
 

T A R I F N A  P R I L O G A  š t .  3  
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije 

1. Za delavce pri delodajalcih, ki so znesek uskladitve iz tarifne priloge 2 h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vključili v sistem plač, 
najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 1. 2010 dalje znašajo: 

Tarifni razred 
Najnižja mesečna osnovna 
plača za 174 ur v EUR 

Najnižja osnovna plača na 
uro v EUR 

I. Enostavna dela 471,54 2,71 

II. Manj zahtevna dela 522,00 3,00 

III. Srednje zahtevna dela 574,20 3,30 

IV. Zahtevna dela 657,72 3,78 

V. Bolj zahtevna dela 716,88 4,12 

VI. Zelo zahtevna dela 836,94 4,81 

VII. Visoko zahtevna dela 977,88 5,62 

VIII. Najbolj zahtevna dela 1.118,82 6,43 

IX. Izjemno pomembna, najbolj 
zahtevna dela 1.320,66 7,59 

2. Za delavce pri delodajalcih, ki so dosegli pisni dogovor s sindikatom družbe po 
tarifni prilogi 1 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, da 
se znesek uskladitve vključi v sistem plač, izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede od 
1. 1. 2010 dalje znašajo: 

Tarifni razred 
Izhodiščna mesečna plača za 
174 ur v EUR 

Izhodiščna plača na uro  
v EUR 

I. Enostavna dela 408,90 2,35 

II. Manj zahtevna dela 457,62 2,63 

III. Srednje zahtevna dela 508,08 2,92 

IV. Zahtevna dela 588,12 3,38 

V. Bolj zahtevna dela 649,02 3,73 

VI. Zelo zahtevna dela 763,86 4,39 

VII. Visoko zahtevna dela 899,58 5,17 

VIII. Najbolj zahtevna dela 1.037,04 5,96 

IX. Izjemno pomembna, najbolj 
zahtevna dela 1.233,66 7,09 

3. Delodajalci iz druge točke te tarifne priloge izplačujejo od 1. 1. 2010 dalje 
znesek uskladitvenega dodatka v višini 73,62 €. 



 

4. Od 1. 1. 2010 dalje znaša najnižja bruto plača za 174 ur 748,20 € oziroma 4,30 
€ na uro. 

5. V primeru, da bi se zaradi izplačila plač iz te tarifne priloge zmanjšalo število 
delovnih mest pri delodajalcu, delodajalec in sindikat pri delodajalcu ob soglasju 
republiškega sindikata na ravni dejavnosti lahko skleneta sporazum o izplačilu nižjih plač, kot 
jih določa ta tarifna priloga. 

6. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 760 € in velja do določitve zneska za 
letni dopust za leto 2011. 

7. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem 
potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska 
veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki 
jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza. 

8. Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavile mesečno v 
svojih glasilih. 


