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1. Regres za leto 2011 za kovinsko industrijo je dogovorjen, vendar ne objavljen
(770€)
Na 6. sestanku pogajalskih skupin delodajalcev in delojemalcev za spremembe in dopolnitve KP
dejavnosti kovinske industrije Slovenije, ki je potekal maja, sta se obe strani pod točko Ad. 3
dogovorili še o višini regresa za leto 2011. Obe strani sta se strinjali, da bo višina regresa za leto
2011 v kovinski industriji znašala 770€ bruto. Zaradi zapleta, o katerem pišemo v naslednji
točki, oz. do objave v uradnem listu RS pa velja višina regresa za leto 2010, in sicer 750€ bruto.
2. Zaostritev na področju kolektivnega dogovarjanja
Sredi junija je potekal 7. sestanek pogajalskih skupin delodajalcev in delojemalcev za spremembe
in dopolnitve KP dejavnosti kovinske industrije Slovenije. Normativni del Kolektivne pogodbe
dejavnosti za kovinsko industrijo je bil zaključen, odprt pa je bil predlog sindikatov za tarifno
prilogo h KPD, z dne 26.11.2010. Največ časa je bilo posvečenega iskanju kompromisa
glede tarifnega dela oz. predlaganega dviga osnovnih plač po tarifnih razredih.
Delojemalska stran je predlagala 4 % povišanje osnovnih plač v 1. tarifnem razredu, za vse ostale
tarifne razrede pa po 3 % povišanje osnovnih plač. Razliko je delojemalska stran argumentirala s
trendi iz tujine, obenem pa 3 % povišanje utemeljila na napovedi UMAR-ja za medletno inflacijo
za 2011 v višini 3 %. Obenem je delojemalska stran v paketu predlagala tudi sprejem
predloga glede ustanovitve t. i. administrativnega sklada, s pomočjo katerega bi sindikati
pridobili sredstva za delno pokrivanje stroškov socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj na ravni
dejavnosti ter za delno pokrivanje stroškov spremljanja izvajanja kolektivne pogodbe dejavnosti.
Delodajalska stran je že na predhodnem srečanju odločno zavrnila pogajanja o navedenem
predlogu (administrativni sklad) in na tokratnem srečanju ponovila svoje stališče, obenem pa
predstavila svoj predlog glede povišanja osnovnih plač.
V nadaljevanju prilagamo izrez iz zapisnika 7. pogajalskega sestanka, ki ga je zapisala
sindikalna stran:

»Delojemalska stran je posebej poudarila, da je bilo poslovanje podjetij v kovinski
dejavnosti 2010 / 2009 bistveno boljše kot je bila 2009/2008, pri čemer je zlasti

pomembna rast produktivnosti merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega kot
argument za realno rast plač. Poleg tega je delojemalska stran dodala, naj delodajalci »
ne jezijo« pogajalske skupine sindikatov in delavcev, ker bodo s tem prispevali k
scenariju iz zadnjih pogajanj, ko so sindikati morali uporabiti stavko, sicer bo
delojemalska stran povišala zahtevek za povišanje najnižjih osnovnih plač na 5% in
postavila vprašanje poračuna I - VI 2011.
Delodajalci so po odmoru predstavili svoj predlog in sicer, da se upošteva samo en
kazalec, to je povprečna inflacija 1,8% in da se najnižje osnovne plače povečajo za delež
70% inflacije, kar zaokroženo znese 1,3%. Delojemalska stran je ta predlog ocenila kot
»neresen« in zahtevala od delodajalcev korigiran predlog. Nato so delodajalci
predlagali povišanje najnižjih osnovnih plač za 1,8% (100% povprečne inflacije).
Delojemalska stran je tudi ta predlog ocenila kot nesprejemljiv, saj daleč odstopa od še
sprejemljive najnižje ponudbe in vprašala, če je to delodajalska zadnja ponudba, na kar
so delodajalci odgovorili pritrdilno.
Po posvetu je delojemalska stran obvestila delodajalsko stran, da je glede na
delodajalsko zadnjo ponudbo nesmiselno izgubljati čas z za delojemalsko stran
nesprejemljivo višino povišanja najnižjih osnovnih plač in zato ne bo dogovora za
naslednji 8. pogajalski sestanek. Sindikati bodo poročali svojim pristojnim organom, ki
bodo o nadaljevanju pogajanj, verjetno s stavkovno zahtevo, obvestili delodajalske
organe.«
Glede na nejasno nadaljevanje pogajanj ostajata odprta tudi formalna uveljavitev že
izpogajanih vsebin normativnega dela ter višine regresa za 2011 v obliki Dodatka št.
6. Na zadnjem srečanju z dne 13. 6. 2011 smo zavzeli stališče, da bi predlog pristojnim organom
posredovali v paketu (normativni del + višina regresa). Glede izplačila regresa smo zavzeli
stališče, da se v primeru uveljavitve Dodatka št. 6 v letošnjem letu določilu o višini regresa doda
še rok za izplačilo poračuna regresa (predvidoma 31. 12. 2011).

