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219. člen
Ne glede na tretji, četrti in peti odstavek 157. člena te 

pogodbe, varstvo sindikalnih zaupnikov, v skladu z zakonom, 
uživajo vsi tisti delavci, za katere je bil delodajalec, do uve-
ljavitve te pogodbe, obveščen, da imajo status sindikalnega 
zaupnika.

220. člen
Pri izvajanju 4. in 7. člena te pogodbe kot stranka oziroma 

pogodbenica te pogodbe nastopajo skupaj vse tri družbe iz 1. 
točke 1. člena, pri izvajanju 5., 6., 11., 12., 13., 14. in 16. člena 
te pogodbe, kot stranka te pogodbe, nastopajo organi posa-
meznih družb, za katere velja ta pogodba, pri izvajanju 15. 
in 17. člena te pogodbe pa kot stranka te pogodbe nastopa 
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

V skladu s prejšnjim odstavkom, stranke te pogodbe ime-
nujejo predsednika, namestnika in člane arbitraže iz 15. člena, 
člane arbitraže iz 16. člena ter predsednika in člane Komisije za 
razlago iz 17. člena, v roku 60 dneh po sklenitvi te pogodbe.

221. člen
Ta pogodba preneha veljati za vajence z dnem preneha-

nja veljavnosti predpisov, ki urejajo vajeniško razmerje v skladu 
z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.

222. člen
Ta pogodba prične veljati naslednji dan po podpisu obeh 

pogodbenih strank.

Št. 1-903/07
Ljubljana, dne 17. septembra 2007

mag.	Peter	Puhan	l.r.
generalni direktor Holdinga Slovenske 

železnice, d.o.o.

Dušan	Žičkar	l.r.
direktor SŽ – Centralne delavnice 	

Ljubljana d.o.o.

Jože	Koleša l.r.
direktor Slovenske železnice – Železniško 

invalidsko podjetje, d.o.o.

Zlatko	Ratej	l.r.
predsednik Sindikata strojevodij Slovenije

Franc	Zupanc	l.r.
predsednik Sindikata železničarjev 

Slovenije

Nikola	Kneževič	l.r.
predsednik Sindikata delavcev 	

železniške dejavnosti
Slovenije

Damjan	Rak	l.r.
predsednik Sindikata železniškega 

prometa Slovenije

Jože	Pavšek	l.r.
predsednik Sindikata železniškega 

transporta Slovenije

Dejan	Žolek	l.r.
predsednik Sindikata vozovnih 

preglednikov Slovenije

Zdravko	Skrbiš l.r.
predsednik Sindikata vzdrževalcev 

železniških voznih sredstev Slovenije

Diko	Ivanovič	l.r.
predsednik Sindikata vzdrževalcev 

lokomotiv Moste 

TARIFNA	PRILOGA	KOLEKTIVNE	POGODBE 
ZA	DEJAVNOST	ŽELEZNIŠKEGA	PROMETA	ZA	LETO	2007

1. Izhodiščne plače iz 164. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa po posameznih tarifnih razredih 
so za september 2007 naslednje:

Tarifni razred Količnik Izhodiščne bruto plače v EUR za polni delovni čas

I. enostavna dela 1,00 313,61

II. manj zahtevna dela 1,10 344,97

III. srednje zahtevna dela 1,23 385,74

IV. zahtevna dela 1,37 429,65

V. bolj zahtevna dela 1,55 486,10

VI. zelo zahtevna dela 1,85 580,18

VII. visoko zahtevna dela 2,10 658,58

VIII. najbolj zahtevna dela 2,50 784,03

IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela 3,00 940,83
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2. Izhodiščne plače iz prejšnje točke ter uskladitvena 
zneska, ki sta všteta v osnovno plačo na podlagi Dogovora 
o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 
(Uradni list RS, št. 55/04) in Zakona o izvajanju Dogovora o 
politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Ura-
dni list RS, št. 70/04), se usklajujejo v skladu z eskalacijsko 
lestvico, ki velja za delodajalce v zasebnem sektorju.

3. Za izvajanje prostovoljnega dodatnega pokojninske-
ga zavarovanja zaposlenih zagotavlja delodajalec del premi-
je, in sicer v višini minimalne premije, ki na dan podpisa te 
tarifne priloge znaša 21,04 EUR.

4. Regres za letni dopust za leto 2007 znaša 70% pov-
prečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji po zadnjem znanem podatku Statističnega urada 
Republike Slovenije.

