebno k temu prišteti še najmanj 0,5% dodatka na delovno dobo in 1,0% za
napredovanja (povprečno vsak 4. delavec pri razponu 4% med plačilnimi razredi), kar skupaj
znese najmanj 4,5% povprečno povišanje plač. UMAR za leto 2019 napoveduje 4,2% povišanje

povprečne plače v zasebnem sektorju. Regres za letni dopust se bi povišal za okoli 5% oz. za
44€.

Sekretar SKEI za KP in PS
Bogdan Ivanovič

