
 

T A R I F N A  P R I L O G A  H  K O L E K T I V N I  P O G O D B I  
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije (Uradni list RS, 

št. 43/00) 

I. ČASOPISNO-INFORMATIVNA, REVIJALNA, ZALOŽNIŠKA IN KNJIGOTRŠKA 
DEJAVNOST 

1. Izhodiščne plače 

(1) Izhodiščne plače, povečane za 2,7% po posameznih tarifnih razredih, so 
naslednje: 

Tarifni razred RR 
Časopisno-

informativna in 
revijalna dejavnost 

Založniška 
dejavnost 

Knjigotrška dejavnost 

I. – enostavna dela 1,00 90.185 86.916 80.724 

II. – manj zahtevna 
dela 

1,15 103.713 99.954 92.832 

III. – srednje 
zahtevna dela 

1,30 117.240 112.991 104.943 

IV. – zahtevna dela 1,45 130.768 126.028 117.051 

V. – bolj zahtevna 
dela 

1,70 153.315 147.758 137.232 

VI. – zelo zahtevna 
dela 

2,20 198.407 191.215 177.594 

VII. – visoko 
zahtevna Dela 

2,60 234.481 225.982 209.883 

VIII. – najbolj 
zahtevna Dela 

3,30 297.610 286.823 266.392 

IX. – izjemno 
zahtevna Dela 

3,80 342.703 330.281 306.754 

in veljajo od meseca avgusta 2004 do meseca oktobra 2004. 

(2) Izhodiščne plače iz prvega odstavka te točke se dodatno povečajo na naslednji 
način: 
- izhodiščne plače, ki veljajo za mesec oktober 2004, se meseca novembra 2004 povečajo 

za 0,8% in veljajo do meseca maja 2005. 
- izhodiščne plače, ki veljajo za mesec maj 2005, se meseca junija 2005 povečajo za 2% 

in veljajo do meseca avgusta 2005. 
- izhodiščne plače, ki veljajo za mesec avgust 2005, se meseca septembra 2005 povečajo 

za 1%. 

(3) Izhodiščne plače, povečane v skladu z drugo alineo drugega odstavka, so za 
mesec junij 2005 po posameznih tarifnih razredih naslednje: 

Tarifni razred RR Časopisno- 
informativna 
in revijalna 
dejavnost 

Založniška 
dejavnost 

Knjigotrška 
dejavnost 



 

I. enostavna dela 1,00 92.724 89.363 82.997 
II. manj zahtevna dela 1,15 106.633 102.768 95.450 
III. srednje zahtevna 

dela 
1,30 120.542 116.172 107.897 

IV. zahtevna dela 1,45 134.450 129.577 120.347 
V. bolj zahtevna dela 1,70 157.631 151.918 141.096 
VI. zelo zahtevna dela 2,20 203.993 196.599 182.594 
VII. visoko zahtevna 

dela 
2,60 241.083 232.345 215.793 

VIII. najbolj zahtevna 
dela 

3,30 305.990 294.898 273.893 

IX. izjemno zahtevna 
dela 

3,80 352.352 339.580 315.392 

in veljajo do meseca septembra 2005. 

(4) Izhodiščne plače, povečane v skladu s tretjo alineo drugega odstavka, so za 
mesec september 2005 po posameznih tarifnih razredih naslednje: 

Tarifni razred RR Časopisno-
informativna 
in revijalna 
dejavnost 

Založniška 
dejavnost 

Knjigotrška 
dejavnost 

I. enostavna dela 1,00 93.651 90.257 83.827 
II. manj zahtevna 

dela 
1,15 107.699 103.796 96.404 

III. srednje zahtevna 
dela 

1,30 121.747 117.334 108.976 

IV. zahtevna dela 1,45 135.795 130.873 121.550 
V. bolj zahtevna 

dela 
1,70 159.207 153.437 142.507 

VI. zelo zahtevna 
dela 

2,20 206.033 198.565 184.420 

VII. visoko zahtevna 
dela 

2,60 243.494 234.668 217.951 

VIII. najbolj zahtevna 
dela 

3,30 309.050 297.847 276.632 

IX. izjemno zahtevna 
dela 

3,80 355.875 342.976 318.546 

in veljajo od meseca septembra 2005 dalje. 

(5) Izhodiščne plače iz četrtega odstavka te točke se z mesecem avgustom 2006 
povečajo na naslednji način: 
- izhodiščne plače v časopisno-informativni in revijalni dejavnosti se povečajo za 2,0%; 
- izhodiščne plače v založniški in knjigotrški dejavnosti se povečajo za 2,2%. 