5. Povračilo stroškov za prehrano med delom znaša 
4,68 EUR za dneve oziroma 0,59 EUR za uro prisotnosti na 
delu. Delavcem, ki delajo več kot 8 ur, za vsako uro nad 8 
pripada povračilo v višini 0,59 EUR. Delavcem, ki v pretežni 
meri opravljajo svoje delo na terenu in se vsakodnevno vra-
čajo v kraj stalnega ali začasnega bivališča, pripada poleg 
tega še dodatno povračilo za prehrano v višini 0,11 EUR za 
vsako uro dela na terenu.

Zneski iz prejšnjega odstavka se usklajujejo vsakih 
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na 
podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije 
objavi minister, pristojen za delo.

6. Povračila stroškov za službena potovanja znašajo:

– za službena potovanja nad 12 ur 20,28 EUR,

– za službena potovanja od 8 do 2 ur 10,14 EUR,

– za službena potovanja od 6 do 8 ur 7,50 EUR.

Zneski iz prejšnjega odstavka se usklajujejo na način, 
ki ga določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 
in 48/01).

7. Povračila stroškov v primeru dela na terenu znašajo:

– če traja delo od 4 do 8 ur dnevno 3,24 EUR,

– če traja delo več kot 8 ur dnevno 4,26 EUR.

Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku ter 
delavcem na vožnji v cestnem prometu pripada povračilo 
stroškov v primeru dela na terenu v višini 0,47 EUR na uro, 
toda ne več kot 4,26 EUR na dan.

Zneski iz prvega in drugega odstavka te točke se uskla-
jujejo na enak način kot dnevnice za službena potovanja po 
državi.

8. Nadomestilo za ločeno življenje znaša:

– za povračilo stroškov stanovanja 133,25 EUR,

– za povračilo stroškov prehrane 162,86 EUR.

Zneska iz prejšnjega odstavka se usklajujeta na način, 
ki ga določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 
in 48/01).

9. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost 
železniškega prometa za leto 2007 začne veljati in se upo-
rabljati z dnem podpisa ter velja do 31. 3. 2008.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
27. 9. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-8/2007/5 o tem, da 
je Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa 
vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) 
pod zaporedno število 26.

4760. Aneks	h	Kolektivni	pogodbi	za	kemično	in	
gumarsko	industrijo	Slovenije

V skladu z veljavnimi predpisi sklepajo stranke:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemij-

ske industrije 
in
– Združenje delodajalcev – Sekcija za kemijo, 
kot predstavniki delodajalcev, 
ter
– Sindikati: SSS – Sindikat kemične, nekovinske in 

gumarske industrije Slovenije, Neodvisnost KNSS – Sindikat 
kemijske in farmacevtske dejavnosti Slovenije ter SKGIPS 
– KS 90, 

kot predstavniki delojemalcev.

A	N	E	K	S
h	Kolektivni	pogodbi	za	kemično	in	gumarsko	

industrijo	Slovenije
Podpisniki kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko 

industrijo Slovenije so dne 22. 8. 2007 sklenili, da delodajalci, 
ki vse do 22. 8. 2007 v osnovne plače delavcev niso vključili 
usklajevalnih zneskov iz leta 2004 in 2005, ki so določeni z 
Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sek-
torju v obdobju 2004–2005 in z Aneksi h kolektivni pogodbi za 
kemično in gumarsko industrijo Slovenije z dne 9. 7. 2004 in z 
dne 20. 7. 2005, le-to morajo storiti tako, da bo ta sprememba 
vključena v obračun plač najkasneje za april 2008, izplačilo v 
maju 2008. Z dnem te vključitve delodajalci prenehajo izplače-
vati prej omenjene dodatke.

Usklajevalni zneski za leto 2004 in 2005 se morajo v 
osnovne plače delavcev vključiti v višini in na način, ki je naj-
primernejši pri posameznem delodajalcu, in sicer v dogovoru z 
reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu.

Ljubljana, dne 27. septembra 2007

Podpisniki:

Predstavniki delojemalcev:
SSS - Sindikat kemične, nekovinske in 

gumarske industrije Slovenije
Predsednik

Tomaž	Kumer l.r.

KNSS – Sindikat kemijske in farmacevtske 
dejavnosti Slovenije
Ernest	Tekalec l.r.

SKGIPS – KS 90
Predsednik

Ostoja	Šokčevič l.r.

Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje kemijske industrije
Podpredsednik Upravnega odbora

Janez	Poljanec l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kemijo

Predsednik odbora sekcije
Franc	Guštin l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
5. 10. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-10/2005/6 o tem, da je 
Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industri-
jo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podla-
gi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, 
št. 43/06) pod zaporedno številko 20/1.
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