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9. maja letos, na Dan zmage, smo obeležili dvojno zmago – dve
obletnici - 140 let Grafične organizacije na Slovenskem in 85 let
prepevanja Moškega pevskega zbora GRAFIKA. Malo je takih
združenj s tako dolgo tradicijo, zato smo na ti dve obletnici še
posebej ponosni. Posebne priložnosti v delu obeh združenj so
mejniki njune zgodovine. Ob takšnih priložnostih se zazremo
v svojo zgodovino, na prehojeno skupno pot naše stanovske
in pevske generacije. Pogled v preteklost je spoštljivo dejanje
sindikalnega in glasbenega spomina, pogled v sedanjost, v kateri
pergamovci vztrajamo, pa razveseljiv in obetajoč, z nezamenljivo
podobo razvoja slovenskega sindikalizma, kateremu svojevrsten
pečat sta vtisnila GRAFIKA in PERGAM, ki sta izkušnjo, voljo in
moč zajemala iz zgodovinske projekcije za pogled v prihodnost.

PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

IZHODIŠČNE PLAČE PO KOLEKTIVNIH POGODBAH DEJAVNOSTI
V EUR ZA APRIL, MAJ 2008
Tarifni. razred
KP
Cel. pap.
Grafična
Čas. I nf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Gost.,turizem
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje

I.
343,13
400,76
390,71
410,58
410,58
396,47
368,23
347,26
327,77
313,61
368,57

II.
374,49
454,82
429,78
472,17
472,17
455,94
423,46
381,99
373,66
351,24
402,48

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

415,27
508,99
476,67
533,75
533,75
515,41
478,70
427,13
419,55
392,01
446,55

459,17
563,11
535,27
595,34
595,34
574,88
533,93
475,75
471,99
470,42
494,02

515,63
658,11
609,51
697,99
697,99
674,00
625,99
538,25
527,71
517,46
555,05

609,70
851,66
699,37
903,28
903,28
872,23
810,11
642,43
629,32
595,86
656,76

688,10
1.006,51
793,14
1.067,51
1.067,51
1.030,82
957,40
729,25
714,54
674,26
741,52

813,55
1.277,49
1.097,90
1.354,91
1.354,91
1.308,35
1.215,16
868,15
852,20
790,30
877,14

970,36
1.471,05
1.324,51
1.560,20
1.560,20
1.506,59
1.399,27
1.041,78
1.022,64
1.046,66

IZHODIŠČNE PLAČE PO KOLEKTIVNIH POGODBAH DEJAVNOSTI
V EUR ZA JUNIJ, JULIJ 2008
Tarifni. razred
KP
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Gost.,turizem
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje

I.
343,13
400,76
401,45
421,87
421,87
407,37
378,36
347,26
327,77
313,61
368,57

II.
374,49
454,82
441,60
485,15
485,15
468,48
435,11
381,99
373,66
351,24
402,48

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

415,27
508,99
489,77
548,43
548,43
529,58
491,87
427,13
419,55
392,01
446,55

459,17
563,11
549,99
611,71
611,71
590,69
548,62
475,75
471,99
470,42
494,02

515,63
658,11
626,26
717,18
717,18
692,53
643,21
538,25
527,71
517,46
555,05

609,70
851,66
718,60
928,11
928,11
896,21
832,39
642,43
629,32
595,86
656,76

688,10
1.006,51
814,94
1.096,86
1.096,86
1.059,16
983,74
729,25
714,54
674,26
741,52

813,55
1.277,49
1.128,07
1.392,17
1.392,17
1.344,32
1.248,59
868,15
852,20
790,30
877,14

970,36
1.471,05
1.360,92
1.603,11
1.603,11
1.548,01
1.437,77
1.041,78
1.022,64
1.046,66

Legenda:
KPPI
KP
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Gost.,turizem
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
KP obrt podj.

Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu sklajevanja plač, povračilu stroškov
v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 Ur.l.RS št. 62/2008
Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni
dopust Ur.l.RS 76/2006, prenehanje veljavnosti – nekatere določbe se uporabljajo še v letu 2008
Kolektivna pogodba celulozne,papirne in papirno-predelovalne dejavnosti Ur.l RS 7/98, 78/00, 37/02,
33/04, 101/04, 126/04, 79/05, 91/06, 10/07, 86/07, 16/08
Kolektivna pogodba graf. dej. Ur. list RS 51/98, 64/01, 24/04, 103/04, 79/05, 95/06, 10,93/07, 35/08
K. p. čas.inf.,zal. in knjig. dej. Ur.l.RS 43,77/00;24,46,78/01,33,117/04,79/05, 95/06, 10,93/07, 35/08
K. p. čas.inf.,zal. in knjig. dej. Ur.l.RS 43,77/00,24;46,78/01,33,117/04,79/05, 95/06, 10,93/07, 35/08
K. p. čas.inf.,zal. in knjig. dej. Ur.l.RS 43,77/00;24,46,78/01,33,117/04,79/05, 95/06, 10,93/07, 35/08
Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti za
Knjigotrško dejavnost - Ur.l.RS 24,46,78/01, 33,117/04,79/05, 95/06, 10,93/07, 35/08
Kol. pog. dej. gost. in turizma Slo. Ur.list RS št. 83/97, 84/01, 35/98, 45/02, 33/03, 87/04, 139/04,
71/05, 100/05, 83/06
Kol. pog. med delavci in družbami drobnega gospodarstva in velja za delodajalce, ki so člani GZSZdruženja drobnega gospodarstva, Ur. l. RS št. 6/00, 108/01, 103/04
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci, Ur. l. RS št. 26/91, 129/04, 81/06-odpoved
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo Ur.l. RS št. 73/2008 - nova

Varovanje

Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja Ur. list RS št. 73/2000, 29/03, 44/07 (odpoved),
normativni del se uporablja še do 21. 11. 2007

NEGOSPODARSTVO

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS, Ur.l. RS 18/1991.
Izhodiščna plača za I. TR ( količnik 1,00 ) za negospodarstvo je po ZSPJS od januarja do julija 2007
232,79 EUR, od julija 2007 dalje pa 235,82 EUR ( Ur. list RS 68/06, 71/06, 57/07). Z januarjem 2008
se je izhodiščna plača povečala za 3,4 % in znaša za I. tarifni razred 234,84 Eur (Ur. l. RS št. 17/2008)
Z julijem 2008 se je izhodiščna plača povečala za 2% in znaša 248,72 EUR (ZSPJS, Ur.l.št.58/2008)..
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SKPgd – Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti je bila odpovedana (Ur.l. RS 90/2005) in se
od 30. 6. 2006 ne uporablja več.
*KP za prevoz blaga v cestnem prometu in *KP špedicijske dejavnosti sta bili odpovedani in se od 1.7.2004 ne
uporabljata.
Izhodiščne plače zaposlenih, za katere velja Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti RS, so se z
julijem 2004 povečale za 2,5 % ( Ur. l. RS št. 73/03 ), julija 2005 pa so se povečale za 2 % (Ur.list RS 53/05).
Z julijem 2006 je bilo dogovorjeno 2,35 % povečanje, od katerega se 1,30 % nameni za povečanje izhodiščnih
plač, 1,05 % pa za odpravo nesorazmerij.v plačah ( Ur.l. RS 68/2006), z januarjem 2007 za 0,45 %, od julija
2007 pa za 1,30 % in 1,26 % za odpravo nesorazmerij v plačah (Ur.l.RS št. 57/07). Z januarjem 2008 se je
izhodiščna plača za I. tarifni razred povečala za 3,4 %, za enak odstotek so se povečale vse osnovne plače. Z
julijem 2008 se je izhodiščna plača povečala za 2% (Ur. l. RS št. 58/2008).
V skladu s podpisanimi tarifnimi prilogami in aneksi k tarifnim prilogam h kolektivnim pogodbam dejavnosti
zasebnega sektorja so se povečale izhodiščne plače v:
- Celulozni, papirni in papirno-predelovalni dejavnosti (šifra SKD 21) avgusta 2004 za 3,85 %, avgusta 2005
za 3,35 %, avgusta 2006 za razliko do 70 % zneska 12.773 SIT in nato za 2,1 %, avgusta 2007 za 2,5 %,
januarja 2008 za 2,6%, avgusta 2008 pa se bodo povečale za 4,2%
- Grafični dejavnosti (šifra SKD 22.2) avgusta 2004 za 3,5 %, avgusta 2005 nominalno povečane še za 3 %,
avgusta 2006 za 2,15 %, avgusta 2007 za 3,01 %, februarja 2008 za 2,75 %
- Časopisno-inf. dejavnosti (šifra SKD 22.120) avg. 2004 za 2,7 %, nov. 2004 za 0,8 %, junija 2005 za 2 %,
sept. 2005 za 1 %, avgusta 2006 za 2 %, avgusta 2007 za 3,00 %, februarja 2008 za 2,75 %
- Revijalni dejavnosti (šifra SKD 22.130) avg. 2004 za 2,7 %, nov. 2004 za 0,8 %, junija 2005 za 2 %,
septembra 2005 za 1 %, avgusta 2006 za 2 %, avgusta 2007 za 3,00 %, februarja 2008 za 2,75 %
- Založniški dejavnosti (šifra SKD 22.110, 22.140, 22.150) avg. 2004 za 2,7 %, nov. 04 za 0,8 %, jun. 2005
za 2 %, sept. 05 za 1 %, avgusta 2006 za 2,2 %, avgusta 2007 za 3,00 %, februarja 2008 za 2,75 %
- Knjigotrški dejavnosti (šifra SKD 52.471, 52.472, 52.473) avg. 2004 za 2,7 %, nov. 04 za 0,8 %, jun. 2005
za 2 %, sept. 05 za 1 %, avgusta 2006 za 2,2 %, avgusta 2007 za 3,00 %, februarja 2008 za 2,75 %
- Cestnem gospodarstvu (šifra SKD 45.23) avgusta 2004 za 3,9 %, januarja 2005 za 1,1 %, avgusta 2005 za 2 %,
avgusta 2006 za 2,15 % , avgusta 2007 za 3,9%.
Za enake odstotke, kot je navedeno zgoraj, so se istočasno v vseh teh dejavnostih povečale tudi vse
OSNOVNE PLAČE, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač, razen v cestnem gospodarstvu, kjer so
se povečale izhodiščne plače v avgustu 2004, v januarju in avgustu 2005, avgustu 2006, v avgustu
2007 pa najnižje osnovne plače in glede na sistem izračuna plač v posameznih družbah so se ustrezno
povečale osnovne plače.
Za dejavnost gostinstva in turizma je bil podpisan aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe, ki določa, da se
osnovne plače, izplačane po KP GIT za delo, opravljeno v mesecu avgustu 2006, povečajo za 2,2 %, za avgust
2007 pa je bil sklenjen dogovor, da se plače povečajo za 2,5 %.
V skladu s Kolektivno pogodbo o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni
dopust, so se z avgustom 2006 povečale izhodiščne in najnižje osnovne plače po kolektivnih pogodbah za 2 %,
z avgustom 2007 pa za 2,5%, razen po kolektivnih pogodbah, ki same določajo odstotke povečanja plač.
Po Kolektivni pogodbi o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v
zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009, so se vsem zaposlenim v zasebnem sektorju
osnovne plače z januarjem 2008 povečale za 5,2%, razen pri tistih delodajalcih, ki so plače zaposlenim za leto
2007 povečali, oziroma pripada zaposlenim razlika med 5,2% od realiziranega povečanja plač v letu 2007.
Delavcem pri delodajalcih, ki so uskladitvena dodatka dobivali izplačevana v skladu z zakonom, ker nimajo
kolektivnih pogodb dejavnosti ali pa zneskov uskladitve le te niso določale, se znesek uskladitvenih dodatkov v
skladu s Kolektivno pogodbo o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni
dopust (Ur. l. 76/06) vključi v sistem plač tako, da se osnovne plače delavcev za avgust 2006 povečajo za
6.767 SIT; uskladitvena dodatka se posebej ne izplačujeta več. Delavcem, ki so zaradi sistemskega povečanja
plač prejemali nižji uskladitveni dodatek od zakonsko določenega, se osnovne plače za avgust 2006 povečajo
za 67 % zneska uskladitve, do katerega so bili upravičeni.
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IZHODIŠČNE IN NAJNIŽJE OSNOVNE IN IZPLAČANE PLAČE V EUR ZA
KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO IN GRADBENE DEJAVNOSTI ZA
APRIL, MAJ 2008
ZA KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO
Izhodiščna Najnižja Izhodiščna Najnižja
Tarifni
plača
osnovna plača
osnovna
razred
I. sk.
pl. I. sk. II. sk.
pl. II.sk.

ZA GRADBENE DEJAVNOSTI
Najn. osn.
Tarifni Najn. osn.
Najnižja
plača za
razred pl./uro
izplačana plača
174 ur

I
II
III
IV
V
VI/0
VI/1
VII/0
VII/1
VIII
IX

I
II
III
IV-1
IV-2
V-1
V-2
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VII-3
VIII
XI

348,43
387,91
430,43
481,27
542,27
610,06
660,89
742,23
803,24
938,81
1.057,42

339,93
378,45
419,93
469,53
529,04
595,18
644,77
724,13
783,65
915,91
1.031,63

382,54
420,80
468,78
524,15
590,59
664,42
719,79
808,38
874,82
1.022,47
1.151,65

373,21
410,54
457,35
511,37
576,19
648,21
702,23
788,66
853,48
997,53
1.123,56

2,16
2,34
2,60
2,88
3,06
3,41
3,62
3,82
4,43
4,53
5,09
5,48
6,07
7,05

376,00
408,00
453,00
501,00
532,00
593,00
630,00
664,00
770,00
788,00
886,00
954,00
1.056,00
1.226,00

539,00
565,00
605,00
667,00
700,00
737,00
773,00
810,00
850,00
920,00
1.010,00
1.110,00
1.330,00
1.600,00

IZHODIŠČNE IN NAJNIŽJE OSNOVNE IN IZPLAČANE PLAČE V EUR ZA
KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO IN GRADBENE DEJAVNOSTI ZA
JUNIJ, JULIJ 2008
ZA KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO
Izhodiščna Najnižja Izhodiščna Najnižja
Tarifni
plača
osnovna plača
osnovna
razred
I. sk.
pl. I. sk. II. sk.
pl. II.sk.

ZA GRADBENE DEJAVNOSTI
Najn. osn.
Tarifni Najn. osn.
Najnižja
plača za
razred pl./uro
izplačana plača
174 ur

I
II
III
IV
V
VI/0
VI/1
VII/0
VII/1
VIII
IX

I
II
III
IV-1
IV-2
V-1
V-2
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VII-3
VIII
XI

348,43
387,91
430,43
481,27
542,27
610,06
660,89
742,23
803,24
938,81
1.057,42

339,93
378,45
419,93
469,53
529,04
595,18
644,77
724,13
783,65
915,91
1.031,63
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382,54
420,80
468,78
524,15
590,59
664,42
719,79
808,38
874,82
1.022,47
1.151,65

373,21
410,54
457,35
511,37
576,19
648,21
702,23
788,66
853,48
997,53
1.123,56

2,23
2,42
2,68
2,97
3,15
3,51
3,73
3,93
4,56
4,67
5,25
5,65
6,25
7,26

388
421
467
517
548
611
649
684
793
812
913
983
1.088
1.263

557
582
623
687
721
759
796
834
900
948
1.040
1.143
1.370
1.648
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Legenda za kemično in gumarsko industrijo:
Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih
Kem. I. sk.
olj in drugih kemičnih izdelkov, umetnih vlaken in plastičnih mas*)) Ur. list RS 9/98, 78,81,83,
91,112/04, 79/05, 37/2007, 95/07
Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (proizv. osnovnih kemikalij, razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov, kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
Kem. II. sk.
in kitov, mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev ter izdelkov
iz gume*) Ur. list RS 9/98, 78,81,83, 91,112/04, 79/05, 37/2007, 95/07
Izhodiščna
Izhodiščna plača služi kot osnova za izračun plač pri tistih delodajalcih, ki uporabljajo ta znesek kot
plača
osnovo za izračun svojih osnovnih plač.
Najnižja
Najnižja osnovna plača je dejanska najnižja osnovna plača zaposlenih po posameznih tarifnih razredih
osnovna pl.
*Za podskupine dejavnosti kemije pri proizvodnji izdelkov iz plastičnih mas in izdelkov iz gume velja
tarifna priloga samo, če delodajalci in delojemalci niso vključeni v Kolektivno pogodbo med delavci in
družbami drobnega gospodarstva.
Nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije določa nove
zneske izhodiščnih in najnižjih osnovnih plač od maja 2007 dalje.
Legenda za gradbene dejavnosti:
Kolektivna pogodba za dejavnost gradbeništva Slovenije Ur. list RS 1/2005, 100/05, 83/06, 71/07,
Gradb.
18/2008, 76/2008
Najn. osn.
Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se
pl/uro
lahko razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur.
Najn. osn. pl. Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za polni delovni čas in normalne pogoje dela za
za 174 ur
mesečni fond 174 ur.
Delodajalec je dolžan izplačevati najmanj zneske izplačanih plač, ki vsebujejo vse sestavine plače, ki
Najnižja
jih določata zakon in kolektivna pogodba – osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost in uspešnost,
izplačana
razen obračunanih zneskov za nadurno delo. Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce, ki ne
plača
dosegajo planiranih rezultatov po vnaprej znanih kriterijih.
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbeništva določa nove zneske najnižjih osnovnih plač in najnižjih
izplačanih plač od avgusta 2006 dalje. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede na doseženo
produktivnost v posameznih družbah, dogovorita za višji znesek osnovnih in izplačanih plač.
Z avgustom 2007 velja nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, ki določa za 2,84 do 2,95 %
višje najnižje osnovne plače in od 2,8 do 5,5 % zvišanje najnižjih izplačanih plač, različno po posameznih tarifnih
razredih.
S februarjem 2008 je pričela veljati spremenjena Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, z
avgustom 2008 pa začne veljati nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti.
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA KOVINSKO
INDUSTRIJO, DEJAVNOST TRGOVINE, TEKSTILNO DEJAVNOST IN
DEJAVNOST GOSTINSTVA IN TURIZMA V EUR ZA
APRIL, MAJ 2008
KOVINSKA

