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SKUPAJ, SOLIDARNI, MOČNEJŠI!

Jakob Počivavšek,
univ . dipl . pravnik, predsednik KSS Pergam

Že nekaj časa je minilo od Generalne skup-
ščine KSS PERGAM in pred vami je nova 
številka Pergamovega obveščevalca, s ka-
terim vas seznanjamo s številnimi aktualni-
mi vsebinami, ki so predmet obravnave na 
različnih ravneh našega delovanja . Za nami 
je praznovanje prvega maja, praznika dela, 
ki smo ga letos prvič v zgodovini obeležili 
s skupno organizacijo osrednje prireditve 
na Rožniku v režiji štirih največjih sindikal-
nih central . Poleg Pergama so sodelovali še 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Kon-
federacija sindikatov javnega sektorja in 
Konfederacija novih slovenskih sindikatov 
Slovenije Neodvisnost . Gre za nadaljevanje 
sodelovanja, ki se je uspešno začelo s skup-
no akcijo priprave predloga spremembe Za-
kona o minimalni plači in katerega namen 
je poudariti enotnost sindikalnega gibanja 
in skupno delovanje v korist slovenskih de-
lavcev . 
Slednje je še zlasti pomembno glede na dej-
stvo, da se v zadnjih mesecih vedno jasneje 
kažejo poskusi zmanjševanja pomena soci-
alnega dialoga na ravni države ter izključe-
vanja sindikatov iz sodelovanja pri pripravi 
zakonodaje, ki neposredno zadeva najširši 
krog državljanov Slovenije in socialno-eko-
nomski položaj zaposlenih . Posebej se to 
kaže na področju zdravstvenega zavarova-
nja in visokošolskega izobraževanja, v zad-
njem času pa v oči bije zlasti odvzem pra-
vice do kolektivnega dogovarjanja o plačah 
v javnem sektorju in napoved enostranskih 
ukrepov ter sprememba zakonodaje nam 
področju plač v javnem sektorju in delovnih 
razmerij javnih uslužbencev, ki utegne imeti 
posredno za posledico tudi pritisk na delov-
na razmerja v zasebnem sektorju . 
Ob razpravah o morebitnih spremembah 
na področju delovnih razmerij, katerih cilj 
naj bi bilo reševanje problematike prekar-
nega dela, kar je nedvomno interes in cilj 
sindikatov, je treba biti posebej pozoren na 
to, da se ta cilj ne sprevrže v izgovor za zni-

ževanje ravni pravic in varstva delavcev, ki 
delajo po pogodbah o zaposlitvi . Ob tem, 
pa tudi ob napovedanih drugih reformah, 
zlasti tudi pokojninske reforme, se je tre-
ba izogniti umetnim delitvam med delavci, 
ki zamegljujejo celostno sliko in otežujejo 
skupno organiziranje in oblikovanje sku-
pnih zahtev . Poudarjanje razlik med starej-
šimi in mlajšimi, med redno zaposlenimi 
in prekarnimi delavci, med zaposlenimi v 
zasebnem sektorju in javnimi uslužbenci 
po načelu »deli in vladaj« koristi zlasti de-
lodajalcem in Vladi, ki na ta način enim in 
drugim odrekajo boljši standard . 
Vse navedene skupine imajo številne, zelo 
različne težave, a njihova skupna točka je 
v tem, da so vsi delavci . Naš cilj mora biti 
preseganje razlik med posameznimi skupi-
nami na trgu dela ter spodbujanje njihove-
ga sodelovanja in medsebojne solidarnosti . 
V času, ko se je gospodarska slika pričela 
obračati na bolje, je priložnost za to, da jas-
no povemo, da je načine za krepitev konku-
renčnosti potrebno iskati v poštenih poslov-
nih praksah ter v inovativnosti in znanju 
zaposlenih, v katere je treba vlagati, ne pa 
v zniževanju delavskih pravic, in da so tudi 
delavci tisti, ki imajo na ta račun pravico 
zahtevati izboljšanje svojega položaja. 
Če bo potrebno, moramo biti sindikati s 
svojo mrežo pripravljeni zahteve delavcev 
tudi jasno manifestirati z množično udelež-
bo članstva v sindikalnih aktivnostih .  
Na ravni bipartitnega socialnega dialoga, 
pri kolektivnem dogovarjanju na ravni de-
javnosti in pri delodajalcih, je situacija bolj-
ša, pa vendar manjka enotna strategija na 
področju plač v zasebnem sektorju in kolek-
tivno dogovarjanje, ki bi vključilo zaposlene 
v vseh dejavnostih v gospodarstvu . Zato 
mora biti tudi tu cilj enoten nastop, stališča 
in zahteve vseh sindikalnih central, s čimer 
bo tako pri vodenju socialnega dialoga na 
ravni države, kot tudi v kolektivnih pogaja-
njih možno doseči kar največ za članstvo 
v sindikatih . V Pergamu bomo pri tem kot 
doslej proaktivni in zvesti našemu geslu, 
ki je vse bolj aktualno: »Skupaj, solidarni, 
močnejši!«

U V O D N I K  _
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5. GENERALNA SKUPŠČINA KSS PERGAM

Jakob Počivavšek,
univ . dipl . pravnik, predsednik KSS Pergam
Nina Mežan, 
univ . dipl . org ., 
svetovalka za medn . dejavnost 

Za nami je uspešno zaključena 5 . Generalna 
skupščina KSS PERGAM, skupščine vseh 
Pergamovih sindikatov in Kongres medna-
rodne sindikalne mreže UNI Europa .  5. Ge-
neralna skupščina KSS PERGAM je potekala 
25 . septembra 2015 v Kongresnem centru 
BRDO pri Kranju . Generalne skupščine se 
je udeležilo 93 vabljenih delegatov, nekateri 
predsedniki sindikatov podjetij in zavodov 
ter vabljeni domači in tuji gostje . Od vablje-
nih gostov so se generalne skupščine med 
drugimi udeležili generalni sekretar med-
narodne sindikalne mreže UNI-EUROPA 
Graphical & Packaging  in  generalni sekre-
tar evropske zveze sindikatov javnega sek-
torja EPSU,  državni sekretar na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, glavna inšpektorica za delo, izvr-
šna direktorica za socialni dialog pri Gospo-
darski zbornici Slovenije  ter  predsedniki in 
predstavniki ostalih slovenskih sindikalnih 
central . S svojo prisotnostjo so nas počas-
tili tudi nekdanji dolgoletni predsednik Per-
gama  Dušan Rebolj, nekdanja dolgoletna 
generalna sekretarka Pergama  Vida Fras in 
naši nekdanji aktivni sindikalni funkcionarji . 
Odsotnost je opravičila ministrica za delo dr . 
Anja Kopač Mrak, ki se zaradi prve obravna-
ve skupnega sindikalnega predloga Zakona 
o minimalni plači v Državnem zboru, ki je 
potekala istočasno s Pergamovo Generalno 
skupščino, slednje ni mogla udeležiti . 

Pergamov slovesni dogodek so tradicionalno 
otvorili pevci drugega najstarejšega nepreki-
njeno delujočega moškega pevskega zbora 
na Slovenskem – Moškega pevskega zbora 
GRAFIKA Ljubljana pod vodstvom upokoje-
nega grafika, zborovodje Jožeta Jesenovca,  
s svojimi glasbenimi vložki pa je program 
popestril eden največjih slovenskih kantav-
torjev, član društva slovenskih pisateljev in 
glasbeni umetnik Vlado Kreslin . 

Uvodoma je s pozdravnim nagovorom skup-
ščino počastil državni sekretar na Ministr-
stvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Peter Pogačar . Generalno 

skupščino sta v nadaljevanju pozdravila tudi 
generalni sekretar mednarodne sindikalne 
mreže UNI-Europa Graphical & Packaging 
Nicola Konstantinou  in  generalni sekretar 
evropske zveze sindikatov javnega sektorja 
EPSU  Jan Willem Goudriaan . Slavnostni na-
govor je imel predsednik Pergama, ki je Kon-
federacijo Pergam vodil v mandatnem ob-
dobju med obema skupščinama 2011-2015, 
dr . Janez Posedi, ki so ga prisotni pozdravili 
z bučnim aplavzom . 

Na 5 . Generalni skupščini so bila podeljena 
tudi PERGAMOVA PRIZNANJA za izreden 
prispevek k razvoju sindikalne konfederaci-
je Pergam, in sicer so jih prejeli: • dolgoletni 
član predsedstva Sindikata papirne dejavno-
sti Slovenije in predsednik sindikata v pod-
jetju Aero  Dušan Vodovnik, • predsednik 
Sindikata delavcev zdravstvenega zavarova-
nja Slovenije, nekdanji predsednik Sindikata 
socialnega zavarovanja Slovenije in aktiven 
sindikalist v javnem sektorju Stanislav Košir, 
• dolgoletni legendarni predsednik, ki je vodil 
Pergam dobrih 20 let od samega nastanka 
Pergama in kasneje bil tudi član Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora  Dušan Re-
bolj.  Pergamova priznanja je podelil dr . Ja-
nez Posedi . 

Podelitev Pergamovega priznanja Dušanu 
Rebolju (Foto: Miha Maček) 

Na uradnem zasedanju Generalne skupšči-
ne je bil izvoljen nov predsednik konfede-
racije in sprejet program dela za naslednje 
mandatno obdobje . Volitve za predsednika 
so izvedli vsi sindikati dejavnosti in poklicev, 
ki delujejo v okviru KSS Pergam in ti so za 
predsednika KSS Pergam za mandatno ob-
dobje 2015-2019 soglasno izvolili Jakoba Po-
čivavška, dosedanjega generalnega sekretar-
ja KSS Pergam .

D O G O D K I  _
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Od leve proti desni: nekdanji predsednik KSS 
Pergam Janez Posedi, zdajšnji predsednik KSS 
Pergam Jakob Počivavšek in nekdanji dolgo-
letni predsednik KSS Pergam Dušan Rebolj 
(Foto: Miha Maček)

S programom dela je Generalna skupščina 
KSS PERGAM začrtala tudi prioritete dela 
za naslednje obdobje . Te bodo usmerjene 
zlasti v aktivnosti na področju kolektivne-
ga dogovarjanja, katerega cilj je dvig ravni 
pravic delavcev po večletni stagnaciji v času 

gospodarske krize in ponovna oživitev splo-
šne kolektivne pogodbe za gospodarske de-
javnosti . Pergam namerava še naprej krepiti 
strokovno delo neposredno s člani in sin-
dikati, kar smo skozi leta vztrajno razvijali . 
Posebna pozornost bo namenjena tudi or-
ganiziranju in pomoči delavcem v prekarnih 
oblikah dela, izobraževanju sindikalnih zau-
pnikov za njihovo učinkovito delo na terenu 
ter v iskanje možnosti za vzpostavitev razi-
skovalne in analitične platforme kot sredstva 
za pripravo podlag za socialni dialog, v kate-
rem KSS Pergam je in bo aktivno sodelovala . 
Ne nazadnje je ena od pomembnih prioritet 
tudi spodbujanje članstva k aktivnejšemu 
delovanju, obveščanje članstva in širše jav-
nosti o aktivnostih in delovanju KSS Pergam 
ter predvsem o pomembnosti kolektivnega 
nastopa in sindikalnega organiziranja dela-
vstva na splošno . V tem smislu je izziv tudi 
povezovanje z drugimi sorodnimi sindikalni-
mi centralami .

Delegati 5. Generalne skupščine KSS Pergam na Brdu pri Kranju (Foto: Miha Maček)

VOLILNE SKUPŠČINE IN NOVOSTI V 
PERGAMOVIH SINDIKATIH 

Peter Virant, mag . 
strokovni sodelavec na KSS Pergam
Nina Mežan, 
univ . dipl . org ., 
svetovalka za medn . dejavnost 
Jakob Počivavšek, 
univ . dipl . prav ., predsednik KSS Pergam

V zadnjem letu in pol smo bili v KSS Pergam 
zelo dejavni, saj so bile v obdobju od apri-
la do junija 2015 zaradi volitev za funkcijo 
predsednika KSS Pergam izvedene skupšči-
ne oz . najvišji organi Pergamovih sindikatov 
na vseh ravneh . Volitve so tako izvedli vsi 
sindikati dejavnosti in poklicev, ki delujejo 
v okviru KSS PERGAM .  Pri nekaterih sindi-

D O G O D K I  _
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katih dejavnosti se je sočasno izteklo tudi 
mandatno obdobje njihovih organov, zato 
so poleg volitev predsednika KSS Pergam 
izvedli hkrati tudi volitve za predsedniške in 
podpredsedniške funkcije sindikata dejav-
nosti .  Številni Pergamovi sindikati, tako na 
ravni dejavnosti ali poklicev, kot tudi na ravni 
podjetja ali zavoda, pa so uspešno izvedli vo-
lilne skupščine v času po Generalni skupšči-
ni KSS PERGAM in tako dobili nova vodstva, 
kar je predstavljeno v nadaljevanju . 

Ponovno izvoljena predsednica Sindikata pa-
pirne dejavnosti Slovenije Nives Hrovat (Foto: 
arhiv KSS Pergam) 

11 . junija 2015 je v Sladkem vrhu potekala 5. 
Skupščina Sindikata papirne dejavnosti Slo-
venije, na kateri so bili izvoljeni kandidati za 
vodilne funkcije Sindikata papirne dejavnosti 
Slovenije in KSS PERGAM . Za predsedni-
co Sindikata papirne dejavnosti Slovenije 
je bila ponovno izvoljena Nives Hrovat, za 
podpredsednike pa so bili izvoljeni Stanislav 
Ravnikar, Stanislav Klanšek in Boštjan Bur-
nik .  Sindikat dejavnosti je v obdobju 2011-
2015 pri svojem delu izhajal iz programskih 
usmeritev, ki ga je sprejela četrta skupščina 
sindikata in iz programa dela zadnje gene-
ralne skupščine KSS Pergam . Nekateri po-
membni cilji so bili v preteklem obdobju do-
seženi, nekateri pa so ostali neuresničeni oz . 
so take narave, da so in morajo biti prisotni 
v vsakem programu dela, saj predstavljajo 
bistvo nenehnih sindikalnih prizadevanj in 
sindikalnega delovanja, med drugim tudi od-
prtje kolektivne pogodbe dejavnosti . 

5. Skupščina Sindikata grafične dejavnosti 
Slovenije je potekala 15 . junija 2015 v Sostrem 
pri Ljubljani, na kateri je bil za funkcijo pred-
sednika Sindikata grafične dejavnosti Slove-

nije ponovno izvoljen Bojan Pečnak, pod-
predsednika v novem mandatnem obdobju 
pa sta Marjan Brinc in Boštjan Furjan . Na 
skupščini je bil prav tako sprejet dolgoročno 
naravnan program dela sindikata dejavnosti 
s poudarkom na odprtju kolektivne pogodbe 
dejavnosti . 

Na 5. Skupščini Sindikata založniške, časo-
pisno-informativne in knjigotrške dejavnosti 
Slovenije, ki je bila 19 . junija 2015 prav tako 
v Sostrem pri Ljubljani, je na volitvah dobil 
nov mandat dosedanji predsednik Sindikata 
založniške, časopisno-informativne in knji-
gotrške dejavnosti Slovenije  Emil Serafin,  
za podpredsednike pa so bili izvoljeni Maja 
Pavlin iz MK Trgovine,  Maja Ogrizek iz MK 
Založbe in Aleš Dragar iz časopisne hiše Ve-
čer .  Programske usmeritve, sprejete na vseh 
treh skupščinah dejavnosti, med že začrtani-
mi cilji temeljijo tudi na odprtju kolektivnih 
pogodb dejavnosti . 

Delegati 5. Skupščine Sindikata grafične dejav-
nosti Slovenije, 15. junija 2015 v Sostrem (Foto: 
arhiv KSS Pergam) 

5. Skupščina Sindikata založniške, časopisno-
-informativne in knjigotrške dejavnosti Sloveni-
je, 19. junij 2015 (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Dne 12 . novembra 2015 je v Portorožu pote-
kala redna volilna skupščina SINCE07 – Sin-
dikata centrov za socialno delo. Na skupščini 
je bil za predsednika ponovno soglasno iz-
voljen Perica Radonjič. Skupščina je za se-
kretarja soglasno ponovno potrdila Tadeja 
Zajca . Mandat sta prevzela v pomembnem 
trenutku, saj je predvidena reorganizacija 
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Centrov za socialno delo, kjer si bo sindikat 
prizadeval za ohranitev delovnih mest oziro-
ma doseganje ustreznih standardov in nor-
mativov . Po skupščini je bilo že tradicionalno 
izobraževanje sindikalnih zaupnikov . Sindi-
kat intenzivno izobražuje sindikalne zaupni-
ke z znanji in veščinami, ki so potrebne za 
sindikalno delo in združuje različne akterje 
na področju dela Centrov za socialno delo . 

6 . oktobra 2015 je v Ljubljani potekala 9. 
redna konferenca SIFARMA – Sindikata far-
macevtov Slovenije in 3. Dan SIFARMA. Dan 
SIFARMA presega tradicionalne sindikalne 
okvire in postaja eden ključnih srečanj stro-
ke, kjer se združuje sindikalne in strokovne 
interese zaposlenih v slovenskih lekarnah . 
V tem sklopu je bil predstavljen makroeko-
nomski položaj v Sloveniji, kar je predstavil 
dr . Križanič Franci . Podana je bila natančna 
primerjalna študija o reguliranosti sistemov 
lekarništva v Evropi, učinkovitost različnih 
sistemov in umestitev slovenskega modela . 
Študijo je predstavil dr . Velimir Bole . Okro-
gla miza je pokazala nujnost in potrebnost 
umestitve ustreznih standardov in normati-
vov v lekarniški dejavnosti . Sindikat SIFARM 
postaja pomemben ne zgolj kot sindikat, 
temveč tudi subjekt, ki aktivno vpliva na stro-
kovne odločitve . 

3. Dan SIFARM-a, 6. oktobra 2015 (Foto: ar-
hiv sindikata SIFARM) 

V dneh 3 . in 4 . decembra 2015 je bilo v Do-
lenjskih toplicah usposabljanje sindikalnih 
zaupnic in zaupnikov v Sindikatu socialnega 
zavarovanja Slovenije, ki združuje Sindikat 
delavcev Zavoda za zaposlovanje, Sindikat 
ZPIZ-a in Sindikata ZZZS . Usposabljanje 
sindikalnih zaupnic in zaupnikov upošteva 
specifike zaposlenih na področju socialnega 
zavarovanja, in prav tako tudi motivacijske 
delavnice za pridobivanje novih članic in čla-
nov . Tudi ta usposabljanja postajajo tradicio-
nalna in vsakoletna . 

Izobraževanje našega največjega sindika-
ta, Sindikata Kliničnega centra Ljubljana, je 
potekalo v Laškem v terminu od 19 . do 20 . 
novembra 2015 . Izobraževanja so se udele-
žili sindikalni zaupniki in poverjeniki Sindi-
kata Kliničnega centra . Sindikat načrtno in 
sistematično letno izobražuje sindikalne za-
upnike, tako z aktualnimi temami, kot tudi z 
veščinami in znanji, potrebnimi za sindikal-
no delo . 

Utrinek z izobraževalnega seminarja Sindika-
ta KC Ljubljana, november 2015 (Foto: arhiv 
Sindikata KC) 

Posebej je potrebno omeniti tudi socialni di-
alog v skupini Krater, predvsem v podjetjih 
Papir Servis in SET . Ne glede na velike razlike 
v pogledih, so sindikati in delodajalci uspeli 
vzpostaviti dialog, ki je trajen in stalno pote-
ka, nekateri rezultati pa so že vidni v dobro-
bit zaposlenih . 

Naši sindikati so v lanskem in letošnjem letu 
ogromno prispevali na področju socialnega 
dialoga v podjetjih in zavodih. Omenimo 
lahko Sindikat Peritex, ki žal še ni dosegel 
kolektivne pogodbe (za področje dejavnosti 
pralnic je namreč ni), vendar je s svojim de-
lovanjem bistveno pripomogel k boljšemu 
položaju delavk . V DSO Ptuj, enoti Moj dom 
Koper, je sindikat s svojim delom odpravil 
nepravilnosti na račun zaposlenih . Na po-
dročju izdelave mobilnih domov v podjetju 
ADRIA DOM je Pergamov sindikat v social-
nem dialogu z novim vodstvom podjetja do-
segel boljšo plačno politiko in še naprej vodi 
dialog v smeri izboljšanja delovnih pogojev . 
Našteti so zgolj nekateri sadovi zares izje-
mnega dela naših sindikatov . 
Pomembno gre poudariti, da so dosedanja 
izobraževanja, ne le na ravni Konfederacije 
sindikatov Slovenije PERGAM, pač pa tudi 
posameznih sindikatov, ocenjena kot dobra 
in po mnenju sodelujočih koristna za delo 
sindikalnih zaupnic in zaupnikov v podjetjih 
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in zavodih . Načrti KSS Pergam v naslednjem 
obdobju še bolj poudarjajo konkretne dejav-
nosti na področju sistematičnega, načrtnega 
izobraževanja naših sindikalnih zaupnic in 
zaupnikov . 

Prav tako je potrebno omeniti proces združit-
ve sindikatov v podjetju multinacionalke DS 
SMITH, kjer so bile v obeh enotah podjetja (v 
enoti Logatec in enoti Brestanica) izvedene 
volitve sindikalnih zaupnic in zaupnikov . Pri 
združevanju smo dosledno upoštevali prin-
cipe demokratičnosti in transparentnost ter 
specifike posameznih okolij . Novo vodstvo 
je neposredno po izvolitvi že začelo intenziv-
ni socialni dialog in pristopilo k pogajanjem 
za podjetniško kolektivno pogodbo . Za pred-
sednika je bil za obdobje dveh let imenovan 
Mirko Zakošek. 

Vodstvo obeh podjetniških sindikatov, vodstvo 
KSS Pergam ter nekdanje in sedanje vodstvo 
obeh podjetij ob podpisovanju nove podjetniške 
kolektivne pogodbe v matičnem in hčerinskem 
podjetju TERMOPLASTI-PLAMA (Foto: ar-
hiv KSS Pergam) 

V tem obdobju smo dobili novo vodstvo tudi 
v sindikatu IZOTERM PLAMA, kjer je dolgo-
letni sindikalni zaupnik in ustanovitelj sin-
dikata Anton Baša odšel v pokoj, na mesto 
novega predsednika pa je bil izvoljen Dean 
Đorđević. Na volitvah je dobil nov mandat 
tudi že dosedanji predsednik sindikata PLA-
MA-PUR  Anton Frank.  Vse volitve naših 
sindikatov so izpeljane na transparenten in 
demokratičen način . Le tako ima sindikat le-
gitimnost ter s tem moč, ki jo potrebuje za 
delovanje, saj so na tak način za delo v sin-
dikatu izbrana vodstva, ki jim članice in člani 
zaupajo . 

Volitve so potekale tudi v Sindikatu prome-
tnih pilotov Slovenije, kjer je bil junija 2016 
izvoljen nov Upravni odbor, ki je imenoval 

tudi novega predsednika Sindikata, Marjana 
Majcna. 

Tudi v Sindikatu laboratorijske medicine Slo-
venije – SILMES so po izvedeni skupščini 
sindikata v juniju 2016 potekale volitve, na 
katerih je bilo izvoljenih 12 članov Republi-
škega odbora SILMES, ki bo izvolil predse-
dnika oziroma predsednico sindikata . 

Dne 11 . junija 2016 je potekala Skupščina 
Visokošolskega sindikata Slovenije, ki ji je 
sledilo druženje na vseslovenskem pikniku 
članov tega sindikata, ki deluje v okviru KSS 
PERGAM . V zadnjem letu je sindikat pridobil 
reprezentativnost v dejavnosti visokošolsko 
izobraževanje in postal podpisnik Kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževa-
nja, aktivno pa je sodeloval tako v pogajanjih 
med Vlado in sindikati javnega sektorja, kot 
tudi pri usklajevanjih spremembe Zakona o 
visokem šolstvu . Konec leta 2015 je bil Vi-
sokošolski sindikat Slovenije skupaj s Per-
gamovimi sindikati gonilna sila uskladitve 
nekaterih delovnih mest z dvigom nekaterih 
orientacijskih delovnih mest iz leta 2009, 
posledica česar je bil dvig plačnih razredov 
številnih najnižje vrednotenih delovnih mest 
v plačni skupini J in nekaterih delovnih mest 
v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, 
vezanih na delovno mesto Asistenta z dok-
toratom . Na podlagi aktivnosti Visokošol-
skega sindikata Slovenije so se po Univerzah 
pričele reševati številne nakopičene težave 
zaposlenih, povezani z (ne)plačevanjem 
nadobremenitev, neusklajenosti plačila za 
delo s pridobljenim nazivom in faktorizacijo 
neposredne pedagoške obremenitve . Prav 
tako se je Visokošolski sindikat Slovenije v 
zadnjem letu tudi kritično odzival na afere v 
visokošolskem prostoru .

Visokošolski sindikat Slovenije predstavlja 
izjemen primer organiziranja zaposlenih, ki 
je zaradi dejavnosti, v kateri deluje, tudi po-
sebnega pomena z vidika obrambe dosto-
pnosti do izobraževanja in prizadevanja za 
kakovostno visokošolsko izobraževanje, od 
katerega je v veliki meri odvisen tudi razvoj 
Slovenije na številnih področjih, zlasti v dobi 
hitrega tehnološkega napredka .

Na skupščini je bil za predsednika Visoko-
šolskega sindikata Slovenije za nov mandat 
izvoljen prof. Marko Marinčič, prav tako pa 
je bil za predsednika Sindikata Univerze v 
Ljubljani izvoljen doc. Gorazd Kovačič. Obe-
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ma ob tem iskreno čestitamo in jima želimo 
uspešno nadaljevanje dela, ki sta ga začrtala 
že v prejšnjem mandatu .

Čestitamo vsem novo izvoljenim 
predsednicam, predsednikom, 

članicam in članom odborov in jim 
želimo uspešno delo! 

Z leve: predsednica VSS – Sindikata Univerze na Primorskem Elizabeta Zirnstein, predsednik 
Visokošolskega sindikata Slovenije Marko Marinčič, predsednik VSS – Sindikata Univerze v Lju-
bljani Gorazd Kovačič in predsednica VSS – Sindikata Univerze v Mariboru Marija Javornik 
Krečič (Foto: arhiv sindikata VSS) 

TRADICIONALNI PERGAMOV IZOBRAŽEVALNI 
SEMINAR IN IZVAJANJE PROJEKTOV

Nina Mežan, 
univ . dipl . org ., 
svetovalka za medn . dejavnost
 

10 . in 11 . marca 2016 smo organizirali Tra-
dicionalni dvodnevni izobraževalni seminar 
za sindikalne zaupnike KSS PERGAM, ki se 
je že drugič zapored odvijal v konferenčnem 
centru Term Zreče v Zrečah .  Kljub temu, 
da so razmere tako v gospodarstvu, kakor 
v negospodarstvu  težke in da se varčuje na 
vseh področjih, žal tudi pri izobraževanju, se 
je tudi letos seminarja udeležilo več kot 100 
sindikalnih zaupnikov KSS Pergam iz vse 
Slovenije, kar nam je v veliko zadovoljstvo . 
Lepo število udeležencev; nekaterim so ude-
ležbo na seminarju omogočili kar njihovi de-
lodajalci; ne nazadnje potrjuje dejstvo, da se 
tudi delodajalci zavedajo, da je izobraževa-
nje osnova za napredek in razvoj družbe ter 
da je informiranost in obveščenost sindikal-
nih zaupnikov z aktualnimi vsebinami nujno 

potrebna za uspešen dialog na ravni podjetja 
ali zavoda in posledično za dolgoročni uspeh 
le-tega . 

Uvodoma je udeležence nagovorila Ministri-
ca za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti dr. Anja Kopač Mrak, ki je sprego-
vorila o aktualnih zadevah na področju trga 
dela in podrobneje predstavila vladni predlog 
dokumenta »Za dostojno delo« . V nadaljeva-
nju so udeleženci lahko prisluhnili poročilu o 
aktualni problematiki in stanju socialnega di-
aloga, ki ga je podal predsednik Pergama Ja-
kob Počivavšek,  o vlogi in vplivu sindikatov v 
sodobnih družbah pa je govoril prof. dr. Jože 
P. Damijan z Ekonomske fakultete Univerze 
v Ljubljani . Predstavitev vsebine zakaj v sin-
dikat je podal in podkrepil z video posnetki 
strokovni sodelavec pri Pergamu mag. Peter 
Virant, za tem pa je Aleš Bortek, pravni sve-
tovalec na KSS Pergam, slušateljem predsta-
vil vselej aktualno tematiko delovnega časa, 
pravne podlage in primere iz prakse glede 
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nadurnega dela in prerazporejenega delov-
nega časa . Prvi dan seminarja smo program 
zaključili s predavanjem o psiholoških dejav-
nikih uspeha v povezavi s stresom na delov-
nem mestu, ki ga je podal prof. dr. Matej Tu-
šak, profesor na Fakulteti za šport Univerze 
v Ljubljani ter športni psiholog in direktor SI-
RIUS AM svetovanje . Drugi delovni dan je bil 
namenjen tematiki trpinčenja na delovnem 
mestu – preprečevanju, odkrivanju in odpra-
vljanju posledic, in sicer nam je pravne vidike 
trpinčenja oz . mobinga na delovnem mestu 
ter pristope k preprečevanju in odpravljanju 
posledic mobinga v praksi predstavila doc. 
dr. Elizabeta Zirnstein, profesorica s Fakulte-
te za management Univerze na Primorskem, 
ki je obenem tudi predsednica Sindikata Uni-
verze na Primorskem . 

Doc. dr. Elizabeta Zirnstein kot predavateljica 
na Pergamovem izobraževalnem seminarju v 
Zrečah (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Poleg poslušanja aktualnih vsebin in prido-
bivanja novih znanj smo se udeleženci se-
minarja tudi podružili na skupni večerji, ki je 
zaokrožila dogajanje prvega dne seminarja, 
kajti tudi ta družabni del je vselej koristen in 
dobrodošel za Pergamove sindikalne zau-
pnike z vseh koncev Slovenije za medseboj-
no spoznavanje in izmenjavo izkušenj . 

V obdobju od marca 2015 do oktobra 2016 

izvajamo v obliki predavanj in delavnic v 
podjetjih in na sindikalnih izobraževanjih 
projekt z naslovom »Pot do zdravja – zdrav-
je na delovnem mestu za zadovoljnega za-
poslenega«, katerega odgovorni nosilec je 
SIRIUS AM svetovanje d .o .o . pod vodstvom 
športnega psihologa in predavatelja prof . dr . 
Mateja Tuška . 
Projekt je na podlagi Javnega razpisa za so-
financiranje projektov za promocijo zdravja 
na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 fi-
nančno podprl Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije . 
V okviru omenjenega projekta smo na izobra-
ževalnem seminarju Sindikata centrov za so-
cialno delo – SINCE07 že izvedli predavanja 
o stresu in praktične delavnice za področje 
obvladovanja stresnih situacij na delovnem 
mestu, kjer so bili udeleženci deležni napot-
kov za premagovanje stresa, antistresnih vaj 
ter relaksacijskih tehnik za preprečevanje iz-
gorelosti . V podjetju Gorenjski Tisk Storitve 
d.o.o. je bilo za ožjo ciljno skupino, posebej 
za vodstvene delavce in posebej za zaposle-
ne, člane sindikata v podjetju, organiziranih 
več predavanj z delavnico na temo absentiz-
ma, vzrokov absentizma in dejavnikov, s ka-
terimi lahko uspešno preprečujemo absenti-
zem . V sklopu Pergamovega tradicionalnega 
dvodnevnega izobraževalnega seminarja pa 
je za sindikalne zaupnike prof . dr . Matej Tu-
šak predaval na temo Pot do uspeha;  doc . 
dr . Elizabeta Zirnstein pa je predstavila eko-
nomske in pravne vidike stresa, absentizma 
in mobinga na delovnem mestu . 

Od februarja 2016 sodelujemo v medna-
rodni raziskavi, ki jo organizirata Evropska 
komisija in Evropska konfederacija sindika-
tov ETUC o socialnem dialogu v sektorjih . 
Predvidoma v začetku septembra 2016 pa 
pričakujemo tudi razpis za sofinanciranje 
projektov iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada, ki bo namenjen socialnim partnerjem 
in na katerega se bomo zagotovo prijavili . 

Udeleženci Tradicionalnega izobraževalnega seminarja KSS Pergam, marec 2016, Zreče (Foto: 
Jakob Počivavšek)
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PRAZNIK DELA V ZNAMENJU DELAVSKEGA 
POVEZOVANJA 

Na Rožniku v Ljubljani vsako leto tradicio-
nalno poteka osrednja in največja priredi-
tev v čast najpomembnejšemu delavskemu 
prazniku, 1 . maju, Prazniku dela .  Letošnjo 
prireditev smo prvič skupaj organizirali Kon-
federacija sindikatov Slovenije - PERGAM, 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Kon-
federacija novih slovenskih sindikatov Neod-
visnost in Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja Slovenije . 

Prireditev, ki se je odvijala pod geslom »Sku-
paj delamo, skupaj praznujemo«, se je pri-
čela na večer pred prvim majem, v želji s 
skupnimi močmi pokazati, da ima največji 
delavski praznik pomen in vsebino ter da 
delo predstavlja vrednoto, ki jo s ponosom 
negujemo in se ji trudimo dati čim večji po-
men . 

Na predvečer praznika so številne navzoče 
nagovorili predsednica KNSS Neodvisnost 
Evelin Vesenjak, predsednica Sindikata ko-
vinske in elektro industrije – ZSSS Lidija 
Jerkič, predsednica Območnega odbora Lju-
bljane in okolice Sindikata vzgoje, izobraže-
vanja, znanosti in kulture Slovenije – KSJS 
Magdalena Mustar Pečjak in predsednik KSS 
Pergam Jakob Počivavšek. Na dan 1 . maja 
pa je udeležence nagovoril župan Ljubljane 
Zoran Janković . Govorniki so poleg nedavnih 
uspehov, kot je bila denimo redefinicija mi-
nimalne plače, opozorili tudi na pomen de-
monstracij delavcev v boju za doseganje de-
lavskih pravic, boljšega življenja in drugačnih 
vrednot, ter izzive v prihodnosti, kot so boj 
za dostojno delo, bela knjiga o pokojninah, 
prerazporeditev davčnih bremen in kolektiv-
ne pogodbe . 

Predsednik Pergama Počivavšek je posebej 
poudaril, da se na vsakem koraku ustvarja-
jo umetne delitve med delavci, z namenom 
oteževanja skupnega organiziranja in obli-
kovanja skupnih zahtev . Ustvarja se vtis, 
da starejši delavci odžirajo delovna mesta 
mlajšim, čeprav vse raziskave kažejo, da to 
ne drži . Vse tisto, zaradi česar so prekarni 
delavci v podrejenosti in negotovosti, ostaja 
prezrto, da se lahko prekarne delavce pred-
stavlja redno zaposlenim kot tiste, ki v ime-
nu konkurenčnosti znižujejo njihove pravice . 
In ne nazadnje, spodbujanje lažnega razdora 

med zaposlenimi v zasebnem in zaposleni-
mi v javnem sektorju je po načelu deli in vla-
daj predvsem v korist delodajalcem in Vladi, 
ki na ta način enim in drugim odrekajo boljši 
standard! Vse omenjene skupine imajo zelo 
različne težave, a njihova skupna točka je v 
tem, da so vsi delavci. Naš cilj mora biti pre-
seganje razlik med posameznimi skupinami 
na trgu dela, spodbujanje njihovega sodelo-
vanja in medsebojne solidarnosti. 

Praznovanje prvega maja nas je spomnilo 
tudi na to, da delavske pravice in dostojno 
delo niso samoumevni, temveč so rezultat 
močnega in organiziranega sindikalnega de-
lavskega gibanja, zato je načine za krepitev 
konkurenčnosti potrebno iskati v poštenih 
poslovnih praksah ter v inovativnosti in zna-
nju zaposlenih, v katere je potrebno vlagati, 
ne pa v zniževanju delavskih pravic . Sindikal-
no povezovanje, skupno delovanje ter odzi-
vanje na dogajanje na trgu dela in na potre-
be delavcev je zelo pomembno za uspešno 
uresničevanje sindikalnih ciljev v razmerah 
finančne (pre)moči kapitala . Geslo »Skupaj, 
solidarni, močnejši«« je torej aktualnejše kot 
kdajkoli prej . 

Predsednik PERGAMA Jakob Počivavšek je 
nagovoril udeležence prvomajske prireditve na 
Rožniku (Foto: arhiv ZSSS) 
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Skupno prižiganje prvomajskega kresa na Rožniku, 2016 (Foto: Mediaspeed) 

PROTESTNI SHOD »ZA PRAVICO DO POGAJANJ IN 
OHRANITEV SOCIALNEGA DIALOGA V SLOVENIJI« 

Jakob Počivavšek,
univ . dipl . pravnik, predsednik KSS Pergam

Dne 9 . junija 2016 je pred poslopjem Vlade 
RS na Gregoričevi potekal protestni shod 
razširjenih vodstev sindikatov javnega sek-
torja, s katerim smo sindikati izrazili protest 
zoper odločitev Vlade, ki je 19 . maja 2016 
prek medijev sindikatom javnega sektorja 
sporočila, da enostransko končuje pogajanja 
o plačah in zagrozila z enostransko spre-
membo Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju ter Zakona o javnih uslužbencih, s 
katerima bi bistveno poslabšala položaj jav-
nih uslužbencev . Takšno ravnanje pomeni kr-
šitev Dogovora o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela za leto 2016, s katerim 
se je Vlada zavezala, da se bo s sindikati do-
govorila o postopni odpravi še veljavnih var-
čevalnih ukrepov v obdobju do leta 2019 in 
se zavezala, da bo doseženo soglasje glede 
temeljnih vprašanj s področja pravic delav-
cev ter plačnega sistema v javnem sektorju . 

Protestnega shoda, na katerem so udeležen-
ce nagovorili Dušan Semolič, predsednik 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Jakob 
Počivavšek, vodja pogajalske skupine repre-

zentativnih sindikatov javnega sektorja in 
predsednik KSS PERGAM ter Branimir Štru-
kelj, predsednik in vodja pogajalske skupine 
Konfederacije sindikatov javnega sektorja, se 
je udeležilo med 800 do 1000 ljudi . Ključno 
sporočilo protesta je bilo zelo jasno: zapos-
leni in sindikati se bomo borili za pravico 
do socialnega dialoga in kolektivnega dogo-
varjanja ter za spoštovanje dogovorjenega, 
predvsem pa tudi to, da povečevanje varia-
bilnega dela plače na račun nižjih osnovnih 
plač, ohranjanje regresa za letni dopust pod 
ravnjo minimalne plače ter lažje odpuščanje 
ogroža tudi pravice zaposlenih v zasebnem 
sektorju. Hkrati pa je bila izražena zahteva, 
da se Vlada vrne za pogajalsko mizo in sindi-
kalni strani posreduje približevalni predlog, 
ki ga doslej za razliko od sindikalne strani 
še ni oblikovala, kljub temu, da je sindikalna 
stran izrecno izrazila pripravljenost na poga-
janja . 

