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Zadeva: POROČILO o 1. s.p.s. za DODATEK št.1 h KPD kovinske materiale in livarne
Slovenije
1. Pogajalski sestanek je bil v četrtek, dne 16.3.2017 ob 12.30 uri na ZDS v Ljubljani,
sestanek je vodila delodajalska stran. Na strani sindikatov se je pogajal le SKEI.
2. Delodajalska stran je poročala, da je svojemu upravnemu odboru sicer predlagala
noveliran predlog povečevanja najnižjih osnovnih plač z uporabo določenih kazalcev
uspešnosti poslovanja, vendar upravni odbor predloga ni sprejel. Je pa pogajalski skupini
delodajalcev odobril vstop v pogajanja za noveliranje tarifne priloge, vendar po »starem
sistemu«.
3. Sledil je predlog SKEI z argumentacijo. Delodajalska stran je povedala, da predstavljeni
podatki SKEI sicer »držijo«, vendar ima delodajalska stran omejen mandat.
4. Delodajalska stran je odprla svojo začetno pogajalsko pozicijo z 0,5% povišanjem
najnižjih osnovnih plač in regresa za letni dopust.
5. SKEI je zavrnil predlog delodajalcev kot neresen in vprašal, če je to njihova zadnja
ponudba – če je, smo predlagali konec pogajanj, ker je za takšno ponudbo škoda porabljati
čas, saj se ne prekriva s spodnjo še sprejemljivo pogajalsko pozicijo SKEI.
6. Z obeh strani je bilo dogovorjeno, naj se »odprejo karte« - vsaka stran naj pove zadnjo še
sprejemljivo pogajalsko pozicijo.
7. Delodajalska stran je podala predlog za 2,0 % povišanje, z možnostjo naknadne odobritve
njihovega upravnega odbora do največ 2,4%.
8. SKEI je podal pristanek na 2,4% povišanje ob navedbi, da gre za povišanje, ki bi moralo
biti realizirano že v letu 2016, zato bo SKEI v maju 2017, ko bodo znani rezultati
povišanja, podal predlog za dodatno povišanje v letošnjem letu.
9. Sledili so premori za posvete, v katerih je SKEI zavrnil predloga delodajalcev, da se
povišanje izvede šele s 1.9.2017 in da je lahko predlog za naslednje povišanje šele maja
2018.
10. Na koncu je bil sprejet naslednji dogovor:
10.1. SKEI v ponedeljek 20.3.2017 pripravi pisni predlog Dodatka št. 1 h KPD KMiL (na
pogajalskem sestanku ni bilo parafiranja, ker predlog prekoračuje mandat delodajalske
strani), ki mora v verifikacijo upravnemu odboru (seveda tudi IO SKEI Slovenije):
10.2. S prvim dnevom naslednjega meseca po objavi v Ur. l. RS se najnižje osnovne plače
povišajo za 2,4%.
10.3. Polni regres za letni dopust se poviša na 906 € (povišanje za 2,4%) in velja do
določitve novega zneska.
10.4. Če bo predlog Dodatka št. 1 verificiran, SKEI pripravi Dodatek št. 1 za podpis ( moj
predlog: to bi naj bilo v Dalmatinovi 4, ker je bil edini pogajalec SKEI, bo SKEI edini
SKEI izvede postopek registracije na ministrstvu
10.5. Delodajalska stran objavi Dodatek št. 1 skupaj z 2 sprejetima razlagama v Ur.l. RS in
plača strošek.
10.6. Objavo naslednjega dodatka izvede sindikalna stran in plača strošek objave.
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