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SINDIKALNE ZAUPNICE, ZAUPNIKI iN ELANI

2e pred dasom smo vas seznanili s potekom pogajanj za novo Kolektivno pogodbo kmetijstva
in Zivilske industrije Slovenije in vas obvestili, da je le ta prenehala veljati in se od 1. aprila
2014 ne uporablja ve6.

Zal z delodajalsko stranjo vse do danes nismo uspeli zblilati stali5d, predvsem glede dodatka
za minulo delo ter pravic zaposlenih (razlika 6lan-nedlan).

Pogajanja so se na Zeljo delodajalske strani prekinila do odloditve njihovih organov ali se s
pogajanji nadaljuje. Njihova odloditev bo jasno pokazala ali si Zelijo Kolektivno pogodbo
dejavnosti v kateri bi se upo5tevale posebnosti v dejavnosti alije njihov namen le zniZevanje
pravic delavk in delavcev zaposlenih v na5i dejavnosti. Takoj, ko nam bodo posredovali svojo
odlo6itev oziroma stali5de, vas bomo o tem obvestili.

S prenehanjem veljavnosti ter ob upo5tevanju dejstva, da se je Kolektivna pogodba za
kmetijstvo in Zivilsko industrijo Slovenije prenehala uporabljati, je potrebno opozoriti na dejstvo,
da se prenehajo uporabljatitudi nekateri instituti, ki so bili do sedaj urejeni v kolektivni pogodbi
in so predstavljali dodatno ugodnost za delodajalce, zlasti pri urejanju delovnega procesa v
druZbah. Med drugim je potrebno od 1. aprila 2014 dalje neposredno uporabljati dolodbe
Zakona o delovnih razmerjih, ko gre za:

- sklepanje pogodb o zaposlitviza doloden 6as izven primerov, kiso dolodeniz zakonom,
- sklepanje pogodb o zaposlitvi za doloden 6as, ki je dalj5i od dveh let v primerih

projektno organiziranega dela,
- opravljanje drugega dela,
- potrebe po opravljanju dela preko polnega delovnega 6asa,
- neenakomerno razporejanje delovnega dasa (referendno obdobje za izravnavo je po

ZDR Sest mesecev in ne dvanajst mesecev, kot je bilo dogovorjeno v KP),
- urejanje nodnega dela,
- zagotavljanje minimalnega dnevnega in tedenskega po6itka.

V navedenih primerih je potrebno, ne glede na to ali je posamezna tematika urejena v
podjetni5kih kolektivnih pogodbah uporabljati zakon. Gre namred za tematiko, ki se lahko ureja
izklju6no s kolektivno pogodbo dejavnosti.

Opozoriti je potrebno tudi na pravice do povradila stro5kov v zvezi z delom in druge osebne
prejemke, ki so v ZDR navedeni, niso pa materializirani. To pomeni, da so do njih delavke in
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delavci upravideni tudi, 6e kolektivna pogodba dejavnosti ne velja. Enako velja za dodatek za
delovno dobo, saj ga je delodajalec, upo5tevajod dolodbe ZDR, dolZan obradunavati in
izpladevati v enakem odstotku in obliki kot do sedaj.

V Sindikatu kmetijstva in Zivilske industrije Slovenije si bomo tudi v bodo6e prizadevali za
kolektivno pogodbo dejavnosti, ki bo naSim dlanom in vsem zaposlenim v dejavnostizagotovila
primeren nivo pravic, vas pa pozivamo, da nas obvestite o morebitnih teZavah zaradi neobstoja
kolektivne pogodbe dejavnosti in nam do 15. junija 2014 sporodite, kako imate v va5ih druZbah
urejen delovni das. V mislih imamo zlasti prerazporeditev delovnega dasa, zagotavljanje
dnevnega in tedenskega poditka, ureditev nodnega dela in podobno.

Sindikalni pozdrav
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