Protestni shod je očitno pripomogel k 
temu, da sta se vodji sindikalnih pogajal-
skih skupin po protestnem shodu sestala s 
predsednikom Vlade, dr . Mirom Cerarjem 
in ministrom za javno upravo, Borisom 
Koprivnikarjem, kjer sta predstavila stališča 
sindikalne strani glede stanja pogajanj ter 
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pričakovanja, zahteve in pogoje sindikatov 
za nadaljevanje dialoga . Kljub temu, da je 
stališče sindikatov javnega sektorja do veli-
ke večine predlaganih sprememb Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o 
javnih uslužbencih negativno, saj slabša pra-
vice javnih uslužbencev in daje nesorazmer-
no veliko pristojnosti delodajalcu, da lahko 
enostransko vpliva na določitev plače jav-
nega uslužbenca, smo sindikati pripravljeni 
na soočenje argumentov glede predlaganih 
sprememb, pod pogojem, da Vlada preneha 
s kršenjem dogovora in se vrne za pogajal-
sko mizo s približevalnim predlogom ter da 
zagotovi, da s sindikati neusklajenih zako-

nov ne bo vložila v parlamentarni postopek . 
Iz besed predsednika Vlade je bilo razumeti, 
da enostranskih sprememb zakonodaje ne 
bo in da bo Vlada skušala oblikovati približe-
valni predlog, s katerim bi izpolnili dogovor 
iz konca leta 2015 . 

Glede na to, da smo bili v zadnjem obdobju 
priča številnim poskusom izločanja social-
nih partnerjev iz postopkov priprave zlasti 
zakonodaje, je protestni shod pomembno 
sporočilo Vladi in tudi napoved možnosti 
stopnjevanja sindikalnih pritiskov, v kolikor 
bi Vlada s takšnim odnosom do sindikatov 
nadaljevala .

Protestni shod sindikatov javnega sektorja pred Vlado RS, 9. junij 2016 (Foto: arhiv pogajalske 
skupine SJS)
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KOLEKTIVNO DOGOVARJANJE 

Aljoša Čeč, 
univ . dipl . pravnik, 
generalni sekretar KSS Pergam 

Eno od temeljnih področij delovanja KSS 
PERGAM je kolektivno dogovarjanje na vseh 
nivojih našega delovanja, od zavoda/pod-
jetja do poklica/dejavnosti in končno tudi 
sklepanje kolektivnih pogodb na najvišjem 
nivoju, za območje celotne države . Na vseh 
nivojih predstavniki KSS PERGAM nudijo 
strokovno in pogajalsko podporo našim sin-
dikatom in se aktivno vključujejo v pogajalski 
proces . Sklepanje kolektivnih pogodb zahte-
va veliko pogajalskih spretnosti, vztrajnosti 
in potrpljenja, zato smo toliko bolj zadovolj-
ni z našimi uspehi pri sklepanju kolektivnih 
pogodb . V javnem sektorju, kjer se pogaja-
nja v večji meri odvijajo centralizirano, na 
krovnem nivoju, med Vlado RS in reprezen-
tativnimi sindikati javnega sektorja, je v letu 
2016 vodenje ene izmed dveh pogajalskih 
skupin sindikatov (Pogajalske skupine re-
prezentativnih sindikatov javnega sektorja, 
v kateri delujejo tudi vsi PERGAM-ovi sin-
dikati javnega sektorja) prevzel predsednik 
KSS PERGAM, Jakob Počivavšek, ki skupaj 
z vodjo Službe pravne pomoči Pergama, 
Tatjano Labernik, že dolga leta uspešno za-
govarja interese naših članov in sindikatov v 
javnem sektorju . Poleg krovnih pogajanj, ki 
se dotikajo vseh skupnih elementov plačne 
politike v javnem sektorju, potekajo tudi po-
gajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti 
in poklicev ter kolektivnih pogodbah zavo-
dov, kjer le-te obstajajo . V zadnjem letu dni 
smo poleg kolektivnih pogodb, kjer so naši 
sindikati že podpisniki (Kolektivna pogodba 
za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji, Kolektivna pogodba za javni sektor, 
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije, Kolektivna 
pogodba za dejavnost obvezne socialne var-
nosti, Kolektivna pogodba za državno upra-
vo, uprave pravosodnih organov in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni 
del) preko našega Visokošolskega sindikata 
Slovenije pristopili tudi h Kolektivni pogodbi 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Repu-
bliki Sloveniji, kjer smo aktivno sodelovali 
pri pripravi aneksa h kolektivni pogodbi, ki 
je reševal anomalije, ki so nastale leta 2009, 

in ki so bile delno odpravljene s podpisom 
aneksa konec leta 2015 . Tudi v letu 2016 smo 
pomagali oblikovati aneks k tej kolektivni po-
godbi, ki med drugim rešuje vprašanje nor-
mativa za visokošolske pedagoške delavce 
ter odpravlja možnosti zlorab pri institutu 
stalne pripravljenosti . 

Direktor Palome PIS Damjan Rajh in predse-
dnik uprave Palome d.d. Tadej Gosak ter pred-
sednica Sindikata Paloma PERGAM Nives 
Hrovat ob sklenitvi aneksa k podjetniški kolek-
tivni pogodbi v Palomi (Foto: arhiv sindikata 
Paloma) 

Vodstvo podjetij in vodstvo sindikatov družbe 
Radeče Papir Nova in povezane družbe Muflon 
uspešno sklenili novo podjetniško kolektivno po-
godbo (Foto: arhiv sindikata Radeče Papir) 

V zasebnem sektorju je KSS PERGAM 
večkrat izrazil predlog za sklenitev nove splo-
šne kolektivne pogodbe za gospodarske de-
javnosti, čemur pa je nasprotovala predvsem 
delodajalska stran, pa tudi nekatere sindikal-
ne centrale . Kljub temu je KSS PERGAM do 
trenutka, ko so pogajanja zamrla, podpirala 
in sodelovala v pogajanjih za Kolektivno po-
godbo o plačah, katere ambicija je bila zago-
toviti določen standard pravic tistim, ki jih 
ne pokriva nobena kolektivna pogodba . Ta 
kolektivna pogodba bi lahko predstavljala te-
melj in vzorec za ostale kolektivne pogodbe, 
zlasti glede plačnega modela, ki je v Slove-
niji v privatnem sektorju povsem neustre-
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zen in zastarel . Žal do nadaljnjih pogajanj 
o sklenitvi te kolektivne pogodbe ni prišlo, 
v kolektivnih pogodbah zasebnega sektorja 
pa posledično prihaja do neenotnih rešitev, 
zato bi bilo smotrno v nadaljevanju ta poga-
janja obnoviti . Od generalne skupščine dalje 
potekajo v zasebnem sektorju pogajanja za 
sklenitev nove Kolektivne pogodbe za grafič-
no dejavnost, začela so se pogajanja za skle-
nitev aneksa h Kolektivni pogodbi papirne in 
papirno-predelovalne dejavnosti, oblikovali 
pa smo tudi predlog aneksa h Kolektivni po-
godbi časopisno informativne, založniške in 
knjigotrške dejavnosti. Skladno s sklepom 
predsedstva Sindikata cestnega gospodar-
stva Slovenije nameravamo pristopiti tudi 
h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti . 
KSS PERGAM nudi podporo in strokovno 

pomoč tudi na pogajanjih na nivoju podjetij, 
kjer so bile med drugim v zadnjem obdobju 
sklenjene nekatere nove podjetniške kolektiv-
ne pogodbe (Kolektivna pogodba za RADE-
ČE PAPIR NOVA, d .o .o . in MUFLON, d .o .o .; 
Kolektivna pogodba družb TERMOPLASTI-
-PLAMA, d .o .o ., Podgrad in IP PLAMA-TER, 
d .o .o ., Podgrad;  Kolektivna pogodba o pla-
čah in pogojih dela pilotov v Adrii Airways 
d .d . in druge), z aneksi so bile dopolnjene 
nekatere veljavne kolektivne pogodbe (aneks 
h Kolektivni pogodbi družbe Gorenjski tisk 
storitve d .o .o .; aneks k Podjetniški kolektiv-
ni pogodbi družbe PALOMA d .d . in družbe 
PALOMA PIS d .o .o . in druge), ponekod pa 
pogajanja o sklenitvi novih pogodb ali spre-
membah obstoječih še potekajo . 

V letu 2016 obeležujemo tudi poseben jubilej naših kolektivnih pogodb zasebnega 
sektorja . Dne 17 . maja 1991 je bila kot ena od prvih kolektivnih pogodb v Republiki 
Sloveniji sklenjena Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne 
dejavnosti . Dne 26 . 7 . 1991 ji je sledila Kolektivna pogodba grafične, časopisno infor-
mativne, založniške in knjigotrške dejavnosti . Dušan Rebolj, takratni predsednik KSS 
PERGAM je ob tem okroglem jubileju kolektivnega dogovarjanja povedal: »Takratne 
gospodarske razmere so bile zelo nestabilne, vendar je obstajal med delodajalskimi 
in sindikalnimi organizacijami kvaliteten socialni dialog in medsebojno zaupanje, ki 
je omogočilo, da smo s skupnimi napori urejali pogoje za delo v teh panogah .« Ugo-
tovimo lahko, da smo ob vseh pretresih, ki so jih bile omenjene panoge v zadnjih 25 
letih deležne, ta dialog ohranili, in uspešno nadaljujemo delo, ki so ga začeli ustano-
vitelji PERGAM-a . V zadnjem obdobju lahko posebej poudarimo pozitivne učinke, ki 
jih je prinesla nova Kolektivna pogodba papirne in papirno-predelovalne dejavnosti 
(sklenjena konec leta 2013), ki je omogočila tudi krepitev dogovarjanja in vloge sindi-
katov v podjetjih, kjer smo skoraj v vseh podjetjih v tej dejavnosti od leta 2014 dalje 
sklenili tudi nove podjetniške kolektivne pogodbe, ki nadgrajujejo branžno pogod-
bo . Z Združenjem papirne in papirno-predelovalne industrije, ki deluje pod okriljem 
GZS, sopodpisnikom prve papirne pogodbe, načrtujemo tudi posebno obeležitev 
letošnjega jubileja, ki bo potekala predvidoma na letošnjih Dnevih papirništva . 
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Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, sklenjena 17. maja 
1991 (Foto: arhiv KSS Pergam)
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STALIŠČA KSS PERGAM DO BELE KNJIGE O 
POKOJNINAH

Jakob Počivavšek,
univ . dipl . prav ., predsednik KSS Pergam

Predsedstvo KSS PERGAM se je 4. maja 
2016 opredelilo do Bele knjige o pokojninah 
(Bela knjiga), ki jo je pripravila posebna de-
lovna skupina, ki jo je imenovala Vlada RS. 
V nadaljevanju so predstavljena stališča KSS 
PERGAM o Beli knjigi, ki so bila predstavlje-
na tudi na seji Ekonomsko socialnega sveta 
(ESS) 6. maja 2016, v skladu z dogovorom 
med sindikalnimi centralami pa bodo v na-
daljevanju oblikovana enotna stališča sindi-
kalnih central o Beli knjigi, pri oblikovanju 
katerih bo sodelovala tudi KSS PERGAM.

V KSS PERGAM menimo, da Bela knjiga po-
meni dobro izhodišče za široko javno razpra-
vo in razpravo socialnih partnerjev v ESS o 
stanju v slovenskem pokojninskem in inva-
lidskem sistemu, o učinkih reforme pokoj-
ninskega sistema iz leta 2012, o dolgoročnih 
demografskih trendih v Republiki Sloveniji in 
o potrebnih postopnih prilagoditvah sistema 
pokojninskega zavarovanja v prihodnosti . 

Prav učinki zadnje reforme iz leta 2012, ki je 
bila sprejeta z visoko stopnjo usklajenosti 
med socialnimi partnerji in ob enotni pod-
pori v Državnem zboru, nam omogočajo, da 
se z zadostno mero skrbnosti in potrebnega 
časa posvetimo poglobljeni strokovni raz-
pravi o prihodnosti pokojninskega zavarova-
nja in dolgoročnih ciljih, ki jih želimo doseči 
na tem področju . 

V letu 2015 se je prvič po šestih letih zmanj-
ševanja povečalo povprečno število zavaro-
vancev (za 1,1 odstotka na 840 .588); povpreč-
no število uživalcev pokojnin iz obveznega 
zavarovanja se je povečalo za 0,5 odstotka 
na 612 .018, kar je najnižja rast v zadnjih 25 
letih; razmerje med številom zavarovancev 
in uživalcev pravic iz obveznega zavarova-
nja je znašalo 1,37 in se prvič po letu 2008 
ni zmanjšalo . Čeprav gre vsaj del teh kazal-
cev pripisati oživljanju gospodarske rasti in 
tudi učinkom reforme trga dela, pa vse ana-
lize kažejo, da pokojninska reforma iz leta 
2012 daje pričakovane učinke ter zagotavlja 
vzdržnost pokojninskega sistema minimal-
no do leta 2020 . 

Demografski kazalci (nizka rodnost prebi-
valcev Slovenije, nezadostne neto migracije, 
neugodno razmerje med zavarovanci in upo-
kojenci, podaljševanje pričakovane življenj-
ske dobe, podaljševanje obdobja prejemanja 
pokojnin, pričakovane spremembe razmerij 
med starostnimi kohortami v prihodnjih de-
setletjih, idr .) ter kazalci na trgu dela (nizka 
stopnja delovne aktivnosti mladih v starosti 
od 15 do 29 let, počasi izboljšujoča se sto-
pnja delovne aktivnosti starejših med 55 in 
64 let, stopnja dolgotrajne brezposelnosti 
med starejšimi na borzi dela, idr .) po mnenju 
KSS PERGAM obvezujejo vse socialne par-
tnerje, da v odgovornem socialnem dialogu 
pričnejo pogovore o vseh odprtih vprašanjih 
ter potrebnih dolgoročnih rešitvah na podro-
čju pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja v Republiki Sloveniji . Obenem je treba 
odpreti tudi razpravo o nujnih spremembah 
ekonomske politike (davčne, fiskalne in plač-
ne) ter politike na trgu dela, da se zagotovi 
trajna gospodarska rast, odpiranje novih de-
lovnih mest in hitrejše zmanjševanje neza-
poslenosti, kar so temeljni pogoji za trdnost 
pokojninskega sistema . 

Pokojninski sistem medgeneracijske solidar-
nosti (dokladni sistem) temelji, kot poudarja 
Bela knjiga, na medgeneracijski pogodbi/do-
govoru vseh generacij: tistih, ki delajo, tistih, 
ki so delale ter tistih, ki še bodo delale . Da 
bi užival potrebno stopnjo zaupanja in legi-
timnosti, mora vsem generacijam zagota-
vljati vsaj približno primerljivo raven pravic, 
ob nujno potrebnih prilagoditvah sistema in 
spremembah pogojev za pridobitev pravic, 
ki jih zahteva spreminjajoče se okolje, v ka-
terem živimo, ter dolgoživost naše družbe . 
Pravice iz pokojninskega sistema morajo biti 
transparentne, višina pokojnin pa predvidlji-
va in določena na način, ki bo odražal pre-
jemke v aktivni dobi, od katerih so bili plača-
ni prispevki pokojninskega zavarovanja .

Menimo, da je glavna pomanjkljivost Bele 
knjige prav v tem, da ne daje jasnega od-
govora na vprašanje (ali pa vsaj predloga 
za razpravo), kaj je dostojna pokojnina in s 
kakšnimi mehanizmi jo dolgoročno ohraniti 
ter kakšna je pravična raven pokojnin, ki bo 
okrepila zaupanje v pokojninski sistem ter 
medgeneracijski sporazum, na katerem sis-
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tem temelji.  Bela knjiga pri večih predlogih 
govori o potrebi po večji povezanosti med 
pravicami iz zavarovanja in vplačanimi pri-
spevki v aktivni dobi, spregleda pa, po mne-
nju KSS PERGAM, bistveno vprašanje za raz-
pravo o prihodnosti pokojninskega sistema: 
kakšna mora biti raven pravic/pokojnin, da bi 
ohranjala med aktivno dobo doseženi življenj-
ski standard? V KSS PERGAM smo trdno 
prepričani, da dostojne pokojnine ne sme-
jo predstavljati le minimuma za preživetje, 
temveč morajo zagotavljati upokojencem 
določen življenjski standard glede na njihovo 
delo in plačevanje prispevkov v aktivni dobi . 
Ob tem KSS PERGAM posebej poudarja, da v 
bodoče ni dopustno kakršnokoli interventno 
poseganje v dogovorjen mehanizem usklaje-
vanja pokojnin in da so predlogi, po katerih 
se pri usklajevanju pokojnin ne bo več upo-
števala rast povprečne plače, nesprejemljivi 
z vidika varovanja pravic upokojencev .

Povprečna neto starostna pokojnina v letu 
2015 je znašala 609,50 evra, razmerje med 
povprečno neto starostno pokojnino in pov-
prečno neto plačo pa je se zmanjšalo že na 
60,2 odstotka (lani 60,8 odstotka; še leta 
2006 68,6 odstotka) . Čeprav drži, da smo 
socialni partnerji z dogovorom ob zadnji 
reformi odpravili poglavitne vzroke za dra-
stično zniževanje pokojnin, ki smo mu bili 
priča pred reformo, v pokojninskem sistemu 
ostajajo elementi, ki bodo v prihodnosti še 
nekoliko zniževali pokojnine, če ne pride do 
dogovora o potrebnih spremembah sistema 
(padajoč odmerni odstotek za ženske, po-
daljševanje obdobja za zajem osnov za od-
mero pokojnin in interventni ukrepi na po-
dročju usklajevanj pokojnin) .

V kolikor bi nekatere od teh parametrov še 
zaostrili (predlogi vključujejo podaljševanje 
obdobja za zajem osnove za odmero pokoj-
nine na 34 let, postopen prehod usklajevanja 
pokojnin na vezavo na inflacijo in izenači-
tev odmernega odstotka žensk z moškimi), 
bodo pokojnine še bolj padle, zato smo v 
KSS PERGAM trdno prepričani, da je vpra-
šanje teh sprememb in sprememb upokojit-
venih pogojev vezano na vprašanje določit-
ve ustreznega nadomestitvenega razmerja 
oziroma določitve dostojne pokojnine . Brez 
tega dogovora, ki mora biti uresničljiv v pri-
hodnjih desetletjih, pokojninski sistem ne 
more uživati potrebne stopnje zaupanja jav-
nosti in vseh generacij – posebno ne tiste, ki 
šele vstopa na trg dela . V KSS PERGAM za 

razpravo predlagamo, da se ciljno, dolgoroč-
no nadomestitveno razmerje ob izpolnitvi 
polnih upokojitvenih pogojev določi na 70 
odstotkov prejemkov, ki jih je užival upoko-
jenec v aktivni dobi in od katerih je plačeval 
prispevke .

Del tega ciljnega nadomestitvenega raz-
merja je lahko tudi rezultat drugih ukrepov, 
denimo uvedbe obveznih dodatnih shem 
pokojninskega zavarovanja na nivoju dejav-
nosti ali poklicev ob kvalificiranem soglasju 
socialnih partnerjev, ki pa ne sme slabiti I . 
stebra (tako financiranja I . stebra s prispevki 
kot tudi nadomestitvene stopnje iz I . stebra) 
in mora biti zadostno davčno stimuliran . V 
povezavi s tem predlagamo, da se ponov-
no preuči možnost uvedbe odpravninskega 
sklada po vzoru Avstrije, ki ob upokojitvi 
omogoča koriščenje nabranih sredstvih na 
osebnih računih delavcev za dodatno pokoj-
ninsko rento, ta ukrep pa bi bil smiseln tudi 
zaradi vplivov na trgu dela . Podpiramo tudi 
premislek o uvedbi shem matching contribu-
tions za ranljive skupine na trgu dela .

