
Stran 10826 / Št . 84 / 21. 10. 2011 Uradni list Republike Slovenije23. členV 42. členu se črtata 2. stavek prvega odstavka in šestegaodstavek.Sedmi odstavek se preštevilči v šesti odstavek.Osmi odstavek se preštevilči v sedmi odstavek.Deveti odstavek se preštevilči v osmi odstavek.Deseti odstavek se preštevilči v deveti odstavek.Enajsti odstavek se preštevilči v deseti odstavek.Doda se enajsti odstavek tako, da glasi.(11) Določbe o plačah, nadomestilih plač in drugih osebPnih prejemkih, ki so vezani neposredno na opravljanje dela,veljajo tudi za agencijsko posredovane delavce, ki so na delupri uporabniku. 24. členV prvem odstavku 49. člena se doda nova četrta alinejatako, da glasi:– za čas odrejenega ali določenega zdravstvenega prePgleda delavca, na katerega ga napoti delodajalec v okviruizvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu.25. členČrta se tretj i odstavek 73. člena.26. členTarifna priloga 1 se spremeni tako, da glasi:1. Tarifna priloga po tem Dodatku nadomešča Tarifnoprilogo 1 iz dodatka št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinskoindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 10/10).2. Najnižje osnovne plače od 1. 10. 2011 dalje za posaPmezne tarifne razrede znašajo:Tarifni razred Najnižjamesečnaosnovna plačaza 174 urv EURO Najnižjaosnovnaplača na urov EUROI. enostavna dela 487,20 2,80II. manj zahtevna dela 532,44 3,06III. srednje zahtevna dela 588,12 3,38IV. zahtevna dela 669,90 3,85V. bolj zahtevna dela 730,80 4,20VI. zelo zahtevna dela 854,34 4,91VII. visoko zahtevna dela 998,76 5,74VIII. najbolj zahtevna dela 1.139,70 6,55IX. izjemno pomembna,najbolj zahtevna dela 1.348,50 7,753. Regres za letni dopust za leto 2011znaša 770€ in veljado določitve zneska za letni dopust za leto 2012.4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom,stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadoPmestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavneuredbe Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi zdelom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki j ih povrne naj Pmanj v višini 80% cene javnega prevoza.5. Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifnepriloge objavile mesečno v svoj ih glasilih.Ljubljana, dne 16. septembra 2011Za Gospodarsko zbornico SlovenijeZdruženje za kovinsko industrijodr. Blaž Nardin l.r.predsednik upravnega odbora

Za Združenje delodajalcev SlovenijeSekcija za kovineZdravko Slak l.r.predsednikZa sindikateSindikat kovinske in elektroindustrijeSlovenije (SKEI)Lidija Jerkič l.r.predsednicaKNSS NeodvisnostDrago Lombar l.r.predsednikNeodvisni sindikat Slovenije –Sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)Vladimir Pajek l.r.predsednikKonfederacija sindikatov 90 – Sindikatkovinske, elektroindustrije in elektronikeDamjanVolf l.r.pooblaščenecZveza delavskih sindikatov Slovenije– Solidarnost za dejavnost motornih vozil,plovil in polprikolicSlavko Pungerš ič l.r.podpredsednikMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne10. 10. 2011 izdalo potrdilo št. 02047·16/2005/36 o tem, da jeDodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo SlovePnije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. členaZakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) podzaporedno številko 13/5.3537. Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbiza elektroindustrijo SlovenijeNa podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnostelektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05, 95/06,71/07, 82/07,32/08, 70/08, 47/09, 75/09 in 10/10) in Zakonao kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepatapogodbeni stranki:kot predstavniki delodajalcev:Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronskein elektroindustrijeZdruženje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovinekot predstavniki delojemalcev:Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)KNSS NeodvisnostSindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90– SKEIE)Svet gorenjskih sindikatovD O DA T E K š t. 7h Kolektivni pogodbiza elektroindustrijo Slovenije1. členTARIFNA PRILOGA 1Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogopo Dodatku št. 6 k pogodbi.1. Najnižje osnovne plače od 1. 10. 2011 dalje za posaPmezne tarifne razrede znašajo:



Uradni list Republike Slovenije Št . 84 / 21. 10. 2011 / St ran 10827Tarifni raz red Najnižjamesečnaosnovna plačaza174 urv EURO Najnižjaosnovnaplača na urov EUROI. enostavnade la 520,26 2,99II. manj zahtevnade la 532,44 3,06III. s rednje zahtevnade la 582,90 3,35IV. zahtevnade la 655,98 3,77V. bo lj zahtevnade la 715,14 4,11VI. ze lo zahtevnade la 831,72 4,78VII. v isoko zahtevnade la 969,18 5,57VIII. najbo lj zahtevnade la 1.106,64 6,36IX . izjemno pomembna,najbo lj zahtevnade la 1.301,52 7,482. Najnižj i polni regres za letni dopust za leto 2011znaša770,00€. Izhodiščna vrednost za izračun regresa za leto 2012znaša 739,79 €.3. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom,stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadoPmestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavneuredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi zdelom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki j ih povrne naj Pmanj v višini 80% cene javnega prevoza.4. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifnepriloge objavljale mesečno v svoj ih glasilih.2. členTa dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnemobjave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa seod 1. 10. 2011dalje.Ljubljana, dne 16. septembra 2011Za Gospodarsko zbornico Slovenije:Zbornica elektronske in elektroindustrijemag.Valter Leban l.r.predsednik Upravnega odbora Zborniceelektronske in elektroindustrijeZa Združenje delodajalcev Slovenije:ZDS – Sekcija za kovineZdravko Slak l.r.predsednikZa Sindikate:Sindikat kovinske in elektroindustrije(SKEI)Lidija Jerkič l.r.predsednicaKNSS NeodvisnostDrago Lombar l.r.predsednikKonfederacija sindikatov 90 – Sindikatkovinske, elektroindustrije in elektronike(KS 90 – SKEIE)DamjanVolf l.r.pooblaščenecSvet gorenjskih sindikatovmag. Rajko Bakovnik l.r.predsednik

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne27. 9. 2011 izdalo potrdilo št. 02047·17/2005/40 o tem, da jeDodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo SlovePnije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. členaZakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) podzaporedno številko 11/7.3538. Tarifna priloga 2011 št. 2 h Kolektivni pogodbiza dejavnost kovinskih materialov in livarnSlovenijeNa podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost koPvinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06,87/06, 76/07, 46/08, 70/08, 10/10 in 70/11) in Zakona o kolekPtivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbenistranki:kot predstavniki delodajalcev:Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskihmaterialovZdruženje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovinekot predstavniki delojemalcev:Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije(NSS – SKI)Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroPindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)T A R I F N O P R I L O G O 2 0 1 1 š t. 2h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskihmaterialov in livarn Slovenije1. členTARIFNA PRILOGA 1Tarifna priloga 1 se spremeni tako, da glasi:1. Za delavce pri delodajalcih, ki so znesek uskladitve iztarifne priloge 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskihmaterialov in livarn Slovenije vključili v sistem plač, najnižjeosnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 10. 2011dalje znašajo:Tarifni razred Najnižjamesečnaosnovna plačaza 174 urv EURO Najnižjaosnovnaplača na urov EUROI.enostavnade la 485,46 2,79II. manj zahtevnade la 537,66 3,09III. s rednje zahtevnade la 591,60 3,40IV. zahtevnade la 676,86 3,89V. bo lj zahtevnade la 737,76 4,24VI. ze lo zahtevnade la 861,30 4,95VII. v isoko zahtevnade la 1.007,46 5,79VIII. najbo lj zahtevnade la 1.151,88 6,62IX . izjemno pomembna,najbo lj zahtevnade la 1.360,68 7,822. Za delavce pri delodajalcih, ki so dosegli pisni dogovors sindikatom družbe po tarifni prilogi 1 h kolektivni pogodbi zadejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, da se znesekuskladitve vključi v sistem plač, izhodiščne plače za posamez·ne tarifne razrede od 1. 10. 2011dalje znašajo:


