
Na podlagi 2. alena zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list R5, it.4jio6) sklepata
pogodbeni stranki:

kot predstavnik delodajalcev:
cospodarska zbornica Sloveniie - zbornica komunalnega gospodarstva, Dimiteva ulica 1j,
Ljubljana, kiio zastopa predsednik Miran Lovria
in
Zdru:enje delodajalcev Slovenije - Sekciia za storitve, Dimiieva 9, Ljubljana ki ga zastopa
Tatjana Araan

tn

kot predstavnik delavcev:
Sindikat Komunale, varovania in poslovanja z nepremidninami Slovenije, Dalmatinova 4,
Ljubljana, kiga zastopa Maida Marolt
in
KNSS- Neodvisnost Konfederaciia novih sindikatov Sloveniie, Linhartova cesta 1J,
Ljubljana, ki ga zastopa Vladimir KIobas

Sprememb€ in dopolnitve KOLEKTIVNE POGODBE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI
(UEdni list RS, :t.43/2or5)

r. tlen
(uvodna dolo{ba)

(1) Pogodbeni stranki s temi spremembami in dopolniwami Kolektivne pogodbe komunalnih
deiavnosti (v nadalievaniu KP KD) ureiata spremembe, ki se nanaiajo na opredelitev tarifnih
razredov, sestavo in delovanje komisije za spremlianje izvajanja in razlago KP KD in pravico
Dovraeila stroJkov orehrane med delom.

z. Clen
(sestava in delovanie komisiie za spremlianie izvaiania in razlago KP KD)

Dosedanji prvi odstavek 37. alena KPKD se spremeni in dopolni tako, da se po novem
glasi:

'(1) stranki te kolektivne pogodbe imenuleta lestdlansko komisiio za izvajanje in razlago
doloab kolektivne pogodbe. Vsaka pogodbena stranka imenuje tri dlane, Komisij i
izmeniino predseduje predstavnik ene od strank kolektivne pogodbe, delodajalcev in
delojemalcev. Mandat predseduJoiega traja eno leto od dneva imenovanja. Prvi mandat
pripada delojemalski strani. Komisiia praviloma odlota s soglasiem vseh dlanov. V primeru,
da to ni mogote, ie odloiujod glas predsedujotega, ki glasuie zadnii. Natin imenovanja
predseduioaega ter naiin delovania komisije opredeli poslovnik o delovanju komisije."



za dosedanjim devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
,K stroskom za delovanje komisije za spremljanje izvajanja in razlago KP KD prispevaio vsi
podpisniki KPKD v enakih delih oz. skladno z dogovorom med podpisniki...

3. t len
(razvrstitev del)

V 19. ilenu KPKD (razvrstitev del) se v prvem odstavku opredelitev oz. opis tarifnega
razreda Vl/l in Vl/ll zdruZi, tako, da odslei zahtevnost dela Vl tarifnega razreda (Vl. TR)
opredeliuie >zelo zahtevna dela", za katere se zahteva naslednja stopnja oz, raven
izobrazbe: 'vi i ieiolska, vii ia strokovna in podobna izobrazba ter visokoSolska izobrazba
prve stopnje, visokoiolska strokovna izobrazba (preiSnia) in podobna izobrazba".

Vrste izobrazbe, ki ustrezajo novizdru:eniVl. stopnii zahtevnosti, so:
151or - vigja strokovna izobrazba
16ro2 - vii jegolska izobrazba (prejinja)
i5199 - vil jeiolska, vii la strokovna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
i62or - specializaciia po vii ieiolski izobrazbi (prejSnja)
162o2 - visokoiolska strokovna izobrazba (preiinja)
i62ol - visokoiolska strokovna izobrazba (prva boloniska stopnja)
16204 - visokoiolska univeeitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
16299 - visokoiolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporeieno.

V ostalem besedilu flen ostane nespremenjen.

4. t len
(prehrana med delom)

Dosedanii 1o5. i len KP KD se spremeni in dopolni tako, da se po novem glasi:

(r)Delavec je upraviien do prehrane med delom, de je prisoten na delu 4 ure alivei.
(z)te delodajalec prehrane med delom ne organizira, je delavec, ki ie prisoten na oelu 4
ure alivei, upraviien do povraii la stroika prehrane med delom.
(3)ee je delavec prisoten na delu 10 ur ali vet, ie za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na
delu po osmih urah prisotnosti na delu, upraviten do sorazmernega povraiila stroEka
prehrane med delom.
(4)Ce delavec dela nepretrgoma naimani 4 ure preko polnega delovnega aasa na dan, ali
te opravlja rz urni delavnik, pripada delavcu za ta dan dvakratni dnevniznesek,
(5)Diiaki in Studentie so v iasu praktitnega usposabliania z delom upraviienido povrafi la
stroika prehrane med delom pod enakimi pogoii kot delavci, zaposleni pridelodajalcu,
(6)Ce delavec dela pri dveh ali vei delodaialcih, mu pripada sorazmerni del povraii la za
prehrano med delom glede na pogodbeno doloien delovni ias.
(7)ViSina povraii la stroika prehrane med delom je dolotena v Tarifni pri logi.



5. alen
(uveliavitev sprememb)

V vseh ostalih dolotbah KPKD ostane nespremeniena.

Spremembe in dopolnitve so spreiete s podpisom pogodbenih strank; v veliavo pa stopijo
1.1.2017 in po oblaviv Uradnem listu.

V Liubliani, 21. december 2o16

Podpisniki delodajalcev:

cospodarska zbornica Slovenije
zbornica komunalnega gospodarstva
Miran Lovria
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Zdruienie delodaialcev Slovenije
Sekcija za storitve
Tatiana Ardan
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Podpisniki deloiemalcev:

Sindikat Komunale, varovanja
in poslovania z nepremiininami eniie
Maida Marolt
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KNSS - Neodvisnost Konfederacija
novih sindikatov slovenije
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