
Priloga 1 
TARIFNA PRILOGA KOLEKTIVNE POGODBE 

ZA DEJAVNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ZA LETO 2007 

1. Izhodiščne plače iz 164. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega 
prometa po posameznih tarifnih razredih so za september 2007 naslednje: 

Tarifni razred Količnik 
Izhodiščne bruto plače v 
EUR za polni delovni čas 

I. enostavna dela 1,00 313,61 

II. manj zahtevna dela 1,10 344,97 

III. srednje zahtevna dela 1,23 385,74 

IV. zahtevna dela 1,37 
 

429,65 

V. bolj zahtevna dela 1,55 486,10 

VI. zelo zahtevna dela 1,85 580,18 

VII. visoko zahtevna dela 2,10 658,58 

VIII. najbolj zahtevna dela 2,50 784,03 

IX. izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela 

3,00 940,832 

2. Izhodiščne plače iz prejšnje točke ter uskladitvena zneska, ki sta všteta v 
osnovno plačo na podlagi Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–
2005 (Uradni list RS, št. 55/04) in Zakona o izvajanju Dogovora o politiki plač v zasebnem 
sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04), se usklajujejo v skladu z 
eskalacijsko lestvico, ki velja za delodajalce v zasebnem sektorju. 

3. Za izvajanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 
zagotavlja delodajalec del premije, in sicer v višini minimalne premije, ki na dan podpisa te 
tarifne priloge znaša 21,04 EUR. 

4. Regres za letni dopust za leto 2007 znaša 70% povprečne mesečne bruto plače 
na zaposlenega v Republiki Sloveniji po zadnjem znanem podatku Statističnega urada 
Republike Slovenije. 

5. Povračilo stroškov za prehrano med delom znaša 4,68 EUR za dneve oziroma 
0,59 EUR za uro prisotnosti na delu. Delavcem, ki delajo več kot 8 ur, za vsako uro nad 8 
pripada povračilo v višini 0,59 EUR. Delavcem, ki v pretežni meri opravljajo svoje delo na 
terenu in se vsakodnevno vračajo v kraj stalnega ali začasnega bivališča, pripada poleg tega 
še dodatno povračilo za prehrano v višini 0,11 EUR za vsako uro dela na terenu. 

Zneski iz prejšnjega odstavka se usklajujejo vsakih šest mesecev z rastjo cen 
prehrambenih izdelkov, ki jih na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije 
objavi minister, pristojen za delo. 

6. Povračila stroškov za službena potovanja znašajo: 



- za službena potovanja nad 12 ur 20,28 EUR, 
- za službena potovanja od 8 do 2 ur 10,14 EUR, 
- za službena potovanja od 6 do 8 ur 7,50 EUR. 

Zneski iz prejšnjega odstavka se usklajujejo na način, ki ga določa Zakon o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 
9/98 in 48/01). 

7. Povračila stroškov v primeru dela na terenu znašajo: 
- če traja delo od 4 do 8 ur dnevno 3,24 EUR, 
- če traja delo več kot 8 ur dnevno 4,26 EUR. 

Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku ter delavcem na vožnji v 
cestnem prometu pripada povračilo stroškov v primeru dela na terenu v višini 0,47 EUR na 
uro, toda ne več kot 4,26 EUR na dan. 

Zneski iz prvega in drugega odstavka te točke se usklajujejo na enak način kot 
dnevnice za službena potovanja po državi. 

8. Nadomestilo za ločeno življenje znaša: 
- za povračilo stroškov stanovanja 133,25 EUR, 
- za povračilo stroškov prehrane 162,86 EUR. 

Zneska iz prejšnjega odstavka se usklajujeta na način, ki ga določa Zakon o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 
9/98 in 48/01). 

9. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 
2007 začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa ter velja do 31. 3. 2008. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 27. 9. 2007 izdalo potrdilo 
št. 02047-8/2007/5 o tem, da je Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa 
vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno število 26. 
 


