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Ministrstvo za delo, druZino in socialne zadeve izdai.ana podlagi prvega odstavka 179. dlena

Zakona o splo$nem upravnem postopku (Uradni list RS, 51.24106 - uradno predi5deno besedilo,

i05/06-ZUS-1,126107,65/08 in 8/10) ter 27. dlenaZakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list

RS, 5t. 43/06 in 45/08 - ZArbit) na zahtevo Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije,
Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Lidija Jerki6, naslednje

POTRDILO

Dodatek 5t. 6 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, kije bil podpisan dne 16. 9.

2011, je vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. dlena Zakona o kolektivnih
pogodbah pod zaporedno 5t. 13/5.
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VROEITI:
1. Sindikat kovinske in elektroindustrije slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
2. KNSS Neodvisnost, Linhartova 13, Ljubljana
3. Neodvisni sindikat Slovenije - Sindikat kovinske industrije, Trstenjakova 9, Ptuj

4. KS 90 - Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike, Slovenski trg 3, Kranj

5. Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost za dejavnost proizvodnje motornih
vozil, prikolic in polprikolic, Trg OF 7, Ljubljana

6. Gospodarska zbornica Slovenije, Zdrulenje za kovinsko industrijo, Dimideva 13,

Ljubljana
7. Zdruaenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za kovine, Dimideva 9, Ljubljana
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Na podlag 69. dlena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinske industrije Slovenije (Ur.l. RS

St. 108/05, 97106,90107,33108,70108,53109, in 10/10) inZakona o kolektivnih pogodbah
(Ur.l. RS 5t. 43106) sklepata pogodbeni stranki:

kot predstavniki delodaj alcev :

Gospodarska zbornica Slovenije - ZdruLenje za kovinsko industrijo
Zdrul,enje delodajalcev Slovenije - Sekcija za kovine

kot predstavniki delojemalcev:

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
KNSS Neodvisnost
Neodvisni sindikat Slovenije - sindikat kovinske industrije (NSS - SKD
Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 - SKEIE)
Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost za dejavnost proizvodnje motornih vozrI,
prikolic in polprikolic

DODATEK 5t. 6

h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

1. dlen

Ta dodatek h kolektivni pogodbi zadne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, de s to
kolektivno pogodbo ni dolodeno drugade.

2. Elen

1B) Splo5nih dolodb se spremeni tako, da glasi:

B) Stvarno:

Za vse delodajalce, ki so dlam ZdruZenja kovinske industrije pri Gospodarski zbornici
Slovenije glede narazvrstitve v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.l. RS
3t. 6912007) in dlani Sekcija za kovine Z&uLenja delodajalcev Slovenije, ki opravljajo
dejavnosti:

C 25.110 - proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C 25.120 - proizvodnja kovinskega stavbnega pohi5tva
C 25.2I0 - proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralni ogrevanje
C 25.290 - proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev, cistern
C 25.300 - proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
C 25.400 - proizvodnja oroLja in streliva
C 25.611 - prekrivanje kovin s kovino
C 25.619 - druga povr5inska in toplotna obdelava kovin
C 25.620 - mehanska obdelava kovin



C 25.710 - proizvodryarezll in jedilnega pribora
C 25.720 - proizvodnja kljudavnic, okovja
C 25.731 - proizvodnja rodnega orodja
C 25.732 - proizvodnja orodja za stroje
C 25.9I0 - proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C 25.920 - proizvodnja lahke kovinske embalaLe
C 25.930 - proizvodnja izdelkov iz Lice, verig in vzmeti
C 25.940 - proizvodnja vijadnega material a, vezi
C 25.990 - proizvodnja drugje nerazvr5denih kovinskih izdelkov
C 27.520 - proizvodnja neelektridnih gospodinjskih naprav
C 28.110 - proizvodnja motorjev in turbin, razen zaletala in motorna vozrla
C 28.120 - proizvodnja naprav za fluidno tehniko
C 28.130 - proizvodnja drpalk in kompresorjev
C 28.140 - proizvodnja pip in ventilov
C 28.150 - proizvodnjaleLajev, zobnikov in elementov zamehanski prenos energije
C 28.210 - proizvodnja pedi in gorilnikov
C 28.220 - proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
C 28.230 - proizvodnja pisarni5kih strojev in naprav (razen radunalnikov in perifernih naprav)

C 28.240 - proizvodnja rodnih strojev in naprav
C 28.250 - proizvodnja hladilnih in prezradevalnih naprav, razen za gospodinjstva
C 28.290 - proizvodnja drugih strojev in naprav za splo5ne namene