(6) Izhodiščne plače, povečane v skladu s petim odstavkom te točke, so za mesec 
avgust 2006 po posameznih tarifnih razredih naslednje: 

ČASOPISNO-INFORMATIVNA IN REVIJALNA DEJAVNOST 

 Tarifni razred Relativno Izhodiščne plače v 



 

razmerje EUR 

I. Enostavna dela 1,00 398,62 

II. Manj zahtevna dela 1,15 458,41 

III. Srednje zahtevna dela 1,30 518,20 

IV. Zahtevna dela 1,45 578,00 

V. Bolj zahtevna dela 1,70 677,65 

VI. Zelo zahtevna dela 2,20 876,96 

VII. Visoko zahtevna dela 2,60 1.036,41 

VIII. Najbolj zahtevna dela 3,30 1.315,44 

IX. Izjemno zahtevna dela 3,80 1.514,74 

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 Tarifni razred 
Relativno 
razmerje 

EUR 

I. Enostavna dela 1,00 384,92 

II. Manj zahtevna dela 1,15 442,66 

III. Srednje zahtevna dela 1,30 500,40 

IV. Zahtevna dela 1,45 558,14 

V. Bolj zahtevna dela 1,70 654,37 

VI. Zelo zahtevna dela 2,20 846,82 

VII. Visoko zahtevna dela 2,60 1.000,80 

VIII. Najbolj zahtevna dela 3,30 1.270,24 

IX. Izjemno zahtevna dela 3,80 1.462,70 

KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST 

 Tarifni razred 
Relativno 
razmerje 

EUR 



 

I. Enostavna dela 1,00 357,50 

II. Manj zahtevna dela 1,15 411,14 

III. Srednje zahtevna dela 1,30 464,75 

IV. Zahtevna dela 1,45 518,38 

V. Bolj zahtevna dela 1,70 607,75 

VI. Zelo zahtevna dela 2,20 786,50 

VII. Visoko zahtevna dela 2,60 929,50 

VIII. Najbolj zahtevna dela 3,30 1.179,76 

IX. Izjemno zahtevna dela 3,80 1.358,51 

in veljajo od meseca avgusta 2006 dalje. 

(7) Izhodiščne plače iz šestega odstavka 1. točke te tarifne priloge se po 
posameznih tarifnih razredih z mesecem avgustom 2007 povečajo za 3% in znašajo: 

Tarifni razred RR 

Časopisno-
informativna in 

revijalna 
dejavnost 

Založniška 
dejavnost 

Knjigotrška 
dejavnost 

I enostavna dela 1,00 410,58 396,47 368,23 

II manj zahtevna dela 1,15 472,17 455,94 423,46 

III srednje zahtevna dela 1,30 533,75 515,41 478,70 

IV zahtevna dela 1,45 595,34 574,88 533,93 

V bolj zahtevna dela 1,70 697,99 674,00 625,99 

VI zelo zahtevna dela 2,20 903,28 872,23 810,11 

VII visoko zahtevna dela 2,60 1.067,51 1.030,82 957,40 

VIII najbolj zahtevna dela 3,30 1.354,91 1.308,35 1.215,16 

IX izjemno zahtevna dela 3,80 1.560,20 1.506,59 1.399,27 

ter veljajo od meseca avgusta 2007 dalje. 

(8) Na podlagi prvega odstavka 2.a točke se izhodiščne plače po posameznih 
tarifnih razredih, določene v sedmem odstavku 1. točke, meseca februarja 2008 povečajo za 
2,75%. 

(9) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po 
posameznih tarifnih razredih naslednje: 

Tarifni razred RR Časopisno- Založniška Knjigotrška 



 

informativna in 
revijalna 

dejavnost 

dejavnost dejavnost 

I enostavna dela 1,00 421,87 407,37 378,36 

II manj zahtevna dela 1,15 485,15 468,48 435,11 

III 
srednje zahtevna 
dela 

1,30 548,43 529,58 491,87 

IV zahtevna dela 1,45 611,71 590,69 548,62 

V bolj zahtevna dela 1,70 717,18 692,53 643,21 

VI zelo zahtevna dela 2,20 928,11 896,21 832,39 

VII 
visoko zahtevna 
dela 

2,60 1.096,86 1.059,16 983,74 

VIII 
najbolj zahtevna 
dela 

3,30 1.392,17 1.344,32 1.248,59 

IX 
izjemno zahtevna 
dela 

3,80 1.603,11 1.548,01 1.437,77 

in veljajo od meseca februarja 2008 dalje. 