3. Konstitutivna seja UO GZS
13.06.2011 potekala konstitutivna seja UO GZS v novem mandatu, na kateri so člani UO potrdili,
da bo poklicno funkcijo generalnega direktorja GZS z dveletnim mandatom opravljal naš
nepoklicni predsednik GZS Samo Hribar Milič. UO GZS je sprejel predlog sprememb in dopolnitev
statuta GZS z uvedbo predsedstva GZS in strateških svetov GZS ter ga posredoval Skupščini GZS
v potrditev. Predsedstvo naj bi bil posvetovalni organ drugim organom GZS, sestavljen iz uglednih
gospodarstvenikov, ki bodo našim stališčem dajali večjo težo in strateško veljavo. Z umestitvijo
strateških svetov GZS v statut pa bi dodatno spodbudili interes za sodelovanje v teh ekspertnih
telesih, ki bodo GZS kot čez-sektorsko in čez-regijsko najbolj reprezentativni zastopnici
slovenskega gospodarstva dali še posebno težo in kredibilnost.
UO je sicer razpravljal predvsem o trenutnih gospodarskih razmerah in zahtevah GZS za rast in
razvoj. Ogledalo poslovnega okolja in zahteve GZS so v prilogi, gradivo pa je objavljeno tudi na

Gospodarskem portalu na
naslovu:
http://www.gzs.si/slo/storitve/stalisca_do_politik_in_zakonodaje/aktualna_stalisca/54895.
Člani so se strinjali, da so razmere v gospodarstvu zaskrbljujoče in zahteve, ki jih postavlja GZS,
potrebne in nujne. Izpostavili so stanje v gradbeništvu in povedali, da je Slovenija le ena izmed 3
držav EU, ki s sredstvi za investicije gradbeništva ni podprla. Če bodo razmere trajale dalj čas, naj
bi sesutju gradbeništva sledile resne težave v drugih dejavnostih. Opozorili so na neodgovorno
ravnanje države, ki je slab plačnik ter nujnost spremembe prakse pri uporabi in spoštovanju
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zakonodaje.
Na podlagi razprave in ugotovitev o aktualnem stanju slovenskega gospodarstva je UO GZS
podprl programska izhodišča predsednika GZS ter predloge razpravljavcev za vsebinsko in
organizacijsko dograjevanje GZS. Vodstvu GZS je UO GZS naložil, da do naslednje seje izpelje
tudi vse potrebne aktivnosti, da se uveljavi načelo dvojnega članstva v celoti. Podprl je usmeritev,
da je cilj GZS, da vsi njeni deli izpolnjujejo kriterij članstva 2/3 po kapitalu in zaposlenih, in naložil
vodstvu, da do naslednje seje pripravi analizo stanja članstva glede na navedeni cilj in program
za izpolnitev tega cilja. Do naslednje seje se naj ugotovijo tudi dejanska stanja denarnih sredstev
po organizacijskih enotah od 01.01.2008 dalje in z ustreznimi pravnimi akti dogovori sanacija
tega stanja s posameznimi organizacijskimi enotami.
Na seji je bila imenovana tudi nova komisija za Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za
izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
Sporočilo za javnost z včerajšnje seje je objavljeno na Gospodarskem portalu na naslovu
http://mediji.gzs.si/slo//54893