Če bo doseženo soglasje glede vprašanja 
dostojne pokojnine, ki bo zagotavljala varno 
starost za vse generacije, v KSS PERGAM ne 
vidimo ovir za dogovarjanje o postopnem 
podaljševanju obdobja za odmero osnove 
za izračun pokojnin (ob hkratni ohranitvi 
varstvenih določb za osebe z najnižjimi pre-
jemki oziroma pokojninami), za določitev 
razmerja med najnižjimi in najvišjimi pokoj-
ninami na 1:5 (to je KSS PERGAM zagovarja-
la že v pogajanjih za reformo leta 2012) ter 
za pogovore o dolgoročnih in postopnih pri-
lagoditvah upokojitvenih pogojev (pri čemer 
je treba ohraniti posebno obravnavo oseb, 
ki so zgodaj začele opravljati delo) . Naspro-
tujemo pa vezavi upokojitvenih pogojev na 
avtomatične formule prilagajanja demograf-
skim kazalcem, ker mora biti po našem mne-
nju vsakokratna prilagoditev sistema v naj-
večji možni meri usklajena z vsemi deležniki, 
posebej s socialnimi partnerji .

Če se bomo socialni partnerji dogovorili o 
tem, da se kot pogoj za upokojitev določi po-
goj zavarovalne dobe in ne več pokojninske 
dobe brez dokupa, je tudi po mnenju KSS 
PERGAM smiselno odpreti razpravo o pot-
rebnosti inštituta predčasne upokojite, t .j . 
upokojitve s trajnimi malusi .
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Ob tem posebej poudarjamo, da je po na-
šem mnenju bistvenega pomena tudi vzpo-
stavitev delujočega sistema ugotavljanja 
poklicnih bolezni.  Uvedba tega sistema je 
bila predvidena že v Zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in pre-
nesena v pristojnost ministrstva za zdravje, 
ki pa z izvedbo tega ukrepa zamuja in do 
današnjega dne še ni pripravilo konkretnih 
rešitev . Učinkovito ugotavljanje poklicnih bo-
lezni je po mnenju KSS PERGAM predpogoj 
tudi za spremembe na področju invalidske-
ga zavarovanja in za morebitno določitev di-
ferenciranih prispevnih stopenj (za tveganje 
invalidnosti) . V KSS PERGAM se strinjamo 
tudi s predlagano revizijo seznama telesnih 
okvar in določitvijo enotnega izvedenskega 
organa na področju uveljavljanja pravic iz 
vseh socialnih zavarovanj . 

Morebitno podaljševanje zahtevane pokoj-
ninske/zavarovalne dobe oziroma zvišanje 
pogoja starosti za upokojitev morajo spre-
mljati tudi ukrepi za prilagoditev delovnih 
mest starejšim delavcem . Pričakujemo tudi 
ukrepe za večjo aktivacijo mladih in dolgo-
trajno brezposelnih starejših na trgu dela, pri 
čemer izrecno poudarjamo, da podaljševanje 
šolanja (in manjša delovna aktivnost) mladih 
ni vzrok temveč posledica, zato ostro naspro-
tujemo kakršnemukoli prisilnemu krajšanju 
študija z ukrepi, ki izrecno ne izključujejo 
uvedbe šolnin in uvedbe drugih dodatnih 
dajatev študentov. Odgovorna politika naj 
zagotovi pogoje za gospodarsko rast in od-
piranje delovnih mest za mlade, saj le nova 
delovna mesta in perspektiva varne aktivne 
dobe in starosti, ki jo moramo ponuditi mlaj-
šim generacijam, lahko povečata delovno 
aktivnost in dolgoročno vzdržnost pokojnin-
skega sistema . Zgovoren je tudi podatek o 
tem, da velika večina zaposlenih zapusti trg 
dela ob izpolnitvi prvih pogojev za upokoji-
tev ne glede na pričakovano višino pokojni-
ne, kar po našem prepričanju kaže tudi na te-
žave, s katerimi se starejši srečujejo na trgu 
dela . To velja za odnos do starejših, odnose 
v kolektivih, pogoje dela, že navedene prila-
goditve delovnih mest starejšim in ne nazad-
nje plačila za delo . Očitno je torej, da samo 
popravki upokojitvenih pogojev in drugih 
elementov pokojninskega sistema ne more-
jo rešiti niti sistema samega niti dolgoročne 
vzdržnosti javnih financ kot celote . 

V KSS PERGAM zaradi izkušenj ob zmanj-
ševanju prispevne stopnje delodajalcev v 

preteklosti, ki je povzročila ogromen izpad 
prispevkov v pokojninsko blagajno ter več-
jo odvisnost pokojninskega zavarovanja od 
državnega proračuna, nasprotujemo zni-
ževanju prispevnih stopenj pokojninskega 
zavarovanja, zniževanje obremenjenosti 
dohodkov iz dela pa naj se zagotovi z ukre-
pi davčne politike na področju dohodnine . 
Zlasti zaradi pričakovanega zniževanja finan-
ciranja pokojnin iz prispevkov (pričakovan 
padec do leta 2060 iz približno 78 odstotkov 
na približno 60 odstotkov), se s priprav-
ljavci Bele knjige odločno strinjamo glede 
predloga, da je potreben razmislek o novih 
samostojnih sistemskih virih financiranja 
pokojninskega sistema in oblikovanje demo-
grafskega rezervnega sklada, ki smo ga sin-
dikati zahtevali že ob pogajanjih za reformo 
leta 2012, pri upravljanju katerega pa morajo 
ustrezno vlogo imeti tudi socialni partnerji . 
Z vidika stabilnosti financiranja sistema in 
povečevanja preglednosti ter poenostavlja-
nja sistema se strinjamo tudi s poenoteno 
obremenitvijo vseh prejemkov s prispevki 
oziroma dosledno vpeljavo načela, da vsa-
ko delo šteje . Predlog »poenotenja dob« je 
potreben dodatne preučitve, v kolikor pa se 
zagotovi, da nobena doba in pravica v tem 
poenotenju ne bi bila izgubljena, se strinja-
mo s tako poenostavitvijo sistema . 

Glede točkovnega sistema se po našem 
mnenju ni mogoče odgovorno opredeliti, 
dokler ne bodo znane bolj jasne vse predpo-
stavke takega sistema, predvsem pa metode 
izračuna pokojnin v točkovnem sistemu . Kot 
je razbrati iz Bele knjige, je značilnost točk-
ovnega sistema letno določanje vrednosti 
točke, s katerim se uravnava vrednost po-
kojnin . Takšna rešitev bi bila dobrodošla, v 
kolikor bi z njo reševali vprašanje nadome-
stitvene stopnje, vendar predstavlja glede na 
izkušnje, zlasti v času interventnih ukrepov v 
Sloveniji, po mnenju KSS PERGAM preveliko 
tveganje (s tem, ko daje možnost enostran-
skega poseganja v višino pokojnin izvršni 
veji oblasti prek določanja »vzdržnostnega 
faktorja«) . 

Nasprotujemo tudi spremembam na podro-
čju upravljanja Zavoda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje z zmanjševanjem pred-
stavnikov zavarovancev, socialnih partnerjev 
v Svetu Zavoda, saj menimo, da je obstoječi 
sistem učinkovit in omogoča kakovostno iz-
menjavo stališč članov Sveta Zavoda, pred-
stavnikov različnih skupin v svetu in sprejem 
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stališč, ki posledično uživajo tudi ustrezno 
legitimnost .

V KSS PERGAM predlagamo še, da se do 
celovite zakonske ureditve dolgotrajne oskr-
be ne spreminja pravna narava in ureditev 
dodatka za pomoč in postrežbo ter letnega 
dodatka .

Razprava o prihodnosti pokojninskega sis-
tema in o morebitnih spremembah mora 
biti temeljita, strokovna in podkrepljena z 
oceno učinkov posameznih rešitev in njiho-
vega vpliva na položaj zavarovancev, raven 
pravic in položaj upokojencev . Spremembe 

pokojninskega sistema, še posebej če bo do-
seženo soglasje o nujnosti sistemskih spre-
memb, ni mogoče sprejeti hitro in nepre-
mišljeno, določena morajo biti tudi dovolj 
dolga prehodna obdobja . V razpravo morajo 
biti vključeni vsi relevantni in zainteresirani 
deležniki oziroma interesne skupine, spre-
membe pokojninskega sistema pa morajo 
odražati najširše družbeno soglasje . ESS 
mora biti postavljen v kontekst začetka naj-
širše javne razprave in iskanja medgeneracij-
skega soglasja, zato razprave o tej problema-
tiki ni bilo mogoče končati le na seji dne 6 . 
maja 2016 . 

NOVEJŠA SODNA PRAKSA

Aleš Bortek, 
univ . dipl . pravnik, 
pravni svetovalec pri KSS Pergam

V letih po začetku gospodarske krize se je 
število odpovedi pogodb o zaposlitvi iz po-
slovnega razloga v primerjavi z odpovedmi iz 
ostalih razlogov zelo povečalo. Zakon o de-
lovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. ) poz-
na pet odpovednih razlogov, iz katerih lahko 
delodajalec delavcu odpove pogodbo o zapo-
slitvi, in sicer poslovni razlog, nesposobnost, 
krivdni razlog, nezmožnost zaradi invalidno-
sti in neuspešno opravljeno poskusno delo.

Po tem, na čigavi strani so podani, jih lahko 
razdelimo v dve skupini . Na strani deloda-
jalca je podan le poslovni razlog, preostali 
štirje pa so podani na strani delavca . Ko torej 
delodajalec delavcu poda odpoved iz poslov-

nih razlogov, jo poda zaradi sebe, ne zaradi 
delavca . 

Sodišča so v letih po nastopu gospodarske 
krize zelo omilila strogost presoje zakoni-
tosti odpovedi iz poslovnega razloga . Zato 
se je od leta 2008 dalje delež uspešnih tožb 
delavcev na ugotovitev nezakonitosti takšnih 
odpovedih začel zmanjševati . Sodišča tako 
pri presoji zakonitosti odpovedi iz poslovne-
ga razloga preverjajo le še dve okoliščini:
1. ali je poslovni razlog resničen (torej da ni 

fiktiven oziroma izmišljen) in
2. ali  je  delodajalec  pri  izbiri  delavca,  ki  

mu  bo  pogodbo  odpovedal,  kršil  prepo-
ved diskriminacije. 

To izhaja tudi iz treh sodb Vrhovnega sodi-
šča, ki so kratko predstavljene v nadaljeva-
nju .

Sodba in sklep vrhovnega sodišča viii ips 92/2014, 18. april 2014

Delodajalec je zaradi upadanja prodaje ho-
telskih storitev sklenil, da racionalizira delo 
in da zmanjša število delavcev na delovnem 
mestu vodja prodaje, zato je enemu od de-
lavcev odpovedal pogodbo . Delavec se je 
počutil diskriminiranega, saj na trgih, ki jih 
je on pokrival, prodaja ni upadla . Je pa že 
enkrat v preteklosti tožil delodajalca in s tož-
bo uspel . Zato je bil mnenja, da je bil sedaj 
izbran ravno zato, ker se je s tožbo v prete-
klosti zameril delodajalcu .

Prvo- in drugostopenjsko sodišče sta ugo-
tovili, da je bila odpoved zakonita . Preverili 
sta gibanje prodaje v letu 2008 in 2009 ter 
ugotovili negativni trend že v letu 2008 ter 
nadaljnji padec tudi v prvih mesecih leta 
2009 . Zaradi posledične racionalizacije dela 
je odpovedni razlog obstajal in je že zmanj-
šanje števila izvrševalcev na delovnem mes-
tu vodja prodaje samo po sebi organizacijski 
razlog, zaradi katerega preneha potreba po 
opravljanju dela delavca na takem delovnem 
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mestu . Pri tem ni pomembno dejstvo, da je 
delavec svoj plan dosegal . Delodajalec se na-
mreč prosto odloča o tem, koliko delavcev 
potrebuje na posameznem delovnem mes-
tu . 

Sodišči se zato sploh nista spuščali v ugotav-
ljanje, ali je delodajalec pri izbiri konkretnega 
delavca res kršil načelo prepovedi diskrimi-
nacije . 

Vrhovno sodišče se s takšnim pogledom ni 
strinjalo, zato je razsodilo v prid delavcu in 
odpoved pogodbe o zaposlitvi razveljavilo . 
Zapisalo je »Upadanje prodaje in nedose-
ganje načrtovanih rezultatov sta utemeljena 
ekonomska razloga za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi . Individualna odpoved pogodbe o 
zaposlitvi ne nalaga delodajalcu uporabe kri-
terijev (kot v primeru kolektivnih odpovedi), 

tudi če gre za odpoved enemu izmed več de-
lavcev, ki zasedajo isto delovno mesto . Kadar 
mora delodajalec izmed več delavcev izbrati 
enega, to lahko stori le na podlagi nekega 
(sicer neformalnega) kriterija . Če delavec v 
sodnem sporu zatrjuje diskriminacijo, mora 
delodajalec potem navesti in dokazati, kateri 
(neformalni) kriterij je to in da slednji ni dis-
kriminatoren . 

Ker je delavec trdil, da ga je delodajalec izbral 
zaradi njunega medsebojnega sodnega spo-
ra izpred nekaj let,  je bil delodajalec dolžan 
dokazati, da ta okoliščina ni bila razlog za 
izbiro oziroma izbiro upravičiti na drugih kri-
terijih . Ker tega ni dokazal, je treba šteti de-
lavčevo zatrjevanje o diskriminatornem raz-
logu za resnično, zato je potrebno odpoved 
pogodbe o zaposlitvi razveljaviti .«

Sodba vrhovnega sodišča viii ips 194/2014, 8. december 2014

Delodajalec je imel v revizorskem oddelku 
zaposlenega enega delavca . V začetku leta 
2013 je za določen čas zaposlil še enega 
(osebo T . B .) . V aprilu 2013 pa je ob ugotovi-
tvi slabih rezultatov prvega tromesečja tega 
leta delodajalec odpovedal pogodbo o zapo-
slitvi delavcu, ki je bil zaposlen za nedoločen 
čas, njegovo delo (kar ga je še ostalo), pa je 
prevzel delavec, zaposlen za določen čas . 

Delavec, ki je prejel odpoved, se je odločil za 
tožbo . Menil je, da samo rezultati enega tri-
mesečja niso dovolj, da se delodajalec odloči 
za odpoved, poleg tega pa bi bilo smotrneje, 
da bi počakal na potek pogodbe za določen 
čas pri drugem delavcu . 

Prvo- in drugostopenjsko sodišče sta odlo-
čili, da je odpoved zakonita . Delodajalec je 
aprila 2013 dosegal le 83 odstotkov planira-
nih prihodkov, pa tudi prognoza za naprej ni 
bila obetavna . Več dela je prenehalo delavcu 
za nedoločen čas kot pri delavcu za določen 
čas . Zato je delodajalec zakonito odpovedal 
pogodbo o zaposlitvi prvemu, njegovo dote-
danje delo pa je naložil drugemu . 

Vrhovno sodišče se je s takšnim pogledom 
strinjalo: »Odpovedni razlog je dokazan in ni 

le navidezen . Za presojo zakonitosti odpove-
di pogodbe o zaposlitvi na podlagi poslovnih 
rezultatov konec marca 2013 ni bistveno, kaj 
se je dogajalo pri delodajalcu v začetku leta 
2013, ko je zaposlila T . B .; navsezadnje so bili 
rezultati tedaj drugačni . Ob koncu prvega 
tromesečja 2013 pa so bili neugodni in tudi 
prognoza je bila slaba, zaradi česar je delo-
dajalec dejansko in ne samo navidezno spre-
menil organizacijo dela ter zmanjšal število 
zaposlenih . Kasnejši dogodek, ko je konec 
maja 2013 prenehalo tudi delovno razmerje 
osebi T . B . (pogodba o zaposlitvi mu ni bila 
podaljšana), obstoj odpovednega razloga 
samo potrjujejo . 

Neutemeljena je tudi delavčeva trditev, da bi 
bilo namesto odpovedati pogodbo njemu, 
smotrneje počakati na potek zaposlitve za 
določen čas osebi T . B . V drugačnih okoliš-
činah bi bilo morda dejstvo, da je odpustila 
delavca, namesto da bi počakala na potek 
določenega časa, lahko relevantno . Vendar 
pa v obravnavanem primeru ni . Čeprav sicer 
kasnejše dogajanje na zakonitost odpovedi 
nima ključnega vpliva, se je v tem primeru 
vendarle izkazalo, da je v nadaljevanju od-
padla potreba po zaposlitvi tudi drugega de-
lavca .«
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Sodba vrhovnega sodišča viii ips 226/2015, 23. februar 2016

Delodajalec je imel 24 delavcev zaposlenih 
na delovnem mestu monter 2 . Ker je promet 
upadel in se je potreba po delu na tem de-
lovnem mestu zmanjšala, se je odločil šte-
vilo zaposlenih zmanjšati s 24 na 21 . Eden 
od treh delavcev, ki so prejeli odpoved iz po-
slovnih razlogov, se je odločil vložiti tožbo, 
saj je menil, da odpovedni razlog v resnici 
sploh ne obstaja, poleg tega pa naj bi bil on 
izbran zaradi tega, ker je bil v preteklosti v 
bolniškem staležu, to pa predstavlja prepo-
vedano diskriminacijo . 

Prvo- in drugostopenjsko sodišče sta odloči-
li, da je odpoved zakonita . Ugotovili sta, da 
je poslovni razlog obstajal in da se je obseg 
dela pri delodajalcu res zmanjšal, poleg tega 
pa je delodajalec pojasnil, na podlagi katere-
ga kriterija je izbral tri delavce, ki jim je od-
povedal pogodbo, pri čemer pa ta kriterij ni 
predstavljal prepovedane diskriminacije . 

Delavec se je s tem, da ni bil izbran na podla-
gi bolniškega staleža strinjal, ni pa se strinjal 
s tem, da se je obseg dela pri delodajalcu res 
zmanjšal, zato se je obrnil še na Vrhovno so-
dišče . 

Vrhovno sodišče se je s prvo- in drugosto-
penjskim sodiščem strinjalo: »Sodišči nižjih 
stopenj sta v postopku presojali, ali je bil po-
slovni razlog tudi dejanski razlog za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi delavcu . Ugotovili sta, 
da se je zaradi zmanjšanega obsega dela pri 
toženi stranki potreba po delu delavcev na 
delovnem mestu monter 2 zmanjšala in se 
je tožena stranka posledično odločila reorga-
nizirati delovni proces ter zmanjšati število 
delavcev na tem delovnem mestu, in sicer s 
24 na 21 delavcev . Zato sta presodili, da je to-
žena stranka dokazala obstoj utemeljenega 
razloga za odpoved .«

EKONOMSKI IN PSIHOLOŠKI VIDIK PROMOCIJE 
ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

asist. Patricia Blatnik, 
mag . ekon . ved, Fakulteta za management UP

prof. dr. Matej Tušak, 
športni psiholog, SIRIUS AM d .o .o . 

Članek se objavlja v okviru Projekta »Pot do zdravja – zdravje na delovnem mestu za zado-
voljnega zaposlenega«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za 
promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije. 