(10) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v devetem 
odstavku te točke, se meseca avgusta 2008 povečajo za 4,0%. 

(11) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po 
posameznih tarifnih razredih naslednje: 

Tarifni razred RR 
Časopisno-

informativna in 
revijalna dejavnost 

Založniška 
dejavnost 

Knjigotrška 
dejavnost 

I 
Enostavna dela 1,00 438,74 423,66 393,49 

II 
Manj zahtevna dela 1,15 504,55 487,21 452,51 

III 
Srednje zahtevna 
dela 

1,30 570,36 550,76 511,54 

IV 
Zahtevna dela 1,45 636,17 614,31 570,56 

V 
Bolj zahtevna dela 1,70 745,86 720,22 668,93 

VI 
Zelo zahtevna dela 2,20 965,23 932,05 865,68 

VII 
Visoko zahtevna 
dela 

2,60 1.140,72 1.101,52 1.023,07 



 

VIII 
Najbolj zahtevna 
dela 

3,30 1.447,84 1.398,08 1.298,52 

IX 
Izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela 3,80 1.667,21 1.609,91 1.495,26 

in veljajo od meseca avgusta 2008 dalje. 

(12) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v enajstem 
odstavku te točke, se decembra 2009 povečajo za 2,0%. 

(13) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po 
posameznih tarifnih razredih naslednje: 

Tarifni razred RR 
Čistopisno 

informativna in 
revijalna dejavnost 

Založniška 
dejavnost 

Knjigotrška 
dejavnost 

I Enostavna dela 1,00 447,51 432,13 401,36 

II Manj zahtevna dela 1,15 514,64 496,95 461,56 

III Srednje zahtevna dela 1,30 581,76 561,77 521,77 

IV Zahtevna dela 1,45 648,89 626,59 581,97 

V Bolj zahtevna dela 1,70 760,77 734,62 682,31 

VI Zelo zahtevna dela 2,20 984,52 950,69 882,99 

VII Visoko zahtevna dela 2,60 1.163,53 1.123,54 1.043,54 

VIII Najbolj zahtevna dela 3,30 1.476,78 1.426,03 1.324,49 

IX Izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela 3,80 1.700,54 1.642,09 1.525,17 

in veljajo od decembra 2009 do vključno decembra 2010. 

Delodajalci, ki so do vključno novembra 2009 uveljavili drugi odstavek 3. člena 
Aneksa št. 7 (Uradni list RS, št. 97/08), izhodiščne plače za december 2009 uskladijo za 
1,2%. 

(14) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v trinajstem 
odstavku te točke, veljajo do konca leta 2011. 

(15) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v štirinajstem 
odstavku te točke, veljajo do konca leta 2013. 

2. Osnovne plače 

(1) Osnovne plače delavcev, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v 
posameznem tarifnem razredu, določenih v 1. točki te tarifne priloge, se z mesecem 
avgustom 2004 prav tako povečajo za 2,7% in veljajo do meseca oktobra 2004. 

(2) Osnovne plače delavcev iz prvega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od 
izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v 1. točki te tarifne priloge, se 
dodatno povečajo na naslednji način: 



 

- osnovne plače, ki veljajo za mesec oktober 2004, se meseca novembra 2004 povečajo 
za 0,8% in veljajo do meseca maja 2005. 

- osnovne plače, ki veljajo za mesec maj 2005, se meseca junija 2005 povečajo za 2% in 
veljajo do meseca avgusta 2005. 

- osnovne plače, ki veljajo za mesec avgust 2005, se meseca septembra 2005 povečajo 
za 1%. 

(3) Osnovne plače delavcev iz tretje alinee drugega odstavka te točke, tudi tiste, ki 
so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v šestem odstavku 1. 
točke te tarifne priloge, se z mesecem avgustom 2006 povečajo na naslednji način: 
- osnovne plače delavcev v časopisno-informativni in revijalni dejavnosti se povečajo za 

2,0% in veljajo od meseca avgusta 2006 dalje; 
- osnovne plače delavcev v založniški in knjigotrški dejavnosti se povečajo za 2,2% in 

veljajo od meseca avgusta 2006 dalje. 