TRGOVINA
TEKSTIL
GOST. IN TUR.
Najnižja osnovna Najnižja osnovna Najnižja osnovna
Najnižja osnovna plača
plača
plača
plača
na mesec
na uro
422,82
2,43
376,90
337,73
426,80
466,32
2,68
410,22
368,48
464,11
513,30
2,95
453,51
408,46
512,38
586,38
3,37
500,14
451,51
565,05
640,32
3,68
560,08
506,86
631,99
746,46
4,29
660,00
599,10
742,79
871,74
5,01
791,51
675,97
836,07
997,02
5,73
798,98
985,29

Tarifni razred

I.
enostavna dela
II.
manj zahtevna dela
III. srednje zahtevna dela
IV. zahtevna dela
V.
bolj zahtevna dela
VI. zelo zahtevna dela
VII. visoko zahtevna dela
VIII. najbolj zahtevna dela
IX. izjemno pomembna, najbolj
1.177,98
zaht. dela

6,77

952,72

1.171,81

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA KOVINSKO
INDUSTRIJO, DEJAVNOST TRGOVINE, TEKSTILNO DEJAVNOST IN
DEJAVNOST GOSTINSTVA IN TURIZMA V EUR ZA JUNIJ, JULIJ 2008
KOVINSKA

TRGOVINA
TEKSTIL
GOST. IN TUR.
Najnižja osnovna Najnižja osnovna Najnižja osnovna
Najnižja osnovna plača
plača
plača
plača
na mesec
na uro
450,66
2,59
376,90
374,66
426,80
480,24
2,76
410,22
401,02
464,11
528,96
3,04
453,51
435,69
512,38
603,78
3,47
500,14
478,43
565,05
659,46
3,79
560,08
530,68
631,99
769,08
4,42
660,00
627,25
742,79
899,58
5,17
791,51
707,74
836,07
1.028,34
5,91
836,52
985,29

Tarifni razred

I.
enostavna dela
II.
manj zahtevna dela
III. srednje zahtevna dela
IV. zahtevna dela
V.
bolj zahtevna dela
VI. zelo zahtevna dela
VII. visoko zahtevna dela
VIII. najbolj zahtevna dela
IX. izjemno pomembna, najbolj
1.214,52
6,98
997,49
1.171,81
zaht. dela
OPOMBA : Vrednosti najnižjih osnovnih plač za tekstilno dejavnost veljajo povečane že za MAJ 2008 !
Legenda:
Kovinska
Trgovina
Tekstil

Gost. in tur.

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, Ur. l. RS št. 108/05, 97/06, 33/2008, 70/2008
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, Ur. l. RS št. 111/06, 127/06, 21/2008
Kol. pog. za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelov. dej. Ur. list RS št. 5/98, 108/01,
35/02; 5,114/03, 106/04; 46,94/05, 10/06, 121/06 odpoved
Kol. pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dej. o načinu usklajevanja
plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust za leti 2008 in 2009 Ur.l.RS št
127/06, 138/06; Ur.l.št. 67/2008 - nova
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, Ur. l. RS št. 83/97, 35/98, 84/01, 45/02,
33/03, 87/04, 139/04, 71/05, 100/05, 83/06, 83/07, 42/2008
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Najnižje osnovne plače za kovinsko industrijo se uporabljajo od 1. 9. 2005 dalje, povišane so bile z julijem
2006, prilagojene in preračunane v Evre pa z avgustom 2006. 28. 8. 2007 je bil dosežen dogovor, da se najnižje
osnovne plače z avgustom 2007 povečajo za 2,8 %. Z januarjem 2008 so se najnižje osnovne plače uskladile
za 2,4 % zaradi nepredvideno visoke inflacije v letu 2007, z junijem 2008 so se dodatno povečale in z avgustom
2008 je dogovorjeno ponovno povečanje.
Najnižje osnovne plače za dejavnost trgovine se uporabljajo od 1. 1. 2007. Zneski uskladitve po Zakonu o
izvajanju dogovora o politiki plač za leti 2004-2005 so vključeni v najnižje osnovne plače. V VII. Tarifnem
razredu so združeni dosedanji VII., VIII. in IX. Tarifni razred. Z avgustom 2007 se najnižje osnovne plače
povečajo za 2,5 %.
Z Aneksom h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je z avgustom 2007 odpravljen
pojem izhodiščne plače in ga nadomešča pojem najnižje osnovne plače, ki je za določen tarifni razred najnižja
plača za posamezni tarifni razred. Z aprilom 2008 so se najnižje osnovne plače povečale.
************************************************************************************************
Zneski izhodiščnih plač in najnižjih osnovnih plač posameznih kolektivnih pogodb dejavnosti so čista izhodišča
za posamezne tarifne razrede, brez kateregakoli dodatka, kot so na primer: dodatek na delovno dobo, dodatek
na zahtevnost dela, dodatek na težje delovne pogoje, dodatek na količino in kakovost opravljenega dela, brez
količnikov in podobno. Vsi dodatki se prištevajo k osnovni plači. Tako oblikovane plače so pravno iztožljive
in so najnižji minimum.
V podjetjih, kjer imajo sklenjene podjetniške kolektivne pogodbe, veljajo seveda določbe teh kolektivnih
pogodb, ki lahko posamezne pravice uredijo bolje ali drugače. Za družbe, za katere ni sklenjena kolektivna
pogodba dejavnosti, se uporabljajo določbe Kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi plač za leto 2007, povračilu
stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009.
Vsaka družba lahko tudi brez podjetniške kolektivne pogodbe delavcem izplača višje plače, kot jih
določajo kolektivne pogodbe posameznih dejavnosti.
V dejavnostih dogovorjeni standardi so tisti minimum na državnem nivoju, ki ga mora izvajati sleherno podjetje
v panogi oziroma zavod, tudi tisti, ki ne posluje najboljše. Zato ni niti najmanj stimulativno za zaposlene, da tudi
dobra podjetja izplačujejo plače samo v višini tako določenega minimuma, kar lahko opažamo v veliki večini.
Ta podjetja bi morala delavcem izplačati več, saj so prav delavci v največji meri zaslužni za dobre poslovne
rezultate in imajo pravico dobiti iz tega naslova nekaj več.
V nekaterih dejavnostih oziroma pri posameznih delodajalcih se lahko v primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo
obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in
sindikat pisno dogovorita o drugačni politiki izplačila povečanega dela plač, vendar le začasno do 6 mesecev z
možnim časovnim podaljšanjem.
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA CESTNO
GOSPODARSTVO, LESARSTVO, CESTNI POTNIŠKI PROMET IN
KOMUNALO V EUR ZA APRIL IN MAJ 2008
CESTNO GOSP.
Najnižja osn.
plača

Tarifni razred
I.
enostavna dela
II.
manj zahtevna dela
III.
srednje zahtevna dela
IV.
zahtevna dela
V.
bolj zahtevna dela
VI.
zelo zahtevna dela
VI./1 zelo zahtevna dela
VII./1 visoko zahtevna dela
VII./2 visoko zahtevna dela
VIII. najbolj zahtevna dela
IX.
izjemno zahtevna dela
VOZNIK

382,46
416,95
461,76
510,05
571,80
682,48
774,70
848,49
922,26
1.106,72

CESTNI P. P.
Najnižja osnovna
plača
na mesec
na uro
359,38
2,06
392,35
2,42
434,03
2,49
479,48
2,76
537,90
3,10
635,28
3,65
716,43

4,12

528,17

3,04

LESARSTVO
Najnižja osn.
plača
382,33
417,48
460,08
506,94
566,58
665,62
749,76

KOMUNALA
Izhodiščna plača
425,85
463,95
513,47
601,10
654,43
867,76
959,19
1.073,48
1.187,78
1.378,26
1.644,93

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA CESTNO
GOSPODARSTVO, LESARSTVO, CESTNI POTNIŠKI PROMET IN
KOMUNALO V EUR ZA JUNIJ IN JULIJ 2008
CESTNO GOSP.
Najnižja osn.
plača

Tarifni razred

CESTNI P. P.
Najnižja osnovna
plača
na mesec
na uro
359,38
2,06
392,35
2,42
434,03
2,49
479,48
2,76
537,90
3,10
635,28
3,65

LESARSTVO
Najnižja osn.
plača

KOMUNALA
Izhodiščna plača

382,46
382,33
425,85
I.
enostavna dela
416,95
417,48
463,95
II.
manj zahtevna dela
461,76
460,08
513,47
III.
srednje zahtevna dela
510,05
506,94
601,10
IV.
zahtevna dela
571,80
566,58
654,43
V.
bolj zahtevna dela
682,48
665,62
867,76
VI.
zelo zahtevna dela
959,19
VI./1 zelo zahtevna dela
774,70
716,43
4,12
749,76
1.073,48
VII./1 visoko zahtevna dela
848,49
1.187,78
VII./2 visoko zahtevna dela
922,26
1.378,26
VIII. najbolj zahtevna dela
1.106,72
1.644,93
IX.
izjemno zahtevna dela
VOZNIK
528,17
3,04
OPOMBA : Izhodiščne plače za komunalne dejavnosti se z julijem 2008 dodatno povečajo še za 2,1% !
Legenda:
Cestno gosp.
Cestni p. p.
Lesarstvo
Komunala

Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo Ur. list RS št. 135/04, 50/05, 87/05, 111/06, 19/07, 7/08
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, Ur. l. RS štev. 6/2007
Kolektivna pogodba za lesarstvo, Ur. list RS štev. 132/2006, 32/2008
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Ur. l. RS št. 94/04, 66/07, 18/2008)

Za dejavnost cestnega gospodarstva velja od 1. 1. 2007 nova tarifna priloga; najnižje osnovne plače
predstavljajo oziroma zagotavljajo najnižji znesek osnovne plače v okviru posameznega tarifnega razreda in
so določene za polni delovni čas z mesečnim fondom 174 ur. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko
glede na doseženo produktivnost v posameznih družbah dogovorita za višje zneske najnižjih osnovnih plač.
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Za cestni potniški promet je sprejeta nova kolektivna pogodba, ki velja od 1. 1. 2007 dalje.
Za dejavnost lesarstva je sprejeta nova kolektivna pogodba z veljavnostjo od 1. 1. 2007 dalje, od 1. marca
2008 pa velja spremenjena tarifna priloga z višjimi najnižjimi osnovnimi plačami.
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti določa z januarjem 2008 za 3,5 % večje izhodiščne
plače, z julijem 2008 pa se povečajo še za 2,1 %. Delodajalec, ki na dan uveljavitve spremenjene tarifne
priloge uporablja višje izhodiščne plače od tistih, ki so določene v tej tarifni prilogi, le teh ne more znižati in se
v tem primeru izhodiščne plače povečujejo v skladu z določili podjetniške kolektivne pogodbe ali drugega akta
podjetja. Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna. Socialni partnerji pri delodajalcu se
lahko dogovorijo za dodatno usklajevanje plač na osnovi produktivnosti dela pri delodajalcu.

ZNESEK NAJNIŽJEGA POVEČANJA PLAČ ZA APRIL, MAJ, JUNIJ IN
JULIJ 2008 PO KOLEKTIVNIH POGODBAH V SKLADU Z ZAKONOM
O DOGOVORU O POLITIKI PLAČ 2004-2005

Kolektivna pogodba dejavnosti
Cel., papirna in pap.-predelovalna dej.
Grafična dejavnost
Časopisno-informativna dejavnost
Revijalna dejavnost
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
Trgovina
Gradbene dejavnosti
Cestno gospodarstvo
Cestni potniški promet
Gostinstvo in turizem
Kemična in gumarska ind. I. skupina
Kemična in gumarska ind. II. skupina
Lesna
Tekstil
Drobno gospodarstvo
Delavci pri zasebnih delodajalcih
Po Zakonu o izvaj dog. o pol. plač

Zneski v SIT
2004
2005
avgust 2006
SKUPAJ
6.647
6.126
vključen v plače
7.100
5.100
vključen v plače
9.700 od junija 11.606 vklj. v plače
8.250 od junija 9.592 vklj. v plače
7.800 od junija 7.800 vklj. v plače
7.000 od junija 6.500 vklj. v plače
7.500 5.100 od julija 6.850, vklj. v plače
6.140, če ni vklj. v plače
vklj. v plače
6.500
5.900
vklj. v plače
6.100
5.515
vklj. v plače
8.000 od julija osn.pl.+11.600 vklj. v plače
7.800
7.000
14.800
9.600
8.615
18.215
5.451
5.100
vklj. v plače
5.500
5.600
vklj. v plače
7.400
6.800
14.200
6.800
6.800
13.600
5.000
5.100
10.100

Opombe
Ur.l. 101/04,79/05,91/06
Ur. l.103/04, 79/05,95/06
Ur. l.117/04, 79/05,95/06
Ur. l.117/04, 79/05,95/06
Ur. l.117/04, 79/05,95/06
Ur. l.117/04, 79/05,95/06
Ur. l. 90/04, 111,127/06
Ur. l. 92/04, 1/05, 83/06
Ur. l. 135/04,89/05,19/07
Ur. l. 94/04, 72/05,6/07
Ur.l.87,139/04,71/05
Ur.l. 91/04, 79/05, 37/07
Ur.l. 91/04, 79/05, 37/07
Potrdil UO GZS, 132/06
106/04,94/05,127,138/06
Ur. l. 103/04
Ur. l. 129/04
Ur. l. 70/04

Delavec mora dobiti najmanj za dogovorjeni znesek povečano plačo od avgusta 2004 (oz. od julija v gostinstvu in
turizmu in od maja 2004 v kovinski dej.) dalje. V dejavnostih, kjer so se z avgustom, oktobrom in novembrom 2004
ter januarjem, junijem in avgustom 2005 povečale izhodiščne oziroma osnovne plače v odstotkih, mora biti to
povečanje najmanj v višini dogovorjenega zneska, v nasprotnem primeru je delavec upravičen do izplačila razlike
do dogovorjenega zneska. Zneski se izplačujejo toliko časa, dokler v celoti niso vključeni v sistem plač.
V dejavnostih, ki nimajo sklenjenih kolektivnih pogodb dejavnosti in se uporablja Kolektivna pogodba o načinu
usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust, so uskladitveni zneski z
avgustom 2006 vključeni v izhodiščne plače (Ur. l. 76/06).
V kovinski dejavnosti so od 1. 1. 2006 uskladitveni dodatki v celoti pretvorjeni v najnižje osnovne plače.
V celulozni, papirni in papirno-predelovalni dejavnosti, v grafični dejavnosti, v časopisno-informativni, založniški
in knjigotrški dejavnosti, v dejavnosti gradbeništva in v dejavnosti gostinstva in turizma so uskladitveni dodatki
od 1. avgusta 2006 dalje vključeni v sistem plač.
V dejavnosti trgovine, cestnem gospodarstvu, cestnem potniškem prometu, lesarstvu in tekstilni dejavnosti so
uskladitveni dodatki vključeni v sistem plač s 1. 1. 2007.
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V lesarski dejavnosti se mora skupni znesek uskladitve za leti 2004 in 2005 in 2% povečanje osnovnih plač za
leto 2006 po določilu v tarifni prilogi KP vključevati v osnovne plače (Ur.l.RS št. 66/2007).
Za kemijsko in gumarsko dejavnost je z Aneksom h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo
Slovenije (Ur.l. RS št. 95/2007) določeno, da se morajo najpozneje do aprila 2008 usklajevalni zneski za leti
2004 in 2005 vključiti v osnovne plače delavcev v višini in na način, ki je najprimernejši pri posameznem
delodajalcu v dogovoru z reprezentativnimi sindikati pri delodajalcu.

NAJNIŽJA – MINIMALNA PLAČA
Minimalna plača, določena z Zakonom o določitvi minimalne plače, ki je bil sprejet v Državnem zboru 26. 10.
2006 in je objavljen v Uradnem listu RS št. 114/2006, je od avgusta 2007 do 1. marca 2008 538,53 EUR (Ur.
l. RS št. 69/2007), od 1. marca 2008 dalje pa znaša 566,53 EUR (Ur. l. RS št. 36/2008). Z avgustom se bo
znesek minimalne plače povečal za 4% in bo minimalna plača znašala 589,19 EUR (Ur.l.RS št. 76/2008).
To je z zakonom določena najnižja plača, ki jo lahko delavec prejme za opravljeno delo za polni delovni
čas, ne glede na pričakovane delovne rezultate in ne glede na likvidnostno stanje podjetja (ZMPUPR
Ur. list RS 39/99).

POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM
Pravica do povračila stroškov za prehrano med delom
je opredeljena v kolektivnih pogodbah in v zakonu o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov (Ur.l. 87/97). Po večini kolektivnih
pogodb dejavnosti in po zakonu se znesek povračila za
prehrano med delom usklajuje dvakrat letno - januarja
in julija - v skladu z gibanjem cen prehrambenih
izdelkov, katerih količnik rasti cen za obdobje januar
–junij 2008 je 1,039 (Ur.l. 71/08).
********************************************
Znesek povračila stroškov prehrane med delom, ki
je določen v Vladni uredbi (Ur. l. RS št. 140/2006), je
5,54 EUR za vsak dan, ko je delojemalec prisoten
na delu štiri ali več ur in 0,69 EUR za vsako uro nad
8 ur prisotnosti na delu, če je delojemalec prisoten
na delu več kot 8 ur.
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Do višine zneska za prehrano med delom, ki ga določa
Vladna uredba, se ne plačujejo prispevki za socialno
varnost, niti ni obdavčen z dohodnino, za pravne
osebe pa so vsa izplačila za prehrano med delom
priznana kot odhodki.
V podjetjih privatnega sektorja lahko izplačujejo tudi
višje zneske za prehrano med delom, kot so določeni s
kolektivnimi pogodbami. V primeru, da bi bila povračila
za prehrano višja od zneska, ki je določen z Vladno
uredbo, je za razliko nad tem zneskom treba po Zakonu
o dohodnini in Spremembi zakona o prispevkih za
socialno varnost za prejemnika odvesti prispevke za
socialno varnost in obračunati dohodnino, za podjetja
pa se celotni – tudi višji znesek prizna kot odhodek.
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POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM V EUR PO
KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA APRIL; MAJ; JUNIJ IN JULIJ 2008

Kolektivna pogodba

Regres za prehrano za tekoči mesec se izplača v denarnem znesku najpozneje do izplačila plač-do 18.v mesecu.

APRIL
MAJ
JUNIJ
KP, od julija KPPI
3,13
3,13
3,13
Cel. pap.
3,55
3,55
3,55
Grafična
3,55
3,55
3,55
Časinf.,rev.,založn.,knj.
133,16
133,50
134,44
Kovinska
5,54
5,54
5,54
Trgovina
3,57
3,57
3,57
Kem. I. sk.
3,55
3,55
3,55
Kem. II. sk.
3,55
3,55
3,55
Lesna
največ 5,54 največ 5,54 največ 5,54
Gradb.
najmanj 3,39 najmanj 3,39 najmanj 3,39
Cestno g.
najmanj 4,59 najmanj 4,59 najmanj 4,59
Komunala
4,17
4,17
4,17
Cest. p. p.
3,10
3,10
3,10
Gost., turizem
največ 5,54 največ 5,54 največ 5,54
Tekstil
najmanj 3,07 najmanj 3,07 najmanj 3,07
Drobno gosp.
3,55
3,55
3,55
Delavci zaseb.
3,55
3,55
3,55
Varovanje
133,16
133,50
134,44
Negospodarstvo
133,16
133,50
134,44
Javni sektor
3,55
3,55
3,55

JULIJ
3,45
3,69
3,69
135,58
5,54
3,57
3,69
3,69
največ 5,54
najmanj 3,39
najmanj 4,59
4,17
3,10
največ 5,54
najmanj 3,50
3,69
3,69
135,58
135,58
3,69

na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
za vse dneve pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
na dan pris. na delu
za vse dneve pris. na delu
za vse dneve pris. na delu
na dan pris. na delu

Z julijem 2008 se je po večini kolektivnih pogodb povračilo stroška za prehrano med delom povečalo za
količnik rasti cen prehrambenih proizvodov v prvem polletju letošnjega leta (Ur.l.RS št. 71/2008).
V UREDBI o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur.
l. 140/06), je znesek povračila stroška za prehrano med delom 5,54 EUR za vsak dan, ko je delavec na delu
prisoten 4 ure ali več. Če je delavec na delu prisoten deset ur ali več, se mu za ta dan poleg povračila stroška
za prehrano med delom v višini 5,54 EUR povrne tudi povračilo stroška za prehrano do višine 0,69 EUR za
vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu in tudi to povračilo se ne všteva v
davčno osnovo.
V Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni
dopust je povračilo stroškov prehrane med delom za zasebni sektor določeno na novo. Če prehrana pri
delodajalcu v zasebnem sektorju ni organizirana, je delavec, če je prisoten na delu 4 ure ali več, upravičen do
povračila stroškov za prehrano v denarnem znesku.
V Kolektivni pogodbi o izredni uskladitvi plač za leto 2007, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih
prejemkih za leti 2008 in 2009 je določeno, da v kolikor prehrana pri delodajalcu ni organizirana, je delavec za
polni delovni čas upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom najmanj v višini 3,45 EUR na dan od
vključno julija 2008 dalje in 3,56 EUR na dan od vključno januarja 2009.
Po Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo so delavci upravičeni po 11 urah dela do polnega dodatnega
zneska za prehrano. Delodajalci so praviloma dolžni zagotoviti kvaliteten topli obrok med delom, če pa tega
objektivno ne morejo zagotoviti, so dolžni delavcem povrniti stroške za prehrano v denarnem znesku.
Po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti znaša od novembra 2005 dalje povračilo stroška za prehrano
med delom najmanj 3,34 EUR na dan prisotnosti na delu, če ni zagotovljen topli obrok; za delo 10 ur ali več
pripada dodaten topli obrok, če pa ta ni zagotovljen, pa pripada 0,42 EUR na uro za vsako uro dela nad 8 ur.
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Od avgusta 2007 dalje pa znaša povračilo stroškov prehrane med delom najmanj v višini 3,50 EUR, v primeru,
da delavec dela 10 ur ali več na dan, pa se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj
0,50 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.
Po Kolektivni pogodbi gostinstva in turizma pripada od novembra 2005 dalje povračilo stroška za prehrano
med delom največ do višine Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, to je največ 5,54 EUR na dan prisotnosti na delu.
Po Kolektivni pogodbi za tekstilno dejavnost so delavci upravičeni do denarnega nadomestila za prehrano
med delom, če prehrana pri delodajalcu ni organizirana. V primeru, da delavec dela več kot 8 ur, je upravičen
do povračila sorazmernega dela stroška za prehrano.
Po Kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo so delavci v primeru, da delajo 10 ali več ur, upravičeni do
dodatnega zneska prehrane v višini najmanj 0,67 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.
Po Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva delodajalec zagotavlja delavcem
topli obrok v ustrezni kalorični vrednosti, v nasprotnem primeru so delavci upravičeni do povračila stroškov za
prehrano v denarnem znesku.
Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet je delodajalec praviloma dolžan zagotoviti delavcem topli
obrok med delom. Če tega objektivno ne more zagotoviti, mora delavcem povrniti stroške za prehrano v
denarnem znesku.
Po kolektivni pogodbi lesarstva način zagotovitve prehrane v podjetju po posvetu s sindikatom določi
delodajalec.
Po novi Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije, ki se je začela uporabljati s 1.
majem 2007, je določeno, da se delavcem zagotovi topli obrok v skladu s standardi, če pa ta ni zagotovljen, se
delavcem zagotovi povračilo stroškov za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu.
Po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti je delavec, če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je
delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, upravičen do povračila stroška prehrane.

DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z DELOM ZA APRIL 2008 v EUR
KOLEKTIVNA
POGODBA
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Gradb.
Gost., turizem
Cest. g.
Komunala
Cest. p. p.
Tekstil
Lesna
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Javni sektor
Vladna uredba

JUBILEJNA NAGRADA ZA
10 let
400,76
532,63
532,63
532,63
532,63
532,63
422,82
459,02
348,43
382,54
376,00
426,80
382,46
532,63
359,38
337,73
382,33
532,63
532,63
1 pl. TR
283,48
460,00

April - Maj - Junij - Julij 2008

20 let
601,14
798,94
798,94
798,94
798,94
798,94
634,23
688,53
522,65
573,81
564,00
640,20
764,92
798,94
539,07
506,60
573,50
798,94
798,94
1,5 pl. TR
425,22
689,00

30 let
801,52
1.065,26
1.065,26
1.065,26
1.065,26
1.065,26
845,64
918,04
696,86
665,08
752,00
853,60
1.147,38
1.065,26
718,76
675,46
764,66
1.065,26
1.065,26
2 pl. TR
566,96
919,00

ODPRAVN.
OB UPOKOJ.

2.663,14
3.994,71
3.994,71
3.994,71
3.994,71
3.994,71
3.994,71
2.663,14
3.994,71
3.994,71
2.663,14
3.994,71
2.663,14
2.663,14
2.663,14
2.663,14
2.663,14
2.663,14
3.994,71
2.663,14
3.977,19
3.443,00

SOLIDARNOSTNA POMOČ
ob smrti
delavca
druž. člana
3.994,71
932,10
3.994,71
932,10
3.994,71
932,10
3.994,71
932,10
3.994,71
932,10
3.994,71
932,10
1597,88-2263,67 1331,57-1065,26
3.443,00
3.443,00
1.331,57
798,94
1.331,57
798,94
798,94
399,47
1.331,57
798,94
798,94
532,63
1.065,26
665,79
755,00
378,00
798,94
399,47
798,94
399,47
1.331,57
399,47
1.331,57
1.331,57
798,94
399,47
566,96
566,96
3.443,00
3.443,00
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Vladna uredba:
Cestno g.:
Kovinska ind.:
Vladna uredba

solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki
prizadene delavca - do višine 1.252,00
za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.529,84
za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.057,05
za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00

DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z DELOM ZA MAJ 2008 v EUR
KOLEKTIVNA
POGODBA
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Gradb.
Gost., turizem
Cest. g.
Komunala
Cest. p. p.
Tekstil
Lesna
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Javni sektor
Vladna uredba
Vladna uredba:
Cestno g.:
Kovinska ind.:
Tekstil
Vladna uredba

SOLIDARNOSTNA POMOČ
ob smrti
10 let
20 let
30 let
delavca
druž. člana
400,76
601,14
801,52
2.759,34
4.139,01
965,77
533,99
800,99
1.067,84
4.139,01
4.139,01
965,77
533,99
800,99
1.067,84
4.139,01
4.139,01
965,77
533,99
800,99
1.067,84
4.139,01
4.139,01
965,77
533,99
800,99
1.067,84
4.139,01
4.139,01
965,77
533,99
800,99
1.067,84
4.139,01
4.139,01
965,77
422,82
634,23
845,64
4.139,01
1655,60-2345,44 1103,74-1379,67
459,02
688,53
918,04
2.759,34
3.443,00
3.443,00
348,43
522,65
696,86
4.139,01
1.379,67
827,80
382,54
573,81
665,08
4.139,01
1.379,67
827,80
388,00
582,00
776,00
2.759,34
827,80
413,90
426,80
640,20
853,60
4.139,01
1.379,67
827,80
382,46
764,92
1.147,38
2.759,34
827,80
551,87
533,99
800,99
1.067,84
2.759,34
1.103,74
689,84
359,38
539,07
718,76
2.759,34
755,00
378,00
374,00
561,00
700,00
2.759,34
700,00
350,00
382,33
573,50
764,66
2.759,34
827,80
413,90
533,99
800,99
1.067,84
2.759,34
1.379,67
413,90
533,99
800,99
1.067,84
4.139,01
1.379,67
1.379,67
1 pl. TR
1,5 pl. TR
2 pl. TR
2.759,34
827,80
413,90
283,48
425,22
566,96
4.028,40
566,96
566,96
460,00
689,00
919,00
3.443,00
3.443,00
3.443,00
solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki
prizadene delavca - do višine 1.252,00
za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.529,84
za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.057,05
za 40 let dela delavca oz. za 38 let dela delavke pri zadnjem delodaj. je jub. nagr. 800,00
za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00
JUBILEJNA NAGRADA ZA

ODPRAVN.

OB UPOKOJ.

Na jubilejni slovesnosti ob dveh pergamovih
obletnicah so pevci Moškega pevskega zbora
Grafika pod vodstvom zborovodje Jožeta Jesenovca
zapeli tudi skupaj z gostujočima zboroma »Štinglc«
iz Borovnice in »Jepa – Baško Jezero« iz Koroške

14

April - Maj - Junij - Julij 2008

PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z DELOM ZA JUNIJ 2008 v EUR
KOLEKTIVNA
POGODBA
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Gradb.
Gost., turizem
Cest. g.
Komunala
Cest. p. p.
Tekstil
Lesna
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Javni sektor
Vladna uredba
Vladna uredba:
Cestno g.:
Kovinska ind.:
Tekstil
Vladna uredba

SOLIDARNOSTNA POMOČ
ob smrti
10 let
20 let
30 let
delavca
druž. člana
400,76
601,14
801,52
2.688,78
4.033,17
941,73
537,76
806,63
1.075,51
4.033,17
4.033,17
941,73
537,76
806,63
1.075,51
4.033,17
4.033,17
941,73
537,76
806,63
1.075,51
4.033,17
4.033,17
941,73
537,76
806,63
1.075,51
4.033,17
4.033,17
941,73
537,76
806,63
1.075,51
4.033,17
4.033,17
941,73
450,66
675,99
901,32
4.033,17
1613,27-2285,46 1075,51-1344,39
459,02
688,53
918,04
2.688,78
3.443,00
3.443,00
348,43
522,65
696,86
4.033,17
1.344,39
806,63
382,54
573,81
665,08
4.033,17
1.344,39
806,63
388,00
582,00
776,00
2.688,78
806,63
403,32
426,80
640,20
853,60
4.033,17
1.344,39
806,63
382,46
764,92
1.147,38
2.688,78
806,63
537,76
537,76
806,63
1.075,51
2.688,78
1.075,51
672,20
359,38
539,07
718,76
2.688,78
755,00
378,00
374,00
561,00
700,00
2.688,78
700,00
350,00
382,33
573,50
764,66
2.688,78
806,63
403,32
537,76
806,63
1.075,51
2.688,78
1.344,39
403,32
537,76
806,63
1.075,51
4.033,17
1.344,39
1.344,39
1 pl. TR
1,5 pl. TR
2 pl. TR
2.688,78
866,63
403,32
283,48
425,22
566,96
4.063,26
566,96
566,96
460,00
689,00
919,00
3.443,00
3.443,00
3.443,00
solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki
prizadene delavca - do višine 1.252,00
za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.529,84
za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.126,65
za 40 let dela delavca oz. za 38 let dela delavke pri zadnjem delodaj. je jub. nagr. 800,00
za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00
JUBILEJNA NAGRADA ZA

ODPRAVN.

OB UPOKOJ.

Slika 9

Hišice izpod rok
delavcev in naših
članov Sun Rollerja,
ki je prešel iz
španskega lastništva
v last ADRIE Novo
Mesto
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DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z DELOM ZA JULIJ 2008 v EUR
KOLEKTIVNA
POGODBA
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Gradb.
Gost., turizem
Cest. g.
Komunala
Cest. p. p.
Tekstil
Lesna
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Javni sektor
Vladna uredba
Vladna uredba:
Cestno g.:
Kovinska ind.:
Tekstil
Vladna uredba

SOLIDARNOSTNA POMOČ
ob smrti
10 let
20 let
30 let
delavca
druž. člana
400,76
601,14
801,52
2.711,68
4.067,52
949,09
542,34
813,50
1.084,67
4.067,52
4.067,52
949,09
542,34
813,50
1.084,67
4.067,52
4.067,52
949,09
542,34
813,50
1.084,67
4.067,52
4.067,52
949,09
542,34
813,50
1.084,67
4.067,52
4.067,52
949,09
542,34
813,50
1.084,67
4.067,52
4.067,52
949,09
450,66
675,99
901,32
4.067,52
1627,01-2304,93 1084,67-1355,84
459,02
688,53
918,04
2.711,68
3.443,00
3.443,00
348,43
522,65
696,86
4.067,52
1.355,84
813,50
382,54
573,81
665,08
4.067,52
1.355,84
813,50
388,00
582,00
776,00
2.711,68
813,50
406,75
426,80
640,20
853,60
4.067,52
1.355,84
813,50
382,46
764,92
1.147,38
2.711,68
813,50
542,34
542,34
813,50
1.084,67
2.711,68
1.084,67
677,92
359,38
539,07
718,76
2.711,68
755,00
378,00
374,00
561,00
700,00
2.711,68
700,00
350,00
382,33
573,50
764,66
2.711,68
813,50
406,75
542,34
813,50
1.084,67
2.711,68
1.355,84
406,75
542,34
813,50
1.084,67
4.067,52
1.355,84
1.355,84
1 pl. TR
1,5 pl. TR
2 pl. TR
2.711,68
813,50
406,75
283,48
425,22
566,96
4.080,60
566,96
566,96
460,00
689,00
919,00
3.443,00
3.443,00
3.443,00
solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki
prizadene delavca - do višine 1.252,00
za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.529,84
za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.126,65
za 40 let dela delavca oz. za 38 let dela delavke pri zadnjem delodaj. je jub. nagr. 800,00
za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00
JUBILEJNA NAGRADA ZA

ODPRAVN.

OB UPOKOJ.

