
Na podlagidolodil Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, 51.4312015) sklepata
pogodbeni stranki:

kot predstavn ik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimi6eva ulica 13,

Ljubljana, kijo zastopa predsednik Miran Lovrid
in
Zdrulenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za storitve, Dimideva 9, Ljubljana, ki ga zastopa Tatjana

ArCan
ln

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, kiga
zastopa Vladimir Klobas

TARIFNO PRILOGO

h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

I. NAJNZJE OSNOVNE PLAEE

1.  d len
(plade)

(1) Zneski najniZjih osnovnih pla6 po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti se
povedajo za 1,7 % in od vkljudno 1. 1. 2018 zna5ajo:

NajniZje osnovne plade

Tarifni razred od  1 .  1 .2018

L 485,20

il 528,62

il t . 585,03

tv. 684,88

V. 745,64

vl. 988,71

vil. 1.223,10

vilt 1.570,36

tx. 1.874,19

(2) NajniZje osnovne plade iz prvega odstavka tega dlena so dolodene za polni delovni das oziroma
z nj im izenaden delovnidas.

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



(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavnosti do konca meseca oktobra
tekodega leta sestanejo z namenom sklenitve dogovora o uskladitvi najniZjih osnovnih plad.
Kot podlaga za uskladitev najniZjih osnovnih plad se uporabi uradni podatek Statistidnega
urada Republike Slovenije o povpredni letni stopnji rasti cen Zivljenjskih potreb5din in stanja
panoge.

(5) Na podjetni5ki ravni se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi za dodatno uskladitev
pla6.

2.6 len
(regres za letni dopust)

(1) Regres za letni dopust zna5a najmanj 1.030,00 EUR, razen 6e zakon dolo6a drugade.

(2) Vi5ino regresa za letni dopust socialni partnerji letno uskladijo, najkasneje do konca
meseca oktobra tekodega leta.

3. 6len
(povradilo stro5ka prehrane med delom)

(1) ee prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne
more u2ivati, je delavec upraviden do povradila stroikov prehrane v vi5ini 6,12 EUR na dan,
razen ko zakon doloda drugade.

4. i 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 javneg a prevoza.

(2) 0e ni javnega ptevoza, je delavec upraviden do 0,18 EUR na prevoieni kilometer z
osebnim vozilom.

(3) Delavec, katerega obidajno prebivali5de je oddaljeno do enega kilometra od mesta
opravljanja dela, ni upraviden do povradila stro5kov prevoza na delo in z dela^ Za dolodanje te
oddaljenosti se upo5teva najkraj5a cestna povezava.

(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim alijavnim prevoznim sredstvom) pripada
delavcu povradilo stro5kov prevoza na delo in z dela v viSini 0,18 EUR za prevoleni kilometer.

5 .6 len
(sluZbeno 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 .6 len
(sluZbeno potovanje v tujino)

Delavcu se v primeru sluZbenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stro5ki v skladu z
Uredbo o povradilu stro5kov za sluZbeno potovanje v tujino.



7. dlen
(terenski dodatek)

Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem znesku, ki se ne v5teva v davdno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za pladilo prispevkov za socialno varnost.

8. dlen
(nagrade dijakom in Studentom na praktidnem usposabljanju)

Dijakom in Studentom v dasu praktidnega usposabljanja z delom oziroma v dasu obvezne
prakse pripada nagrada v vi5ini zgornjega zneska, ki se ne v5teva v davdno osnovo.

III. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE

9. 6len
(veljavnost Tarifne priloge)

Tari fna pr i loga zaene vel jat iz dnem sklenitve, uporabl ja pa se od 1.1.2018 dal je.

L jub l jana,  21 .  12 .2017

Podpisniki delodajalcev:

Gospodarska zbornica Slovenije - Zborfiica komunalnega gospodarstva
Miran Lorlrid

Zdrulenje delodajalcev - Sekcija za storitver^'^WX:)

Podpisniki delojemalcev:

Sindikat Komunale, varovanja in poslovanja z
Mqjda Marolt

ilr^airl],
KNSS - Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije

Vladimir Klobas