UVOD
Slovenija pri obvladovanju stresa ni ravno 
primer dobre prakse . Študije namreč kažejo, 
da pri nas organizacije obvladovanju stresa 
na delovnem mestu še vedno ne posvečajo 
dovolj pozornosti . Praksa kaže, da številni 
delodajalci razmišljajo, da se jim bolj splača 
plačati morebitno kazen za nespoštovanje 
Zakona o varstvu in zdravju na delovnem 
mestu, kot pa uvesti sistemske ukrepe in 
delovati skladno z zakonom . Zlasti glede 
promocije zdravja in obvladovanja psihoso-

cialnih tveganj se pogosto pojavlja teza, da 
se omenjene aktivnosti za organizacijo ne 
splačajo, kljub dejstvu, da vsa svetovna lite-
ratura navaja nasprotna dejstva . Gre namreč 
za eno najbolj donosnih vlaganj . Razumeva-
nje ukrepov obvladovanja stresa zgolj z vidi-
ka stroškov, je napačno in ima nenazadnje 
hude finančne oziroma ekonomske posledi-
ce . Potrebno je upoštevati, da je programe 
promocije zdravja potrebno izvajati daljše 
obdobje, da se pokažejo večji učinki .
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EKONOMSKA UPRAVIČENOST 
PROGRAMOV PROMOCIJE ZDRAVJA

Podatki o ekonomski upravičenosti progra-
mov promocije zdravja na delovnem mes-
tu kažejo na visoko donosnost tovrstnih 
programov . Evropska mreža za promocijo 
zdravja pri delu navaja, da vsak evro, vložen 
v promocijo zdravja na delovnem mestu, 
prihrani od 2,5 do 4,8 evra, in sicer zaradi 
zmanjšanja stroškov zaradi bolniške odsot-
nosti, fluktuacije, višje produktivnosti in dru-
gih razlogov . Stergar in Urdih Lazar navajata, 
da se lahko med udeleženci programov pro-
mocije zdravja odsotnost z dela zmanjša za 
12 do 36 odstotkov . Evropska fundacija za iz-
boljšanje življenjskih in delovnih pogojev pa 
med koristmi programov promocije zdravja 
navaja tudi zvišanje produktivnosti do 20 od-
stotkov .
Matrix je preučeval stroškovno učinkovi-
tost različnih vrst ukrepov s poudarkom na 
spodbujanju duševnega zdravja in prepre-
čevanja duševnih motenj na delovnem 
mestu, vključno z izboljšavami v delovnem 
okolju, obvladovanjem stresa in psihološ-
kim zdravljenjem . Ugotovitve, ki  temeljijo 
na podatkih, ki so bili pridobljeni v izbranih 
evropskih državah, kažejo, da vsak evro iz-
datkov za promocijo in preventivne progra-
me ustvarja neto gospodarske koristi v višini 
do 13,62 evra .
Na Nizozemskem so skupni stroški ukre-
pov na delovnem mestu, ki se nanašajo na 
zmanjševanje psihosocialnega tveganja v 
policijskem sektorju, izračunani na 3 milijone 
evrov . Ukrepi se nanašajo na obdobje 4 let . 
Rezultati kažejo, da so se psihosocialna tve-
ganja zmanjšala predvsem na račun progra-
mov za obvladovanje nasilja in agresivnosti, 
ki so se izkazali kot najbolj učinkovit ukrep 
znotraj panoge . Opazno je bilo 3 odstotno 
zmanjšanje absentizma, kar posledično po-
meni, da so bili skupni prihranki ocenjeni na 
40 milijonov evrov .
Organizacijski ukrepi za zmanjševanje stre-
sa in odsotnost zaradi bolezni med sveto-
valnimi delavci v Veliki Britaniji so povzročili 
prihranke v višini 1 .130 .000 funtov v zadnjih 
dveh letih .
Lamontagne in drugi so pregledali 90 štu-
dij o učinkovitosti ukrepov za obvladovanje 
stresa, od katerih je osem vključevalo tudi 
analizo stroškov in koristi . Vse študije so 
pokazale finančno korist ukrepov, ki so bili 
uporabljeni . Pri tem so bili vključeni tudi 
stroški odsotnosti z dela, prihodki od proda-
je in produktivnost zaposlenih . Lamontagne 

in drugi opisuje študijo, opravljeno v nizo-
zemskih bolnišnicah, ki je ugotovila, da so 
bolnišnice, ki so implementirale ukrepe za 
prepoznavanje psihosocialnih tveganj in ra-
zvoj rešitev za njihovo obvladovanje, znižale 
stopnje absentizma skozi celotno štiriletno 
obdobje . V opazovanih bolnišnicah, kjer 
omenjenih ukrepov niso implementirali, pa 
ni bilo opaziti zmanjšanja odsotnosti z dela . 
Stroški izvedenih ukrepov so znašali 1,2 mili-
jona guldnov, medtem ko so bile koristi oce-
njene na 1,6 milijona guldnov .
V študiji iz leta 2001 se je prodajno osebje 
organizacije udeležilo usposabljanja za ob-
vladovanje stresa . Pri tem so oblikovali po-
samezne delovne skupine, ki so se ukvarjale 
s prepoznavanjem psihosocialnih tveganj 
in njihovim zmanjševanjem . Tri mesece po 
izvedenih ukrepih so bile mere zaznanega 
stresa, simptomi depresije in druge negativ-
ne emocije bistveno manjši v organizacijah, 
kjer so vpeljali omenjene ukrepe, kot pa v 
organizacijah, kjer ni potekalo nobenih aktiv-
nosti . Poleg tega se je pri zaposlenih, ki so 
bili vključeni v usposabljanje za obvladova-
nje stresa, prodaja povečala za 23 odstotkov, 
absentizem pa se je zmanjšal za 24 odstot-
kov .
Hamberg-van Reenen in drugi je pregledal 
rezultate študij stroškovne učinkovitosti in 
finančnih učinkov ukrepov programov za iz-
boljšanje mentalnega zdravja na delovnem 
mestu v ZDA . Evaluacije vseh štirih študij, ki 
so se ukvarjale s preventivo in zdravljenjem 
psihičnih težav in problemov na delovnem 
mestu (stres in depresivnost), so pokazale 
pozitivno razmerje med stroški in učinki . Je 
pa res, da so imele tri študije nekoliko slabšo 
metodologijo evaluacije učinkov . Neto ko-
risti po enem letu so znašale med 29 in 61 
dolarja na zaposlenega, donos po dveh letih 
je bil 257 dolarja na zaposlenega in po petih 
letih od ukrepa do 257 dolarjev na zaposlene-
ga . Med neposrednimi učinki za zmanjšanje 
absentizma pa se je od šestih pokazal samo 
eden za stroškovno učinkovitega .

PRIPOROČLJIVI UKREPI PRI PROMOCIJI 
ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

V nadaljevanju predstavljamo ukrepe, ki so 
usmerjeni v promocijo zdravja na delovnem 
mestu in kažejo primere dobrih praks v orga-
nizacijah . Pri tem smo se osredotočili pred-
vsem na ukrepe, ki zajemajo psihično in fi-
zično pripravljenost zaposlenih . V splošnem 
pa lahko ukrepe za zmanjšanje absentizma 
in obvladovanje stresa na delovnem mestu 
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razdelimo v štiri kategorije in sicer: 1) promo-
cija zdravja na delovnem mestu in programi, 
ki vključujejo fizično vadbo za izboljšanje 
telesnega počutja zaposlenih, 2) ukrepe re-
laksacijskih tehnik, 3) organizacijske ukrepe, 
ki so usmerjeni na prestrukturiranje timov in 
pridobivanje povratne informacije od zapo-
slenih, 4) kognitivne ukrepe, ki so usmerjeni 
na prestrukturiranje iracionalnih prepričanj . 

Promocija zdravja in programi usmerjeni na 
fizično vadbo 
Osebje, ki nadzira delo zaposlenih, mora biti 
pozorno na njihovo zdravstveno stanje, saj 
slabo zdravstveno stanje lahko napoveduje 
odsotnost iz delovnega mesta zaradi bolez-
ni, posebej se to kaže pri novo zaposlenih . 
Kot najbolj uporabni so se pokazali tako pro-
grami za fizično vadbo kot tudi kognitivni 
programi za zaščito zaposlenih pred nega-
tivnimi učinki v psihološko visoko zahtevnih 
službah . Različne raziskave potrjujejo velik 
pomen redne fizične vadbe na zmanjšanje 
stresa, negativnih emocij, povečanje produk-
tivnosti, znižanje absentizma ipd . 

Relaksacijske tehnike 
Novi ukrepi v organizacijah, ki se osredoto-
čajo na redukcijo stresa in izboljšanje psi-
hološkega počutja zaposlenih, združujejo 
programe, kjer je fizične vadba združena 
skupaj s tehnikami relaksacije . Van Rhenen 
in drugi so ugotovili, da imajo ti ukrepi pozi-
tiven vpliv na zmanjšanje stresa, izgorelosti 
in utrujenosti . Po kratkotrajni in dolgotrajni 
aplikaciji fizične vadbe skupaj z tehnikami 
relaksacije se je 50 odstotkov udeležencev 
vrnilo na normalni nivo psihološkega funkci-
oniranja, kar je klinično signifikantni pokaza-
telj učinkovitosti ukrepa . 
Relaksacijski trening, meditacija ali kombi-
nacija obeh ali npr . kombinacija teh tehnik 
z drugimi, vključno tudi s vedenjsko-kogni-
tivno terapijo, se je pokazala kot učinkovit 
ukrep za zmanjševanje stopnje stresa med 
zdravstvenim osebjem . Po Hirokawi in dru-
gih je v organizacijah zaželeno, da se izvajajo 
krajši anti-stresni ukrepi, saj imajo zaposle-
ni omejen čas za udeležbo, zaradi njihovih 
službenih dolžnosti . 

Organizacijski ukrepi in prestrukturianja ter 
povratna informacija  (re-building team)
Kadar v podjetju primanjkuje delovnih re-
sursov, kot so slaba delovna avtonomija, 
inovacijska klima, nizka kvaliteta dela in po-
dobno, lahko s pomočjo programa stresnih 
ukrepov, ki je usmerjen na prestrukturiranje 
skupin s pomočjo poglobljenih intervjujev s 
supervizorji  in  ukrepa povratne informacije, 

povečamo delovne resurse, osebne resurse 
zaposlenih in komponente motivacije . Ukre-
pi sestojijo iz delovnega treninga, ki omogo-
čajo povečanje zadovoljstva z življenjem oz . 
wellbeinga zaposlenih . 
Ukrep prestrukturiranja tima je organizacij-
ski ukrep, ki je eden izmed najučinkovitejših 
psiholoških ukrepov, ki se uporabljajo za iz-
boljšanje psihološke klime v podjetjih . Hkra-
ti je ukrep lahko učinkovit za zmanjševanje 
izostajanja zaposlenih z delovnega okolja 
oziroma lahko pripomore k zmanjšanju ab-
sentizma v organizaciji . Ker ukrep posega 
v spreminjanje organizacijske strukture or-
ganizacije, je potrebno opraviti dolgotrajno 
aktivno delo zaposlenimi, managerji in direk-
torji organizacije . Potrebno je izvesti več tre-
ningov in poglobljenih pogovorov z zaposle-
nimi, kar pa zahteva sestavo kompleksnega 
interdisciplinarnega tima, da lahko izvede-
mo ukrep okupacijskega stresnega  progra-
ma v organizaciji . 

Kognitivno prestrukturiranje 
Van Rhenen in drugi so uporabili kognitiv-
no prestrukturiranje v organizaciji, ki je bila 
namenjeno prestrukturiranju iracionalnih 
prepričanj . Tema prve seanse je bila eduka-
cija . Termin stres je bil pojasnjen kot opis 
znakov in kot bistvo pritožb . Pritožbe so bile 
postavljene v pozitivne delovne okvirje, kot 
na primer bolečina v hrbtu, ki je povezana 
s telesno govorico in je posledica prevelike 
stresne obremenjenosti . Posameznikom so 
bile predstavljene specifične tehnike spopri-
jemanja, kot so npr . osredotočanje na pro-
blem in iskanje socialne podpore . Za doma-
čo nalogo so naredili listo stresorjev . Druga 
seansa je bila usmerjena na diskusijo o listi 
stresorjev . Udeleženci so dobili nalogo, da 
preberejo popularno znanstveno knjigo o 
racionalni emocionalni terapiji . Tema tretje 
seanse je bila RET: nevarnost iracionalnih 
prepričanj in prilagajanje na racionalno raz-
mišljanje . Posamezniki so dobili navodila, da 
se seznanijo s temi veščinami . V četrti seansi 
in zadnji seansi so naredili pregled veščin in 
svetovanje za prevencijo ponovnega pojava 
iracionalnih prepričanj (relapsa) . 
Psihoterapevtski ukrep je uspešen za odstra-
njevanje psiholoških problemov, izgorelosti 
in utrujenosti . Hkrati pa je kognitivno pre-
strukturiranje dobro za povečanje zado-
voljstva zaposlenih in zmanjšanje stresa, kar 
pa posledično vpliva na zmanjšanje absen-
tizma v organizaciji . 
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SKLEPI
Zmanjševanje absentizma in stresa na de-
lovnem mestu prinaša delodajalcem novo 
obveznost, na drugi strani pa tudi dodano 
vrednost, saj so tuje raziskave že pokazale, 
da se vsak evro, ki ga vložimo v povečanje 
zdravja na delovnem mestu, povrne vsaj trik-
rat . Ne smemo čakati, da se stopnja absen-
tizma zviša do vrednosti, ko bo organizaciji 
povzročila večje in resne organizacijske teža-
ve in s tem večje stroške . Ukrepati je potreb-
no prej in stalno bedeti nad izostanki z dela . 
Učinkovit vpliv izvajanja ukrepov se ne kaže 
le v odstotku zdravstvenega absentizma, am-

pak tudi na drugih področjih . V podjetjih se 
poveča pripadnost zaposlenih, zadovoljstvo 
zaposlenih z delom je večje in podobno . 
V organizacijah, kjer se zavedajo pomena 
zdravih zaposlenih, se zavedajo tudi možnih 
dejavnikov, preko katerih lahko vplivajo na 
zdravstveno stanje in zadovoljstvo zaposle-
nih . Ukrepi za nižjo stopnjo zdravstvenega 
absentizma morajo vplivati na izboljšanje 
pogojev dela, spremembo stališč, vrednot in 
navad zaposlenih, ne pa da se omejijo zgolj 
na njihovo kontrolo in izvajanje represivnih 
ukrepov .

VI SPRAŠUJETE, MI ODGOVARJAMO

V skladu s 131 . členom Zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan de-
lavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, 
izplačati regres za letni dopust najmanj v vi-
šini minimalne plače . Ta od 1 . januarja 2016 
znaša 790,73 EUR . Kolektivna pogodba lah-
ko določi, da ima delavec pravico do višjega 
regresa za letni dopust, kot jo določa zakon .
Posebna  je ureditev v javnem sektorju, kjer 
še vedno veljajo nekateri interventni ukrepi 
in ki za leto 2016 določajo, da pripada regres 
v prej navedeni višini javnim uslužbencem 
do vključno 30 . plačnega razreda, vsi javni 
uslužbenci od 31 . plačnega razreda navzgor 
pa imajo regres v nižji višini (upošteva se 
plačni razred, po katerem javni uslužbenec 
prejema osnovno plačo v času izplačila re-
gresa) . 

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje 
do 1 . julija tekočega koledarskega leta, torej 
do 1 . julija 2016 . S kolektivno pogodbo na 
ravni dejavnosti pa se lahko v primeru ne-
likvidnosti delodajalca določi poznejši rok 
izplačila regresa, vendar najpozneje do 1 . no-
vembra tekočega koledarskega leta . 
Javnim uslužbencem se regres izplača pri 
plači za mesec maj 2016 .

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zapo-
slitvi s polovičnim delovnim časom, ima 
pravico do regresa v polovični višini, razen 
v primerih, ko je zaposlen za krajši delovni 
čas v skladu s predpisi o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju, predpisi o zdravstve-
nem zavarovanju ali predpisi o starševskem 
dopustu .

Regres

ZDR-1 določa varstvo v času nosečnosti in 
starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim 
delom (185 . člen) . Delavcu, ki neguje otroka, 
starega do treh let, se lahko naloži opravlja-
nje nadurnega dela ali dela ponoči samo z 
njegovim predhodnim pisnim soglasjem . Če 
oba starša živita z otrokom, sta tako mati kot 

oče varovana pred nadurnim in nočnim de-
lom .

Vendar je treba opozoriti, da dežurstvo samo 
po sebi še ne pomeni nadurnega ali nočne-
ga dela . Kot nočno delo se šteje delo v času 
med 23 . in šesto uro naslednjega dne . Če je z 

Varstvo v času starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom

Delavca zanima, kdaj je upravičen do regresa za letni dopust in kakšen je najmanjši znesek 
regresa, ter kakšen vpliv na višino ima dejstvo, da je pri delodajalcu zaposlen za polovični 
delovni čas.

Delavka sprašuje, kako je z dežurnim delom po rojstvu otroka do njegovega 3. leta starosti. 
Zanima jo, če sta starša oproščena dežurnega dela do otrokovega 3. leta starosti. 
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razporeditvijo delovnega časa določena noč-
na delovna izmena, se šteje za nočno delo 
osem nepretrganih ur v času med 22 . in sed-
mo uro naslednjega dne . Nadurno delo pa je 
delo, ki ga je delavec je dolžan na zahtevo de-
lodajalca opravljati preko polnega delovnega 

časa . Le v teh okvirih starši niso dolžni dežu-
rati . Če se torej dežurstvo opravlja v rednem 
delovnem času (torej podnevi in v polnem 
delovnem času), delavec ne uživa navedene-
ga varstva .

Delavca zanima, ali mu lahko delodajalec naloži kompenzacijo nadur s prostimi urami.

Kompenzacija nadur s prostimi urami

Zakon določa nadurno delo za izjemo, zato 
določa pogoje, pod katerimi ga je mogoče 
naložiti delavcu, poleg tega pa še dodatno 
nalaga delodajalcu, da nadurnega dela ne 
sme uvesti, če je delo mogoče opraviti v pol-
nem delovnem času z ustrezno organizaci-
jo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega 
časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlit-
vijo novih delavcev .

Iz tega izhaja, da je polni delovni čas (ozi-
roma delovni čas, za katerega je delavec za-
poslen) pravilo, nadure pa izjema . Če torej 
obstaja možnost, da delodajalec delavcu 
opravljene nadure omogoči koristiti, potem 
je v luči zakona najbolj pravilno, da delodaja-
lec to možnost izkoristi .

Vendar pa je pri tem potrebno opozoriti na 
to, da mora delodajalec kljub temu delavcu 
izplačati dodatek za nadurno delo .
Če npr . dodatek za nadurno delo znaša 30 %, 
mora delodajalec delavcu:
- ki mu koriščenja nadur ne more omogočiti, 

za vsako naduro izplačati plačilo v višini 130 
% osnovne plače oz . njene urne postavke
- ki mu je koriščenje nadur omogočil, za 
vsako opravljeno in nato koriščeno naduro 
izplačati plačilo v višini 30 % osnovne plače 
oz . njene urne postavke .

Vendar se dodatek izplačuje le v primeru, ko 
gre za nadurno delo, ne pa, ko gre za kori-
ščenje ur iz naslova neenakomerno razpo-
rejenega delovnega časa (v praksi se za to 
najpogosteje uporablja izraz ''višek ur'') v 
določenem referenčnem obdobju; bodisi 
6- ali pa 12-mesečnem obdobju . V primeru 
koriščenja teh ur se dodatek za nadurno delo 
delavcu ne izplača, saj ne gre za nadure .
Ta t .i . višek ur pa se pretvori v nadure v pri-
meru, če ga delavec ne koristi znotraj refe-
renčnega obdobja . V tem primeru sta potem 
na voljo 2 možnosti, ki sta omenjeni že zgo-
raj: ali se nadure izplačajo ali pa se koristijo 
(pri čemer se mora izplačati tudi dodatek za 
nadurno delo) .

