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Gospodarska zbornica Slovenije - Zbomica za poslovanje z nepremicninami, Dimideva 13, Ljubljana, ki
jo zastopa predsednica Upravnega odbora Vera Zevnik,

ZdruZenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za storitve, ki ga zastopa predsednica sekcije Tatjana Arcan

in

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremidninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, kiga
zastopa predsednica Majda Marolt,

sklepajo naslednjo

TARIFNO PRILOGO H KOLEKTIVNI POGODBI
ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMcNNAMI

1. Najniiie osnovne plaCe po posameznih tarifnih razredih

(1) NajniZje osnovne plade po posameznih tarifnih razredih se povedajo 2a3,2 % in od 1.7.2019
znaSajo:

Tarifnirazred Skuoina I Skupina ll Skupina lll
410,35 € 437,07 € 463.81 €

il. 446.00 € 475.39 € 504.80 €
1il. 492,33 € 525.20€ 558,08 €
IV, 574,31€ 613.32€ 652,36 €
V. 624,21€ 666,96 € 709,75 €
vl. 823.79 € 881.52 € 939.27 €
vl l . 1.016.26 € 1.088,41 € 1.160.63 €
vilt. 1.301.41€ 1.394.92 € 1.488.54 €
tx. 1.550.90 € 1.663.13 € 1.775.45€

(2) Dogovorjene najniZje osnovne plade se nanaSajo na poln delovnidas.
(3) V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se lahko ob upo5tevanju specifidnih pogojev gospodarjenja

dolodijo viSje najniZje osnovne place.
(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavnosti do konca meseca oktobra tekodega leta

sestanejo z namenom prouditve stanja poslovanja v dejavnosti in sklenitve dogovora o uskladitvi
najniZjih osnovnih plalzanaslednje leto. Kot podlaga za uskladitev najniZjih osnovnih plad se uporabi
uradne podatke Statisticnega urada Republike Slovenije o stopnji rasti cen Zivljenjskih pokebidin, o
produktivnosti dela v dejavnosti in o poslovanju dejavnosti,

(5) Na podjetni$ki ravni se socialni partnerji lahko dogovorijo tudiza dodatno uskladitev pla6.
(6) V primeru, da bi izpladilo plad ogrozilo obstoj delodajalca in povzrodilo vedje Stevilo preseZnih

delavcev, se lahko zaradiohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugadni
pladni politiki, vendar le zadasno do 6 mesecev.

(7) PodpisnikiTarifne priloge sogla5ajo, da doloditev najniZjih osnovnih plac po tejTarifni prilogi ni razlog
za znilanje o bstojedih najn iZjih osnovn ih plad pri delodajalcih.
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2. Raarrstitev delodaialcev v skupine

Delodajalci v dejavnosti poslovanja z nepremidninami se glede obveznostidolodanja in izpladevanja
vi5ine najniZjih osnovnih plad razporejajo v naslednje skupine:

l l .
41.100 - Oroanizaciia izvedbe stavbnih proiektov;
68,100 - Trqovanie z lastnimi nepremidninami:
68.200 - Oddaianie in obratovanie lastnih ali naietih nepremidnin;
68.31 0 - Posredni5tvo v orometu z nepremidninami:
68.320 - Upravlianie nepremidnin za pladilo ali po pogodbi;
81.100 - VzdrZevanie obieKov; hi5ni5ka deiavnost

(2) Odloditev o razvrstifui delodajalca (gospodarske druZbe, samostojnega podjetnika, zadruge) in
prehodu iz ene v drugo skupino sprejme poslovodstvo gospodanske druZbe oz. delodajalca na podlagi
rezultatov poslovanja in o tem seznanisindikat in zaposlene.

3. Povradila stroikov v are?i z delom

Povradilo stro5kov prevoza na delo in z dela
Povradilo stro5kov pievoza na delo in z dela znaia 100 7o c€ne najcenej5ega javnega prevoza. 0e ni
moZnosti javnega prevoza, pripada delavcu povradilo stro5kov prevoza na delo in z dela v vi5ini 0,16 €
za vsak polni kilometer. Delavec je upraviden do povradila stroikov za Weuoz na delo in z dela za dneve
prisotnosti na delu, de je ta oddaljen ved kot 1 km od delavdevega obidajnega prebivaliSca, navedenega
v pogodbio zaposlitui.

Povraiilo stroikov prehrane med delom
(1) Vi5ina povradila stroika za prehrano med delom zna5a 6,12 €. Ce je delavec na delu prisoten ved kot

10 ur, mu za ta dan poleg povradila stro5kov za prehrano med delom v skladu s prejSnjim odstavkom,
pripada iz naslova povradila stro5kov za prehrano 5e znesek v viSini 0,76 € za vsako dopolnjeno uro
dela po osmih urah dela.

(2) Znesek povradila stro5kov prehrane se usklajuje v skladu s spremembo uredbe o davdniobravnavi
povradil stroikov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Opravljanje navedenih dejavnostije edini vir dohodka delodajalca.

68,310 - PosredniStvo v

Opravljanje n aveden ih dejavnosti je preteZn i del dohodka delodajalca.
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4. Druqi preiemki iz delovneqa razmeria

Regres za letni dopust
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust za posamezno leto najmanj v vi5ini 65 % povpredne plade v

Republiki Slovenlji po zadnjem podatku SURS. Posamezni delodajalec lahko dolodi in izplada vi5ji
regres za letnidopust.

Jubilejna nagrada
(2) Clanom reprezentativnega sindikata, podpisnika KPN, pripada jubilejna nagrada za neprekinjeno

delovno dobo pri zadnjem delodajalcu najmanj v znesku :
. za 10let 460 €;
o za2A bt 689€;
o zd30let 919 €;
o za40let 919€.

(3) Kot delovna doba pri zadnjem delodajalcu se upo5tevajo poleg delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
tudidelovne izkuinje, ki so bile zahtevane za zasedbo delovnega mesta.

Preiemkivajencev, dijakov in Studentov na obveznem praktidnem usposabljanju
(4) V dasu obveznega praktidnega usposabljanja imajo vajenci, dijaki in Studenti pravico do nagrade za

polni delovni das najmanjv viSinizneska, ki ga doloda veljavna davdna uredba, ki opredeljuje stroSke,
ki se delodajalcu Stejejo kot odhodek.

5. Veljavnost

Ta Tarifna priloga je sestavni del kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremidninami.

Tarifna priloga je sklenjena za obdobje dveh let. ee do izteka veljavnosti Tarifne priloge ni sklenjena
nova, se dasovna veljavnost prej veljavne Tarifne priloge podalj$a vsakokrat za obdobje enega leta.

Tarifna priloga stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1.7 .2019.

V Ljubljani, 1.7 .2019

Gospdarska zbo ica Slovenije Sindikat komunale, varovanja in
poslovanja z nepremidninami Slovenije,Zbomica za posl

Predsednica
Vera Zevnik

Predsednica

ZdruZenje delodajalcev
- Sekcija za storitve
Predsednica
Ta$ana Arcan
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