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Srečanje pogajalskih skupin za KPD kovinskih materialov in livarn
1. Sestanek je bil 16.11.2016 ob 13.00 uri na GZS v Ljubljani. Prisoten je bil le SKEI
(pogajalcev iz drugih 2 sindikatov ni bilo).
2. Namen srečanja je bil ugotovitev argumentov SKEI za zahtevo o pogajanjih za tarifno
prilogo (povišanje najnižjih osnovnih plač in regresa za letni dopust).
3. Delodajalci so nastopili s pozicijo, ki jo je zavzel njihov upravni odbor, da SKEI nima
argumentov za pogajanja o povišanju. Gradili so na »poskusu zavajanja«, da je v
zajemanju podatkov AJPES anomalija in izpostavljali zgolj element »inflacije oz. 0,5%
deflacije« v lanskem letu in da deflacijo pričakujejo tudi v letošnjem letu, kakor tudi, da
so se najnižje osnovne plače in regres povečevali tudi v času recesije, ko je dejavnost več
let poslovala z izgubo. V začetnem predstavljanju podatkov je delodajalska stran
»zamolčala« podatek o rasti dodane vrednosti na zaposlenega kot merilu za produktivnost,
na katerem temelji argument SKEI.
4. SKEI je s predstavitvijo podatkov in argumentiranjem »premagal delodajalsko stran na
akademski ravni«. Pri tem gre posebna pohvala kolegu Ljubu Cvaru. Delodajalska stran
je priznala, da se podatek o rasti dodane vrednosti na zaposlenega ujema pri obeh straneh.
5. Temu primeren je bil tudi zaključek:
- Na strani SKEI Ljubo Cvar in na strani delodajalcev Cvetka Furlan ponovno
pregledata podatke in jih uskladita za vse primerne kazalce uspešnosti poslovanja v
dejavnosti
- Delodajalska stran bo zadevo ponovno predstavila svojemu upravnemu odboru
- Obe stani se morata poenotiti, katere kazalce bosta stranki v pogajanjih uporabljali
- Vprašanje volje vstopa v pogajanje za tarifno prilogo mora biti jasno pred 14.12.2016,
ko bo seja RO SKEI Slovenije
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