Delavca, ki je dopolnil 55 let starosti in je s tem postal starejši delavec, zanima, kako je z nje-
govo zaščito glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Varstvo starejšega delavca

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) od 
leta 2013 varstva pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga ne veže več 
na status oz . pojem ''starejši delavec'', am-
pak je v zvezi s tem uvedel dodatni pojem 
''delavec pred upokojitvijo'' .

Definicija ''starejšega delavca'' je ostala ena-
ka, in sicer je to delavec, starejši od 55 let 
starosti (torej delavec, ki dopolni 55 let in 1 
dan) . ''Starejši delavec'' je po zakonu še ved-
no varovan pred nočnim in nadurnim delom 
ter neenakomerno razporejenim delovnim 
časom, saj delodajalec pred uvedbo takšne-
ga dela potrebuje delavčevo pisno soglasje .

''Delavec pred upokojitvijo'' pa je delavec, 
ki je dopolnil starost 58 let ali ki mu do iz-
polnitve pogojev za starostno upokojitev 
manjka do 5 let pokojninske dobe (pri tem 
je potrebno opozoriti, da se bo starost 58 let 
kot varovana starost dokončno uveljavila z 
letom 2017, do takrat pa velja prehodno ob-
dobje; v letu 2016 tako kot varovana starost 
velja 57 let) .

''Delavcu pred upokojitvijo'' brez njegovega 
pisnega soglasja ni mogoče odpovedati po-
godbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ra-
zen v primeru obstoja naslednjih izjem:
– če mu je zagotovljena pravica do denar-
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nega nadomestila iz naslova zavarovanja za 
primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev 
za starostno pokojnino,
– če mu je ponujena nova ustrezna zaposli-
tev pri delodajalcu v skladu s prvim odstav-
kom 91 . člena (odpoved s ponudbo nove po-
godbe) ali 92 . členom (odpoved s ponudbo 
nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delo-
dajalcu) ZDR-1,
– v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe 
o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo 
pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, razen 
v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v 
skladu s prejšnjo alinejo,
– v primeru uvedbe postopka prenehanja de-
lodajalca .

Na vprašanje delavca je zato potrebno odgo-
voriti tako: delavec, ki je dopolnil 55 let sta-
rosti, je varovan pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga le v primeru:
- da mu do izpolnitve pogojev za starostno 
upokojitev manjka do 5 let pokojninske dobe 
in
- da ne obstaja nobena izmed štirih izjem, 
navedenih v prejšnjem odstavku .

Pravna služba KSS Pergam 

REKLI SO … 

»Pogosto kršenje načel socialne države ne daje 
občutka varnosti in zaupanja. Ustvarja novo-
dobne reveže, sužnje ljudem brez morale, srca 
in etike.«
(Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pra-
vic, kolumna na spletnem portalu IUS-INFO, 
11 . maj 2016)

»Število brezposelnih v Sloveniji pada, kar me 
zelo veseli. V aprilu je bilo v evidenci brezposel-
nih prijavljenih 105.453 oseb, kar je 8,2 odstotka 
manj kot pred enim letom. Upam seveda, da 
se bo ta trend nadaljeval, in da bomo po šestih 
letih letošnjega junija prišli pod 100 tisoč brez-
poselnih.« 
(dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Spletna stran MDDSZ, 18 . maj 2016)

»Zahtevamo, da Vlada preneha z zavajanjem 
javnosti in netenjem nestrpnosti do javnega 
sektorja z neresničnimi navedbami o tem, da 
sindikati zahtevamo poviševanje plač v javnem 
sektorju, saj je dejstvo, da so bili predmet vseh 
dosedanjih dogovorov med Vlado in sindikati 
javnega sektorja od začetka krize začasni var-
čevalni ukrepi, predmet zadnjega dogovora pa 
tudi izrecna zaveza po postopni odpravi le-teh. 
Zahteva sindikatov je torej zaenkrat zgolj pos-
topna vrnitev pravic javnih uslužbencev na ra-

ven pred uvedbo začasnih varčevalnih ukrepov, 
ki so raven pravic javnih uslužbencev znižali, 
vključno z znižanjem vrednosti plače letvice za 
8 % leta 2012.«
(Jakob Počivavšek, predsednik KSS Pergam 
in vodja pogajalske skupine SJS, izjava za 
javnost, 25 . maj 2016)

»Povsem jasno je, da se lahko delavci v skla-
du s pravico do stavke in v skladu s sindikalno 
svobodo 'borijo za svoje pravice', tudi skupaj z 
delodajalcem, za katerega ni nujno, da sedi na 
drugi strani mize. Gotovo je razumljivo, da se 
bo delodajalec na svoje zaposlene lahko obrnil 
tedaj, ko bo poklicu, panogi ali konkretnemu 
kolektivu na primer grozilo zmanjšanje plač, 
poslabšanje delovnih pogojev itd. Vendar tudi 
v teh primerih delavca ne sme siliti v politično 
ali drugo aktivnost oziroma od njega zahtevati 
razkritja svojih prepričanj.«
(Luka Mišič, asistent in mladi raziskovalec 
na katedri za delovno in socialno pravo PF 
Univerze v Ljubljani, in Nina Kranjc, štu-
dentka II . stopnje na PF Univerze v Ljubljani, 
Pravna praksa, 19 . maj 2016) 

»…prav 1. maj nas spominja na to, da se je poskusom vnašanja razdora med delavce in sindikate 
ter pritiskom na zniževanje pravic mogoče učinkovito upreti le tako, da stopimo skupaj in da 
oblikujemo enotne zahteve in stališča v podporo in zaščito pravic delavstva in jih po potrebi tudi 
množično izrazimo.«
(Jakob Počivavšek, predsednik KSS Pergam, poslanica ob 1 . maju 2016)
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PREGLED PLAČ PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH IN V 
JAVNEM SEKTORJU

Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti - SKPgd (Uradni list RS, št . 40/1997 
in nasl .) se od 30 . junija 2006 ne uporablja (Uradni list RS, št . 90/2005) .

Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povra-
čilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 - KPPl (Uradni 
list RS, št . 62/2008) je 31 . decembra 2009 prenehala veljati . Delodajalci, ki so bili zavezani 
tej kolektivni pogodbi, ker kolektivne pogodbe dejavnosti ali družb zanje niso sklenjene, in 
če obveznosti iz KPPl niso prenesli v svoje akte, so od 1 . januarja 2010 neposredno zavezani 
določbam Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) .

Najnižje osnovne plače za papirno in papirno-predelovalno 
dejavnost – junij 2016

Tarifni razred Najnižja osnovna plača

I . enostavna dela 428,50

II . manj zahtevna dela 486,30

III . srednje zahtevna dela 544,24

IV zahtevna dela 602,09

V . bolj zahtevna dela 703,68

VI ./1 zelo zahtevna dela 910,61

VI ./2 visoko zahtevna dela 1 .076,18

VII . najbolj zahtevna dela 1 .365,93

VIII .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .572,89

Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št . 
110/2013 in 35/2014 - razširjena veljavnost)

Izhodiščne plače v grafični dejavnosti – junij 2016

Tarifni razred Izhodiščna plača

I . enostavna dela 420,85

II . manj zahtevna dela 462,94

III . srednje zahtevna dela 513,44

IV zahtevna dela 576,56

V . bolj zahtevna dela 656,53

VI . zelo zahtevna dela 753,32

VII . visoko zahtevna dela 854,33

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .182,59

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .426,68

Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list RS, št . 51/1998, 64/2001, 24/2004, 
103/2004, 79/2005, 95/2006, 10/2007, 93/2007, 35/2008, 97/2008)
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Izhodiščna plača

Tarifni razred RR
Čistopisno informativna 

in revijalna dejavnost
Založniška 
dejavnost

Knjigotrška 
dejavnost

I . enostavna dela 1,00 447,51 432,13 401,36

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

III . srednje zahtevna dela 1,30 581,76 561,77 521,77

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

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

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

VII . visoko zahtevna dela 2,60 1 .163,53 1 .123,54 1 .043,54

VIII . najbolj zahtevna dela 3,30 1 .476,78 1 .426,03 1 .324,49

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

3,80 1 .700,54 1 .642,09 1 .525,17

Izhodiščne plače v časopisno-informativni, založniški in 
knjigotrški dejavnosti – junij 2016  

Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni 
list RS, št . 43/2000, 77/2000 - popr ., 24/2001, 46/2001, 78/2001, 33/2004, 117/2004, 
79/2005, 95/2006, 118/2006, 10/2007, 93/2007, 35/2008, 97/2008, 8/2010, 55/2011, 
17/2012, 63/2013)

Najnižje osnovne plače za cestno gospodarstvo – junij 2016

Tarifni razred Izhodiščna plača

I . enostavna dela 405,41

II . manj zahtevna dela 441,97

III . srednje zahtevna dela 489,47

IV . zahtevna dela 540,65

V . bolj zahtevna dela 606,11

VI . zelo zahtevna dela 723,43

VII/1 . visoko zahtevna dela 821,18

VII/2 . visoko zahtevna dela 899,40

VIII . najbolj zahtevna dela 977,60

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .173,12

Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva - KPD-CG (Uradni list RS, št . 
135/2004, 50/2005, 87/2005, 89/2005, 97/2005, 91/2006, 111/2006, 19/2007, 7/2008, 
22/2008, 103/2008, 98/2015)

VOC Celje, d .d . odstopa od Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva – KPD-
CG (Uradni list RS, št . 98/2015) . Odpoved začne veljati od 21 . 6 . 2016 .
 
V dejavnosti cestnega gospodarstva 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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Najnižje osnovne plače za gradbene dejavnosti – junij 2016

Tarifni razred Izhodiščna plača

I . enostavna dela 450,00

II . manj zahtevna dela 499,46

III . srednje zahtevna dela 553,58

IV . zahtevna dela 613,33

IV ./2 zahtevna dela 650,54

V . bolj zahtevna dela 724,95

V ./2 bolj zahtevna dela 770,05

VI . zelo zahtevna dela 811,76

VI ./2 zelo zahtevna dela 940,29

VII . visoko zahtevna dela 962,84

VII/2 . visoko zahtevna dela 1 .082,35

VII/3 . visoko zahtevna dela 1 .165,78

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .290,93

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št . 1/2005 in nasl .) je prenehala 
veljati 14 . decembra 2013, normativni del se je uporabljal do 14 . junija 2014 (Uradni list RS, 
št . 75/2013 - odpoved) . Od 1 . januarja 2016 pa velja nova Kolektivna pogodba gradbenih 
dejavnosti (Uradni list RS, št . 101/2015), ki je določila naslednje zneske najnižjih osnovnih 
plač za posamezni tarifni razred .

Najnižje osnovne plače za dejavnost trgovine, tekstilno dejavnost 
ter dejavnost gostinstva in turizma – junij 2016

Najnižja osnovna plača

Tarifni razred Trgovina Tekstil
Gostinstvo in 

turizem

I . enostavna dela 492,12 433,26 474,30

II . manj zahtevna dela 511,00 462,84 510,00

III . srednje zahtevna dela 541,36 504,60 571,20

IV zahtevna dela 594,38 553,32 632,40

V . bolj zahtevna dela 662,53 614,22 703,80

VI . zelo zahtevna dela 776,16 725,58 836,40

VII . visoko zahtevna dela 925,67 817,80 938,40

VIII . najbolj zahtevna dela / / 1 .101,60

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št . 24/2014, 38/2014 - 
razš . veljavnost, 50/2014, 79/2014, 48/2015, 24/2016)

Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti 
Slovenije (Uradni list RS, št . 18/2014, 24/2014, 25/2014 - razš . veljavnost)

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št . 
17/2016 in 36/2016 - razš . veljavnost)

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _  



30

Najnižje osnovne plače za kovinsko industrijo – junij 2016

Tarifni razred
Najnižja mesečna 

osnovna plača za 174 ur
Najnižja osnovna 

plača na uro

I . enostavna dela 511,56 2,94

II . manj zahtevna dela 558,54 3,21

III . srednje zahtevna dela 617,70 3,55

IV . zahtevna dela 704,70 4,05

V . bolj zahtevna dela 769,08 4,42

VI . zelo zahtevna dela 897,84 5,16

VII/1 . visoko zahtevna dela 1 .049,22 6,03

VII/2 . najbolj zahtevna dela 1 .198,86 6,89

VIII . izjemno pomembna dela 1 .416,36 8,14

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 6/2015 in 80/2015 
- razširjena veljavnost) 

Najnižje osnovne plače za lesarstvo, obrt in podjetništvo ter cestni 
potniški promet – junij 2016

Najnižja osnovna plača

Tarifni razred

Lesarstvo
Obrt in 

podjetništvo
Cestni potniški 

promet

na mesec na mesec
na 

mesec
na uro

I . enostavna dela 428,78 586,92 407,16 2,34

II . manj zahtevna dela 468,11 610,17 422,82 2,43

III . srednje zahtevna dela 515,83 641,65 492,42 2,83

IV zahtevna dela 568,40 656,37 546,36 3,14

V . bolj zahtevna dela 635,29 695,97 610,74 3,51

VI . zelo zahtevna dela 746,38 797,83 722,10 4,15

VII . visoko zahtevna dela 840,72 933,63 814,32 4,68

VIII . najbolj zahtevna dela / 1 .046,79 / /

Kolektivna pogodba za lesarstvo (Uradni list RS, št . 132/2006 in nasl .) je prenehala veljati 
30 . aprila 2015, normativni del se je uporabljal do 30 . junija 2015 (Uradni list RS, št . 6/2015 
- odpoved) .  Od 1 . julija 2015 pa velja nova Kolektivna pogodba za lesarstvo (Uradni list RS, 
št . 43/2015 in 61/2015 - tarifni del) 

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št . 92/2013,  16/2014,  59/2014 
- razš . veljavnost,  28/2015) 

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št . 14/2012,  
52/2012 - razš . veljavnost,  7/2014,  3/2015,  4/2016) 
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Najnižja osnovna plača

Tarifni razred

Lesarstvo
Obrt in 

podjetništvo
Cestni potniški 

promet

na mesec na mesec
na 

mesec
na uro

I . enostavna dela 428,78 586,92 407,16 2,34

II . manj zahtevna dela 468,11 610,17 422,82 2,43

III . srednje zahtevna dela 515,83 641,65 492,42 2,83

IV zahtevna dela 568,40 656,37 546,36 3,14

V . bolj zahtevna dela 635,29 695,97 610,74 3,51

VI . zelo zahtevna dela 746,38 797,83 722,10 4,15

VII . visoko zahtevna dela 840,72 933,63 814,32 4,68

VIII . najbolj zahtevna dela / 1 .046,79 / /

Najnižje osnovne plače za kemično in gumarsko industrijo slovenije

Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št . 
37/2007 in nasl .) je prenehala veljati 30 . septembra 2013, njen normativni del pa se je 
uporabljal do 30 . marca 2014 (Uradni list RS, št . 55/2013 - odpoved) .

Zneski izhodiščnih plač in najnižjih osnov-
nih 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 količ-
nikov in podobno . Vsi dodatki se prištevajo 
k osnovni plači. Tako oblikovane plače so 
pravno iztožljive in so najnižji minimum .

V podjetjih, v katerih imajo sklenjene podje-
tniške kolektivne pogodbe, veljajo določbe 
teh kolektivnih pogodb, ki lahko posamezne 
pravice uredijo bolje ali drugače.

Za družbe, za katere ni sklenjena ne kolek-
tivna pogodba dejavnosti niti podjetniška 
kolektivna pogodba, se uporabljajo določbe 
Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Ura-
dni list RS, št . 21/2013 in 78/2013 - popr .) . 
Vsaka družba lahko tudi brez podjetniške 
kolektivne pogodbe delavcem izplača višje 
plače, kot jih določajo kolektivne pogodbe 
posameznih dejavnosti ali zakon. 

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 za-
poslene, da tudi dobra podjetja, ki ustvarja-
jo dodano vrednost, izplačujejo plače samo 
v višini določenega minimuma, kar lahko 
opažamo pri 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 na-
slova nekaj več . 

V nekaterih dejavnostih oziroma pri posa-
meznih delodajalcih se lahko, v primeru, 
da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj deloda-
jalca 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 šest mesecev z 
možnostjo podaljšanja .

Plače v javnem sektorju 

Prejemki in plače javnih uslužbencev so bili 
začasno omejeni z Zakonom o dodatnih 
interventnih ukrepih za leto 2012 - ZDIU12 
(Uradni list RS, št . 110/2011 in nasl .) . Ne 
glede na določila Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju - ZSPJS (Uradni list RS, 
št . 56/2002 in nasl .) in na njegovi podlagi 
sprejetih predpisov oziroma kolektivnih po-
godb ter ne glede na dejansko in napoveda-
no rast cen življenjskih potrebščin v obdob-
ju od decembra 2010 do decembra 2011 se 
vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice 
do 30 . junija 2012 ni uskladila . 

Za obdobje od 1 . junija 2012 do 1 . januar-
ja 2014 je bil sprejet Dogovor o ukrepih na 
področju plač, povračil in drugih prejemkov 
v javnem sektorju za uravnoteženje javnih 
financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. ja-

nuarja 2014 (Uradni list RS, št . 38/2012) . 
Osnovne plače javnih uslužbencev so se s 
tem znižale za 8 odstotkov in odpravili sta 
se preostali četrtini nesorazmerja v osnov-
nih plačah . V Aneksu št. 5 h Kolektivni po-
godbi za javni sektor - KPJS (Uradni list RS, 
št . 40/2012) je zaveza, da se pred koncem 
leta 2013 izvedejo obvezna pogajanja o 
možnosti uskladitve vrednosti plačnih ra-
zredov iz plačne lestvice v smislu omilitve 
posledic spremembe osnovnih plač iz Do-
govora o ukrepih na področju plač, povračil 
in drugih prejemkov v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ za obdobje od 
1 . junija 2012 do 1 . januarja 2014 in o odpra-
vi nepravilnosti v plačnem sistemu . 

Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor - KPJS (Uradni list RS, št . 46/2013) 
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določa, da se spremenjena plačna lestvica 
iz 2 . člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o sistemu plač v javnem sek-
torju - ZSPJS-R (Uradni list RS, št . 46/2013), 
sprejeta na podlagi Dogovora o dodatnih 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za uravnoteženje 
javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 
do 31. decembra 2014 (Uradni list RS, št . 
46/2013), uporablja v obdobju od 1 . junija 
2013 do 31 . decembra 2014 .  Vrednosti plač-
nih razredov iz te plačne lestvice se do 31 . 
decembra 2014 ne uskladijo .  Aneks št . 6 h 
Kolektivni pogodbi za javni sektor tudi dolo-
ča, da se od 1 . januarja 2015 uveljavijo vred-
nosti plačnih razredov, kot so veljale pred 
uveljavitvijo tega dogovora (plačna lestvica 
iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št . 108/2009 in nasl .)) . 
Vlada RS se je obvezala, da v obdobju od 1 . 
junija 2013 do 31 . decembra 2014 ne bo brez 
dogovora s podpisniki tega aneksa dodatno 
posegla v plače in druge prejemke javnih 
uslužbencev . V nasprotnem primeru se tako 
ravnanje šteje za kršitev tega aneksa . Če bi 
zaradi kršitve aneksa prišlo do morebitne 
stavke, stavkajočim za čas stavke pripada 
nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, 
če bi delali . Z namenom opredelitve in spo-
štovanja sprejetih in dogovorjenih določb 
kolektivnih pogodb, dogovorov in zakonov, 
so socialni partnerji in Vlada RS podpisali 
tudi Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št . 
46/2013) . 

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodar-
ske dejavnosti v Republiki Sloveniji - KPND 
(Uradni list RS, št . 46/2013) je bil sklenjen 
zaradi realizacije Dogovora o dodatnih 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za uravnoteženje 
javnih financ v obdobju od 1 . januarja 2013 
do 31 . decembra 2014 (Uradni list RS, št . 
46/2013) . S tem aneksom so bile določene 
tudi nove minimalne premije dodatnega 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja . 
Aneks je tudi določil, da se višina prejem-
kov oziroma povračil stroškov v zvezi z de-
lom, razen višine regresa za prehrano, do 
konca leta 2014 ne usklajuje . 