C 28.300 - proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
C 28.410 - proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
C 28.490 - proizvodnja metalur5kih strojev
C 28.920 - proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
C 28.930 - proizvodnja strojev za Zivilsko in tobadno industrijo
C 28.940 - proizvodnja strojev za tekstilno, obladilno in usnjarsko industrijo
C 28.950 - proizvodnja strojev za industrijo papirja in karlona
C 28.960 - proizvodnja strojev za plastiko in gumo

C28.990 -proizvodnja strojev zadruge posebne namene

C 29.I00 - proizvodnja motornih vozil
C 29.200 - proizvodnja karoserij zavozila proizvodnja prikolic, polprikolic
C29.320 -proizvodnja drugih delov in opreme zamotornavozilain njihove motorje
C 30.110 - gradnja ladij in plavajodih konstrukcij
C 30.120 - proizvodnja dolnov zarazvedrrlo in Sport

C 30.200 - proizvodryaLelezniskih in drugih tirnih vozil
C 30.300 - proizvodnj a zra(nrh in vesoljskih plovil
C 30.400 - proizvodnja bojnih vozil
C 30.910 - proizvodnja motornih koles
C 30.920 - proizvodnja koles in invalidskih vozidkov
C 30.990 - proizvodnja drugih vozil
C 33.1 10 - popravila kovinskih izdelkov
C 33.120 - popravila strojev in naprav
C 33.150 - popravila invzdrLevanje ladij in dolnov
C 33.160 - popravila invzdrLevanje zradnlh in vesoljskih plovil
C 33.I70 - popravila invzdrLevanje drugih prevoznih sredstev

C 33.190 - popravila drugih naprav
C 33.200 - montai,a industrijskih strojev in naprav



3. dlen

1 C) dlen splo5nih dolodb se spremeni tako, da glasi:

C) Osebno:
(l) Za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz todke B te pogodbe, ki imajo sedeZ ali

prebivali5de na obmodju Republike Slovenije in za delavce pri delodajalcih, ki opravljajo
delo na obmodju Republike Slovenije.

(2) Ta kolektivna pogodba ne velja za poslovodne osebe in prokuriste, razen de je tako
dolodeno s kolektivno pogodbo pri delodajalcu, s splo5nim aktom delodajalca ali s

pogodbo o zaposlitvi.

(3) Kolektivna pogodba dejavnosti se glede pravic, ki jih izrecno navaja zakon ah ta
kolektivna pogodba, uporablja tudi za udence, dijake in Studente na praktidnem
usposabljanju.

4. dlen

10. odstavek 2. Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi se spremeni tako, da glasi:

(10) Vrsta del, je sklop del, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvr inza katero
se zahtevajo enaka stopnja in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 20.

dlenom ZDR.
5. dlen

1 1. odstavek 2. Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi se spremenjeni tako, da glasi:

(11) Pri uveljavljanju pravic na podlagi >delovne dobe pri zadnjem delodajalcu( se v
omenjeno delovno dobo Steje vsa delovna doba (neprekinjena ali prekinjena):

- prr zadnjem delodajalcu,

-pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjegadelodajalca,

- zaprevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajalcih, od katerih so bili prevzeti.

6. dlen

V todki 2. Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi se doda 18. odstavek, ki glasi:

(18) >IzobraLevanje delavcev< kot sestavni del vseZivljenjskega udenja obsega izobraLevanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje odraslih oseb, ki Zelijo pridobiti, posodobiti, raz5iriti in
poglobiti znanje ter kompetence kot zmoZnosti za opravljanje konkretnih delovnih nalog
oziroma prilagajanje potrebam v specifidnih in spreminjajodih se delovnih okoljih. Lahko se

izvaja formalno, neformalno in priloZnostno.

7. dlen

Za 5. dlenom se doda podnaslov in 5. a) dlen tako, da glasita:

Varovanje delavcev



(1) Delodajalec ne sme s tehnidnimi sredstvi nadzorovati prostorov, ki so namenjeni za

poditek in osebne potrebe delavcev.

(2) Delodajalec mora sprejeti ustrezne ukrepe in ureditve, ki prepredujejo, da bi bili delavci
pri delu izpostavljeni zastra5ujodim, sovraZnim, nasilnim ali poniZujodim pojavom, s dimer se

pri delodajalcu vzpostavlja delavcem prijazno delovno okolje.

(3) S ciljem varovanja delavcev bo delodajalec po predhodnem posvetovanju s sindikatom pri
delodajalcu v roku 6 mesecev od za(etka veljavnosti spremembe kolektivne pogodbe sprejel

ustrezna pravila oziroma ukrepe.

(4) Delodajalec objavi potrebo po delu v mo5ki in Zenski slovnidni obliki, v skladu s

poimenovanjem delovnega mesta v sistemizaciji delovnih mest.

8. dlen

2. odstavek 6. dlena se spremeni tako, da glasi:

(2) Dolodba iz prejSnjega odstavka se uporablja tudi zazaposlovanje delavcev pri delodajalcu,

ki nadaljuje poslovanje s sklenjeno prisilno poravnavo v stedaju.

9. dlen

5. odstavek 7. dlena se dopolni tako, da glasi:

(5) Ta dolodba velja tudi za agencijsko posredovane delavce, ko so na delu pri uporabniku.

10. dlen

Pred 8. dlenom se spremeni podnaslov tako, da glasi:

Politika zaposlovanja pri delodajalcu

1 1. dlen

Za 8. d\enom se doda 8. a) dlen tako, da glasi:

(1) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu sooblikujeta tak5no politiko zaposlovanja, ki bo

podpirala enakopravnost oziroma enakovrednost interesov kapitala in dela.

(2) Politika iz prej5njega odstavka se nana5a na zagolavljanje konkurendnosti, socialne

vkljudenosti in oblikovanje varne proZnosti tako, da se varnost in proZnost dopolnjujeta.

12. dlen

drta se 5" odstavek 10. dlena.

12. dlen se spremeni tako, da glasi:
13. dlen



(1) Delodajalec se je dolZan posvetovati s sindikatom pred sprejemom odloditve, ki se nana5a

na tak5ne spremembe v strukturi in obsegu programa, proizvodnje, tehnologije in organrzacqe
poslovanja, ko obstoji verjetnost, da bodo te spremembe privedle do poslovnrh ruzlogov za
prenehanje potreb po delu vedjemu Stevilu delavcev.

(2) Sindikatu je treba posredovati predlog programa razreSevanja preseZnih delavcev
najkasneje 10 delovnih dni pred obravnavo pri delodajalcu.

14. dlen

14. dlen se spremeni tako, da glasi:

(1) Delodajalec dolodi razporeditev delovnega dasa in nadin njegove izrabe v koledarskem
letu s planom izrabe delovnega dasa ali delovnim koledarjem po posvetovanju s sindikatom
pri delodajalcu in ga pred izvajanjem pravodasno objavi na obidajen nadin.

(2) y primeru zalasne ptetazporcditve delovnega dasa po tretjem odstavku 147. dlena ZDR
ali uvedbe nadurnega dela, je delodajalec dolLan pisno obvestiti sindikat o rczlogrh za

prerazporeditev ali nadurno delo.

(3) Dnevni delovni das (zadetek in konec posamezne izmene), razet v primerih zadasne

prerazporeditve delovnega dasa, dolodi ozfuoma organizira delodajalec v skladu s potrebami
delovnega procesa in trZi5da po posvetovanju s sindikatom pri delodajalcu.

(4) O izkoriSdenosti delovnega dasa delodajalec obve5da sindikate ob seznanitvi s poslovnimi
rezultati.

(5) Delodajalec in sindikat v roku 90 dni od uveljavitve te pogodbe oblikujeta paritetni nadin
spremljanja ureditve delovnega dasa in oblikovanja predlogov v cilju humanega urejanja
delovnega dasa.

(6) Kadar je s to pogodbo dnevni poditek doloden v povprednem trajanju, je potrebno
upo5tevati najmanj 12 ur poditka med dvema delovnima dnevoma.

(7) Delodajalec omogodi v skladu s svojimi zmoZnostmi organiziranja delovnih procesov
delavcu z druZinskimi obveznostmi laZje usklajevanje delovnih in druZinskih obveznosti tako,
da mu omogodi delo v razporedu delovnega dasa, ki je za delavca zaradt njegovih druZinskih
obveznosti ugodnejSi.

(8) Delavec z druLinskimi obveznostmi lahko s pisno vlogo predlaga delodajalcu ureditev
delovnega dasa, ki je zanj ugodnej5i, k tej vlogi pa mora priloZiti ustrezna dokazila (mnenje
centra za socialno delo, zdravnika specialista, ...). V ugodnejSem delovnem dasu ima delavec
pravico delati za das odobritve takega dela. Obveznost delavca je, da delodajalca tekode

obve5da o vseh spremembah in njegovih druZinskih obveznostih, ki imajo za posledico
odobritev dela v ugodnej5em delovnem dasu. Neizpolnjevanje obveznosti obve5danja o
prenehanju okoli5din predstavlja hujSo kr5itev obveznosti in delovnegarazmerja.

