
V skladu z nio so se zne-
ski najniZjih osnovnih plad
za polni delovni das v ko-
munalnih dejavnostih s 1.
januarjem 2078 poveiali za
1,7 odstotka. Tako sedaj naj-
niZja osnovna pla(a za prui
tarifni razred znaia 485,20
evra, za drugi 528,52 evra,
za tretii 585,03 evra, za (etrti
684,88 evra, za peti 745,54
evra, za Sesti 988,71 evra, za
sedmi 7223,10 ev ra, za osmi
7570,36 evra in za deveti
tarifni razred 7874,79 evra.
Relativna razmeria v kolek-
tivni pogodbi delodajalca
niso obvezna. Na podjetni-
Ski ravni se lahko socialni
partnerji dogovorijo wdi za
dodatno uskladitev plai.

Po novi tarlfni prilogi zna-
5a regres za letni dopust v
komunaln ih dej  avnost ih
najmanj 1030 evrov. razende
zakondoloda drugade.

Delavcem v komunalnih
dejavnostih pripada tudi
regres za pov r a(ilo stro5kov
prehrane v viiini 6,72 evr a na
dan, de prehrana pri deloda-
jalcu ni organizirana ozito-
ma je delavec iz utemeljenih
razlogov ne more uLivati.

Delavec je upraviden do
prehrane med delom, de je
orisoten na delu Stiri ure ali
vei. ee delod ajalec pr ehr ane
med delom ne organizira,
je delavec, ki je prisoten na
delu Stri ure ali vei, upra-
viden do povradila stro5ka
prehrane med delom. ee
je delavec prisoten na delu
deset ur alivelje zavsako
dopolnjeno uro prisotnosti
na delu po osmih urah pri-
sotnosti na delu uoraviden
do sorazmernega povraiila
stroSka prehrane med de-
Iom. ee delavec dela ne-
pretrgoma najmanl Stiri ure
preko polnega delovnega
(asa na dan, ali de opravlia
12-urni delavnik, pripada

delavcu za ta dan dvakratni
dnevni znesek. Dijaki in Stu-
dentje so v dasu praktidnega
usposablj an ja z delom upr a-
videni do povradila stro5ka
prehrane med delom pod
enakimi pogoji kot delavci,
zaposleni pri delodajalcu.
ee delavec dela pri dveh ali
ved delodajalcih, mu pripada
sorazmerni del povradila za
prehrano med delom gle-
de na pogodbeno doloden
delovni (.as. Za komunalna
podjetja, ki so dolZna upo-
Stevati dolodbe Zakona o
vi5ini povradil stroSkov v
nrezi z delom (Ur. list RS 5t.
87 /1997, 9/1998, 48/2007
in 40/2072 - ZutD, znaia
regres za prehrano od 7.7.

2077 4,36 evra na dan (Ur.
list RS it.35/2077). SKVNS
in Zb or nica komunalnega
gospodarstva pri GZS si 2e
dalj tasa prizadevata, da bi
tazakon nehal veljati.

Prav tako so delavci upra-
videni do oovradila stro5kov
prevoza na delo in z dela
najmani v vi5ini 80 odstot-
kov cene javnega prevoza.
Ce ni javnega prevoza, je
delavec upraviden do 0,18
evra za vsak prevoZeni kilo-
meter z osebnim vozilom.
Ob izrednem prihodu na
delo z lastnim ali javnim pre-
voznim sredstvom pripada
delavcu povradilo stro5kov

prevoza na delo in z delav
viSini 0. 18 evra za orevoleni
kilometer po najkraj5i cestni
povezavr.

Socialni partnerji so se do-
govorili tudi, da se bodo do
konca oktobra tekodega leta
sestali zaradi skleniwe do-
govo ra o uskl adiv i najnlzjrh
osnovnih plad. Kot podlago
za to bodo uporabili uradni
podatek drLavnega statisti-
dnega urada o povpredni
letni stopnji rasti cen ZMieni
skih potreb5din in podatke o
stanju v panogi.