Z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači 
zaradi odprave tretje četrtine nesorazme-
rij v osnovnih plačah javnih uslužbencev 
- ZNIRPJU (Uradni list RS, št . 100/2013) 
je določen način izplačila razlike v plačah 

zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij 
v osnovnih plačah vsakomur, ki je bil v skla-
du z Aneksom št . 2 h Kolektivni pogodbi za 
javni sektor (Uradni list RS, št . 91/2009) 
upravičen do izplačila odprave tretje četrti-
ne nesorazmerij v osnovnih plačah za čas 
od 1 . oktobra 2010 do 31 . maja 2012 in mu 
razlika še ni bila izplačana . 
Izplačilo razlike v plači se opravi v največ 
dveh obrokih, in sicer prvi obrok najpozne-
je do konca meseca februarja 2014 in drugi 
obrok najpozneje do konca meseca januarja 
2015 s pripadajočimi zakonskimi zamudni-
mi obrestmi . Vsebina obvestila in način ob-
računa razlike v plači zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v osnovni plači za-
poslenega, ki je bil v skladu z Aneksom št . 
2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor upra-
vičen do izplačila odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah za obdobje 
od 1 . oktobra 2010 do 31 . maja 2012, ureja 
Navodilo za izvršitev določb 2 . in 3 . člena 
Zakona o načinu izplačila razlike v plači za-
radi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ura-
dni list RS, št . 108/2013) . 

Zakon o spremembah Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju - ZSPJS-S (Uradni 
list RS, št . 50/2014) določa način in vse-
bino za odpravo neskladnosti, ki so lahko 
nastale z izplačilom plač javnim uslužben-
cem glede na njihovo pogodbo o zaposlitvi 
oziroma odločbo ali sklepom, s katerim je 
določena plača javnega uslužbenca . Nepra-
vilnosti ugotavlja delodajalec, ki mora javne 
uslužbence o njih obvestiti s posebnim ob-
vestilom . Če je bila javnemu uslužbencu v 
nasprotju z zakonom izplačana nižja plača, 
kot bi mu pripadala, se mu razlika z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi med izplačano 
in zakonito določeno plačo izplača skupaj s 
prvim izplačilom plače po ugotovitvi nastale 
nezakonitosti. Če pa je bila javnemu usluž-
bencu v nasprotju z zakonom izplačana 
višja plača, kot bi mu pripadala za delo na 
delovnem mestu po pogodbi o zaposlitvi ali 
za opravljanje funkcije po odločbi ali sklepu, 
se za vračilo preveč izplačanih zneskov plač 
uporabljajo splošna pravila civilnega prava. 
Javni uslužbenec in delodajalec se lahko o 
načinu vračila preveč izplačanih plač dogo-
vorita s pisnim dogovorom . V tem primeru 
javni uslužbenec povrne preveč izplačane 
zneske plač za obdobje zadnjih desetih me-
secev pred prenehanjem izplačevanja plače 
v nasprotju z zakonom, vendar ne več kot 
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znaša dvakratnik zakonito določene osnov-
ne plače javnega uslužbenca za polni delov-
ni čas za mesec pred mesecem predložitve 
dogovora . Če se dogovori obročno odplače-
vanje, obdobje vračila ne sme biti daljše od 
24 mesecev . Če je osnovna plača javnega 
uslužbenca ali drug prejemek v mesecu, v 
katerem se poda predlog za odpust dolga, 
ki ga delodajalcu predloži javni uslužbenec 
v roku 30 dni od pisnega poziva delodajalca 
k podpisu dogovora, enak ali nižji od zne-
ska minimalne plače, se javnemu uslužben-
cu dolg odpusti .

Z Zakonom o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
leto 2015 - ZUPPJS15 (Uradni list RS, št . 
95/2014) se za stabilizacijo javnih financ za-
časno omejujejo plače in drugi stroški dela 
javnih uslužbencev in funkcionarjev . Za do-
ločitev osnovnih plač se je do 31 . decembra 
2015 uporabljala plačna lestvica, določena v 
prvem odstavku 44 .a člena ZSPJS .  V skladu 
z ZUPPJS15 se ne glede na določbe 5 . člena 
ZSPJS vrednosti plačnih razredov iz plačne 
lestvice od 1 . januarja 2015 do 31 . decembra 
2015 niso uskladile . 

Na podlagi ZUPPJS15, ne glede na določbe 
22 . in 22 .a člena ZSPJS, javnim uslužben-
cem in funkcionarjem do 31 . decembra 2015 
ni pripadal del plače za redno delovno us-
pešnost .  Lahko pa je do 31 . decembra 2015 
višina dela plače javnega uslužbenca za 
plačilo delovne uspešnosti iz naslova pove-
čanega obsega dela pri opravljanju rednih 
delovnih nalog uporabnika proračuna ali 
projekta, načrtovanega v okviru sprejetega 
finančnega načrta uporabnika proračuna, 
znašala največ 20 odstotkov njegove osnov-
ne plače . Če se javnemu uslužbencu izpla-
čuje del plače za plačilo delovne uspešnosti 
iz naslova povečanega obsega dela tudi iz 
naslova in sredstev posebnega projekta, 
lahko del plače znaša skupno iz obeh naslo-
vov največ 30 odstotkov njegove osnovne 
plače . 

Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so leta 
2015 napredovali v višji plačni razred, naziv 
oziroma višji naziv, so pridobili pravico do 
plače v skladu z višjim plačnim razredom, 
pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 
s 1 . decembrom 2015 . Tisti, ki napredujejo 
v letu 2016, pa pridobijo pravico do plače 
v skladu z višjim plačnim razredom, pri-

dobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1 . 
decembrom 2016 . Če je pridobitev naziva 
ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela 
na delovnem mestu, na katerega se javni 
uslužbenec premešča oziroma za katerega 
sklepa pogodbo o zaposlitvi, javni usluž-
benci in funkcionarji pridobijo pravico do 
plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva . 

Podlaga za sprejem ZUPPJS15 je bil Do-
govor o ukrepih za zmanjšanje obsega 
sredstev za plače in druge stroške dela v 
javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, 
št . 95/2014) . Zaradi realizacije tega dogovo-
ra sta bila sklenjena: 
• Aneks št . 7 h Kolektivni pogodbi za javni 

sektor - KPJS (Uradni list RS, št . 95/2014) 
in 

• Aneks h Kolektivni pogodbi za negospo-
darske dejavnosti v Republiki Sloveniji - 
KPND (Uradni list RS, št . 95/2014) . 

Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor - KPJS (Uradni list RS, št . 95/2014) 
se je sklenil zaradi realizacije Dogovora o 
ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za 
plače in druge stroške dela v javnem sektor-
ju za leto 2015 (Uradni list RS, št . 95/2014) . 
V skladu s tem aneksom se je plačna lestvi-
ca iz prvega odstavka 44 .a člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št . 108/2009 in nasl .) na podlagi Dogo-
vora uporabljala tudi v obdobju od 1 . janu-
arja 2015 do 31 . decembra 2015 .  Vrednost 
plačnih razredov iz te plačne lestvice se do 
31 . decembra 2015 ni uskladila . 
Vlada RS se je obvezala, da razen z ukre-
pi, dogovorjenimi v Dogovoru o ukrepih 
za zmanjšanje obsega sredstev za plače in 
druge stroške dela v javnem sektorju za leto 
2015, v obdobju od 1 . januarja 2015 do 31 . 
decembra 2015 ne bo brez soglasja podpi-
snikov tega aneksa dodatno posegala v pla-
če, druge prejemke, pravice in obveznosti iz 
delovnega razmerja javnih uslužbencev . 
Od 1 . januarja 2016 se za določitev osnov-
nih plač javnih uslužbencev in funkcionar-
jev uporablja plačna lestvica, določena v 
Prilogi 1 ZSPJS .  

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodar-
ske dejavnosti v Republiki Sloveniji - KPND 
(Uradni list RS, št . 95/2014), sklenjen zara-
di realizacije Dogovora o ukrepih za zmanj-
šanje obsega sredstev za plače in druge 
stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 
(Uradni list RS, št . 95/2014), ureja premije 
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dodatnega kolektivnega pokojninskega za-
varovanja za javne uslužbence . 
Minimalna premija od 1 . januarja 2015 
do 30 . junija 2015 je znašala 10 odstotkov 
zneska, določenega s Sklepom o uskladi-
tvi minimalne premije kolektivnega doda-
tnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence (Uradni list RS, št . 1/2013), kar 
pomeni 2,68 EUR . Od 1 . julija 2015 do 31 . 
oktobra 2015 je znašala 15 odstotkov, kar 
pomeni 4,02 EUR . Od 1 . novembra 2015 
do 31 . decembra 2015 pa je znašala 30 od-
stotkov zneska, določenega s sklepom, kar 
pomeni 8,03 EUR . V aneksu so urejeni tudi 
zneski dodatnih premij, določenih na dan 
uveljavitve tega aneksa . 

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih 
v javnem sektorju - ZUPPJS16 (Uradni list 
RS, št . 90/2015) je prav tako za stabilizacijo 
javnih financ začasno omejil plače, druge 
stroške dela javnih uslužbencev in funkcio-
narjev ter določil nekatere druge ukrepe v 
javnem sektorju .  V skladu z ZUPPJS16 se 
ne glede na Prilogo 1 Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju - ZSPJS (Uradni list RS, 
št . 108/2009 in nasl .) do 31 . avgusta 2016 
za določitev osnovnih plač javnih uslužben-
cev in funkcionarjev uporablja plačna lestvi-
ca, določena v prvem odstavku 44 .a člena 
ZSPJS .  Določitev vrednosti plačnih razre-
dov ne pomeni usklajevanja vrednosti plač-
nih razredov v skladu s 5 . členom ZSPJS . 
Ne glede na določbe 5 . člena ZSPJS se vred-
nosti plačnih razredov iz plačne lestvice od 
1 . januarja 2016 do 31 . decembra 2016 ne 
uskladijo . 
Od 1 . septembra 2016 se za določitev 
osnovnih plač javnih uslužbencev in funkci-
onarjev uporablja plačna lestvica, določena 
v Prilogi 1 ZSPJS . 

Prav tako ne glede na določbe 22 . in 22 .a 
člena ZSPJS javnim uslužbencem in funk-
cionarjem do 31 . decembra 2016 ne pripa-
da del plače za redno delovno uspešnost .  
Lahko pa do 31 . decembra 2016 višina dela 
plače javnega uslužbenca za plačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 
uporabnika proračuna ali projekta, načrto-
vanega v okviru sprejetega finančnega na-
črta uporabnika proračuna, znaša največ 
20 odstotkov njegove osnovne plače . Če 
se javnemu uslužbencu izplačuje del pla-

če za plačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela tudi iz naslova in 
sredstev posebnega projekta, lahko del pla-
če znaša skupno iz obeh naslovov največ 30 
odstotkov njegove osnovne plače .

Podlaga za sprejem ZUPPJS16 je Dogovor 
o ukrepih na področju stroškov dela in dru-
gih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 
(Uradni list RS, št . 91/2015) .  Zaradi realiza-
cije tega dogovora sta bila sklenjena: 
• Aneks št . 8 h Kolektivni pogodbi za javni 

sektor - KPJS (Uradni list RS, št . 91/2015) 
in 

• Aneks h Kolektivni pogodbi za negospo-
darske dejavnosti v Republiki Sloveniji - 
KPND (Uradni list RS, št . 91/2015)

Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor - KPJS (Uradni list RS, št . 91/2015) 
se je sklenil zaradi realizacije Dogovora o 
ukrepih na področju stroškov dela in dru-
gih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 
(Uradni list RS, št . 91/2015) . Znižana plač-
na lestvica iz prvega odstavka 44 .a člena 
ZSPJS se na podlagi Dogovora uporablja le 
še v obdobju od 1 . januarja 2016 do 31 . av-
gusta 2016 .  Vrednost plačnih razredov iz te 
plačne lestvice se do 31 . decembra 2016 ne 
uskladi . 
Vlada RS se je obvezala, da razen z ukrepi, 
dogovorjenimi v Dogovoru, v obdobju od 
1 . januarja 2016 do 31 . decembra 2016 ne 
bo brez soglasja s podpisniki tega aneksa 
dodatno posegala v plače, druge prejemke, 
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja 
javnih uslužbencev . V nasprotnem primeru 
se tako ravnanje šteje za kršitev . V primeru 
stavke, ki je posledica kršitve tega dogovo-
ra, stavkajočim za čas stavke pripada nado-
mestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi 
delali .

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodar-
ske dejavnosti v Republiki Sloveniji - KPND 
(Uradni list RS, št . 91/2015), ki je bil skle-
njen zaradi realizacije Dogovora o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukre-
pih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni 
list RS, št . 91/2015), na novo ureja premije 
dodatnega kolektivnega pokojninskega za-
varovanja . 
Minimalna premija od 1 . januarja 2016 do 
30 . junija 2016 znaša 10 odstotkov zneska, 
določenega s Sklepom o uskladitvi mini-
malne premije kolektivnega dodatnega po-
kojninskega zavarovanja za javne uslužben-
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ce (Uradni list RS, št . 1/2013), kar pomeni 
2,68 EUR, od 1 . julija 2016 do 31 . oktobra 
2016 znaša 15 odstotkov zneska, kar pome-
ni 4,02 EUR ter od 1 . novembra 2016 do 31 . 
decembra 2016 znaša 30 odstotkov zneska, 

določenega s sklepom, kar pomeni 8,03 
EUR .  V aneksu so urejeni tudi zneski do-
datnih premij, določenih na dan uveljavitve 
tega aneksa . 

Plačni razred Osnovna plača Plačni razred Osnovna plača Plačni razred Osnovna plača

1 438,18 23 1 .036,85 45 2 .422,05

2 455,71 24 1 .077,91 46 2 .516,27

3 473,93 25 1 .120,59 47 2 .614,15

4 492,89 26 1 .164,97 48 2 .715,84

5 512,61 27 1 .211,10 49 2 .821,49

6 533,11 28 1 .259,06 50 2 .929,83

7 554,44 29 1 .308,92 51 3 .042,34

8 576,61 30 1 .360,49 52 3 .159,16

9 599,68 31 1 .414,10 53 3 .280,48

10 623,66 32 1 .469,81 54 3 .406,45

11 648,61 33 1 .527,72 55 3 .537,25

12 674,56 34 1 .587,91 56 3 .673,08

13 701,54 35 1 .650,48 57 3 .814,13

14 729,60 36 1 .715,51 58 3 .960,59

15 758,78 37 1 .783,10 59 4 .112,68

16 789,13 38 1 .853,35 60 4 .270,61

17 820,70 39 1 .926,37 61 4 .434,60

18 853,53 40 2 .001,31 62 4 .604,89

19 887,67 41 2 .079,18 63 4 .781,71

20 922,82 42 2 .160,04 64 4 .965,33

21 959,36 43 2 .244,07 65 5 .156,00

22 997,35 44 2 .331,36

Za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev se do 31. avgusta 2016 
uporablja naslednja plačna lestvica: 

Pristop h Kolektivni pogodbi za javni sektor: 
V mesecu februarju 2015 je h Kolektivni pogodbi za javni sektor - KPJS (Uradni list RS, št . 
57/2008 in nasl .) pristopil Visokošolski sindikat Slovenije (Uradni list RS, št . 39/2016) . 
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Minimalna plača 

Minimalna plača je z zakonom določena 
najnižja plača in predstavlja najnižji dovo-
ljeni znesek, ki pripada zaposlenemu za 
delo pri delodajalcu v Republiki Sloveniji 
za polni delovni čas, ne glede na pričakova-
ne delovne rezultate in likvidnostno stanje 
podjetja . V nižjem, sorazmernem znesku se 
lahko minimalna plača izplača le v primeru 
zaposlitve za krajši delovni čas od polnega .  
Minimalna plača se enkrat letno uskladi 
najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin . 

Minimalno plačo določa Zakon o določitvi 
minimalne plače - ZDMP (Uradni list RS, št . 
114/2006), ki ga je Državni zbor sprejel 26 . 
oktobra 2006 .  Avgusta 2009 je minimalna 
plača znašala 597,43 EUR (Uradni list RS, 
št . 61/2009) . 

Državni zbor je 11 . februarja 2010 sprejel 
nov Zakon o minimalni plači - ZminP (Ura-
dni list RS, št . 13/2010), ki je pričel veljati 23 . 

februarja 2010 .  Minimalna plača za delo, 
opravljeno od prvega dne naslednjega me-
seca od uveljavitve zakona, torej od marca 
2010 dalje, je do 1 . januarja 2011 znašala 
734,15 EUR .  

Znesek minimalne plače za delo s polnim 
delovnim časom, opravljeno od 1 . januarja 
2011 je znašal 748,10 EUR (Uradni list RS, 
št . 3/2011) .  Prehodni znesek minimalne 
plače za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1 . januarja 2011, je znašal 
698,27 EUR . Ta znesek minimalne plače je 
bilo mogoče izplačevati v primeru, da je de-
lodajalec zaradi možnosti povzročitve veli-
ke izgube in ogroženosti obstoja podjetja s 
posledico odpovedi pogodb o zaposlitvi iz 
poslovnih razlogov večjemu številu delav-
cev, sklenil s sindikatom poseben pisni spo-
razum o postopnem prehodu na določeno 
višino minimalne plače, ki pa ni smel trajati 
dlje od 31 . decembra 2011 . 

Uradni list RS, št . 3/2011
Minimalna plača za delo s polnim delovnim 

časom, opravljeno od 1 . januarja 2011 
748,10 EUR

Uradni list RS, št . 5/2012
Minimalna plača za delo s polnim delovnim 

časom, opravljeno od 1 . januarja 2012 
763,06 EUR

Uradni list RS, št . 8/2013
Minimalna plača za delo s polnim delovnim 

časom, opravljeno od 1 . januarja 2013 
783,66 EUR

Uradni list RS, št . 7/2014
Minimalna plača za delo s polnim delovnim 

časom, opravljeno od 1 . januarja 2014 
789,15 EUR

Uradni list RS, št . 6/2015
Minimalna plača za delo s polnim delovnim 

časom, opravljeno od 1 . januarja 2015 
790,73 EUR

Uradni list RS, št . 6/2016
Minimalna plača za delo s polnim delovnim 

časom, opravljeno od 1 . januarja 2016 
790,73 EUR

Iz zakonskih določb izhaja, da v minimal-
no plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih 
navaja ZDR-1, torej osnovna plača delavca 
za določen mesec, del plače za delovno us-
pešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen 
dodatka za delo preko polnega delovnega 
časa . V skladu z Zakonom o dopolnitvi Za-
kona o minimalni plači - ZMinP-A (Uradni 
list RS, št . 92/2015) 
se v minimalno plačo ne vštevajo dodatek 
za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter 
dodatek za delo na praznike in dela proste 
dneve po zakonu .  Minimalna plača se zač-
ne obračunavati v skladu s to spremembo 
zakona za plačilo dela, opravljenega od 1. 

januarja 2016. V minimalno plačo tudi ni 
mogoče vštevati povračil stroškov, ki jih je 
delodajalec dolžan izplačati delavcu (povra-
čilo stroškov za prehrano med delom, za 
prevoz na delo in z dela ter stroškov na 
službenem potovanju) in tudi ne drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja (regres za 
letni dopust, odpravnine in jubilejne nagra-
de) .

