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Zadeva: POROČILO o 1. s. p. s. za Dodatek št 2 h KPD za kovinsko industrijo Slovenije
1. Pogajalski sestanek je bil v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani dne 10.1.2017
ob 10.00 uri, vodila ga je delojemalska stran.
2. Sprejet je bil dopolnjen dnevni red.
3. Potrdili smo zapisnik 2. sestanka pogajalskjih skupin za Dodatek št. 1 h KPD za kovinsko
industrijo Slovenije, ki je bil 2.12.2016.
4. Sprejeli smo Poslovnik o pogajanjih z dogovorom, da vezano na 8. člen sproti
dogovarjamo termine pogajalskih sestankov.
5. Delodajalska stran je predstavila svoje predloge z dogovorom, da jih takoj pošlje
delojemalski strani v preučitev.
6. Izvedli smo pogajanja o predlogih delojemalcev:
6.1. Potrdili smo spremembo 7. člena (razvrstitev del): črta se 2. odstavek, ker se
»spregled« izobrazbe napačno razlaga, 3. odstavek pa se preštevilči v 2. Odstavek
6.2. Odprt ostaja predlog za dopolnitev 10. člena (pogodba o zaposlitvi), ki se nanaša na
pravice začasno napotenih delavcev v tujino, z dogovorom, da se ta vsebina
dogovarja pri vsebini 53. člena (terenski dodatek).
6.3. Sprejeto je bilo, da se doda 13. a) člen (delo na domu), ki glasi:
(1) Za delo na domu, kot ga ureja zakon, ki ureja delovna razmerja, se ne šteje delo,
ki ga delavec občasno opravlja na domu ali v drugih prostorih, ki niso delovni
prostori delodajalca.
(2) Delavec, ki opravlja delo na domu, ima enake pravice kot delavec, ki dela v
delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in
sindikalnega organiziranja ter pravico do izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja ter enake možnosti za napredovanje kot ostali delavci.
6.4. Odprt ostaja predlog za dopolnitev 20. člena (vštevanje v delovni čas) potovanja na
teren oziroma k stranki in nazaj, z dogovorom, da se to obravnavi pri vsebini 53.
člena (delo na terenu).
6.5. Odprt ostaja predlog za dopolnitev 31. člena (izobraževanje), tudi po ponudbi
variantnega predloga delojemalske strani.
6.5.1. Delodajalska stran je dala pobudo, naj delojemalska stran pripravi
predlog, da se s KPD ustanovi fundacija za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti (uporaba Zakona o urejanju trga dela, členi od 103 do 111 – o tem
mora posebej s sklepom odločiti IO SKEI Slovenije).
6.6. Odprt ostaja predlog za spremembo 46. lena (dodatki za delo v manj ugodnem
delovnem času):
6.6.1. 5. alineja 2. odstavka (turnusno delo)
6.6.2. odstavek (čas pripravljenosti na delo doma, tudi po variantnem predlogu
delojemalcev)
6.6.3. odstavek (kompenzacija časa na službenem potovanju, ki presega polni delovni
čas po pogodbi o zaposlitvi), tudi po variantnem predlogu delojemalcev
6.7. Delodajalci so zavrnili predlog spremembe ali črtanja 48. člena (dodatek na delovno
dobo) iz razloga, da za to nimajo mandata. Delodajalska stran je menila, da spor
razreši sodišče. Na predlog delojemalcev, se je v zapisnik navedlo, naj delodajalci
pridobijo mandat za črtanje tega člena, da se ne bi pojavljali spori pred sodišči.
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Pripravili bomo pismo za delodajalske organe, naj dajo mandat delodajalski strani za
črtanje te določbe v smislu, da odgovorne pogodbene stranke same umaknejo sporno
določbo, ki povzroča spore med udeleženci/uporabniki kolektivne pogodbe.
6.8. Ostaja odprt predlog za dopolnitev 7. odstavka 6. člena (pomen izrazov), da je lahko
predsednik sindikata in sindikalni zaupnik tudi oseba, ki je zaposlena pri sindikatu.
Iz poročila je razvidna majhna pripravljenost delodajalske strani za sprejem dogovorov o
delojemalskih predlogih na 1. pogajalskem sestanku (sprejeta 2 predloga od 8, 1 zavrnjen in 5
odprtih), res pa je, da so bili zaradi odsotnosti delodajalci v okrnjeni sestavi.
Analiza oz. preučitev delodajalskih predlogov pa bo pokazala nadaljevanja trenda
zmanjševanja obstoječih pravic in standardov delavcev in sindikatov.
Sekretar SKEI za KP in PS
Bogdan Ivanovič
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