
Tarifna priloga k KPGD 
 
 
1. Razvrstitev delovnih mest 
 

Delovna mesta se razvrstijo v tarifne in plačilne razrede: 

 

Tar. 
razr. 

Plačilni 
razred Opis 

1 1 Nekval. dela, ki jih opravljajo tudi delavci začetniki brez kakršnega 
priučevanja, običajno tudi brez končane osnovne šole; tudi delavci s 
priučitvijo v kratkih seminarjih, kot so: gradbeni delavec, figurant, 
čistilec. 

Gre za enostavna dela ali kot pomoč pri manj zahtevnih delih. Delo je 
lahko individualno ali v skupinah. 
 

2 1 Dela, ki jih opravljajo delavci usposobljeni za opravila določenega 
poklica v 2-3 mes. tečajih oziroma s tečaji pridobljeno usposobljenostjo 
za opravljanje določenih opravil; tudi delavci ki so končali šolanje po 
nezahtevnih programih in so pridobili nižjo strokovno izobrazbo, kot so: 
zidar za preprosta zidarska dela, izdelovalec gradbenih elementov, 
krivilec armatur za enostavna dela, ključavničar kot pomoč pri 
ključavničarskih delih, upravljalec ročnih in enostavnih strojev, tesar za 
preprosta tesarska dela, delavec pri montažnih delih, vodogradbeni 
delavec, delavec pri montažnih delih, varilec, tehnični  risar, delavec 
(kopiranje načrtov), laborant čuvaj, evidentičar, perica, kurir, telefonist, 
čistilec. 

Gre za manj zahtevna dela individualno ali v skupini. Delo je lahko 
individualno ali v skupinah. 
 

3 1 Priučena dela, ki jih opravljajo delavci po 2 letnih programih; tudi 
delavci, ki imajo javno priznano stopnjo za kvalificirana oziroma nižja 
strokovna dela po prejšnjih predpisih, kot so: tesar opažev, zidar za 
zidanje in ometavanje, krivilec armature, betoner, komunalni delavec, 
polagalec asfalta, izdelovalec gradbenih elementov, polagalec 
keramičnih oblog, upravljalec stroja, ključavničar, skladiščnik, peskar, 
dekorater, pleskar, antikorozist. 

Gre za srednje zahtevna dela, individualno ali v skupini. Lahko gre za 
pomoč pri zahtevnih in bolj zahtevnih delih.  

4 1 Kvalificirana dela, za katera se zahteva triletno šolanje po sedanjih in 
prejšnjih predpisih kot so: zidar, tesar, polagalec zahtevnejših podov, 
administrator, železokrivec, cementninar, gradbinec za progovna dela, 
komunalec, vodogradbenik, monter gradbenih konstrukcij, rezkar, 
strugar, slikopleskar, elektomonter, statistik, knjigovodja, strojnik 
gradbene mehanizacije, šofer težkih tovornih vozil, pečar, izolater, 



inštalater, strojnik instalacij, steklar, orodjar, kamnosek, apnar, stavbni 
klepar. 

Gre za samostojno opravljanje zahtevnih del in pomoč pri bolj zahtevnih 
delih.  

2 
 

Specialna in zahtevnejša opravila, praviloma visokokvalificirana dela, ki 
jih opravljajo delavci po opravljenem izpopolnjevanju, tudi delavci z 
javno priznano stopnjo za visokokvalificirana dela in delavci, ki poleg 
strokovnega dela opravljajo tudi naloge vodenja in organiziranja iz vseh 
poklicev, ki zahtevajo triletno šolanje, tudi mentorji poklicnega 
izobraževanja. 

Gre za samostojno opravljanje zahtevnih del in organiziranje del. 
 

5 1 Strokovna dela ki jih opravljajo delavci po končani štiriletni šoli tehnične 
ali druge usmeritve; tudi delavci s končanimi delovodskimi šolami 
oziroma nadaljevalnimi programi, kot so: gr. tehnik - kalkulant, gradbeni 
tehnik, delovodja, strojni tehnik, elektro tehnik, kemijski tehnik, ek. 
tehnik. 

Gre za samostojno opravljanje bolj zahtevnih del in vodje skupine. 
 

 2 
Enako kot pod 1 s tem, da morajo imeti delavci  

6 1 Dela za katera se zahteva višja strokovna  izobrazba ko so: gr. inženir - 
kalkulant, gradb. inženir, programer, elektroinženir, strojni inženir, 
ekonomist, pravnik. 

Gre za samostojno opravljanje zelo zahtevnih del. 

 
2 Enako kot pod 1 s tem, da morajo imeti delavci opravljen strokovni izpit 

po ZGO in samostojno vodijo gradbišča.  

7 1 Dela za katera se zahteva izobrazba s končano visoko strokovno šolo 
kot so: dipl. gr. inženir, dipl. ekonomist, dipl. elektro inženir, dipl. str. 
inženir, visoka upravna šola. 

Gre za samostojno opravljanje visoko zahtevnih in pomembnih del, ter 
vodenje dela.  