JUBILEJNE NAGRADE se izplačujejo za doseženo delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, razen v dejavnosti
gostinstva in turizma, kjer se jubilejne nagrade izplačujejo za doseženo skupno delovno dobo, pravna podlaga za
izplačilo jubilejne nagrade pa je tisti znesek, ki je za delavca ugodnejši ( znesek po SKPgd v primerjavi z zneskom
po KP dejavnosti); in v podjetjih kovinske industrije, kjer se izplačujejo za skupno delovno dobo ALI za del. dobo pri
zadnjem delodajalcu, delavec pa je upravičen le do ene jubilejne nagrade za posamezno obdobje in sicer do tiste,
za katero najprej izpolni pogoj. Za tiste delavce, ki v kovinski industriji sklepajo pogodbo o zaposlitvi od 1.1. 2006
dalje, velja le določilo za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu.
V dejavnosti drobnega gospodarstva se izplača jubilejna nagrada tudi za 30 let skupne delovne dobe. Po Kolektivni
pogodbi med delavci in zasebnimi delodajalci se izplača jubilejna nagrada za 30 let skupne delovne dobe, če je
delavec pri zadnjem delodajalcu zaposlen brez prekinitve najmanj zadnjih 5 let.
Za javni sektor je podlaga za izplačilo Kolektivna pogodba za negospodarstvo, Sklep IS Sk.RS (Ur. l. št. 22/91,
66/94, 26/2000), ZPSDP (Zak. o višini povračil v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov)in Zakon o državni
upravi (Ur. l. 24/05) in za zaposlene v državni upravi Ur. l. RS št. 79/06, 71/2008.
Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po izpolnitvi pogoja.
ODPRAVNINO OB UPOKOJITVI je družba ali zavod dolžen delavcu izplačati ob izplačilu zadnje plače.
Po Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. št. 42/02) in v večini dejavnosti je delavec upravičen do odpravnine
v višini SVOJIH DVEH POVPREČNIH PLAČ, če je to zanj ugodneje, razen v časop.inf.-revij.-zal.-knjig., grafični,
kemijski dej.,kovinski industriji, dej gost. in turizma, pri zasebnikih in v javnem sektorju, ko je upravičen do višine
zneska TREH SVOJIH POVPREČNIH PLAČ v zadnjih treh mesecih, če je to zanj ugodneje. Po Kolektivni
pogodbi gradbeništva (Ur. l. RS 100/05) ima od novembra 2005 dalje delavec pravico do najmanj 2.503,76 EUR
odpravnine.
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Po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti ima delavec pravico do odpravnine v višini treh povprečnih svojih
mesečnih plač za pretekle 3 mesece, če je to zanj ugodneje, vendar največ do višine Vladne uredbe.
Delavec, kateremu je podjetje dokupilo pokojninsko dobo, je upravičen samo do razlike odpravnine, če je bil znesek
dokupa nižji od zneska odpravnine.
SOLIDARNOSTNE POMOČI so za primere, določene v kolektivnih pogodbah, obveznost delodajalca.
Po Kolektivni pogodbi gradbeništva (Ur. l. RS št. 100/05) od novembra 2005 dalje lahko delodajalec poleg
solidarnostnih pomoči v primeru smrti delavca ali v primeru smrti delavčevega ožjega družinskega člana na predlog
sindikata odobri enkratno solidarnostno pomoč tudi v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni nad 6 mesecev do
višine 625,94 EUR in v primeru elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca do višine 1.251,88 EUR.
Po večini kolektivnih pogodb pripada solidarnostna pomoč v primeru smrti ožjega družinskega člana, če je delavec
družinskega člana vzdrževal.
Za dodatne namene solidarnostnih pomoči se lahko delodajalec in sindikat dogovorita za vsak primer posebej.
Po Kolektivni pogodbi kovinske industrije (Ur.l. RS št. 108/05) je višina solidarnostne pomoči ob smrti delavca
odvisna od dolžine delovne dobe pri zadnjem delodajalcu in sicer do 10 let (120%) in več kot 10 let (170%); prav
tako je od enakega kriterija odvisna višina solidarnostne pomoči ob smrti ožjega družinskega člana 80%, 100%),
višina solidarnostne pomoči za nastanek težje invalidnosti (80%, 100%) in višina v primeru elementarne nesreče
ali požara, ki prizadene delavca 80%, 100%). O višini solidarnostne pomoči v primeru daljše bolezni nad 3 mesece
enkrat letno se dogovorita sindikat in delodajalec glede na okoliščine posameznega primera.
Osnova za izračun višine solidarnostne pomoči je povprečna plača pri delodajalcu ali povprečna plača RS, če je to
za delavca ugodneje.
Po Kolektivni pogodbi tekstilne dejavnosti je delavec upravičen do solidarnostne pomoči poleg primerov ob smrti
delavca ali ožjega družinskega člana tudi v primeru naravne nesreče, požara, poplave, ki je prizadela delavca in
njegovo družino in sicer v višini najmanj tretjine povprečne mesečne plače zaposlenih v družbi v preteklem letu. V
primeru, da je naravna nesreča prizadela tudi družbo, družba oz. podjetje ni dolžno izplačati solidarnostne pomoči
delavcu.
V enaki višini se lahko izplača solidarnostna pomoč v primeru neprekinjene odsotnosti z dela zaradi bolezni najmanj
pet mesecev in pod pogojem, da se je delavcu zaradi bistveno povečanih stroškov zdravljenja poslabšalo gmotno
stanje; v tem primeru delodajalcu predlaga izplačilo solidarnostne pomoči sindikat, katerega član je delavec.
Po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti so v primeru smrti delavca do solidarnostne pomoči upravičeni le
ožji družinski člani, ki jih je bil delavec dolžan preživljati (zakonec, zunajzakonski partner, otroci - tudi izvenzakonski,
posvojenci).
Izplačila zneskov jubilejnih nagrad, odpravnin ob odhodu
v pokoj in solidarnostnih pomoči, določenih za primere
v Vladni uredbi in za primere, določene v kolektivnih
pogodbah in s Pravilniki o dodeljevanju solidarnostnih
pomoči sindikatov dejavnosti, se do višine, ki jih določa
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. list RS
št. 140/06) – Vladna uredba, prejemnikom ne vštevajo
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja,
delodajalcem pa se v celoti priznajo kot odhodek. Za vsa
izplačila nad zneski, ki jih določa Vladna uredba, pa je po
spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (Ur.
list RS št. 3/98) treba obračunati prejemniku prispevke in
na podlagi Zakona o dohodnini (Ur.l.RS št. 59/06) davek,
za pravne osebe pa so v celotni obračunani in izplačani
višini priznani kot odhodek.
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PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Delavcem pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v skladu z določili kolektivnih pogodb.
Kolektivna pogodba

Višina povračila

Časopisno informat.,revij.,založniška in knjig. dej.
Grafična dejavnost
Kovinska industrija
Cestni potniški promet
Cestno gospodarstvo
Gradbene dejavnosti
Komunala
Gostinstvo in turizem
Trgovina
Lesarstvo
Kemija
Tekstil
Drobno gospodarstvo
Delavci pri zasebnikih
Varovanje
KP
Negospodarstvo, Javni sektor

100 % stroškov javnega prevoza
najmanj 70 % stroškov javnega prevoza
najmanj 80% cene javnega prevoza
višina najnižje cene vozovnice javnega prevoza
100 % stroškov javnega prevoza
*100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza
80 % najcenejšega javnega prevoza
100 % stroškov javnega prevoza
najmanj 70% stroškov javnega prevoza
najmanj 60% najcenejšega prevoza
najmanj 60% stroškov javnega prevoza
najmanj 60% cene najcenejšega prevoza
100 % najbolj ekonomičnega prevoza
100 % javnega prevoza
najmanj 70 % stroškov javnega prevoza
najmanj 60 % cene najcenejšega javnega prevoza
100 % stroškov javnega prevoza
100 % stroškov javnega prevoza, če je mesto opravljanja
dela vsaj 1 km oddaljeno od delojemalčevega običajnega
prebivališča

Vladna uredba

Kolektivne pogodbe, ki niso navedene, upoštevajo višino povračila po določbi Kolektivne pogodbe o usklajevanju
plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (KP), od avgusta 2008 dalje pa višino po določbi
KPPI.
Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se po Uredbi (Ur.l.št. 140/06) lahko povrne 0,15 EUR za vsak
prevoženi kilometer
* PO Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Ur. l. RS št. 100/05) je delavec upravičen do povračila stroškov
prevoza na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu od kraja prebivališča do kraja opravljanja dela, če je to
oddaljeno najmanj 1 km od delavčevega običajnega prebivališča. Kraj prebivališča in običajno prebivališče se določi
v pogodbi o zaposlitvi oziroma v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo. Če delodajalec organizira in zagotovi prevoz na delo v celoti ali samo delno od
sedeža delodajalca do kraja in mesta opravljanja dela, ni dolžan plačati povračila stroškov za prevoz delavcu za tisti
del prevoza, ki ga zagotovi in organizira delodajalec.
Po Kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine pripada delavcu v primeru, ko ni možnosti javnega prevoza, povračilo
stroškov najmanj v višini 0,125 EUR za vsak polni kilometer poti in največ do višine neobdavčenega zneska.
Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet (Ur. l. RS št. 6/07) pripada delavcu povračilo stroškov za prevoz na
delo in z dela enkrat na dan za dan prisotnosti na delu za vsak polni kilometer, če je razdalja od bivališča do sedeža
podjetja večja od treh kilometrov. Voznemu osebju se zagotavlja povračilo stroškov prevoza z lasnim prevoznim
sredstvom v višini najmanj 10% cene neosvinčenega bencina do mesta, kjer parkira avtobus.
V primeru, da delodajalec organizira prevoz na delo, delavec ni upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo.
Po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno do dveh
kilometrov od mesta opravljanja dela, ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje
te oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava. Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,15 Eur
na prevoženi kilometer z osebnim vozilom. V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim
sredstvom) pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,15 Eur za prevoženi kilometer.
Po kolektivni pogodbi za tekstil je, kjer ni možen javni prevoz na delo in z dela, od 1. avgusta 2008 dalje delavec
upravičen do povračila stroškov prevoza v višini najmanj 0,12 EUR za vsak prevoženi kilometer.
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POVRAČILA STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA
Delavci so upravičeni do povračila stroškov za službena potovanja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če
potujejo na podlagi potnega naloga za službeno potovanje, dokumentiranim z računi. Iz potnega naloga mora
biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto stroška.
Povračilo stroškov za službeno potovanje zajema:

DNEVNICE za službena potovanja v domovini

−
−
−
−

dnevnico kot povračilo stroškov prehrane
povračilo stroškov prevoza
povračilo stroškov za prenočevanje
povračilo drugih stroškov

(Ur.l. 76/06)
(Ur.l. 142/04,7,60/05) (Ur. l. 19, 67/08)
Po kolektivni
Po zakonu za
pogodbi za zasebni Po vladni uredbi negospodarstvo
sektor
EUR
EUR
EUR

− Cela dnevnica – nad 12 ur do vklj. 24 ur odsotnosti

15,02

15,02

20,97

*21,39

− Polovična dnevnica – nad 8 do 12 ur odsotnosti

7,51

7,51

10,47

*10,68

− Znižana dnevnica – od 6 do 8 ur odsotnosti

5,26

5,26

7,30

*7,45

Od 26. februarja 2008 dalje so dnevnice za službena potovanja v državi za negospodarstvo višje, s 1. julijem
2008 pa so se ponovno povečale - vrednosti so navedene z * v drugem stolpcu tabele.
Vladna uredba določa, da, če je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in
se delojemalec vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne
všteva povračilo stroškov prehrane med delom do višine 5,54 EUR za vsak dan, ko je delavec na delu prisoten
štiri ali več ur.
Dnevnica in povračilo stroška za prehrano se med seboj izključujeta.
Stroški prenočevanja se ne vštevajo v davčno osnovo, če so dokumentirani s potnim nalogom in računi. Če
stroški prenočevanja vključujejo tudi zajtrk, se znesek dnevnice zmanjša v skladu z Vladno uredbo.
Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju v primeru, ko delojemalec uporablja lastno prevozno
sredstvo, se ne všteva v davčno osnovo do višine 0,29 EUR za prevoženi kilometer, po kolektivnih pogodbah
pa je povračilo teh stroškov določeno po stari uredbi v višini 30% cene neosvinčenega motornega bencina 95
oktanov.
Povračila stroškov za službena potovanja v tujino se obračunavajo v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za
službena potovanja v tujino (Ur.l.RS št. 38, 93/94, 24/96, 96/00, 35, 86/02, 66, 73/04, 16/07).
Tako, kot pri vseh stroških v zvezi z delom, so tudi povračila stroškov za službena potovanja do višine, določene
po Vladni uredbi, neobdavčena in zanje se ne plačujejo prispevki za socialno varnost.
V negospodarstvu se dnevnice za službena potovanja v domovini obračunavajo po Zakonu o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov –ZPSDP (Ur. list RS št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05,
71/06, 62/07-ugot. sklep) in po 8. točki 42 člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji – KPnd (Ur. list RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94-ZRPJZ, 27/94-aneks, 59/94-aneks, 80/94-aneks,
64/95-aneks, 37/97-aneks, 87/97-ZPSDP in ZURD98, 3/98, 9/98-ZDMPNU-A in ZPSDP-A, 39/99-ZMPURP in
aneks, 40/99-popr., 67/00-razlaga, 81/00-razlaga, 23/01-razlaga, 43/01-razlaga, 99/01 aneks, 19/02-razlaga,
8/03, 73/03-aneks, 77/04-sklep, 81/04-ugot. sklep, 61/05, 115/05 in 43/06 ZKoIP, v zvezi z 31. čl. Zakona o
spremembah in dopolnitvah ZSPJS-Ur.l. RS št. 57/07); ker so zneski višji od tistih, ki jih določa Vladna uredba,
se za razliko plačajo prispevki in davek.
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DRUGI STROŠKI IZ DELA ZA APRIL, MAJ, JUNIJ IN JULIJ 2008
NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE regres v nelikvidnih podjetjih izplača najkasneje do

se upravičencu ne všteva v davčno osnovo do višine
334 EUR, če opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo
družino, ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih
obveznosti prebiva ločeno od svoje družine. Družina
je po določilih Vladne uredbe življenjska skupnost
staršev in otrok, določena s predpisi o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, pri čemer se šteje, da ta skupnost
obstaja le do otrokovega osemnajstega leta starosti
oziroma največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta
starosti, če se otrok redno šola. Ne glede na prejšnji
stavek je družina po tej določbi tudi življenjska skupnost
zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev.
Nadomestilo za ločeno življenje iz 9. člena ZPSDP in
iz 7. točke 42. člena KPnd znaša za negospodarstvo
(Ur.l.RS 62/07, 19/08, 67/08)):
- za povračilo stroškov prehrane 162,86 EUR, od
26. 4. 2008 dalje 168,40 EUR, od 1. julija 2008
dalje 171,77 EUR
- za povračilo stroškov stanovanja 133,25 EUR, od
26. 4. 2008 dalje 237,78 EUR, od 1. julija 2008
dalje 140,54 EUR

TERENSKI DODATEK je povračilo stroškov za
delo na terenu in se ne všteva v davčno osnovo do
višine po Vladni uredbi, če je izplačan delavcu, ki
najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven
kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja
sedeža delodajalca in ima zagotovljeno prehrano in
prenočevanje. Ne glede na to se terenski dodatek do
višine 3,13 EUR na dan ne všteva v davčno osnovo
dohodka iz delovnega razmerja, če je pod pogoji,
določenimi v kolektivni pogodbi, izplačan delojemalcu,
ki najmanj dve izmeni zaporedoma dela izven kraja
svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža
delodajalca.
TERENSKI DODATEK je po:
Vladni uredbi 3,13 EUR
zakonu za negospodarstvo 4,40 EUR (Ur.l.RS št.
24/08), od 1. julija 2008 dalje pa 4,49 EUR (Ur.l.RS
št. 71/2008)

REGRES ZA LETNI DOPUST
Regres za leto 2008 v zasebnem sektorju je določen
v Kolektivni pogodbi o izredni uskladitvi plač za leto
2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov
v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti
2008 in 2009 (Ur.l. št. 62/08); regres znaša najmanj
665 EUR, zgornja meja regresa ni določena. Za
podjetja z izgubo v preteklem poslovnem letu znaša
regres najmanj v višini zakonsko določene minimalne
plače na dan izplačila regresa, kar znaša trenutno
589,19 EUR. Regres se izplačuje v denarni obliki
do konca junija tekočega leta; izjemoma se lahko
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1. novembra tekočega leta, če je tako opredeljeno v
kolektivni pogodbi dejavnosti.