4. Možnosti poslovnega sodelovanja z nemškim podjetjem MAFA
Prejeli smo interes nemškega podjetja MAFA - Sebald Produktions-GmbH iz Breckerfelda za
sodelovanje s slovenskimi podjetji. Nenehno iščejo nove stike in zanesljive dobavitelje. Predvsem
jih zanima vrtanje, več informacij pa najdete v spodnjem besedilu. Rok za interes je 30.6.2011.
Predstavitev podjetja:
Nemško podjetje s področja obdelave kovin išče dobavitelje za:
- obdelavo pločevine
- lasersko rezanje
- izbijani izdelki
- varjeni izdelki
- obdelava površin
- struženi in rezkani deli
- vlivani deli iz aluminija in cinka
- iztiskani deli
- vzmeti, profili
- obdelava cevi
- idr.
MATERIALI so različni, prav tako količine in posamezne dobave. Panoge, za katere bi dobavljali,
so: strojništvo, medicinska tehnika, avtomatizacijska tehnika, izdelava aparatov in orodij,
elektrotehnika in elektronika, pohištvena industrija, transportni sistemi, merilna in regulacijska
tehnika itd. Stalno iščejo dobavitelje - nove in zanesljive - za svoje dobavne artikle: DELE PO
NAČRTIH.
Kontaktna oseba: Alexander Kansin, MAFA - Sebald Produktions-GmbH, Langscheider Straße
45-47, 58339 Breckerfeld / Germany
Tel./Phone+49 (0) 2338 91690; Fax: +49 (0) 2338 916940 oder/or+49 (0) 2338 2377

Mail info@mafa-sebald.com Web: www.mafa-sebald.com ; www.mafa-shop.de; www.okayreifenpannenschutz.com; www.der-perfekte-haushalt.de.
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5. Borza poslovnih priložnosti
Gospodarska zbornica Slovenije je od leta 2008 dalje članica slovenskega konzorcija
Enterprise Europe Network. To je mreža, ki jo je ustanovil Generalni direktorat za
podjetništvo in industrijo Evropske komisije z namenom usklajene in celovite
podpore majhnim in srednje velikim podjetjem. Razvejana je v več kot 40 državah EU
in izven EU (ZDA, Zahodni Balkan in Turčija, Rusija, …..); povezuje pa preko 500
institucij podpornega okolja za podjetništvo in tehnološki razvoj.
Preko mreže pa lahko podjetja objavijo tudi lastno ponudbo za poslovno sodelovanje v t.i. Borzi
poslovnih priložnosti, ki jo uporablja vseh 500 partnerjev ter je učinkovito orodje za iskanje
specifičnih poslovnih ponudb in povpraševanj. Prav tako se Enterprise Europe Network zaveda,
da so nastanek, razvoj in rast podjetij neizogibno povezani z inovacijami in s tehnološkim
napredkom, zato s svojimi aktivnostmi spodbuja podjetja k inovativnosti in pomaga pri njihovem
tehnološkem razvoju. Več na www.een.si in www.borza.org.
V današnji številki objavljamo nekaj zadnjih poslovnih in tehnoloških priložnosti (besedilo je v
angleščini):
1. Ref: 20110428017
Russian company specialized in supplying of hyperfine liquid heat insulation coatings, anti-graffiti
and anti-icing protection agents, and quick assembly frameless steel buildings is looking for trade
intermediaries. The company would also like to offer trade intermediary service and joint venture
for European products deriving from latest technologies in construction.
2. Ref: 20110427059
Spanish company manufacturing composite, glass fober reinforced and nacelle vovers for wind
energy industry is looking for commercial intermediaries.
3. Ref: 20110427054
An italian company, specialized in the production of metallic and aluminum frames, is looking for
trade intermediary services.
4. Ref: 20110609037
A German company with experience in drive systems and components served to truck, train and
energy markets, offers trade intermediary services and subcontracting and is looking for
subcontracting partners.
5. Ref: 20110603010
Romanian company manufacturing different special-purpose machinery is looking for potential EU
partners for subcontracting activities in the field of robots.
6. Ref: 20110405026
A Slovak company manufacturer of framework from steel, steel roof, steel pipe, steel
reinforcement is looking for a Joint Venture partner and offers itself as subcontractor.
7. Ref: 20110512007
A German SME from East Saxony is looking for a partner that is able to set up a trustful
subcontracting-relationship. The company is interested in outsourcing its production of bike
frames back to the EU companies. The frames are made out of aluminium. The cooperation could
start in 2011 and there is a possibility to expand the production to a new product.

8. Ref: 20110509003
An Austrian manufacturer of hot-water storage tanks and tank insulation is looking for
distribution partners in CEE-countries.
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9. Ref: 20110429003
A Turkish SME, manufacturer of bolts, special bolt parts and machinery equipments, steel pipes
and fittings, is looking for being outsourcer for potential partners. The company also offers and
requests signing trade intermediary agreements for being distributors of the mentioned products.
10. Ref: 20110428022
Russian company specialized in production of vans and refrigerating machines is looking for new
partners, manufacturers of machine tools.
Dodatne informacije: Petra Arzenšek, E: Petra.Arzensek@gzs.si.

€-VOX pripravila: Janja Petkovšek, Željko Jokić
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