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Na podlagi točke 7.2.8, 7.2.9 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. in 4. člena Kolektivne
pogodbe DARS d.d. ter dogovora delodajalca ter reprezentativnih sindikatov z dne 11.12.2019
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava
in
Sindikat železniškega transporta Slovenije, Območni odbor DARS d.d.,
ki ga zastopa koordinatorka Helena Tavčar Černač ter
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikat delavcev avtoceste,
ki ga zastopa predsednik Mitja Stojnšek, sprejemajo naslednjo

TARIFNO PRILOGOH KOLEKTIVNI POGODBI DARS D.D.

1. člen
Najnižje osnovne plače po Kolektivni pogodbi DARS d.d. na dan 1.1.2020 po posameznih tarifnih razredih so:
Najnižje osnovne bruto plače v
EUR za polni delovni čas

TARIFNI RAZRED

l.

II.
III.
IV.

v.
VI.

VII.

Vlil.

nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe

521,16
628,19
722,56
870,79

nižja poklicna izobrazba
srednja poklicna izobrazba
srednja strokovna izobrazba
srednja splošna izobrazba

1.049,42

višja strokovna izobrazba
višješolska izobrazba (prejšnja)
specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
visokošolska strokovna izobrazba
visokošolska univerzitetna izobrazba
specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
magistrska izobrazba

1.264,71

1.596,94

2.016,45
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člen

Regres za letni dopust se od 1.1.2020 dalje izplača v višini 1.450,00 EUR. Regres za letni dopust se za leto 2020
izplača najpozneje do 30.4.2020.
če ima delavec pravico le do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela
regresa glede na osnovo določeno v prejšnjem odstavku.
Regres oziroma druge oblike izplačil zaposlenim, ki ne predstavljajo plače, se izplačujejo v višini, ki je skladna z
vsakokrat veljavnimi Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga.
3.

člen

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v DARS d.d. se izplačuje v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Delavcu se obračuna povračilo
potnih stroškov na delo in z dela na podlagi predložene Izjave o povračilu stroškov prevoza v skladu z veljavnim
Pravilnikom o plačah, nadomestilih plače in drugih osebnih prejemkih ter povračilih stroškov v zvezi z delom. če
se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, delavec nima pravice
do povračila tako povečanega stroška za prevoz na delo in z dela razen, če se delavec in delodajalec ne dogovorita
drugače oziroma, če ni drugače urejeno v kolektivni pogodbi.
Povračilo stroškov za prehrano med delom se izplačuje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom oz. podzakonskim
aktom, ki opredeljuje višino stroškov prehrane med delom za zaposlene v pravnih osebah javnega prava.
Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino se izplačujejo v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o povračilu
stroškov za službena potovanja v tujino.
Ostala povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
4. člen
Ta tarifna priloga prične veljati naslednji dan po objavi na intranetni strani DARS d.d., uporablja pa se od 1.1.2020
dalje in velja eno leto oziroma za časovno obdobje določeno v 4. členu Kolektivne pogodbe DARS d.d„
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Sindikat železniškega transporta Slovenije
Območni odbor DARS d.d.

Helena Tavčar Černač, Koordinator
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