
TARIFNA PRILOGA 
H KOLEKTIVNI POGODBI ZA DEJAVNOST PREVOZA BLAGA V CESTNEM PROMETU 

 

1. Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih za julij 1999 so naslednje: 

Naziv R.R. Izhodiščna plača  
za poln  

delovni čas 

 

I. Enostavna dela 1,00 54.911 
II. Manj zahtevna dela 1,10 60.402 
III. Srednje zahtevna dela 1,23 67.541 
IV. Zahtevna dela 1,37 75.228 
V. Bolj zahtevna dela 1,55 85.112 
VI. Zelo zahtevna dela 1,85 101.585 
VII. Visoko zahtevna dela 2,10 115.313 
VIII. Najbolj zahtevna dela 2,50 137.278 
IX. Izjemno pomembna, najbolj 

zahtevna dela 
3,00 164.733 

V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje 
število presežnih delavcev, se lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat 
pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev. 
 

2. V skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu 
se določijo naslednji plačilni razredi, tipična delovna mesta, relativna razmerja plačilnih 
razredov in vrednost izhodiščnih plač po posameznih plačilnih razredih. 

Tipično delovno mesto  TR  KTR PR KPR IP v SIT 

enostavna dela - čiščenje poslovnih 
delavniških prostorov, 
 

I. 1,00 I./1 1,05 57.657 

enostavna dela - pranje vozil, mazanje 
enostavna vzdrževalna dela, menjava 
pnevmatik, manipuliranje s tovorom 
 

I. 1,00 I./2 1,10 60.402 

manj zahtevna dela - manj zahtevna 
vzdrževalna dela nekvalificiranih  
delavcev, 
 

II. 1,10 II./1 1,15 63.148 

srednje zahtevna dela - vodenje  
evidenc, vpisovanje podatkov, 
 

III. 1,17 III./1 1,20 65.893 

srednje zahtevna dela - vzdrževalna  
dela priučenih delavcev, blagajniška  
opravila, enostavnejša obračunska opravila 
 

III. 1,17 III./2 1,25 68.634 

zahtevna dela - vzdrževalna dela 
kvalificiranih delavcev, vodenje zahtev- 
nejših evidenc, izdelava zahtevnejših  
obračunov 
 

IV. 1,37 IV./1  1,45 79.620 



zahtevna dela - upravljanje z vozilom  
do 6.500 kg skupne mase na domačih 
relacijah 
 

IV. 1,37 IV./2 1,85 101.585 

zahtevna dela - upravljanje z vozilom  
do 6.500 kg skupne mase na  
mednarodnih relacijah 
 

IV. 1,37 IV./3 1,92 105.429 

zahtevna dela - upravljanje z vozilom  
nad 6.500 skupne mase na domačih  
relacijah 
 

IV. 1,37 IV./4 2,00 109.822 

srednje zahtevna dela - upravljanje z  
vozilom nad 6.500 kg skupne mase na 
mednarodnih relacijah 
 

IV. 1,37 IV./5 2,10 115.313 

bolj zahtevna dela - disponentska dela, 
prometniki, vodenje saldakontov,  
tajniška opravila 
 

V. 1,55 V./1 1,75 96.094 

zelo zahtevna dela - vodenje manjšega 
zaključenega dela delovnega procesa 
(služba, referat) 
 

VI. 1,85 VI./1 1,90 104.330 

zelo zahtevna dela - vodenje  
zaključenega dela delovnega procesa 
srednjega obsega (oddelek) 
 

VI. 1,85 VI./2 1,95 107.076 

zelo zahtevna dela - vodenje  
zaključenega dela delovnega procesa 
večjega obsega (sektor) 
 

VI. 1,85 VI./3 2,00 109.822 

visoko zahtevna dela - strokovna opravila  
v okviru znanih ciljev in nalog 
 

VII. 2,10 VII./1 2,10 115.313 

visoko zahtevna dela - strokovna opravila  
z manjšo stopnjo programiranosti dela 

VII. 2,10 VII./3 2,10 115.313 

Karakteristike kratic: 
TR = tarifni razred 
KTR = količnik tarifnega razreda 
PR = plačilni razred 
KPR = količnik plačilnega razreda 
IP = višina izhodiščne plače za plačilni razred 

3. Usklajevanje izhodiščnih plač 
Izhodiščne plače po tej tarifni prilogi se usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov po 

postopku in na način kot se usklajujejo izhodiščne plače po splošni kolektivni pogodbi, 
dogovoru o politiki plač in zakonu. 

4. Regres za letni dopust 
Regres za letni dopust znaša na delavca najmanj 102.000 SIT in največ 70% povprečne 
plače v Republiki Sloveniji. 



5. Povračila stroškov v zvezi z delom 
Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo, službena potovanja, terenski 

dodatek) se izplačujejo in usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove 
priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 5/98). 

Znesek prehrane med delom znaša 537 SIT na dan prisotnosti na delu in se 
usklajuje z rastjo cen življenjskih stroškov. Usklajevanje se opravi januarja in julija v tekočem 
letu. 

Dnevnice za službeno potovanje za voznike znašajo: 
- najmanj 1.750 SIT za odsotnost s sedeža delodajalca za vsakih 24 ur v državi 
- najmanj v tolarskem znesku v višini 45 DEM tolarske protivrednosti po srednjem 

tečaju Banke Slovenije na dan obračuna dnevnic za odsotnost nad 24 ur v tuji državi. 
Podjetniške kolektivne pogodbe oziroma splošni akti, ki določajo višino in način 

izplačila domačih in inozemskih dnevnic nad zneski iz te tarifne priloge na dan podpisa 
tarifne priloge ohranijo svojo veljavnost. 

Dnevnice in prehrana se izključujeta. 

6. Veljavnost 
Tarifna priloga za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu začne veljati z 

dnem objave v Uradnem listu, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Tarifna priloga velja do sklenitve nove. 


