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ZAPISNIK
l. pogajalskesejeza TP 2010h KpcD,
kijebila29.06.2010
ob 12,00uri v prostohcZS, Dimiieva13,Ljubljana
Prisotni:
- za pogajalskoskupinodelodajalcevt
Zvonimir Kristandil,OZbejMarc, Marija
Jurekid,BorutGrlinid;
- za pogajalskoskupinodelojemalcev:
OskarKomac,Ladi RoZid,DusanZgonc,
BraneMisid;
Sprejetjebil slededdnevnired l. pogajalske
seje:
L Pogajanja
o Tarifniprilogi2010h KpGD
Ad l.
Na zadetkuje predsednikpogajalskeskupinedelodajalcevg. Zvonimir Kristaniia
pozdravildlane obeh pogajalskihskupin in predstavilstalisdadelodajalskestrani.
Predlagalje, da zaradi izjemnotezkegagospodarskega
in likvidnostnegapolozajav
gradbenistlu in industriji gradbenegamateriala ne spreminjamotarifnih jostavk po
posameznih
pladilnihrazredih,ne gledena novo sprejetevre&tostiminim;he phde,
regresza letni dopustpa bi za leto 201I zmanj3alina nivo zakonskeminimalneplade
(EUR734,15).
G Oskar Komacje za pogajalskoskupinodelojemalcev
predstavilnjihovastalisda,
ki
izhajajoiz dejstva,da je nova zakonskaminimalnapladaZe vedjaoi NIp za prve tri
razedeTP 2009in tudi ie blizu TR 4.l. in zatonastajapri izpladilihv podjerjihvelika
uravnilovka.
Predlogiso slededi:
- Za L TR se vrednostNIP izenadiz zakonskominimailo plado,vsi ostali razredi
sev
skladuz razmerjiv TP 2009uednostnoprilagodijo;
- NOP se po posameznih
razredihpoveiajotako,da se ohranirazmeriedo NIp iz Tp

200e;

- Za podjetja,ki so se v dogovorihs sindikatidogovorilaza prehodnaobdobjapri
izpladevanju
minimalnihpladpa bi veljalezniZanevrednostiTR v skladuz nainiZiimi
izpladiliv prehodnemobdobju(za I. TR v letu 2010EUR 654,89in v letu 20il EUR
685,25),zavseostaleTR in NOPpa prilagojenopo razmerjihiz Tp 2009.
Za delodajalskostran zamdi izjemnegaposlabianjarezultatovv letu 2009 (padec
_
dodanewednosti na zaposlenega,
izjemno nizek nivo neto dobidkau panogi; in
nadaljnjihnegativnihgibanjv letu 2010(padecvrednostiopravljenihgradbinihdel za
skoraj2,0o/o
v prvih 4 mesecih2010 gledena isto obdobje2009) raki predloginiso
sprejemUivi
in zatovztrajajopri svojempredlogu.
Po posvetudelojemalske
pogajalskeskupineso ti predlagali,da bi sicerza I. TR ostale
vrednostiiz os[ovnegapredloga,so pa sepripravljeni dogovoriti za zmanjSanjerazmerij
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vrednostiNIP v 1- III TR za 5olona vrednostNIP v
pri ostalihTR, da bi bilo povedanje
predhodnemTR, za razredev lV.l.lX. pa se vrednostipo posameznihra7-redih
da ostanejorazmedaenakakot p
povedujejoza 50,00EUR. Za NOP pa predlagajo,
predlogu.
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stran
Tudi ta predlognikakorni bil sprejemljivzadelodajalsko
Po daljsi razpravio mozdostihresitvenastalesituacijeter gledena dejstvo, da potekajo
zaKPPI in o novemplainemmodelu,je bil sprejeto
tudi pogajanja
skupin:
obehpogajalskih
Skupnostalisae
Do konca septembra2010 pripravila ZGIGM in ZDs-sekcijagradbitrcevenalizo
po posameznihpodjetjih gledevi3in tako najnDjih kot tudi povpreinih izplatanih
plaa po posameznihtarifnih razredih iz TP h KPGD. Na podlagi ugotovitevt€
analize in rezultatov dogovorov o novi KPPI in novem plainem modelu' s€
sestanetapogajalskiskupini v zaietku oktobra 2010in dogovoritanoYoTP 2010.
Do podpisa nove TP 2010 bo v skladu z doloiili TP 2009 veljala ta TP od
do podpisanoveTP 2010.
01.08.2010
sejaje bila konianaob 15,00uri.
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