15. dlen

V 18. dlenu se doda nov 1. odstavektako, da glasi:



(1) Delodajalec ne sme odrediti nodnega dela delavcu, ki je edini hranilec otroka do

dopolnjenega devetegaleta starosti, brez pisnega soglasja delavca.

Dosedanii 1. odstavek se pre5tevildi v 2. odstavek.

16. dlen

Y 22. dlenu se spremeni2. alineja 4. odstavka tako, da glasi:

- nodnemu delavcu pripadata dva (2) dodatna dneva letnega dopusta, nodnemu delavcu,
ki mora v skladu z zakonom ali to kolektivno pogodbo dati pisno soglasje za nodno

delo, pripadajo trije (3) dodatni dnevi letnega dopusta

Dodata se 10. in 11. odstavek tako, da glasita:

(10) Ce delodajalska stran z delovnim koledarjem dolodi, da bodo delavci najmanj 2 -
tedenski del letnega dopusta izrabth kolektivno, mora obdobje tzrabe tega dela letnega

dopusta sovpadati s dasom Solskih oziroma Studijskih poditnic.

(11) Pri izrabi letnega dopusta agencijsko posredovanega delavca se poleg potreb delovnega
procesa uporabnika in delodajalca v najvedji moZni meri upo5teva tudi interes agencijsko
posredovanega delavca.

17. dlen

1. odstavek 26. (lena se spremeni tako, da glasi:

(1 ) Disciplinsko odgovornemu delavcu delodajalec
denarno kazen.

lahko izrede opomin, odvzem bonitet ali

18. dlen

Spremenita se podnaslov in29. dlen tako, da glasita:

Pogodbena kazen in stroSek

(1) Kadar je s pravnomodno sodno odlodbo ugotovljena diskriminacija a-li trpindenje delavca,

mu je deloaajalec dolLan tzpla(ati pogodbeno kazen v vi5ini treh plad. ie se s pravnomodno

sodno odlodbo ugotovi, da je delavec zatrjeval diskriminacijo oziroma trpindenje, deprav do

navedenih nedopustnih oblik ravnanj ni pri5lo, je dolZan delodajalcu povrniti stroSke, ki jih je
imel delodai alec z obravnavo tega primera, vendar najved v vi5ini ene plade.

(2) Osnova za odmero zneskov iz prej5njega odstavka tega dlena je povpredna prejeta plada

delavca v zadnjih treh mesecih pred zatrjevano kr5itvijo, vendar ne ved, kot povpredna plada

pri delodajalcu.

19. dlen

32. dlen se dopolni s 4. odstavkom tako, da glasi:



(4) Delodajalec, v skladu s svojimi moZnostmi, lahko omogodi delavcu, ki se izobraZuje v
lastnem interesu, da obiskuje predavanja.

20. dlen

V 33. dlenu se doda nov 4. odstavek tako, da glasi:

(a) Po uspe5no kondanem usposabljanju in izpopolnjevanju, ki ga je izvedel delodajalec,
delodaialec praviloma izda delavcu pisni dokument, ki potrjuje delavcu pridobljeno
usposobljenost.

Sedanji 4. odstavek postane 5. odstavek 
21. dlen

34. dlen se dopolni tako, da glasi:

(1) Delavcu, ki ga delodajalec napoti na izpopolnjevanje in usposabljanje ah izobraLevanje za

pridobitev nove stopnj e izobrazbe, delodajalec krije naslednje stro5ke:

-ptevoz,
- Solnino ali kotizacijo,

- stro5ke prehrane in
- stro5ke bivanja

(2) ie delavec izpopolnjevanja, usposabljanj a ali izobraLevanja ne zakljudi uspe5no, je
delavec dolZan delodajalcu povrniti stro5ke, ki so v zvezi s tem nastali, de je to dogovorjeno s

pogodbo o rzobraLevanju. Delavcu ne pripada povradilo tistih stro5kov iz pruega odstavka
tega dlena, ki jih krije delodajalec.

