
T A R I F N A  P R I L O G A  
KOLEKTIVNE POGODBE ZA DROBNO GOSPODARSTVO 

za leti 2010 in 2011 

1. Zneski najnižjih osnovnih plač 

(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred se uporabljajo od 
1. 2. 2023 dalje in znašajo: 

I. tarifni razred 647,45 € 

II. tarifni razred 738,10 € 

III. tarifni razred 828,71 € 

IV. tarifni razred 932,31 € 

V. tarifni razred 1.042,38 € 

VI. tarifni razred 1.243,11 € 

VII. tarifni razred 1.411,43 € 

VIII. tarifni razred 1.683,34 € 

IX. tarifni razred 2.020,02 € 

(2) V prejšnjem odstavku dogovorjene najnižje osnovne plače se nanašajo na 
polni delovni čas, povprečno 174 ur mesečno. 

(3) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se v mesecu februarju 
tekočega koledarskega leta povečajo v višini povprečne letne stopnje rasti cen življenjskih 
potrebščin preteklega leta glede na predpreteklo leto v RS, v skladu z objavo Statističnega 
urada RS (SURS). Prva uskladitev se opravi v februarju 2024. 

2. Dodatki 

(1) Dodatki za posebne pogoje dela 

Dodatek za težje delovne pogoje ne sme biti manjši od 10 % osnove. 

(2) Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavce manj 
ugoden 

Delavcu pripadajo dodatki zaradi razporeditve delovnega časa v naslednjih 
odstotkih: 
- za čas dela v popoldanski in nočni izmeni, kadar se delovni proces izvaja v najmanj dveh 

izmenah 10 % 
- za delo v deljenem delovnem času, za vsakokratno prekinitev dela več kot eno uro 15 % 
- za delo v nočnem delovnem času med 23. uro in 6. uro naslednjega dne 30 % 
- za nočno delo v izmeni med 22. uro in 7. uro naslednjega dne 30 % 
- za delo prek polnega delovnega časa 50 % 
- za delo v nedeljo 50 % 
- za delo na dela proste dneve po zakonu 100 %. 



(3) Del plače na osnovi delovne uspešnosti 

Del plače na osnovi delovne uspešnosti najmanj 3 %. 

(4) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu, 
se med seboj izključujeta. 

(5) V primeru pripravljenosti na delo, ki jo odredi delodajalec in delavec čaka izven 
delovnega mesta, pripada delavcu dodatek k plači v višini 20 % vrednosti njegove urne 
postavke osnovne plače za vsako začeto uro pripravljenosti. Čas pripravljenosti na delo se 
ne všteva v delovni čas. 

3. Drugi osebni prejemki 

Regres za letni dopust 

Regres za letni dopust se izplača v višini minimalne plače, povečane za 4 %. 

4. Povračila stroškov v zvezi z delom 

(1) Stroški prehrane 

Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini najmanj 5,00 € na 
dan. 

(2) Stroški prevoza na delo in z dela 

Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini 
najmanj 80 % cene najcenejšega javnega prevoza. 

Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz utemeljenih razlogov ne more 
uporabljati, je upravičen do povračila stroškov prevoza najmanj v višini 0,16 € na kilometer. 

(3) Službeno potovanje v Sloveniji 

Delavec je za službeno potovanje v Sloveniji upravičen do dnevnice, in sicer za 
pot, ki traja: 
- nad 6 do 8 ur – v višini 8,00 € 
- nad 8 do 12 ur – v višini 10,00 € 
- nad 12 ur – v višini 20,00 €. 

(4) Službeno potovanje v tujini 

Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujini v višini, 
ki jo določi izvršilni predpis, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino. 

(5) Terenski dodatek 

Delavec je upravičen do terenskega dodatka v višini 4,00 € na dan. 

5. Prejemki učencev, vajencev, dijakov in študentov na praksi 



V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo 
dijaki in študenti pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih: 

DIJAKI  

1. letnik 90 € 

2. letnik 120 € 

3. letnik 150 € 

4. letnik 150 € 

ŠTUDENTI 170 € 

 