Za regres je po Zakonu o dohodnini treba plačati
davek, prispevki za socialno varnost pa se od
regresa ne plačujejo do višine 70% povprečne
plače RS, kot to določa Zakon o prispevkih za
socialno varnost.
Regres za letni dopust v javnem sektorju za javne
uslužbence, za katere velja Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju (Ur.l.RS št. 95/07, 17/08), znaša za
leto 2008 672,00 EUR ( Ur. list RS št. 38/2008 ) in se
izplača pri plači za mesec april 2008.
Po Kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo
znaša regres najmanj 668 EUR.
Regres v dejavnosti gradbeništva znaša najmanj
750 EUR oziroma v višini zakonsko določene
minimalne plače v podjetjih z izgubo v preteklem
poslovnem letu.
Regres v dejavnosti trgovine znaša za leto 2007
najmanj 625,94 EUR, od tega mora delodajalec
izplačati v denarju najmanj 333,83 EUR. V primeru
izplačila dela regresa v nedenarni obliki je delodajalec
ta del regresa dolžan zagotoviti v obliki, ki jo delavec
potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih
potreb in mora biti po vrednosti enakovredna denarni
obliki.
V primeru, da ima delodajalec v preteklem letu izgubo
in izvaja sanacijski program in bi izplačilo regresa v
dogovorjeni višini ogrozilo obstoj delodajalca in izgubo
zaposlitve delavcev, se sindikat in delodajalec lahko
dogovorita o drugačni višini regresa in skleneta o tem
dogovor v pisni obliki.
Najnižji polni regres v kovinski industriji za leto 2008
znaša 700 EUR.
Regres za letni dopust v tekstilni dejavnosti znaša
za leto 2007 najmanj 650 EUR, v podjetjih z izgubo
v preteklem poslovnem letu pa najmanj 590,00 EUR.
Regres se lahko izplača v dveh ali več delih, če se
tako dogovorita delodajalec in sindikat pri delodajalcu.
Če so rezultati poslovanja ugodni, se delodajalec in
sindikat lahko dogovorita za izplačilo višjega regresa
od 650 EUR.
V kemični in gumarski industriji znaša regres za
letni dopust za leto 2008 najmanj 665 EUR.
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V kolektivnih pog. grafične, časopisno-inform.,
revijalne, založniške, knjigotr. dejavnosti je višina
regresa določena na 70% zadnjega znanega podatka
povprečne plače RS, torej znaša v teh dejavnostih
najnižji regres za april 2008 928,01 EUR , za maj
2008 947,01 EUR, za junij 2008 948,10 EUR in za
julij 2008 952,14 EUR.
V kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti je določeno, da se regres
vsako leto poveča za rast življenjskih stroškov. Za leto
2008 znaša regres 657,9936 EUR.
Regres v dejavnosti gostinstva in turizma znaša
za leto 2008 najmanj 700 EUR, v podjetjih, ki so
poslovala z izgubo v preteklem poslovnem letu pa
pripada delavcem regres v znesku najmanj 620 EUR.
Regres za letni dopust v k komunalnih dejavnostih
za leto 2008 znaša 750 EUR.
V Kolektivni pogodbi lesarstva je regres določen
najmanj v višini minimalne plače, v podjetjih pa se
lahko dogovori za višje zneske.
Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
znaša regres 650,00 EUR, v podjetjih z izgubo v
preteklem poslovnem letu pa 540,00 EUR.
Osnove za določanje prejemkov iz delovnega razmerja
so določene z zakoni, v KP in kolektivnih pogodbah
dejavnosti.
Na podlagi Zakona o začasni določitvi osnove za
določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega
razmerja (Ur. list RS 19/97) so se osnove za določanje
plač in drugih prejemkov uskladile za mesec januar
2008; tako znaša neto osnova za izplačilo teh
prejemkov 566,96 EUR, bruto osnova za te pa znaša
806,14 EUR. (Ur. list RS 23/08).
Povprečna mesečna bruto plača v RS za februar 2008
znaša 1.325,73 EUR (Ur. l. RS št.45/08), za marec
2008 znaša 1.352,87 EUR (Ur.l. RS št. 53/08), za april
2008 znaša 1.354,42 EUR (Ur.l. RS št. 67/08), za maj
2008 znaša 1.360,20 EUR (Ur.l.RS št. 79/2008).
Povprečna mesečna bruto plača v RS za obdobje
december 2007-februar 2008 znaša 1.331,57 EUR
(Ur.l. RS št. 45/08), za obdobje januar-marec 2008
znaša 1.334,98 EUR (Ur.l.RS št. 53/08), za obdobje
februar-april 2008 znaša 1.344,39 EUR (Ur. l. RS št.
67/08), za obdobje marec-maj 2008 znaša 1.355,84
EUR (Ur.l. RS št. 79/2008).
Do višine zneskov povračil stroškov v zvezi z delom,
ki so določeni v Uredbi o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo
v davčno osnovo (Ur. list RS št 140/2006, 76/2008),
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se ti prejemki delavcem ne vštevajo v osnovo za
davek - dohodnino in se od njih ne odvajajo prispevki
za socialno varnost. V kolikor so povračila stroškov v
zvezi z delom izplačana nad zneskom, ki ga določa
za posamezne vrste stroškov Vladna uredba, se
mora od zneska razlike prejemniku obračunati davek
in tudi prispevke za socialno varnost, kot to določata
Zakon o dohodnini (Ur.list RS št. 59/2006) in Zakon
o prispevkih za socialno varnost (Ur. list RS št.
5/96, 34/96, 18/96, 3/98, 7/98,.81/00, 97/01). Višine
zneskov, ki jih za povračila stroškov v zvezi z delom
določa Vladna uredba, NISO PRAVICA, ki naj bi šla
zaposlenim, pač pa so to le višine zneskov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo. PRAVICE za posamezna
povračila stroškov iz dela so določene v zakonih in
kolektivnih pogodbah.
Naslov Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo, se na osnovi Uredbe o spremembah le te
od avgusta 2008 dalje imenuje UREDBA O DAVČNI
OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH
DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA (Ur.l.RS.
št. 76/2008).
Zaradi spremenjene davčne obravnave dohodkov iz
delovnega razmerja, ki je bila določena z Zakonom o
davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS št. 117/06
– v nadaljevanju ZDDPO-2), povračila stroškov v
zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine ob
upokojitvi, solidarnostne pomoči, plačila vajencem,
regres za letni dopust) za pravne osebe od 1. 1. 2007
dalje niso več omejena v višini kot priznani odhodki,
temveč se priznajo kot odhodek v obračunanem
znesku. Iz tega razloga se Vladna uredba za pravne
osebe ne uporablja več za določanje višine davčno
priznanih odhodkov, ker so vsi odhodki iz delovnega
razmerja v celotnem obračunanem in izplačanem
znesku priznani odhodki

pergam

KONFEDERACIJA SINDIKATOV
S L O V E N I J E
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V PAPIRNI DEJAVNOSTI DOGOVORJENO POVEČANJE PLAČ Z
AVGUSTOM
Po težavnih pogajanjih sta pogajalski skupini delodajalcev papirne in papirno-predelovalne dejavnosti in sindikata
PERGAM uskladili stališča glede povečanja plač z avgustom letos v papirni in papirno-predelovalni dejavnosti.
Tako bodo avgustovske izhodiščne in osnovne plače delavcev v tej dejavnosti večje za 4,2%. V primeru, da
bo povprečna letna inflacija v obdobju januar-december 2008 v primerjavi z obdobjem januar-december 2007
presegla 5,1%, se bodo izhodiščne in osnovne plače delavcev za januar 2009 dodatno povečale za razliko med
5,1% in dejansko povprečno letno inflacijo.
Določeno je tudi, da znesek regresa za letni dopust za leto 2009 ne more biti nižji od 686 EUR.
Aneks z novimi vrednostmi je v postopku registracije in objave v Uradnem listu RS, mi pa ga objavljamo v
celoti.

ANEKS št. 6
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in
papirno predelovalne dejavnosti
(Uradni list RS št. 101/04, 126/04, 79/05, 91/06, 10/07, 86/07 in 16/08)
1. člen
V prvi točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se dodata
nov 11. in 12. odstavek, ki se glasita:
(11) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v 10. odstavku te točke, se meseca avgusta
2008 povečajo za 4,2 %.
(12) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih
naslednje:
Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Relativno razmerje

Enostavna dela
Manj zahtevna dela
Srednje zahtevna dela
Zahtevna dela
Bolj zahtevna dela
Zelo zahtevna dela
Visoko zahtevna dela
Najbolj zahtevna dela
Izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela

1,0000
1,1349
1,2701
1,4051
1,6422
2,1251
2,5115
3,1877
3,6707

Izhodiščne plače v
EUR
417,59
473,92
530,37
586,76
685,77
887,42
1.048,78
1.331,15
1.532,85

in veljajo od meseca avgusta 2008 dalje.
2. člen
V 2. točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se doda nov
8. odstavek, ki se glasi:
(8) Osnovne plače delavcev iz 7. odstavka 2. točke te tarifne priloge, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač
po posameznih tarifnih razredih, se z mesecem
avgustom 2008 povečajo za 4,2 % in se izplačujejo od meseca avgusta 2008 dalje.

22

April - Maj - Junij - Julij 2008

PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

3. člen
V točki 2a) tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne , papirne in papirno predelovalne dejavnosti se doda
nov 3. odstavek, ki se glasi:
(3) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar-december 2008 v primerjavi z obdobjem januar-december
2007 presegla 5,1%, se izhodiščne plače iz 12. odstavka 1. točke in osnovne plače delavcev iz 8. odstavka
2. točke te tarifne priloge za januar 2009 dodatno povečajo za razliko med 5,1% in dejansko povprečno letno
inflacijo.
4. člen
V točki 6 tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne , papirne in papirno predelovalne dejavnosti se doda nov
3. odstavek, ki se glasi :
(3) Regres za letni dopust za leto 2009, določen na podlagi 2. odstavka te točke, ne more biti nižji od višine
regresa za letni dopust za leto 2009, ki je določena v 2. odstavku 21. člena Kolektivne pogodbe o izredni
uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih
prejemkih za leti 2008 in 2009 in znaša 686 EUR (KPPI, Ur. l. št. 62/2008).
5. člen
2. odstavek 7. točke tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne , papirne in papirno predelovalne dejavnosti
se spremeni tako, da se v celoti glasi :
(2) Znesek povračila stroškov prehrane med delom za polni delovni čas znaša 3,69 EUR na dan za dan
prisotnosti na delu in se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov.
6. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi celulozne , papirne in papirno predelovalne dejavnosti
ostanejo nespremenjene.
7. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta
2008.
Ljubljana, 22. julij. 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za papirno in
papirno predelovalno industrijo
Predsednik UO
dr. Andro Ocvirk

Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. ek.

Združenje delodajalcev Slovenije
Generalni sekretar
Jože Smole

Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
Predsednik
Stane Ravnikar
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GRAFIČARJI V PRIPRAVAH NA RESNE SINDIKALNE AKTIVNOSTI
Pogajanja o novi tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za
grafično dejavnost so v celoti zastala.
Delodajalci načrtno zavlačujejo s pogajanji, saj smo se
doslej člani pogajalskih skupin srečali le dvakrat, čeprav
je bila pobuda z naše strani poslana že pred tremi meseci.
Delodajalci zaposlenim niso pripravljeni povečati plač niti
za EURO. Pri tem se sklicujejo na slab položaj podjetij in
meneč, da ljudje ne živijo z dosedanjimi plačami slabo.
Delodajalci so doslej na pogajanjih predlagali :
- da se plače v letošnjem letu sploh nič ne dvignejo
(prvi predlog)
- da se plače avgusta letos dvignejo samo za 2,9 %,
kar ni niti polovica inflacije
- da se regres za letni dopust radikalno zmanjša
(na najnižji nivo po KPPI – 686 EUR v letu 2009)
Glede na načrtno zavlačevanje, skrajno podcenjujoč
odnos do zaposlenih (zaposleni naj po mnenju
delodajalcev ne bi bili pripravljeni zaostriti sindikalnih
aktivnosti in stavk, ker jim ne gre slabo), predlaganju
samo 2,9 % dviga plač in radikalnemu znižanju regresa
za letni dopust, obstoja resna nevarnost, da ne pride do
dogovora o povečanju plač v letošnjem letu.
Vodstvo KSS PERGAM in Sindikata grafične dejavnosti
Slovenije ocenjujeta, da brez jasnih stališč sindikatov
podjetij in zaostritve sindikalnih aktivnosti, o čemer se
morajo izjasniti tako člani, kot organi sindikatov podjetij,
ni realnih možnosti za dvig plač v letošnjem letu. To
pa bi povzročilo bistveno poslabšanje socialnega
in materialnega položaja zaposlenih ob dejstvu, da
so doseženi rezultati v grafični dejavnosti, merjeni s
produktivnostjo dela, nadpovprečni in ob dejstvu, da so
plače v grafični dejavnosti slabše kot je povprečje v RS.
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije je ob podpori
vodstva KSS PERGAM pozval izvršne odbore sindikata,
da se na podlagi volje članstva izjasnijo o nadaljnjih
sindikalnih aktivnostih, vključno z zaostrovanjem in
pritiski. V kolikor v avgustu 2008 ne bo sklenjena nova
Tarifna priloga in zagotovljen dvig plač, vodstvo Sindikata
grafikov in KSS PERGAM ne izključujeta tudi možnosti
za začetek priprav na stavko v grafični dejavnosti.

inflacije, načrtovane v letošnjem letu. Takšno ravnanje
delodajalcev pomeni občutno zmanjšanje realnih plač
zaposlenih v grafični dejavnosti.
2. Direktorje oziroma predsednike uprav družb
grafične dejavnosti naj izvršni odbori sindikata takoj
obvestijo, da so se zaradi arogance in podcenjevanja
zaposlenih v grafični dejavnosti v Sindikatu grafične
dejavnosti in v okviru KSS PERGAM začele priprave za
odločno zaostritev sindikalnih aktivnosti.
3. V avgustu 2008 bosta predsedstvo Sindikata
grafikov Slovenije in Predsedstvo KSS PERGAM sklicala
novinarsko konferenco in javno obvestila članstvo in
slovensko javnost o aroganci delodajalcev, ki imajo
denar za vse drugo, samo za plače zaposlenih ne, ter o
pripravah za zaostritev sindikalnih aktivnosti.
Predsedstvo Sindikata grafične dejavnosti Slovenije je
ob podpori vodstva in organov KSS PERGAM sprejelo
sklep, da se začnejo resne priprave za organiziranje
stavke, ki pa ne bo le opozorilne narave in bo izvedena,
če v avgustu ne bodo končana pogajanja za dvig plač
vseh zaposlenih v grafični dejavnosti. Ob tem je potrebno
pripomniti, da cilj sindikata ni stavka, pač pa je le skrajno
sredstvo za dosego cilja.
Brez zaostrovanja sindikalnih aktivnosti bodo
zaposleni v grafiki očitno ostali brez pomembnega
dela regresa in brez dviga plač v letošnjem letu.

Papirničarji na pogajanjih

O tej problematiki je razpravljalo Predsedstvo Sindikata
grafikov Slovenije ob prisotnosti vodstva KSS PERGAM
na svoji seji 28. julija 2008. Zaradi zaostrovanja razmer v
grafični dejavnosti, ker delodajalci niso pripravljeni dvigniti
plač v letošnjem letu in ker zahtevajo znižanje regresa
za letni dopust, so bili sprejeti naslednji SKLEPI:
1. Zaposlene v grafični dejavnosti in člane
PERGAMA je potrebno seznaniti o ravnanju
delodajalcev oziroma direktorjev v pogajanjih o
spremembah panožne kolektivne pogodbe, ki
zavlačujejo s pogajanji o dvigu plač v letošnjem
letu, zahtevajo radikalno znižanje regresa ( tudi za
250 EUR ) in predlagajo dvig plač le za eno tretjino
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KAKO KAŽE S POGAJANJI V ČIZK IN CESTNEM GOSPODARSTVU ?
Pogajalci za časopisno-informativno, založniško in
knjigotrško dejavnost so se sestali dvakrat in skušali
zbližati stališča glede zahtev za povečanje plač v
letošnjem letu. Doslej jim to še ni uspelo, pogajanja
pa se bodo nadaljevala 25. avgusta 2008.
Pogajalski skupini za povečanje plač v dejavnosti
cestnega gospodarstva sta doslej imeli le eno

pogajalsko sejo, na kateri so delodajalci predlagali,
da sindikat svoje zahteve dodatno pisno obrazloži in
jih predloži njihovi pogajalski skupini. Čeprav so bile
zahteve sindikata delodajalcem že s predlogom za
pogajanja pisno posredovane, jih je sindikat dopolnil in
posredoval pogajalski skupini delodajalcev. Pogajanja
se bodo nadaljevala po dopustih.

VSEBINA NOVE KPPI
30. maja 2008 so predstavniki delodajalcev in
sindikatov po dolgotrajnih pogajanjih le podpisali
sklenjeno Kolektivno pogodbo o izredni uskladitvi plač
za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu
stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih
za leti 2008 in 2009 - KPPI.
Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem
sektorju, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in
za katere ni sklenjena kolektivna pogodba dejavnosti.
Za leto 2007 in za leto 2008 se za delodajalce
določbe te kolektivne pogodbe uporabljajo le glede
tistih pravic in obveznosti, ki jih kolektivne pogodbe
dejavnosti samostojno ne urejajo. Za leto 2009 pa se,
če posamezna pravica ali obveznost iz te kolektivne
pogodbe v kolektivni pogodbi dejavnosti ni urejena,
za ureditev posamezne pravice ali obveznosti pri
delodajalcih ta kolektivna pogodba uporabi, če je v
kolektivni pogodbi dejavnosti tako določeno.
Po tej kolektivni pogodbi se osnovne plače delavcev,
za katere ta pogodba zgoraj citirano velja, za maj
2008 povečajo za razliko med 5,2 % in realiziranim
povečanjem plač za leto 2007. Realizirano povečanje
plač za leto 2007 pa se ugotovi tako, da se izračuna
odstotek rasti povprečne mesečne plače zaposlenih
po kolektivnih pogodbah za leto 2007 pri delodajalcu
glede na povprečne mesečne plače zaposlenih po
kolektivnih pogodbah pri delodajalcu za leto 2006.
Pri tem se ne upošteva del plač iz naslova poslovne
uspešnosti. Če so delodajalci osnovne plače za
obdobje januar 2008 - april 2008 že povečali iz naslova
nepričakovane visoke inflacije v letu 2007, se odstotek
povečanja osnovnih plač upošteva pri realiziranem
povečanju plač.
Ker se plače povečajo po KPPI za maj 2008, pripada
delavcem poračun razlike plače od januarja do
vključno aprila 2008 do izračunanega odstotka in se
izračunani znesek razlike plače enkratno izplača pri
plači za mesec maj 2008.
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Izhodiščne in najnižje osnovne plače se po KPPI za
avgust 2008 povečajo za 3,9 %, za avgust 2009 pa
za 2,3 %. V primeru, da bo povprečna letna inflacija v
obdobju januar-december 2008 v primerjavi z enakim
obdobjem leta 2007 presegla 4,55 %, se izhodiščne
in najnižje osnovne plače za januar 2009 dodatno
povečajo za razliko med 4,55 % in dejansko povprečno
letno inflacijo. V primeru, da bo povprečna letna inflacija
v obdobju januar-december 2009 v primerjavi z enakim
obdobjem leta 2008 presegla 2,7 %, se izhodiščne
in najnižje osnovne plače po tej KP za januar 2010
dodatno povečajo za razliko med 2,7 % in dejansko
povprečno letno inflacijo.
Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se na področju
plač lahko najdlje za 6 mesecev pisno dogovorita za
nižje standarde, kot jih določa KPPI, če tak ukrep
prispeva k ohranitvi delovnih mest. Ta ukrep se lahko
na osnovi skupnega dogovora časovno podaljša.
Pomembna je določba, ki govori, da se delodajalci
in sindikati v kolektivni pogodbi dejavnosti lahko
dogovorijo o delu dviga plač iz naslova produktivnosti.
V kolikor je v dejavnosti izkazana pozitivna rast dodane
vrednosti na zaposlenega, so podjetja v dejavnosti
dolžna glede na podatke iz izkaza poslovnega izida
preveriti možnosti povečanja plač iz naslova povečane
produktivnosti dela v preteklem letu.
Dodatek za nočno delo in dodatek za nadurno delo
znašata po tej kolektivni pogodbi najmanj 30 %, za
delo na praznike in dela proste dneve po zakonu pa
najmanj 50 % osnovne plače za polni delovni čas.
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana, je delavec
za polni delovni čas upravičen do povračila stroškov
prehrane med delom najmanj v višini 3,45 EUR na
dan od vključno julija 2008 dalje in 3,56 EUR na dan
od vključno od januarja 2009 dalje.
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Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na
delo in z dela najmanj v višini 60 % cene najcenejšega
javnega prevoza na delo. Če ni možnosti javnega
prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza
v višini 0,13 EUR za vsak polni kilometer med
prebivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi in
krajem opravljanja dela. Vsa povračila stroškov v
zvezi z delom se po KPPI izplačujejo v višini, ki jih
KPPI določa, vendar pod pogojem, da se ti zneski
ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja in v osnovo prispevkov za socialno varnost.
Regres za letni dopust v letu 2008 znaša najmanj
665 EUR, v letu 2009 pa 686 EUR; v podjetjih z
izgubo v preteklem poslovnem letu pa je regres

najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače
na dan izplačila regresa.
Določena je višina jubilejnih nagrad za 10, 20, 30 in 40
let dela pri zadnjem delodajalcu in višina solidarnostne
pomoči v primeru smrti delavca ali njegovega ožjega
družinskega člana, ki ga je delavec vzdrževal.
Kolektivna pogodba je začela veljati z dnem podpisa,
uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca
po objavi v Uradnem listu RS, torej od 1. julija 2008
dalje, razen določb o enkratni uskladitvi osnovnih
plač zaradi nepričakovane visoke inflacije v letu 2007
in regresa za letni dopust, ki se uporabljajo z dnem
podpisa KPPI, to je s 30. majem 2008.