22. dlen

Spremenita se 3. in 4. odstavek 35. dlena tako, da glasita:

(3) Predsednik sindikata pri delodajalcu oziroma sindikalni zaupnik ima pravico do podatkov
o izpladanih pladah po kolektivnih pogodbah in o masi pla(, za delavce po individualnih
pogodbah pri delodajalcu na nadin, opredeljen v dogovoru o pogojih za delovanje sindikata,
vendar teh podatkov ne sme razmnolevati niti javno objavljati. Pri pridobivanju podatkov in
ravnanju z njimi morajo predsedniki sindikatov oziroma sindikalni zaupniki upo5tevati
dolodila zakona o varstvu osebnih podatkov. Delodajalec, ki je uporabnik dela agencijskih
delavcev in sindikat pri delodajalcu spremljata izvqanje pravic agencijskih delavcev, ki jih je
agencijskim delavcem dollan zagotavljati uporabnik. Nadin spremljanja opredelita sindikat in
uporabnik ter je odvisen od deleLa agencijskih delavcev, sindikalne organiziranosti, ustaljenih
nadinov sodelovanja in podobnih dejavnikov.

(4) Delodajalec je dolLan najmanj enkrat letno, praviloma po poteku poslovnega leta, porodati
sindikatu pri delodajalcu o politiki zaposlovanja, o pladni politiki in sistemu plad ter o
do s eZenih r ezultatih p o slovanj a delo daj alca.

23. dlen

V 42. dlenu se drtata 2. stavek 1. odstavka in 6. odstavek.



7. odstavek se pre5tevildi v 6. odstavek.
8. odstavek se pre5tevildi v 7. odstavek.
9. odstavek se pre5tevildi v 8. odstavek.
10. odstavek se pre5tevildi v 9. odstavek.
1 1. odstavek se pre5tevildi v 10. odstavek.

Doda se 1 1. odstavek tako, da glasi:

(11) Dolodbe o pladah, nadomestilih plad in drugih osebnih prejemkih, ki so vezani
neposredno na opravljanje dela, veljajo tudr za agencijsko posredovane delavce, ki so na delu
pri uporabniku.

24. dlen

V 1. odstavku 49. dlena se doda nova 4. ahneja tako, da glasi:

- za das odrejenega ali dolodenega zdravstvenega pregleda delavca, na katerega ga

napoti delodajalec v okviru izvajanjaukrepov varnosti tn zdravjapri delu

25. dlen

erta se 3. odstavek 73. (lena.

26. dlen

Tarifna priloga 1 se spremeni tako, da glasi:

1. Tarifna priloga po tem Dodatku nadomeida Tarifno prilogo 1 iz dodatka 5t. 5 h Kolektivni
pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, 5t. 10/10).

2. NajniZje osnovne plade od 1.10.2011 dalje zaposamezne tarifne razrede zna5ajo:

Tarifni razred

NajniZja
meseina

osnovna placa z
174 ur

v EURO

NajniZja
osnovna

plaia na uro
v EURO

I. enostavna dela 487,20 2,80
II. mani zahtevna dela 532.44 3,06
III. srednie zahtevna dela s88.12 3.38
IV. zahtevna dela 669.90 3.8s
V. boli zahtevna dela 730,80 4.20
VI. zelo zahtevna dela 854,34 4.91
VII. visoko zahtevna dela 998.76 5.74
VIII. naiboli zahtevna dela 1.139.70 6,55
IX. izjemndpomembna,

naiboli zahtevna dela 1.348,50 7.75



3. Regres za letm dopust za leto 20ll znaia 770 € in velja do doloditve zneska za letni
dopust zaleto 2012.

4. Delodajalec povrne stro5ke za preltrano med delom, stroSke na sluZbenem potovanju,
terenski dodatek in nadomestilo za lodeno Zivljenje v vi5ini zgornjega zneska veljavne
uredbe vlade RS, ki doloda vi5ino povradil stro5kov v zvezi z delom in drugih odhodkov,
ki se ne v5tevajo v davdno osnovo, tazen stro5kov za prevoz na delo in z dela, ki jih
povrne najmanj v vi5ini 80o% cene javnega prevoza.

5. Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavile mesedno v svojih
glasilih.

Ljubljana, dne 1 6.09.201 1
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dr.BlaLNardin l.r. flW'
predsednik upravnega odbora 
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Sekcija zakovi
predsednik

Zdravko Slak l.r.

Za sindikate
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Lidija Jerkid l.r.
predsednica

KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.

predsednik

Neodvisni sindikat Slovenije - Sindikat kovinske industrije CNSS
Vladimir Pajek Lr.

Konfederacija sindikatov 90 - Sindikat dustrije in elektroni
Damjan ut-poobl
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- Solidarnost za dejavnost motornih vozil, plovil in polprikolic

- SKD
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