Y zvezi z vloLiwijo pred-
lo ga za r aziirjeno velj avnost
nove tarifne priloga h kolek-
tivni pogodbi komunalnih
dejavnosti so se socialni part-

nerji dogovorili, da se
bodo o tem dogovorili
v prvih mesecih tega
leta. Skupni sestanek
na to temo bo sklicala
Zbornica komunalne-
ga gospodarstva pri
Gospodarski zbornici
Sloveni ie  do konca
mafca.

V skladu s 5. dlenom
nove tarifne priloge, ki

i je ostal nespremenjen,
ie cela dnevnica v ko-
munalnih deiavnostih

(nad 12 do vkljudno 24 ur)
2L,39 evra, polovidna (nad
8 do 12 ur) 10,68 evra in
zniLana (od 6 do Sure)7,45
evra.

Tarifna priloga pa ne ure-
ja jubileinih nagrad, saj je
niihova vi5ina dolodena v
101. dlenu kolektivne po-
godbe komunalnih dejav-
nosti. Tako dlanom repre-
zentativnih sindikatov, ki so
podpisniki kolektivne po-
godbe dejavnosti, ptipada
jubilejna nagrada za deset
let skuone delovne dobe v
vi5ini 40 odstotkov poYpre-
dne mesetne olade v drLavi
za pretel<le tti-mesece, za 20

let 60 odstotkov, za 30 let 80
odstotkov in za 40 let sto od-
stotkov povpredne meseine
plade v Republiki Sloveniji
za oretekle tri mesece. Ta
mesec (januar 2013) jubilei
ne nagrade znaiajo najmanj
645,27 evraza 10leg najmanj
967 ,90 evraza2}let, najmanj
1290,54 evtaza 30let in naj-
mani 761.3,17 evra za 40let
delovne dobe.

V sk ladu s I02.  d lenom
kolektivne pogodbe pripada
delavcem tudi solidarnostna
pomod v vi5ini 50 odstotkov
povpredne plade v drZavi v
zadnjih treh mesecih (trenut-
no 806,59 evra). V primeru
smrti delavca pa prejme nje-
gova druZina 80 odstotkov
povpredne plade v drlavi
(trenutno 1290,54 evra).

Delavcem pr ipada tudi
odpravnina ob upokojitvi v
vi5ini najmanj dveh povpre-
dnih plad v drLavi (trenutno
3226,34evra) ali dveh zadniih
plad delavca, de je to zanibolj
ugodno. Za komunalna pod-

fetja, ki so dolZna upoStevati
dolodbe zakona o vi5ini oov-
raiil stroSkov v zxeziz deiom,
znaia odpravnina ob upoko-
jivi 4864,38 evra oziroma tri
povpredne pl aie zapo slenega,
de je to zanj ugodneje.

Ob podpisu nove tarifne
priloge h kolektivni pogodbi
komunalnih deiavnosti se
je predsednik pogajalske
skupine delodajalcev Dani-
lo Burnai vsem socialnim
p artnerjem zahvalil za strpne
tazprave na pogajanjih in
za korekten socialni dialog.
Predsednica SK\NS Malda
Marolt pa je poudaila, da
j e nova tarifn a prilo ga dob r a
podlaga za naddjevanje po-
gajanj med socialnimi part-
ner j i  na podjetn isk i  ravni ,
kjer lahko pravice delavcev
5e nadgradijo.

T. K.
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Vei pravic
o
zakomunalce

Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Sloveniie,
Sekciie za storitve ptiZdraileniu delodaialcev Sloveniie, Sindikata komunale,varovanla
in poslovaniaz nepremiininarni Slovenije (SKVI\S) ter Konfederaciie novih sindikatov

Sloveniie KNSS - Neodvisnost so pred koncem minulega leta podpisali novo Tarifno
prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki ie bila konec lanskega leta

Le obiavliena v uradnem listu.