SPREMENJENA UREDBA O POVRAČILIH STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
Z avgustom 2008 je začela veljati Uredba o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo. Za spremembe višine
povračil nekaterih stroškov smo se že v začetku leta
dogovorili socialni partnerji na Ekonomsko socialnem
svetu, Vlada pa je potrebovala cele pol leta, da
je vsebino uskladila in jo objavila 25. julija 2008 v
Uradnem listu RS.

osnovo do višine 0,37 EUR (doslej 0,29 EUR) za vsak
prevoženi kilometer.

Naslov navedene uredbe se spreminja tako, da se
odslej glasi : Uredba o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Z
njo se spreminjajo nekateri zneski povračil stroškov.

Terenski dodatek je povračilo stroškov za delo na terenu
v primeru, da sta delojemalcu zagotovljena prehrana in
prenočevanje in da le ta najmanj dva dni zaporedoma dela
in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebivališča
in izven kraja sedeža delodajalca in v primeru, da je
pod pogoji, določenimi v kolektivni pogodbi izplačan
delojemalcu, ki najmanj dve izmeni zaporedoma dela
izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven
kraja sedeža delodajalca. Višina terenskega dodatka se
do višine 4,49 EUR (prej 3,13 EUR) ne všteva v davčno
osnovo.

Tako je odslej oproščen plačila dohodnine znesek
povračila stroška za prehrano do višine 6,12 EUR
(do sedaj 5,54 EUR) za vsak dan, ko je delojemalec
na delu prisoten 4 ure ali več. Za delo 10 ur ali več
se za ta dan, poleg povračila stroška za prehrano
med delom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja ne všteva tudi povračilo stroška za prehrano
med delom do višine 0,76 EUR (doslej 0,69 EUR) za
vsako dopolnjeno uro na delu po osmih urah prisotnosti
na delu.
Pri prevozu na delo v primeru, da delojemalec ne more
uporabljati javnega prevoza na delo, ali če je najbližje
postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več
kot en kilometer, se v davčno osnovo ne všteva povračilo
stroškov prevoza do višine 0,18 EUR (prej 0,15 EUR) za
vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem
in mestom opravljanja dela oziroma med običajnim
prebivališčem in le temu najbližjim postajališčem.

Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji se v davčno
osnovo dohodka ne vštevajo do višine 21,39 EUR (prej
15,02 EUR), če traja službeno potovanje nad 12 do 24 ur,
do višine 10,68 EUR (prej 7,51 EUR) za potovanje, ki traja
nad 8 do 12 ur in do višine 7,45 EUR (prej 5,26 EUR) za
čas potovanja nad 6 do 8 ur.

Najvišji znesek odpravnine ob upokojitvi, ki se ne
všteva v davčno osnovo, je po novem 4.063 EUR (prej
3.443 EUR).
Višine zneskov drugih povračil stroškov v zvezi z
delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ostajajo
nespremenjene.

Povračila stroškov prevoza na službenem potovanju z
lastnim vozilom se odslej ne vštevajo v dohodninsko
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NA GZS PRENOVLJENO SINDIKALNO VODSTVO
Že koncem lanskega leta so na Gospodarski zbornici
Slovenije izvedli volitve za novo mandatno obdobje
vodenja sindikata PERGAM. Člani izvršnega odbora
sindikata so : TATJANA ČAMPELJ, JADRANKA
MARASOVIČ, TINA LUKAN, LIDIJA HAJDIČ, IRENA
GREGORIČ, IRENA KOVAČIČ, SIMONA RATAJ,

MILENA ŠEMOLE in DUŠAN SELIŠKAR, ki je bil
izvoljen za predsednika sindikata.
Izvoljenim sindikalnim zaupnicam in predsedniku
iskrene čestitke in vso srečo pri sindikalnem
poslanstvu!

NOVA PREDSEDNICA V EMBALAŽI MARIBOR
Nova predsednica sindikata v EMBALAŽI MARIBOR
je postala ANICA VARGAZON, podpredsednik je
JOŽE KNEDL, sindikalni zaupniki pa še ZLATKO
BURGER, ZLATKO EKSELENSKI in DANIJELA
JENUŠ. Čestitamo jim k imenovanju in jim želimo

veliko uspehov pri sindikalnem delu!
Pri tem jim bo prav gotovo na osnovi dolgoletnih
izkušenj pomagala dosedanja predsednica VLASTA
PERIC, ki se ji iskreno zahvaljujemo za njen dolgoletni
prispevek k sindikalnemu delu !

SLAVKO LEVIČAR V PAPIROTIJU PONOVNO IZVOLJEN
V maju 2008 je bil v družbi AERO PAPIROTI d.o.o.
zbor delavcev, na katerem so člani sindikata izvedli
javne volitve članov izvršnega odbora sindikata. Z
večino glasov so bili izvoljeni sindikalni zaupniki :
BREDA KORITNIK, TOMAŽ BAUTIN, JOŽE BAN

Predsednik sindikata v AERO Papiroti SLAVKO LEVIČAR
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in BRANIMIR BOŽIČ, za predsednika sindikata pa
ponovno VEKOSLAV LEVIČAR, ki ostaja tako član
Predsedstva Pergama in član pogajalske skupine za
kolektivno pogodbo dejavnosti. Iskrene čestitke!

IGOR BERVAR ostaja sindikalni zaupnik v Radeče
Papirju in član pogajalske skupine za papirno dejavnost
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OBNOVLJEN SINDIKAT V GRAFIKI SOČA
Že kar nekaj časa je bilo v Grafiki SOČA čutiti
sindikalno mrtvilo. Prejšnji predsednik DAMJAN
OREL, ki je odšel iz podjetja, je zapustil dokaj slabo
dediščino, vendar je na pogorišču vztlel nov sindikat
z novim pomlajenim vodstvom, ki že polno deluje.
Za pomoč pri sindikalnem delu so seveda vedno na
voljo strokovne službe KSS PERGAM, tako njim, kot
vsakemu našemu sindikatu.

Na članskem sestanku 19. junija 2008 je bilo izvoljeno
novo vodstvo sindikata, ki mu predseduje KLEMEN
BUDIN, sindikalni zaupniki pa so NATAŠA KRALJ,
MAJDA FURLAN in MATEJ MARINIČ. Vsem prisrčno
čestitamo in želimo, da bi skupaj z nami delovali
tako, da bi zaposlenim povrnili vero v sindikalno
poslanstvo!

SPREMEMBE V VODSTVU SINDIKATA RADEČE PAPIR
Tudi v Sindikatu Radeče papir-Pergam so izvedli
junija letos volitve in na konstitutivni seji Izvršnega
odbora 20. junija 2008 potrdili novo vodstvo sindikata.
Člani novo izvoljenega izvršnega odbora sindikata so:
TATJANA LIPOVŠEK, ki je blagajničarka, TATJANA
KAČUR, ki je tajnica sindikata, IGOR BERVAR, VLADO
POTOČNIK, TOMAŽ ŠMRGUT, STOJAN STRNAD,
DRAGO SLAK, LUDVIK KOS, ki je podpredsednik in
STANE KLANŠEK, ki je postal predsednik sindikata.
Za izvolitev vsem iskrene čestitke z dobrimi željami

za čim uspešnejše delo in dobro sodelovanje s
Pergamom, kot je bilo tudi doslej !
Dosedanjemu predsedniku Igorju Bervarju, ki
ostaja sindikalni zaupnik in član pogajalske skupine
za panožno kolektivno pogodbo, pa se prijazno
zahvaljujemo za njegove sindikalne dosežke v podjetju
in tudi za doprinos k sindikalnemu delu Konfederacije
Pergam!

TUDI V EUROPAPIRJU IMAMO NOVEGA PREDSEDNIKA
Vinko Grm, dosedanji predsednik pergamovega
sindikata v Euroadriji – bivši Papirografiki, se je zaposlil
v drugi družbi. Želimo mu uspešno novo delovno pot
in se mu zahvaljujemo za njegov delovni prispevek v
sindikatu.

28

Sindikat v Europapirju je tako dobil novo vodstvo in
sicer je novi predsednik ALEŠ BURNIK, ki mu za
imenovanje čestitamo in želimo kar največ uspehov
pri sindikalnem delu!
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PRAVNI KOTIČEK
Piše: Jaka Počivavšek

NOV PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU
Od podpisa Kolektivne pogodbe za javni sektor in
kolektivnih pogodb dejavnosti nas naši člani pogosto
sprašujete, kaj javni uslužbenci pridobivajo z novim
plačnim sistemom in kaj je bilo dejansko doseženega
v 6 let trajajočih pogajanjih z Vlado. Kljub temu,
da enoznačen, kratek in konkreten odgovor na to
vprašanje ni mogoč, bom poskušal v nekaj odstavkih
predstaviti rezultate pogajanj in usklajevanj, čeprav
moram že uvodoma povedati, da je na vprašanje,
koliko posameznik pridobiva, nemogoče odgovoriti
natančno, saj je to odvisno od precej elementov,
predvsem pa od vsakega posameznika posebej.
Zmotna je predstava, da so bila pogajanja, ki so trajala
dolgih 6 let, pogajanja za splošen dvig plač v javnem
sektorju. Gre za enoten plačni sistem, katerega
primarni cilj je bila odprava plačnih nesorazmerij, ki so
nastajala od uveljavitve plačnega sistema, od katerega
se poslavljamo, torej od leta 1994 do danes. Odprava
plačnih nesorazmerij pomeni, da so bila delovna mesta
v različnih dejavnostih in po različnih zavodih, ki so
sicer po zahtevnosti primerljiva, vrednotena različno,
niti niso bila postavljena oziroma ohranjena razmerja
med različno zahtevnimi poklici. Tako je dejstvo, da
so bila nekatera delovna mesta podvrednotena ali
prevrednotena. Primarni cilj novega plačnega sistema
je torej vzpostavitev plačnih razmerij, kar naj bi
prinesel dokončen in pregleden nabor delovnih mest
v javnem sektorju in njihove uvrstitve, glede česar
delodajalci nimajo manevrskega prostora. Logična
posledica vzpostavitve primerljivosti je, da nekateri
pridobivajo bistveno več kot drugi, zato se učinki
uveljavitve novega plačnega sistema od dejavnosti
do dejavnosti, od zavoda do zavoda in od delovnega
mesta do delovnega mesta razlikujejo.
Dobršen del dejavnosti, ki jih zastopa KSS PERGAM,
z novim plačnim sistemom bistveno pridobiva, zlasti
zaposleni v zdravstvu in sociali, medtem ko so bile
plače v dejavnosti obvezne socialne varnosti, zlasti na
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, glede
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na razmere v drugih delih javnega sektorja relativno
dobre, zato zaposleni v tej dejavnosti ne bodo deležni
največjega dela odprave plačnih nesorazmerij, kljub
temu pa naj bi se marsikomu položaj glede plače
izboljšal, zlasti pri delovnih mestih v V. tarifnem razredu
(zahtevana 4 letna srednja šola) in pri delovnih mestih,
kjer je bil pogoj za zasedbo delovnega mesta višja šola,
vendar so se programi preoblikovali v visokošolske
in bodo zato delovna mesta sistemizirana le v VII/1
tarifni skupini (visoka šola). Kar nekaj pridobivajo tudi
delovna mesta v najnižjih tarifnih razredih, medtem
ko naj bi se zmanjšala razlika med najslabše in
najboljše plačanimi v javnem sektorju, seveda pa
bo za vse veljalo pravilo varovanja nominalne plače,
zato se naj nominalna plača nikomur ne bi znižala.
Kot rečeno je za ugotovitev, koliko bo nekdo pridobil,
potreben podatek o njegovi obstoječi plači in strukturi
te plače, njegovo delovno mesto, delovno mesto, na
katerem bo delo opravljal v novem plačnem sistemu
in šele na podlagi teh podatkov je mogoče ugotoviti za
konkretnega posameznika, kaj pomeni zanj nov plačni
sistem. Ministrstvo za javno upravo je zato na svoji
spletni strani (www.mju.gov.si) objavilo tudi tabelo, ki
omogoča simulacijo prevedbe v nov plačni sistem.
Izplačilo plač po novem plačnem sistemu naj bi se
izvedlo v mesecu septembru 2008 s plačo za mesec
avgust, pri čemer bo ob tem izplačilu plač opravljen tudi
poračun odprave plačnih nesorazmerij od 1.5.2008
do meseca septembra. S tem bo odpravljena prva
četrtina plačnih nesorazmerij in pa nesorazmerja, ki so
večja od štirih plačnih razredov v višini nad 4 plačne
razrede. Preostanek odprave plačnih nesorazmerij
bo izplačan v treh delih in sicer 1.1.2009, 1.9.2009 in
1.3.2010 po preostalih četrtinah. Končni plačni razred,
torej plača, kot je določena po predpisih, ki določajo
nov plačni sistem, bo izplačana 1.3.2010, seveda pa
bo vsako leto izvedena tudi redna uskladitev plač v
razmerju do inflacije.
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Glede razmerja med najnižjimi in najvišjimi Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju v četrtem odstavku
50. člena vsebuje določbo, da se bo razpon med
najvišjo in najnižjo osnovno plačo z ustrezno določitvijo
vrednosti plačnih razredov zmanjševal sorazmerno
v obdobju od 2004 do 2009 tako, da za leto 2009 ne
bo znašal več kot 1:10. Trenutno ta razpon znaša
1:10.52 (522,22:5.809,13). Navedeno velja za cel
plačni sistem v javnem sektorju; konkretno je to
razmerje med osnovno plačo “čistilka” v državni upravi
v I. tarifnem razredu (nedokončana osnovna šola) in
osnovno plačo najvišjih funkcionarjev (predsednika
vlade, predsednika republike, predsednika Državnega
zbora, predsednika vrhovnega sodišča in predsednika
ustavnega sodišča).
Posebej je potrebno omeniti, da je prvič sklenjena
Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne
varnosti, ki zaenkrat obsega zgolj tarifni (plačni) del,
vendar se bo v prihodnosti gotovo še nadgrajevala
tudi z drugimi pravicami iz delovnega razmerja.
Prav tako je z vidika primerljivosti in enotnosti
pravičneje urejeno vrednotenje dodatkov na posebne
pogoje dela (ki jih je sicer relativno malo, kajti večina
obstoječih je povzetih že v osnovno plačo) in pa za
manj ugodni delovni čas, ki je sedaj enotno vrednoten
po celotnem javnem sektorju. Pozitivna pridobitev je
tudi posebno vrednotenje razporejenega delovnega
časa, če delavec dela več kot 5 zaporednih dni v
tednu.

plačnega sistema sprejemala pogajalska komisija za
sklenitev Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki se je tudi
usklajevala z vladno stranjo glede Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju, njegovih spremembah in uredbah.
Ob tem naj na kratko pojasnimo tudi zadnji poskus Vlade
RS, da po nujnem postopku spremeni Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju. Sindikalna stran, posebej še
Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije PERGAM,
je opozarjal na napako v tabeli in formuli za izračun
plač po novem, objavljeni na spletni strani Ministrstva
za javno upravo, ki je bila v nasprotju z določili Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju. Napačna so bila tudi
vladna tolmačenja Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju v odgovorih, ki so bila v zvezi s problemom
uvrstitev na podlagi prevedbe objavljena na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Vladna stran se je po proučitvi opozoril odločila
predlagati spremembo zakona na način in po
postopku, ki za sindikalno stran nikakor ni bil
sprejemljiv. Sprememba je namreč uzakonjala
napačna tolmačenja ministrstva in sicer, da je lahko
javni uslužbenec ne glede na prevedeni plačni razred
uvrščen največ v plačni razred, ki je za toliko plačnih
razredov višji od plačnega razreda njegovega novega
delovnega mesta, kolikor je v starem plačnem sistemu
lahko napredoval, kar je največ 5 oziroma 7 plačnih
razredov.