(4) Osnovne plače delavcev iz tretjega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od 
izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v sedmem odstavku 1. točke te 
tarifne priloge, se z mesecem avgustom 2007 povečajo za 3% in se izplačujejo od meseca 
avgusta 2007 dalje. 

(5) Osnovne plače delavcev iz četrtega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od 
izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v devetem odstavku 1. točke, se 
na podlagi prvega odstavka 2.a točke te tarifne priloge z mesecem februarjem 2008 
povečajo za 2,75% in se izplačujejo od meseca februarja 2008 dalje. 

(6) Osnovne plače delavcev iz petega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od 
izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v enajstem odstavku 1. točke, 
se z mesecem avgustom 2008 povečajo za 4,0% in se izplačujejo od meseca avgusta 2008 
dalje. 

(7) Osnovne plače delavcev iz šestega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od 
izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v dvanajstem odstavku 1. točke, 
se decembra 2009 povečajo za 2,0% in se izplačujejo do vključno decembra 2010. 

Delodajalci, ki so do vključno novembra 2009 uveljavili drugi odstavek 3. člena 
Aneksa št. 7 (Uradni list RS, št. 97/08), osnovne plače za december 2009, tudi tiste, ki so 
višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v dvanajstem odstavku 
1. točke, povečajo za 1,2%. 

(8) Osnovne plače delavcev iz sedmega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od 
izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v štirinajstem odstavku 1. točke, 
se z dnem uporabe tega aneksa ne spremenijo in ostanejo na ravni decembra 2010. 

(8) Osnovne plače delavcev iz osmega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od 
izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v petnajstem odstavku 1. točke, 
se z dnem uporabe tega aneksa ne spremenijo in ostanejo na ravni decembra 2011. 

2.a Dodatna uskladitev izhodiščnih in osnovnih plač 

(1) Če bo inflacija decembra 2007 v primerjavi z decembrom 2006 presegla 
2,85%, se izhodiščne plače iz sedmega odstavka 1. točke in osnovne plače delavcev iz 
četrtega odstavka 2. točke te tarifne priloge februarja 2008 dodatno povečajo za razliko med 
2,85% in doseženo rastjo inflacije. 



 

(2) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z 
obdobjem januar–december 2007 presegla 4,9%, se izhodiščne plače iz enajstega odstavka 
1. točke in osnovne plače delavcev iz šestega odstavka 2. točke te tarifne priloge za januar 
2009 dodatno povečajo za razliko med 4,9% in dejansko povprečno letno inflacijo. 

3. Usklajevanje plač z dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 

(1) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač po 1. in 2. točki te tarifne priloge 
delavčeva osnovna plača skladno z določili 3. in 4.člena Dogovora o politiki plač v zasebnem 
sektorju v obdobju 2004–2005 ne poveča najmanj za 9.700SIT v časopisno-informativni 
dejavnosti, najmanj za 8.250 SIT v revijalni dejavnosti, najmanj za 7.800 SIT v založniški 
dejavnosti in najmanj za 7.000 SIT v knjigotrški dejavnosti, delavcu vsak mesec pripada k 
plači še razlika do navedenih zneskov. 

(2) Pogodbeni partnerji se zavezujejo, da bodo pri izplačilu plač za mesec 
september 2004 delavcem izplačali tudi razliko med dejansko izplačanimi plačami za mesec 
avgust 2004 in dogovorjenim zneskom ter odstotkom povečanja plač po tej tarifni prilogi za 
mesec avgust 2004 (1., 2. in 3. točka I. poglavja te tarifne priloge). 

(3) Stranki te tarifne priloge do 30.maja 2005, skladno z določili 3. in 4. člena 
Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005, določita za posamezno 
dejavnost najnižji znesek povečanja osnovnih plač od meseca junija 2005 dalje. 

(4) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač za mesec junij 2005 po drugi in tretji 
alinei drugega odstavka 2. točke delavčeva osnovna plača ne poveča najmanj za 11.606 SIT 
v časopisno-informativni dejavnosti, najmanj za 9.592 SIT v revijalni dejavnosti, najmanj za 
7.800 SIT v založniški dejavnosti in najmanj za 6.500 SIT v knjigotrški dejavnosti, se 
delavčeva osnovna plača poveča za znesek razlike do navedenih zneskov. Za ta znesek 
razlike se poveča delavčeva osnovna plača od junija 2005 dalje. 

(5) Znesek povečanja plače delavca po tej tarifni prilogi mora biti razviden iz 
obračuna plač. 