 2 
Dela za katera se zahteva univerzitetna izobrazba kot so: univ. dipl. 
inženir gradbeništva, univ. dipl. inž. arhitekture, univ. dipl. ekonomist, 
univ. dipl. pravnik, univ. dipl. elektro inženir, univ. dipl. str. inženir. Tudi 
visoka strokovna izobrazba s strokovnim izpitom po ZGO. 

Gre za samostojno opravljanje visoko zahtevnih in pomembnih del, ter 
vodenje dela in strokovnih služb.  
 

8 
 

Dela za katera se zahteva specialna znanja, ki se jih pridobi z 
magisterijem in specialističnim študijem po končanem univerzitetnem 
izobraževanju ali opravljenim strokovnim izpitom po ZGO ali drugih 



zakonsko določenih strokovnih izpitih kot so: mag. vseh strok, spec. 
Vseh strok, odgovorni projektant vseh strok, dipl. pravnik z državnim 
izpitom, vodje gradbišč vseh strok, vodenje zahtevnih strokovnih služb. 

Gre za samostojno opravljanje najbolj zahtevnih in pomembnih 
specialističnih del in vodenje del. 

9 
 

Dela za katera se zahteva visoka strokovna izobrazba doktorja znanosti, 
z bogatimi izkušnjami in referencami, kot so: vodilni delavci znanstvenih 
inštitutov, profesorji na visokih šolah in fakultetah, vodenje raziskovalnih 
nalog. 

Gre za samostojno opravljanje izjemno pomembnih del z bogatimi 
delovnimi izkušnjami in mednarodnimi referencami, ter opravljenim 
strokovnim izpitom. 

 

2. Izhodiščne plače (IP) 

IP so usklajene na dan 1. decembra 1997 v višini 5 % nad višino 

IP za I. Tarifni razred po SKPgd. 

IP po posameznih tarifnih in plačilnih razredih so naslednje: 
 

Plačilni 
razred 

Opis Koeficient Izhodiščna plača v SIT 
za polni delovni čas 

1 Enostavna dela 1,00 52.795 
2 Manj zahtevna dela 1,10 58.075 
3 Srednje zahtevna dela 1,23 64.938 
4/1 Zahtevna dela 1 1,37 72.329 
4/2 Zahtevna dela 2 1,46 77.081 
5/1 Bolj zahtevna dela 1 1,64 86.584 
5/2 Bolj zahtevna dela 2 1,75 92.392 
6/1 Zelo zahtevna dela 1 1,85 97.671 
6/2 Zelo zahtevna dela 2 2,18 114.037 
7/1 Visoko zahtevna dela 1 2,21 116.677 
7/2 Visoko zahtevna dela 2 2,50 131.988 
8 Najbolj zahtevna dela 3,00 158.385 
9 Izjemno zahtevna dela 3,50 184.783 

 

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. 

3. Usklajevanje izhodiščnih plač 

Izhodiščne plače se usklajujejo z rastjo življenjskih potrebščin v preteklem letu. 
Izhodiščne plače se usklajujejo na naslednji način: 

Za leto 1998: 



Izhodiščne plače se uskladijo za mesec januar 1998 za 85% rasti cen življenjskih 
potrebščin za december 1997. 

Izhodiščne plače se uskladijo za mesec januar 1999 za 85% rasti cen življenjskih 
potrebščin v letu 1998. 

V primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v primerjavi z decembrom 1997 pred 
koncem leta 1998 preseže 6,5%, se ne glede na prejšnja določila, izhodiščne plače za 
naslednji mesec po ugotovljenem preseganju, uskladijo za 85% rasti cen življenjskih 
potrebščin v obdobju od 1. 1. 1998 dalje. 

V primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v letu 1998 glede na december 1997 
preseže 8,8%, se pri uskladitvi izhodiščnih plač od meseca, v katerem je bilo ugotovljeno 
preseganje, do konca leta 1998 upošteva 100% rast cen življenjskih potrebščin. 

Uskladitev se opravi pri izplačilu plač za naslednji mesec po ugotovljenem 
preseganju. 

V primeru, ko dejanske plače, izplačane na zaposlenega v predelovalnih 
dejavnostih (SKD), za čas od 1. 1. 1998 dalje v štirih zaporednih mesecih realno padejo, se 
pri naslednji uskladitvi opravi uskladitev za 90% rasti cen življenjskih potrebščin. 

4. Regres za letni dopust 

Delavcu pripada regres za letni dopust v naslednjih zneskih: za leto 1998 v višini 
102.000 tolarjev. 

5. Povračila stroškov v zvezi z delom 

Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, službena potovanja, 
terenski dodatek), nadomestila za ločeno življenje v zvezi z uredbo, se izplačujejo in 
usklajujejo do višine 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. 72/93 in 7/95). 

Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša 500 SIT na dan za dan 
prisotnosti na delu in se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov. 
Usklajuje se januarja in julija v tekočem letu. Prva uskladitev se opravi januarja 1998. 

6. Veljavnost 

Tarifna priloga k KPGD začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, 
uporablja pa se od 1. 1. 1998 in velja v skladu s 4. členom KPGD. 


