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3731. Tarifrra pritoga h Kolektivni pogodbi komunalnih deiavnosti, stran 10848.

Na podlagi dolodil Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 43/15, 86/16,

1 21 17, 801 17, 3/1 9) sklepata pogodbeni stranki :

kot predstavnik delodajalcev:

Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimideva ulica 13,

Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Miran Lovrid

in

ZdruZenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za storitve, Dimi6eva 9, Ljubljana, ki ga zastopa

Tatjana Ardan

in

kot predstavnik delavcev:

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremidninami Slovenije, Dalmatinova 4,

Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Majda Marolt

in

KNSS - Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Linhartova cesta 13, Ljubljana, ki

ga zaslopa Vladimir Klobas

TARIFNO PRILOGO

h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

I. NAJNTZJE OSNOVNE PLAEE

1. 6len

(ptaie)

(1) Zneski najniZjih osnovnih plad po tarifnih razredih KoleKivne pogodbe komunalnih dejavnosti

se povedajo za 3,65 % ter od vkljudno 1.1.2420 zna5ajo:

(2) NajniZje osnovne plade iz prvega odstavka tega 6lena so dolodene za polni delovni 6as

oziroma z njim izenaden delovni das.

(3) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna.

Tarifni razr€d Najnizje osnovne pla6e

l. 521,77

il. 568,46

ilt. 629,12

lv. 736,50

V. 801,84

vl. 1.063,23

vtl 1.315.29

vltl 1.688,72

IX 2.015,44



(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavnosti do konca meseca oktobra tekodega

leta sestanejo z namenom sklenitue dogovora o uskladitvi najniZjih osnovnih plad. Kot podlaga za

uskladitev najni2jih osnovnih plad se uporabi uradni podatek Statistidnega urada Republike Slovenije

o povpredni letni stopnji rasti cen Zivljenjskih potrebS6in in stanja panoge.

(5) Na podjetni5ki ravni se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi za dodatno uskladitev plad.

2. dlen

(regres za letni dopust)

(1) Regres za letni dopust zna5a najmanj '1 .050,00 EUR.

(2) ViSino regresa za letni dopust socialni partnerji letno uskladijo, najkasneje do konca meseca
oktobra tekodega leta.

3. 6len

(povradilo stro5ka prehrane med delom)

ee prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uZivati,
je delavec upraviden do povradila stro5kov prehrane v vi5ini 6,12 EUR na dan, razen ko zakon

doloda drugaie.

4.6 len

(povradilo stro5ka prevoza na delo in z dela)

(1) Delavec je upraviden do povradila stro5ka prevoza na delo in z dela najmanj 80 %
najcenej5ega javnega prevoza.

(2) ee ni javnega prevoza,je delavec upraviden do 0,18 EUR na prevoZeni kilometer z osebnim
vozilom.

(3) Delavec, katerega obidajno prebivali5de je oddaljeno do enega kilometra od mesta opravljanja
dela, ni upraviden do povradila stroSkov prevoza na delo in z dela. Za dolodanje te oddaljenosti se
upo5teva najkraj5a cestna povezava.

(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim sredsfuom) pripada

delavcu povradilo stro5kov prevoza na delo in z dela v vi5ini 0,18 EUR za prevoZeni kilometer.

5. ilen

(sluibeno potovanje v RS)

Delavcu se v primeru sluZbenega potovanja v RS povrnejo dejanski stro5ki v zgornjih zneskih, ki
se ne v5tevajo v davdno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za pladilo prispevkov za
socialno varnost.

6. dlen

(sluibeno potovanje v tujino)

Delavcu se v primeru sluZbenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stro5ki v skladu z Uredbo o
povradilu stroSkov za sluZbeno potovanje v tujino.

7. 6len

(terenski dodatek)

Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem znesku, ki se ne v5teva v dav6no osnovo

dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za pladilo prispevkov za socialno varnost.



8. ilen

(nagrade dijakom in Studentom na praktidnem usposabljanju)

Dijakom in Studentom v dasu praktidnega usposabljanja z delom oziroma v 6asu obvezne prakse

pripada nagrada v vi5ini zgomjega zneska, ki se ne vSteva v davdno osnovo.

III. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE

9. 6len

(veljavnost Tarifne priloge)

Tarifna prifoga zadne veljati z dnem sklenitue, uporablja pa se od 1 . 1. 2020 dalje.

Ljubljana, dne 18. decembra 2019

Podpisniki delodajalcev:

Gospodarska zbornica Slovenije -

Zbornica komunalnega
gospodarstva

Miran Lovrid

Zdrulenje delodajalcev Slovenije

Sekcija.l 
"toritue

Tatjana ArCan

Podpisniki delojemalcev:

Sindikat Komunale, varovanja

in poslovanja z nepremiCninami

Slovenije

Majda Marolt

KNSS - Neodvisnost

Konfederacija novih sindikatov

Slovenije

Vladimir Klobas

Ministrstvo za delo, druZino, socialne zadeve in enake moZnosti je dne 20. 12. 2Q'19 izdalo

potrdifo 3t.02047-212005-61 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25.6lena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni

list RS, St. 43/06 in 45108 - ZArbit) pod zaporedno Stevilko 6/18.