Razen poenotenja in vzpostavitve novega plačnega
sistema in vzpostavitve razmerij med primerljivimi
delovnimi mesti pa ta pogajanja drugega dometa v
smislu nekih posebnih bonitet ali splošnega dviga
plač v javnem sektorju niso imela. Nedvomno pa je
bila uskladitev in določitev skupnega imenovalca za
celoten javni sektor pri tako raznovrstnih dejavnostih,
delovnih mestih in vsebinah zelo zahteven projekt, ki je
preglednejši in enostavnejši. Kljub temu pa se nekateri
instituti plačnega sistema bistveno spreminjajo,
zlasti npr. napredovanje, kjer bo od začetka uporabe
novega plačnega sistema možnost napredovanja za
10 plačnih razredov v primerjavi z dosedanjih 5 pri
delovnih mestih, na katerih ni mogoče napredovati v
naziv.

Ker so pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti
potekala pod predpostavko, da bo veljala ureditev,
kakršna je bila v času pogajanj v zakonu, bi
spremenjena ureditev povzročila, da bi bil marsikateri
javni uslužbenec, ki bi bil po prevedbi starega sistema
uvrščen višje kot po vladnem predlogu spremembe
zakona, z le-tem oškodovan, saj bi bila njegova plača,
ki bi se usklajevala in od katere bi se obračunavali
dodatki bistveno nižja, kljub varovani nominalni
plači. Prav tako bi takšna sprememba pomenila
poseg v pridobljene pravice, vprašljiva pa bi bila
tudi njena skladnost z ustavo, saj z vidika enakosti
ne bi zagotavljala enakega položaja vsem javnim
uslužbencem. Nekaterim bi bila namreč omogočena
uvrstitev višje kot je število njihovih napredovanj po
starem, nekaterim se ne bi spremenilo nič, nekateri pa
bi bili s takšno uvrstitvijo prikrajšani.

Za tolmačenja kolektivnih pogodb dejavnosti bodo
oblikovane komisije za razlago kolektivnih pogodb,
vključno s komisijo za razlago Kolektivne pogodbe za
javni sektor, katere članica je tudi vodja pravne službe
KSS PERGAM Tatjana Labernik. Sindikalna in vladna
stran pa sta se tudi dogovorili, da bo stališča v zvezi
z razlago Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in
uredb, sprejetih na njegovi podlagi za potrebe vstopa
v nov plačni sistem in spremljanje izvajanja novega

Zaradi ostrega nasprotovanja sindikatov takšni
ureditvi je vladna stran pripravila amandmaje k
svojemu predlogu zakona, ki so njihov prvotni predlog
bistveno omilili in bodo dejansko odpravili določena
nesorazmerja, ki bi v primeru nespremenjenega
zakona lahko nastala. Tako je mogoča uvrstitev na
podlagi prevedbe največ na plačni razred, kot ga je
mogoče v novem sistemu doseči za napredovanjem,
to je 10 plačnih razredov nad plačnim razredom
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delovnega mesta, na katerega je javni uslužbenec
razporejen. Takšna ureditev je bila sprejemljiva tudi za
sindikate, saj bi bili sicer postavljeni v slabši položaj na
novo zaposleni javni uslužbenci v primerjavi s tistimi, ki
so v starem plačnem sistemu prejemali nesorazmerno
visoke plače, saj jih novo zaposleni nikoli ne bi mogli
dohiteti po uvrstitvi v plačni razred. Odprava plačnih
nesorazmerij pa je nenazadnje glavni cilj Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju, zato sindikati takšni
spremembi zakona nismo nasprotovali.
S to spremembo močno upamo, da je vsaj do prvega
obračuna plač po novem spreminjanje Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju zaključeno in da bo pri
vstopanju v nov plačni sistem kar najmanj zapletov.

Nešteto je bilo razgovorov in strokovnih prepričevanj
med dolgimi pogajanji v javnem sektorju

STALIŠČE POGAJALSKE KOMISIJE GLEDE SKLEPANJA ANEKSOV K
POGODBAM O ZAPOSLITVI V PRIMERIH SPREMENJENIH DELOVNIH
MEST GLEDE NA OBSTOJEČA DELOVNA MESTA
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v 48.
in 48.a členu določa, da se prehod v nov plačni sistem
izvede z aneksom k pogodbi o zaposlitvi. Takšna
ureditev ne spreminja delovnopravnega položaja
javnega uslužbenca, vendar prehod na nov plačni
sistem z aneksom temelji na določenih predpostavkah,
ki morajo biti izpolnjene za to, da je takšen aneks
zakonit. Navedeni določbi ZSPJS predstavljata
v odnosu do Zakona o delovnih razmerjih (ZDR)
posebno ureditev, ki jo v zvezi z delovnimi razmerji
delavcev, zaposlenih v državnih organih, lokalnih
skupnostih in zavodih, drugih organizacijah ter pri
zasebnikih, ki opravljajo javno službo, ZDR dopušča v
2. členu. Temeljna predpostavka, zaradi katere ZSPJS
vsebuje navedeni določbi in ki mora za uporabo teh
določb biti izpolnjena, je, da prehod v nov plačni
sistem ne pomeni nobenih sprememb v vrsti opravil,
ki jih opravlja javni uslužbenec in tudi ne sprememb v
zahtevnosti njegovega delovnega mesta, pa tudi ne
kakšnih drugih organizacijskih sprememb. Za izvedbo
prehoda je sicer nujno, da vsi uporabniki proračuna
sprejmejo nove akte o sistemizacije delovnih mest.
Ti akti so potrebni zato, ker je za prehod v nov plačni
sistem bilo potrebno pripraviti nov seznam delovnih
mest, s katerim je doseženo poenoteno poimenovanje
delovnih mest, ki so bila v starem sistemu kljub
temu, da je šlo praviloma za istovrstna opravila,
poimenovana različno in nato ta delovna mesta uvrstiti
v plačne razrede novega sistema. Ob tem marsikdaj
prihaja tudi do sprememb opisa del in nalog, ki pa
prav tako ne pomenijo vsebinske spremembe, ampak
poenotenim poimenovanjem delovnih mest sledijo
tudi poenoteni opisi. Ob pogoju, da v zvezi z delovnim
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mestom javnega uslužbenca v novi sistemizaciji ne
gre za nobeno spremembo v vrsti del in nalog in njihovi
zahtevnosti, ampak zgolj za uvrstitev v plačni razred
v skladu z novimi veljavnimi akti na nacionalni ravni
in ob tem morebiti tudi za spremembo poimenovanja
delovnega mesta, je potrebno z javnim uslužbencem
skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi in ne nove
pogodbe.
O enaki zahtevnosti in enaki vrsti del in nalog bi bilo
mogoče govoriti tudi v primeru, ko delovnega mesta,
na katerem je javni uslužbenec opravljal delo do
prevedbe in sprejema nove sistemizacije, ni več na
enaki ravni zahtevnosti, obstaja pa delovno mesto, ki
po vsebini ustreza delovnemu mestu, na katerem je
javni uslužbenec opravljal delo do prevedbe, vendar
se za zasedbo tega novega delovnega mesta zahteva
višja stopnja izobrazbe, kot se je zahtevala za zasedbo
prejšnjega delovnega mesta.
V vseh navedenih primerih predstavlja Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju specialni predpis v
odnosu do Zakona o delovnih razmerjih, zato bi bil
aneks v naštetih primerih dopusten ne glede na to, da
se spremeni naziv delovnega mesta ali če se spremeni
opis del in nalog na način, ki ne posega v vsebino dela,
ki ga je javni uslužbenec opravljal do prevedbe, zato
zaradi takšnih sprememb, ki vsebinsko ne posegajo v
delovno razmerje, ni dopustno sklepati novih pogodb
o zaposlitvi, ampak zgolj anekse.
V primerih, ko pa bi delodajalec želel
izvesti
spremembo organizacije in bi določena delovna mesta
tudi ukinjal ali spreminjal zahtevnost, vrsto del in
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nalog, pogoje za zasedbo delovnega mesta ali druge
elemente delovnega razmerja, je treba upoštevati, da
takšna sprememba ni povezana s samim prehodom v
nov plačni sistem. V takšnih primerih bi bilo potrebno
z delavci skleniti nove pogodbe o zaposlitvi, saj bi
šlo za spremenjene pogoje glede na okoliščine, v
katerih je bila sklenjena prvotna pogodba o zaposlitvi.
V teh primerih mora delodajalec postopati skladno
s predpisi, ki urejajo sklenitev nove pogodbe in
postopek reorganizacije, če gre pri uporabniku
tudi za tovrstne spremembe. Zaradi nemotenega
prehoda v nov plačni sistem naj se vse tovrstne
spremembe izvajajo v obdobju po prvem izplačilu
plač po ZSPJS in ne hkrati s prehodom v nov plačni
sistem. Sprememb v organizaciji in drugih sprememb
v zvezi z zahtevnostjo delovnih mest ni možno šteti
za odpravljanje nesorazmerij v skladu z ZSPJS in
se sredstva zanje tudi ne bodo zagotavljala v okviru
sredstev in na način, kot je predviden za odpravljanje
nesorazmerij.
Za pravilnost izvedbe prehoda v nov plačni sistem so
odgovorni delodajalci.
V primeru, ko bi delavec v podpis prejel aneks, s
katerim naj bi opravljal delo na delovnem mestu, na
katerem se mu ne bi spremenila vsebina in zahtevnost
dela, ki ga je opravljal do uveljavitve novega plačnega
sistema, ima javni uslužbenec možnost zahtevati
odpravo nepravilnosti zgolj v primeru, ko gre za
napačen izračun plače, ki je vsebovan v aneksu, plača
pa se mu ne glede na podpis aneksa obračunava po
novem sistemu v skladu z določili 3. in 3.a členom
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
V primeru, ko bi delavec v podpis prejel aneks, s
katerim naj bi opravljal delo na delovnem mestu, na
katerem se mu spreminja vsebina in zahtevnost dela,
ki ga je opravljal do uveljavitve novega plačnega
sistema, ima javni uslužbenec pravico zahtevati
odpravo kršitev in sicer zahtevati aneks, po katerem
bi delo opravljal na delovnem mestu, ki po vsebini in
zahtevnosti ustreza njegovemu dosedanjemu delu,
saj takšnih sprememb z aneksom ni dopustno izvajati.
V primeru, ko delodajalec kršitve v osmih dneh ne bi
odpravil, ima javni uslužbenec v 30 dneh pravico do
tožbe na delovno in socialno sodišče. Seveda tudi
v teh primerih velja pravica javnega uslužbenca, da
ugovarja pravilnosti obračuna plače. Vsekakor mora
delodajalec v primeru reorganizacije poslovanja, če
ima to vpliv na delovna mesta, postopati skladno z
Zakonom o delovnih razmerjih.
Posebej je potrebno opozoriti na možne posledice
nepodpisa aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Seveda ni
mogoče povsem enotno obravnavati vseh mogočih
situacij, vendar je mogoče sprejeti naslednje:
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S podpisom aneksa javni uslužbenec pristaja na
njegovo vsebino. Glede izračuna plače ga v primeru
nepravilnosti in napak sicer varuje Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju, ki določa, da v primeru napačno
določene plače v pogodbi o zaposlitvi oziroma
aneksu na njegovo mesto stopajo določbe ZSPJS in
kolektivnih pogodb, glede vsebine delovnega mesta
pa ne.
V primeru, ko bi bil delavec razporejen na delovno
mesto, katerega opis bi sicer ustrezal delu, ki ga je ta
javni uslužbenec doslej opravljal, vsebinsko pa bi se
nekoliko razlikoval od opisa del in nalog, ki so bila v
dosedanji pogodbi o zaposlitvi javnega uslužbenca, bi
morebiten nepodpis aneksa lahko delodajalca prisilil v
odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
in morebitno ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, saj
delavcu sicer nalog, ki izhajajo iz opisa delovnega
mesta, ne bi mogel naložiti.
Nepodpis sicer popolnoma ustreznega aneksa k
pogodbi o zaposlitvi, ki bi vsebinsko tudi povzemal
staro delovno mesto, praviloma ne bi smel imeti
posebnih pravnih posledic, saj bi se plača v vsakem
primeru začela obračunavati po novem, bi pa takšen
nepodpis aneksa utegnil zmanjšati pravno varnost
zaposlenega, ki s tem ne bi imel urejenih vseh
delovnopravnih podlag in usklajenih z novim plačnim
sistemom.
V primeru posegov v vsebino delovnega mesta in v
primeru razporeditev, ki v nobenem kriteriju ne zdržijo
primerjave med starim in novim delovnim mestom,
pa ima delavec pravico zahtevati aneks za delovno
mesto, ki po vsebini in zahtevnosti ustreza staremu
delovnemu mestu.
Posebej morajo biti pri sklepanju aneksov pozorni
delavci, ki opravljajo delo na delovnih mestih, za
zasedbo katerih ne izpolnjujejo pogojev zaradi
stopnje izobrazbe. V primeru nepodpisa ustreznega
aneksa k pogodbi o zaposlitvi bi se jim v primeru
morebitne posledične odpovedi pogodbe o zaposlitvi
lahko zgodilo, da jim delodajalec ne bi želel in mogel
ponuditi pogodbe o zaposlitvi za ustrezno zaposlitev,
saj ne izpolnjujejo pogojev za zasedbo delovnega
mesta in bi bili s tem lahko na slabšem.
Vsem članom zaradi navedenega svetujemo, da
anekse natančno pregledajo in jih, če ocenijo, da je
njihova vsebina pravilna oziroma zanje ugodna, tudi
sklenejo, sicer pa se posvetujejo s svojim sindikalnim
zaupnikom, vodstvom sindikata oziroma s službo
pravne pomoči KSS PERGAM.
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RAZLIKOVANJE MED RAZLIČNIMI OBLIKAMI IZPLAČIL IZ DELOVNEGA
RAZMERJA, POVEZANIMI Z USPEŠNIM POSLOVANJEM DRUŽBE
V zakonih, podzakonskih predpisih, kolektivnih
pogodbah, dogovorih in v vsakdanji komunikaciji se
pogosto srečujemo z množico izplačil, vezanih na delovno
razmerje, ki so povezana s stimuliranjem zaposlenih in se
izplačujejo praviloma ob pogoju uspešnega poslovanja
družbe. Najpogostejša poimenovanja za takšna izplačila
so božičnica, 13. plača, poslovna uspešnost, nagrada
ob koncu leta in udeležba delavcev pri dobičku.
Zakonski podlagi za izplačila, vezana na poslovni
rezultat družbe, najdemo v 126. (plača – plačilo za
poslovno uspešnost) in 139. členu (udeležba delavcev
pri dobičku) Zakona o delovnih razmerjih ter v Zakonu
o udeležbi delavcev pri dobičku. Zakon o delovnih
razmerjih sicer tako plačilo za poslovno uspešnost,
kot tudi udeležbo delavcev pri dobičku obravnava
kot plačilo za delo, vendar je to potrebno razumeti v
širšem smislu plačil, ki jih zaposleni lahko prejme iz
delovnega razmerja.
Plačilo za poslovno uspešnost je tako po Zakonu o
delovnih razmerjih izrecno opredeljeno kot del plače,
vendar mora biti dogovorjena s kolektivno pogodbo ali
pogodbo o zaposlitvi in mora biti kot takšna izplačana
v denarni obliki. Udeležbo delavcev pri dobičku pa
posebej ureja Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku,
ki omogoča dva načina udeležbe pri dobičku in sicer
tako imenovano denarno shemo, kjer je udeležba pri
dobičku izplačana v denarju in delniško shemo, kjer
je udeležba pri dobičku izplačana v obliki delnic in
gre torej za udeležbo pri lastništvu družbe. Udeležba
delavcev pri dobičku ima na podlagi omenjenega
zakona tudi posebno obravnavo kar se tiče davkov
in prispevkov za socialno varnost, saj je v primeru
odloženih izplačil udeležbe pri dobičku obremenitev
teh izplačil bistveno ugodnejša od obremenitev
plače.
Kar se tiče božičnice, 13. plače, plačila za poslovno
uspešnost in nagrade ob koncu leta, menim, da gre
v vseh primerih za prejemke, ki imajo enako pravno
naravo in gre v vseh primerih za del plače, pogoj za
izplačilo pa je praviloma uspešno poslovanje družbe.
Vse te primere je zato smiselno obravnavati kot
plačilo za poslovno uspešnost, vendar se v praksi
za različnimi poimenovanji praviloma skrivata zlasti
različna dinamika in namen izplačil, zato lahko v
posameznih kolektivnih pogodbah najdemo več
različnih plačil za poslovno uspešnost, ki se med
seboj nujno ne izključujejo.
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Tako predstavlja 13. plača praviloma prejemek, ki ga
zaposleni v primeru uspešnega poslovanja družbe
prejme enkrat letno ob koncu poslovnega leta,
višina tega izplačila pa je odvisna od višine plače
zaposlenega.
Božičnica za razliko od 13. plače praviloma ni vezana
na višino plače zaposlenega, niti ni nujno vezana na
poslovni rezultat družbe, temveč gre za izplačilo, ki
ga zaposleni prejmejo enkrat letno in sicer praviloma
v mesecu decembru, znesek pa je za vse zaposlene
enak in ima za razliko od 13. plače in mesečnega
plačila za poslovno uspešnost morda večji poudarek
na socialni komponenti izplačila glede na obdobje, v
katerem je izplačan.
Nagrada ob koncu leta je glede na višino lahko
prejemek, ki bi ga lahko enačili bodisi s 13. plačo,
bodisi z božičnico.
Plačilo za poslovno uspešnost lahko delodajalec
izplačuje tudi mesečno. V vsakem primeru je plačilo za
poslovno uspešnost del plače in ima lahko v primeru
mesečnega izplačila še jasnejšo motivacijsko vlogo in
se zato približuje delovni uspešnosti.
Udeležba delavcev pri dobičku pa po drugi strani ne
predstavlja dela plače, kar se kaže že v tem, da je
izplačilo mogoče tudi v delnicah. Gre za izplačilo, ki
je izrecno vezano na pogoj, da je družba ustvarila
dobiček, da ima podlago v svojih internih aktih za
to, da se lahko dobiček uporabi tudi za to, da se del
dobička razdeli med zaposlene in da ima za ta namen
sklenjeno pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku z
reprezentativnim sindikatom. Posebnost udeležbe pri
dobičku je tudi dejstvo, da se v primeru odloženega
izplačila za eno leto obveznost plačila davkov in
prispevkov zmanjša za 70%, v primeru odloženega
izplačila za tri leta pa za 100%. Gre torej za bistveno
manjšo obremenitev tega izplačila v primerjavi s
plačilom za poslovno uspešnost, in sicer tako za
zaposlenega, kot tudi za družbo.
V navedenih primerih gre, razen v primeru udeležbe
delavcev pri dobičku, za zelo podobne institute,
ki se med seboj razlikujejo zlasti glede namena in
dinamike izplačil, medtem ko je pri udeležbi delavcev
pri dobičku namen lahko podoben kot pri plačilu
poslovne uspešnosti, poleg tega pa lahko še povečuje
pripadnost podjetju, zlasti pri delniški shemi, ko je
davčna obravnava tega prejemka ugodnejša.
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Seveda lahko delodajalec delavca nagradi tudi na
druge načine v nedenarni obliki, ki posebne zakonske
podlage nimajo. Tako so tudi iz tujine poznani na
primer dogovori o plačilu šolanja otrok zaposlenih, o
zaposlitvi otrok zaposlenega, ko zaključijo šolanje,

štipendiranje otrok zaposlenih, uporaba službenega
avtomobila, darilni paketi proizvodov delodajalca ali
razdeljevanje vrednostnih bonov zaposlenim. Kot
rečeno pa tovrstne ugodnosti ne spadajo med plačila
za delo v smislu določb Zakona o delovnih razmerjih.