(6) Pogodbeni partnerji najkasneje do konca meseca julija 2006 ocenijo plačno 
politiko v knjigotrški dejavnosti in,  kolikor ugotovijo, da se je porušilo razmerje med plačami v 
knjigotrški dejavnosti in plačami v trgovinski dejavnosti (3% zaostajanje plač v trgovinski 
dejavnosti), soglasno dogovorijo spremembe v višini izhodiščnih in osnovnih plač. 

II. SKUPNE DOLOČBE 

1. Uskladitev z minimalno plačo 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta predvidoma do 1.1. 2007 izhodiščno 
plačo I. tarifnega razreda, določeno v tej tarifni prilogi, uskladili z minimalno plačo, določeno 
v Dogovoru o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005. O vsakoletni višini 
uskladitve izhodiščne plače prvega tarifnega razreda z minimalno plačo, v skladu s prejšnjim 
stavkom, se pogodbeni stranki dogovorita najkasneje do 31. 12. tekočega leta. 

2. Rešitev za posebne primere 

Začasno odstopanje od minimalnih standardov iz te Kolektivne pogodbe je 
dovoljeno na podlagi Kolektivne pogodbe pri delodajalcu ali na podlagi pisnega dogovora 



 

med delodajalcem in sindikatom pri delodajalcu, če pri delodajalcu ni sklenjene Kolektivne 
pogodbe ali če je v Kolektivni pogodbi pri delodajalcu tako dogovorjeno, in sicer glede 
osnovnih plač ter regresa za letni dopust.  

Začasno odstopanje od minimalnih standardov iz prejšnjega odstavka je dovoljeno 
zlasti v primeru bistvenega poslabšanja poslovanja ali težav z likvidnostjo, kar bi lahko 
ogrozilo obstoj delovnih mest in povzročilo večje število presežnih delavcev.  

Začasno odstopanje od minimalnih standardov je mogoče za omejeno časovno 
obdobje, in sicer v primeru regresa za letni dopust največ za eno koledarsko leto, za 
odstopanje od ostalih minimalnih standardov iz prvega odstavka tega člena pa za največ do 
šest mesecev z možnostjo podaljšanja za največ nadaljnje tri mesece.  

Če delodajalec, pri katerem je že bilo dogovorjeno začasno odstopanje od 
minimalnih standardov, neprekinjeno ali s prekinitvami, v skupnem najdaljšem trajanju iz 
prejšnjega odstavka, v roku petnajst mesecev po izteku tega obdobja ponovno predlaga 
začasno odstopanje od minimalnih standardov iz prvega odstavka tega člena, je za 
veljavnost takšnega odstopa od minimalnih standardov potrebno tudi soglasje 
reprezentativnega sindikata dejavnosti. V kolikor se reprezentativni sindikat dejavnosti v roku 
petih delovnih dni od prejema pisnega poziva ne izreče o soglasju, se šteje, da je soglasje 
podal.  

S Kolektivno pogodbo podjetja ali s pisnim dogovorom med delodajalcem in 
sindikatom pri delodajalcu, če pri delodajalcu ni sklenjene Kolektivne pogodbe iz prvega 
odstavka tega člena, se določi največje možno odstopanje od minimalnih standardov, 
najdaljše časovno obdobje začasnega odstopanja, če je to določeno krajše kot v tej 
kolektivni pogodbi, in način rednega pisnega obveščanja sindikata podjetja o poslovanju 
podjetja in o izvajanju ukrepov za odpravo vzrokov poslabšanja poslovanja ali težav z 
likvidnostjo. S Kolektivno pogodbo ali pisnim dogovorom iz prejšnjega stavka se delodajalec 
in sindikat lahko tudi dogovorita glede morebitnih omejitev v zvezi z odpovedmi pogodb o 
zaposlitvi iz poslovnih razlogov, glede morebitnih omejitev v zvezi z izplačili nagrad 
poslovodstvu in članom organov nadzora družbe (v denarju, v delnicah ali v drugih oblikah) 
in o morebitnih drugih vprašanjih. 

3. Regres za letni dopust 

Delavcu pripada regres za letni dopust v višini 70% zadnjega znanega podatka 
povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 

4. Povračila stroškov v zvezi z delom 

Povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, 
službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in usklajujejo z višino 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. 

5. Veljavnost 

(1) Tarifna priloga Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in 
knjigotrške dejavnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa 
se od 1. 8. 2004 dalje. 

(2) Tarifna priloga velja do sklenitve nove. 