MEDNARODNI KOTIČEK
Piše: Nina Mežan

DELO ZA MLADE – BLAGINJA ZA VSE
V času slovenskega predsedovanja Evropski uniji se
je v okviru programa, ki je temeljil na zaposlovanju,
socialnih zadevah in enakih možnostih, 24. in 25.
aprila 2008 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju
odvijala tudi dvodnevna Konferenca z naslovom
»DELO ZA MLADE – BLAGINJA ZA VSE«, ki sem se
je kot predstavnica Konfederacije sindikatov PERGAM
udeležila Nina Mežan. Glavni poudarek konference
je bilo področje zaposlovanja mladih, in sicer so bile
ključne teme: - mladi in atipične zaposlitve; - mladi in
mobilnost; - povezovanje trga dela in izobraževanja ter
- usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
Slovensko predsedstvo je izhajalo iz predpostavke, da
mora Evropa vlagati v prihodnost, zato je in še vedno
želi osrednjo pozornost nameniti mladim in njihovemu
položaju v družbi. Poglobiti je želelo razpravo o
spodbujanju zaposlovanja mladih. Kljub dejstvu, da
mladi s svojo energijo in elanom predstavljajo gibalo
družbe, so danes soočeni s posebno velikimi izzivi pri
vstopanju na trg dela. Nedvomno predstavljajo mladi
najbolj prilagodljivo kategorijo aktivnega prebivalstva,
vendar potrebujejo tudi ukrepe, ki jim zagotavljajo
varnost in stabilnost. Predvsem moramo mladim
zagotoviti možnost lažjega in učinkovitega prehoda
iz izobraževalnega sistema na trg dela. S skupnimi
napori je potrebno poiskati ukrepe in načine, ki naj
vodijo k zmanjševanju brezposelnosti mladih in jim
zagotavljajo varnost in stabilnost. Nenazadnje moramo
mladim že pri prvi zaposlitvi nuditi stopnjo varnosti,
ki jim bo omogočala lažje odločanje za ustvarjanje
družine in lažje usklajevanje poklicnega, družinskega
in zasebnega življenja.
Namen konference DELO ZA MLADE – BLAGINJA
ZA VSE je bil prispevati k iskanju ustreznih rešitev, da
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bi podprli politike držav članic za boljše vključevanje
mladih na trg dela. Ker je vloga socialnih partnerjev
pri izboljšanju položaja mladih na trgu dela ključnega
pomena, so socialni partnerji iz različnih evropskih držav
sodelovali pri razpravi in iskanju rešitev na naslednja
vprašanja, ki so bila rdeča nit omenjene konference:
1. Nove oblike zaposlitve: odskočna deska ali slepa
ulica?:
- Katere bi bile lahko značilnosti trajnostnega
vključevanja mladih na trg dela v sedanjih razmerah
visoke mednarodne konkurenčnosti?
- Kako bi vključevanje mladih lahko uresničevali
ob upoštevanju skupnih načel prožne varnosti in
kakšna bi bila vloga različnih udeleženih strani?
2. Lokalna, regionalna, mednarodna mobilnost:
spodbujanje zaposlitve mladih?:
- Katera so pravna in druga strateška vprašanja
na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni
za spodbujanje poklicne in geografske mobilnosti
mlade delovne sile?
- Kakšno ukrepanje je potrebno za izboljšanje in
pospeševanje mobilnosti mladih na navedenih
ravneh?
- Kaj pomeni prožna varnost za mobilnost na ravni
povečevanja prožnosti in varnosti?
3. Izobraževanje in usposabljanje mladih: prispevek k
potrebam trga dela?:
- Kako mladim dati pravo znanje, spretnosti
in sposobnosti, da bodo čim uspešnejši v
gospodarstvu, temelječem na znanju?
- Kako bi v kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni
perspektivi lahko odpravili slabo usklajenost
kvalifikacij s potrebami na trgu dela?
- Katere politične strategije lahko opredelimo kot najbolj
učinkovite za reševanje problematike mladih z nižjo
izobrazbeno ravnjo pri vključevanju na trg dela?
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4. Usklajenost poklicnega in družinskega življenja:
poiskati prave rešitve za mlade?:
- Kako naj politike na evropski, nacionalni, regionalni
in lokalni ravni obravnavajo problem usklajenosti
poklicnega/družinskega življenja za mlade /ženske/
družine?
- Kateri so dobri primeri obstoječih praks?
- Kako bi lahko izboljšali usklajevanje dela in
zasebnega življenja pri celovitem, v prožno
varnost usmerjenem pristopu k politikam trga dela
za mlade?
Konferenco sta otvorila slavnostna govornika:
- Marjeta Cotman; ministrica za delo, družino in
socialne zadeve, Slovenija
- Xavier Prats Monné; direktor za zaposlovanje,
lizbonsko strategijo in mednarodne zadeve,
Evropska komisija
Prvi dan je plenarno zasedanje potekalo v sklopu štirih
zgoraj naštetih modulov, kjer so svoje dobre prakse,
nacionalne politike in vizije za prihodnost predstavili
predstavniki iz različnih držav:
- Bill Wells; Ministrstvo za delo in pokojnine,
Združeno kraljestvo
- Christine Holzer; Ministrstvo za gospodarstvo in
delo, Avstrija
- Goran Lukič; Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
- Bruno Coquet; Ministrstvo za delo, socialne zadeve
in solidarnost, Francija
- Anne Sonnet; Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj, OECD
- Andrea Salvini; Mednarodna organizacija dela,
ILO
- Maja Skorupan; Združenje delodajalcev Slovenije
- Torsten Dunkel; Evropski center za razvoj
poklicnega usposabljanja, CEDEFOP
- Patricia Curtin-Kelly; Služba za usposabljanje in
zaposlovanje, FÀS, Irska
- Marija Poglajen; Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
- Eve Päärendson; Skupina delodajalcev, Evropski
ekonomsko-socialni odbor, ECOSOC
- Bettina Schwarzmayr; Evropski mladinski forum
- Isabella Biletta; Evropska fundacija za izboljšanje
življenjskih in delovnih razmer
- Marijke Koning; Ministrstvo za socialne zadeve in
zaposlovanje, Nizozemska
- Vesna
Miloševič;
Študentska
organizacija
Slovenije
Ker je naša država znana kot dobra gostiteljica, je bila
za vse goste in udeležence tudi svečana večerja, katere
gostiteljica je bila gospa Damjana Košir z Direktorata za
trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve Republike Slovenije.
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Drugi dan konference je potekal v obliki dveh forumov,
na katerih so svoje poglede za naprej razkrivali:
- Pierre Mairesse; Generalni direktorat za
izobraževanje in kulturo, Evropska komisija
- Emilio Gabaglio; Odbor za zaposlovanje, EMCO
- Philippe Pochet; Evropska konfederacija sindikatov,
ETUC
- Borut Meh; predstavnik BusinessEurope
- Christine Holzer; Ministrstvo za gospodarstvo in
delo, Avstrija
- Anne Sonnet; Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj, OECD
- Ivan Svetlik; Fakulteta za družbene vede,
Slovenija
- Bettina Schwarzmayr; Evropski mladinski forum
Zaključek konference so s svojimi mislimi zaznamovali
slavnostni govorniki:
- Nikolaus van der Pas; generalni direktor za
zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti,
Evropska komisija
- Jean Germin; Ministrstvo za delo in socialne
zadeve, Francija
- Marjeta Cotman; ministrica za delo, družino in
socialne zadeve, Slovenija

Nikolaus van der Pas, generalni direktor za zaposlovanje,
socialne zadeve in enake možnosti, Evropska komisija; na
sklepnem zasedanju konference

Slavnostna govornica na konferenci Marjeta Cotman,
ministrica za delo, družino in socialne zadeve R Slovenije
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Slišali smo veliko statističnih podatkov, politične
strategije zaposlovanja v različnih državah, primere
dobrih praks ter kako se ostali soočajo s problematiko
zaposlovanja mladih. Med vsemi bi morda izpostavila
nekaj primerov, ki se mi zdijo učinkoviti in bi tudi pri
nas lahko bili sprejeti kot ukrepi za večjo zaposljivost
mladih.
V Franciji imajo t.i. nagrajeno mobilnost: mladi
prejmejo 1.000 EUR nagrade, če so zaposleni
več kot 200 km stran od stalnega ali začasnega
bivališča – s tem spodbujajo mobilnost mladih.
Na Nizozemskem imajo omejene pravice: mladi
do 27. leta starosti, ki so brez osnovne izobrazbe,
nimajo pravice do socialne podpore v primeru,
da se ne odločijo za nadaljnje šolanje ali pa za
zaposlitev – s tem želijo doseči, da se morajo
mladi zavedati ne samo svojih pravic, ampak tudi
svojih obveznosti.
V Avstriji so uvedli ukrep za premagovanje
jezikovnega problema že v vrtcih, s čimer znižujejo
stopnjo osipništva v osnovnih šolah – priseljeni
otroci imajo že v vrtcu omogočeno učenje
nacionalnega jezika.
Uspešno vključevanje mladih na trg dela je torej eden
najpomembnejših izzivov, s katerimi se srečujemo
v Evropski uniji. Kot odziv na potrebe po znanju in
spretnostih na trgu dela so nujno potrebni učinkoviti
pristopi k boljši zaposljivosti. Izobraževanje je
lahko ključni dejavnik zaposljivosti in učinkovitega
družbenega
vključevanja
mladih.
Povprečna
stopnja brezposelnosti mladih od 15 do 24 let je
v državah članicah EU 2,4-krat višja kakor pri
celotnem delovno sposobnem prebivalstvu in je
bila leta 2006 17,4-odstotna. To je očitna neizraba
človeškega kapitala in je ni mogoče dopuščati.
Nadalje, po nedavnih podatkih je 41 odstotkov
zaposlene mladine v starosti od 15 do 24 let delalo
po pogodbah za določen čas, ti odstotki pa so v
nekaterih državah članicah presegli 60 odstotkov,
med ženskami pa celo 70 odstotkov. Nujno je treba
ukrepati. Da bi se spoprijeli z najaktualnejšimi izzivi, ki

zadevajo mlade na trgu dela, se je treba na evropski
in nacionalnih ravneh primerno in celovito odzvati
na demografske izzive in posledice staranja družbe.
Odzivi naj sledijo temeljnim načelom Evropskega
pakta za mlade: vlaganje v mladino, v izobraževanje,
usposabljanje, mobilnost, hitre in kakovostne prehode
iz sfere izobraževanja na trg dela, spodbujanje
svetovalnih in usmerjevalnih zmogljivosti za učinkovito
vključevanje mladih na trg dela. To naj bi bilo skupno
prizadevanje celotne družbe na vseh ravneh: evropski,
nacionalni, regionalni in lokalni. Številne ustanove in
zlasti socialni partnerji morajo odigrati ključno vlogo.
Celovita kombinacija odzivov politik naj vključuje
ukrepe, ki obravnavajo nove oblike zaposlitve,
mobilnost mladih, izobraževanje in usposabljanje ob
upoštevanju potreb trga dela, ter uskladitev poklicnega,
zasebnega in družinskega življenja.

Maja Skorupan, Združenje delodajalcev Slovenije (levo) in
Nina Mežan, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
(desno) na Konferenci »Delo za mlade – blaginja za vse«

* * *

Eden izmed ukrepov usklajevanja poklicnega, zasebnega in družinskega življenja je tudi projekt Mladim
materam/družinam prijazno zaposlovanje v okviru programa EQUAL, ki je v Sloveniji potekal v obdobju 20042006 in se še nadaljuje. Kot rezultat uspešnega dela na tem projektu vam skupaj s Pergamovim obveščevalcem
pošiljamo CD-ROM z gradivom o enakih možnostih spolov s poudarkom na usklajevanju poklicnih in družinskih
obveznosti in na katerem je na kratko predstavljeno delo na tem projektu v petih jezikih.

* * *
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VI SPRAŠUJETE,
MI ODGOVARJAMO
Odgovarja pravna služba
KSS PERGAM
Vprašanje:
Delavcu, zaposlenemu v gospodarski družbi grafične
dejavnosti, namerava delodajalec izredno odpovedati
pogodbo o zaposlitvi. Delavec sprašuje, kdaj mu lahko
delodajalec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.
-

Odgovor:
Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 42/2002,
103/2007) ureja izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
s strani delodajalca v 83., 84., 85., 86., 87., 110. in 111.
členu.
Delodajalec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi,
če obstajajo razlogi, določeni z navedenim zakonom,
in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh
pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega
razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do
poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o
zaposlitvi.
Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec
podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga in
najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti izražena v
pisni obliki.
V primeru krivdnega razloga na strani delavca, ki ima
vse znake kaznivega dejanja, delodajalec lahko odpove
pogodbo o zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razloga
za izredno odpoved in odkritja storilca, ves čas, ko je
možen kazenski pregon.
Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o
zaposlitvi:
- če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost
iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake
kaznivega dejanja,
- če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti
huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz
delovnega razmerja,
- če delavec najmanj 5 dni zaporedoma ne pride na
delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti
delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti,
- če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano
opravljati določena dela v delovnem razmerju ali če
mu je izrečen vzgojni, varstveni ali varnostni ukrep
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-

oziroma sankcija za prekršek, zaradi katerega
ne more opravljati dela dalj kot 6 mesecev, ali če
mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot
šest mesecev odsoten z dela,
v primeru iz petega odstavka 73. člena navedenega
zakona (če delavec odkloni prehod in dejansko
opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku),
če delavec ne opravi uspešno poskusnega dela,
če se delavec v roku petih delovnih dni po
prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o
zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo,
če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni
ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega
zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije
ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali brez
odobritve pristojnega zdravnika oziroma pristojne
zdravniške komisije odpotuje iz kraja svojega
bivanja.

Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora
delodajalec delavcu omogočiti zagovor v razumnem
roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen
če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od
delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to
omogoči kot npr. v primerih, ko je delodajalec sam
žrtev kršitve, v primeru neuspešno opravljenega
poskusnega dela oziroma če delavec to izrecno
odkloni ali če se neupravičeno ne odzove povabilu na
zagovor.
V pisnem vabilu na zagovor mora biti naveden
obrazložen razlog, zaradi katerega delodajalec
namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi, ter datum,
ura in kraj zagovora.
Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje
predstavnik sindikata ali druga s strani delavca
pooblaščena oseba.
Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o
nameravani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob
uvedbi postopka.
Sindikat lahko poda svoje mnenje v roku osmih dni.
Če svojega mnenja v navedenem roku ne poda, se
šteje, da odpovedi ne nasprotuje.
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Sindikat lahko nasprotuje odpovedi, če meni, da zanjo
ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden
skladno z zakonom. Svoje nasprotovanje mora pisno
obrazložiti.
Če sindikat nasprotuje odpovedi pogodbe o zaposlitvi in
delavec pri delodajalcu zahteva zadržanje učinkovanja
prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi,
prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje do poteka
roka za arbitražno oziroma sodno varstvo.
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KONFEDERACIJA SINDIKATOV
S L O V E N I J E
Trg Osvobodilne fronte 14
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 2302 246
(01) 2310 476
(01) 4318 125
ZSJS (01) 4316 227
Faks: (01) 2302 247
E-pošta: pergam@siol.net
http://www.sindikat-pergam.si