Minimalna plača za delo s polnim delovnim 
časom, opravljeno od 1. januarja 2016 da-
lje, ostaja 790,73 EUR (Uradni list RS, št . 
6/2016) . 
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DRUGI OSEBNI PREJEMKI IN POVRAČILA STROŠKOV V 
ZVEZI Z DELOM ZA JUNIJ 2016 – SINDIKALNA LISTA

Kolektivna 
pogodba

Jubilejna nagrada za Odpravnina ob 
upokojitvi

Solidarnostna pomoč ob smrti

10 let 20 let 30 let 40 let delavca druž . člana

Papirna in papirno-
predel .

428,50 642,75 857,00 / 3 .151,62 2 .000,00 /

Grafična 630,32 945,49 1 .260,65 / 4 .727,43 4 .727,43 1 .103,07

Časopisno-
informativna

460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Založniška 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Knjigotrška 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Cestno gospodarstvo 405,41 810,82 1 .216,23 1 .621,64 3 .151,62 945,49 630,32

Gradbena 450,00 670,00 870,00 870,00 3 .151,62 1 .103,07 /

Trgovina 460,00 689,00 919,00 919,00

za 5 let:
1 .575,81

ob izpolnitvi 
pogojev iz KP:

3 .151,62

700,00 350,00

Tekstil 368,00 551,00 735,00 735,00 3 .151,62 700,00 350,00

Gostinstvo
in turizem

460,00 689,00 919,00 919,00

5 do 10 let:
1 .575,81

10 do 20 let:
3 .151,62

nad 20 let:
4 .727,43

1 .500,00 750,00

Kovinska 511,56 767,34 1 .023,12 1 .278,90

za 5 let:
1 .575,81

za 10 let:
3 .151,62

za 20 let:
4 .727,43

do 10 let:
1 .890,97

nad 10 let:
2 .678,88

do 10 let:
1 .260,65

nad 10 let:
1 .575,81

Lesarstvo 428,78 643,17 857,56 / 3 .151,62 945,49 472,74

Obrt in podjetništvo 472,74 787,91 1 .103,07 / 3 .151,62 1 .575,81 787,91

Cestni potniški promet 407,16 610,74 814,32 / 3 .151,62 755,00 378,00

Drobno gospodarstvo 630,32 945,49 1 .260,65 / 3 .151,62 1 .575,81 787,91

Negospod .,
Javni sektor

288,76 433,13 577,51 /
3 .151,62

**4 .727,43
577,51 577,51

Uredba 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00
3 .443,00
*1 .252,00

*Uredba:  solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki prizadene delavca, 
do višine 1 .252,00

**Javni sektor:  za upokojitev v 2 mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojn . in inval . zav . oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do 
starostne pokojnine ter za upokojitev v roku 2 mesecev po uveljavitvi ZUJF
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Jubilejne nagrade

Pravica do jubilejne nagrade ni zakonska 
pravica, temveč je urejena v kolektivnih 
pogodbah . Delavec ima tako pravico do ju-
bilejne nagrade za 10, 20 in 30 let delovne 
dobe, nekatere kolektivne pogodbe pa da-
jejo pravico do jubilejne nagrade tudi za 
40 let delovne dobe . Jubilejne nagrade se 
izplačujejo za doseženo delovno dobo pri 
zadnjem delodajalcu, nekatere kolektivne 
pogodbe pa delavcem priznavajo pravico 
do jubilejne nagrade za skupno delovno 
dobo . Jubilejna nagrada se izplača v enem 
mesecu po izpolnitvi pogoja . Izplačevalec 
jubilejne nagrade je zadnji delodajalec . 

V gradbenih dejavnostih pripada jubilejna 
nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe 
pri zadnjem delodajalcu le delavcu, ki je član 
sindikata SDGD Slovenije . Delodajalec lah-
ko v kolektivni pogodbi ali aktu delodajalca 
opredeli, da pripada jubilejna nagrada vsem 
zaposlenim . Jubilejna nagrada pri zadnjem 
delodajalcu nadomesti jubilejno nagrado za 
skupno delovno dobo tako, da delavec pri 
istem delodajalcu za isti jubilej dobi samo 
eno jubilejno nagrado . 

V kovinski industriji pripadajo jubilejne na-
grade delavcu, ki je sklenil pogodbo o zapo-
slitvi do vključno 31 . decembra 2005, za 10, 
20 in 30 let skupne delovne dobe ter za 40 
let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu . 
Delavcu, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi 
od vključno 1 . januarja 2006, pripada jubi-
lejna nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delov-
ne dobe pri zadnjem delodajalcu . Delavec 
je upravičen le do ene jubilejne nagrade za 
posamezno obdobje, in sicer do tiste, za ka-
tero najprej izpolni pogoj . 

Člani sindikata v dejavnosti obrti in podje-
tništva imajo pri jubilejnih nagradah doda-
tnih 10 % višje zneske. 

Sedem kolektivnih pogodb ima določeno 
tudi jubilejno nagrado za 40 let delovne 

dobe, in sicer v časopisno-informativni, za-
ložniški in knjigotrški dejavnosti; dejavnosti 
cestnega gospodarstva; gradbenih dejav-
nostih; dejavnosti trgovine; tekstilni dejav-
nosti; dejavnosti gostinstva in turizma ter 
kovinski industriji . 

Z dnem uveljavitve Zakona za uravnoteže-
nje javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št . 
40/2012) je za javni sektor prenehal velja-
ti Zakon o višini povračil stroškov v zvezi 
z delom in nekaterih drugih prejemkov 
(ZPSDP) .  Zaradi realizacije Dogovora o 
ukrepih na področju plač, povračil in drugih 
prejemkov v javnem sektorju za uravnote-
ženje javnih financ za obdobje od 1 . junija 
2012 do 1 . januarja 2014 (Uradni list RS, št . 
38/2012) se je sklenil Aneks h Kolektivni po-
godbi za negospodarske dejavnosti v Repu-
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št . 40/2012), 
ki spreminja določbe glede povračil stro-
škov v zvezi z delom in drugih osebnih pre-
jemkov za javne uslužbence . 

V skladu z Dogovorom se je ne glede na do-
ločbe veljavnih kolektivnih pogodb dejavno-
sti določila 20 % višja jubilejna nagrada 
za javne uslužbence, ki so člani reprezen-
tativnih sindikatov, podpisnikov Dogovo-
ra in Aneksa h KPngd (Uradni list RS, št . 
46/2013) . 

V skladu z Dogovorom o ukrepih na podro-
čju stroškov dela in drugih ukrepih v jav-
nem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, 
št . 91/2015) pa zaposlenemu pripada jubi-
lejna nagrada le v primeru, če je za posa-
mezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju . 

Uredba o davčni obravnavi povračil stro-
škov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006 in 
76/2008) določa višino jubilejnih nagrad 
pri zadnjem delodajalcu, do katere se ta ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delov-
nega razmerja .
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Odpravnina ob upokojitvi

Delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi 
pod pogoji in na način, ki ga določa Zakon o 
delovnih razmerjih (132 . člen ZDR-1) . Zakon 
določa, da če s kolektivno pogodbo dejavno-
sti ni določeno drugače, je delodajalec delav-
cu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj 
pet let in se upokoji, ob prenehanju pogod-
be o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino 
v višini dveh povprečnih mesečnih plač v 
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih 
plač delavca za pretekle tri mesece, če je to 
za delavca ugodneje. To določilo povzemajo 
vse kolektivne pogodbe, razen tistih, v kate-
rih je odpravnina določena v višini zneska 
vladne Uredbe . Če je delavec pri delodajalcu 
zaposlen najmanj pet let in dela krajši delov-
ni čas, je upravičen do sorazmernega dela 
odpravnine .
Pripadajočo odpravnino je potrebno delavcu 
izplačati ob izplačilu zadnje plače ali nado-
mestila plače . 

V skladu s spremembo tarifne priloge h ko-
lektivni pogodbi časopisno-informativne, 
založniške in knjigotrške dejavnosti se vsa 
povračila stroškov v zvezi z delom, vsi dru-
gi prejemki, ki jih ureja Uredba o povračilu 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, 
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za časo-
pisno-informativno, revijalno, založniško in 
knjigotrško dejavnost izplačujejo v zgornji 
višini zneskov, ki jih določa vladna Uredba . 

V dejavnosti trgovine je delodajalec delavcu, 
ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet 
let in se upokoji, ob izplačilu zadnje plače 
oziroma nadomestila plače, dolžan izplačati 
odpravnino najmanj v višini ene povprečne 
mesečne plače v RS za pretekle tri mesece . 
Če je bil delavec pri delodajalcu zaposlen 
najmanj pet let in se upokoji prej ali najpo-
zneje 60 dni po izpolnitvi pogojev za sta-
rostno upokojitev ali se invalidsko upokoji, 
mu je delodajalec dolžan ob izplačilu zadnje 
plače oziroma nadomestila izplačati odprav-
nino v višini dveh povprečnih mesečnih plač 
v RS za pretekle tri mesece . 

Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem 
določa različno višino odpravnine ob odho-
du v pokoj glede na zaposlitev pri deloda-

jalcu, in sicer nad 5 do vključno 10 let eno 
plačo, nad 10 do vključno 20 let dve plači 
in nad 20 let tri plače . Osnova za izračun je 
povprečna mesečna plača v RS za pretekle tri 
mesece oziroma povprečna mesečna plača 
delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj 
ugodneje .

V kovinski industriji pripada delavcu odprav-
nina ob upokojitvi pod naslednjimi pogoji: 
za 5 let dopolnjene delovne dobe pri zad-
njem delodajalcu ena povprečna plača v RS 
v preteklih treh mesecih, za 10 let dve pov-
prečni plači v RS v preteklih treh mesecih ter 
za 20 let tri povprečne plače v RS v preteklih 
treh mesecih . Če je za delavca ugodneje, je 
osnova za izplačilo odpravnine povprečna 
plača delavca v preteklih treh mesecih . 
Če se delavec upokoji v treh mesecih po iz-
polnitvi pogojev za starostno upokojitev in 
ima hkrati dopolnjenih 40 let delovne dobe pri 
zadnjem delodajalcu, mu pripada odpravnina 
v višini štirih povprečnih plač v RS za pre-
tekle tri mesece oz . štirih povprečnih plač 
delavca za pretekle tri mesece, če je to za de-
lavca ugodneje .

V negospodarstvu in za javni sektor znaša 
odpravnina ob odhodu v pokoj dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v RS za pretekle 
tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači 
javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje .  
Ne glede na to določbo pa zaposlenemu ob 
odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini 
treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega 
v RS za pretekle tri mesece oziroma v višini 
treh zadnjih plač javnega uslužbenca, če je 
to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mese-
cih po izpolnitvi minimalnih pogojev za prido-
bitev pravice do starostne pokojnine v skladu s 
predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, 
v katerih je urejena pravica do starostne po-
kojnine . Enaka odpravnina pripada tudi jav-
nemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh 
mesecev po uveljavitvi Zakona za uravnoteže-
nje javnih financ.
Javni uslužbenec, ki mu je delodajalec doku-
pil pokojninsko dobo, je upravičen le do raz-
like odpravnine, če je bil znesek dokupa nižji 
od zneska odpravnine . 
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Solidarnostna pomoč

Solidarnostne pomoči so za primere, do-
ločene v kolektivnih pogodbah, obveznost 
delodajalca .  Po večini kolektivnih pogodb 
pripada solidarnostna pomoč v primeru 
smrti delavca ali ožjega družinskega člana, 
če je delavec družinskega člana vzdrževal .  
Za dodatne namene solidarnostnih pomoči 
se lahko delodajalec in sindikat dogovorita 
za vsak primer posebej . 

Na podlagi Kolektivne pogodbe papirne in 
papirno-predelovalne dejavnosti je lahko s 
strani sindikata ali koga drugega predlaga-
na solidarnostno pomoč v ostalih primerih, 
o upravičenosti in višini ter času izplačila pa 
v vsakokratnem primeru odloči poslovodni 
organ delodajalca . 

Na podlagi Kolektivne pogodbe gradbenih 
dejavnosti delodajalec izplača solidarno-
stno pomoč v primeru smrti delavca naj-
manj v višini 70 % povprečne plače v RS za 
zadnje tri mesece, v primeru nastanka inva-
lidnosti I . kategorije najmanj v višini 60 % 
povprečne plače v RS za zadnje tri mesece, 
v primeru nastanka invalidnosti II . kategori-
je najmanj v višini 50 % povprečne plače v 
RS za zadnje tri mesece .  O pravici do dru-
gih oblik solidarnostne pomoči odloči de-
lodajalec na predlog sindikata ali delavca v 
primerih, ki jih določa Uredba .  Delodajalec 
in sindikat pri delodajalcu lahko oblikujeta 
kriterije za dodelitev solidarnostne pomoči, 
ki upoštevajo socialni status delavca .

Po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 
se solidarnostne pomoči lahko izplačujejo 
največ do višine in pod pogoji, da se izpla-
čani zneski ne vštevajo v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo 
prispevkov za socialno varnost .

Po Kolektivni pogodbi tekstilne dejavnosti je 
delavec upravičen do solidarnostne pomoči 
poleg primerov ob smrti delavca ali ožje-
ga družinskega člana tudi v primeru težje 
invalidnosti, daljše bolezni, elementarne 
nesreče, požara ali poplave, ki je prizadela 
delavca in njegovo družino, in sicer v višini 
najmanj tretjine povprečne mesečne plače 
zaposlenih v družbi v preteklem letu . V pri-
meru, da je hujša naravna nesreča prizade-
la tudi delodajalca, le-ta ni dolžan izplačati 
solidarnostne pomoči delavcu .  V enaki vi-
šini 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 . 

Kolektivna pogodba za gostinstvo in turi-
zem določa, da pravica do solidarnostne 
pomoči pripada delavcu ali njegovi družini 
na predlog reprezentativnega sindikata pri 
delodajalcu ali delavca v naslednjih prime-
rih:  smrt delavca 1 .500 EUR, smrt ožjega 
družinskega člana (zakonci, izven zakonski 
partnerji, otroci, posvojenci) 750 EUR, ele-
mentarna nesreča ali požar v višini najmanj 
300 EUR, daljša odsotnost zaradi bolezni 
nad 6 mesecev v višini najmanj 300 EUR, 
drugi izjemni dogodki enkrat letno v višini 
najmanj 300 EUR . 

Po Kolektivni pogodbi kovinske industrije je 
višina solidarnostne pomoči ob smrti delav-
ca odvisna od dolžine delovne dobe pri zad-
njem delodajalcu, in sicer do 10 let 120 % in 
več kot 10 let 170 % . Enako časovno merilo 
velja tudi pri višini solidarnostne pomoči 
ob smrti ožjega družinskega člana delavca, 
ki dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let, 
znaša 80 % in več kot 10 let 100 % . Višina 
solidarnostne pomoči ob nastanku težje in-
validnosti (najmanj II . kategorija) delavca, 
ki dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let, 
je 80 % in več kot 10 let, znaša 100 % . V 
primeru nesreče, ki jo povzroči delovanje 
naravnih sil (elementarne nesreče), ki pov-
zročijo večjo škodo na bivališču delavca, ki 
dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let je 80 
% in več kot 10 let je 100 % . V primeru, da 
elementarna nesreča povzroči večjo škodo 
tudi delodajalcu, le-ta ni dolžan izplačati so-
lidarnostne pomoči . Delavec lahko deloda-
jalca enkrat letno zaprosi za solidarnostno 
pomoč tudi v primeru daljše neprekinjene 
bolezni ali poškodbe (nad tri mesece) . De-
lodajalec pred sprejemom odločitve zaprosi 
za mnenje reprezentativni sindikat pri delo-
dajalcu; solidarnostna pomoč se izplača v 
skladu z dogovorom med delavcem in delo-
dajalcem .  Osnova za izračun višine solidar-
nostne pomoči je povprečna plača delavcev 
pri delodajalcu ali povprečna plača v RS za 
pretekle tri mesece, če je to za delavca ugo-
dneje . 
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Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo 
poleg solidarnostne pomoči v primeru smrti 
delavca in v primeru smrti ožjega družin-
skega člana, ki ga je delavec vzdrževal, do-
loča tudi solidarnostno pomoč v višini ene 
povprečne mesečne plače na zaposlenega 
v RS za pretekle tri mesece v primeru ne-
prekinjene bolezni delavca, ki traja najmanj 
šest mesecev, ter v primeru elementarne 
nesreče, ki je prizadela delavca .  Na predlog 
reprezentativnega sindikata lahko izplača 
delodajalec solidarnostno pomoč delavcu 
v višini ene povprečne mesečne plače na 
zaposlenega v RS za pretekle tri mesece v 
primeru težje invalidnosti, ki je posledica 
nesreče pri delu ali poklicne bolezni in za-
radi katere je delavcu priznana pravica do 
dela na drugem delovnem mestu ali pravica 
do krajšega delovnega časa od polnega . 

Po Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji so v prime-
ru smrti delavca do solidarnostne pomoči 
upravičeni le ožji družinski člani, ki jih je bil 
delavec dolžan preživljati (zakonec, zunaj-
zakonski partner, otroci – tudi zunajzakon-
ski in posvojenci) . Javni uslužbenec je upra-
vičen do izplačila solidarnostne pomoči, če 
njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi pre-
segala višine minimalne plače . Te omejitve 
pa ne veljajo v primeru požara in naravne 
nesreče . Zahtevo za izplačilo solidarnostne 
pomoči lahko vloži javni uslužbenec v roku 
60 dni od nastanka primera oziroma od tre-
nutka, ko je bil zmožen vložiti zahtevo .

Ne glede na določbe veljavnih kolektivnih 
pogodb dejavnosti se je javnim uslužben-
cem, članom reprezentativnih sindikatov – 
podpisnikov Dogovora in Aneksa h KPngd, 
določila za 20 % višja solidarnostna po-
moč (Uradni list RS, št . 46/2013) .  Do višje 
solidarnostne pomoči so upravičeni javni 
uslužbenci in člani reprezentativnih sindi-
katov, katerih osnovna plača v mesecu na-
stanka dogodka ne presega oz . ne bi prese-
gala 130 % minimalne plače . Ta omejitev ne 
velja v primeru požara in naravne nesreče . 

Za izplačila povračil stroškov v zvezi z de-
lom in drugih osebnih prejemkov v javnem 
sektorju oziroma negospodarstvu je pod-
laga • Kolektivna pogodba za negospodar-
ske dejavnosti v Republiki Sloveniji - KPND 
(Uradni list RS, št . 18/1991 in nasl .), • Zakon 

o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterih drugih prejemkov - ZPSDP (Ura-
dni list RS, št . 87/1997 in nasl .), • Zakon 
o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št . 
79/1999 in nasl .), • Zakon o državni upra-
vi - ZDU-1 (Uradni list RS, št . 52/2002 in 
nasl .), • Zakon o dodatnih interventnih 
ukrepih za leto 2012 - ZDIU12 (Uradni list 
RS, št . 110/2011 in nasl .), • Dogovor o ukre-
pih na področju plač, povračil in drugih 
prejemkov v javnem sektorju za uravnote-
ženje javnih financ za obdobje od 1 . junija 
2012 do 1 . januarja 2014 (Uradni list RS, št . 
38/2012), • Zakon za uravnoteženje javnih 
financ - ZUJF (Uradni list RS, št . 40/2012), • 
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodar-
ske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št . 40/2012), • Aneks št . 5 h Kolek-
tivni pogodbi za javni sektor - KPJS (Uradni 
list RS, št . 40/2012), • Dogovor o dodatnih 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za uravnoteženje 
javnih financ v obdobju od 1 . junija 2013 
do 31 . decembra 2014 (Uradni list RS, št . 
46/2013), • Aneks h Kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Slo-
veniji - KPND (Uradni list RS, št . 46/2013), • 
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 
- ZUPPJS15 (Uradni list RS, št . 95/2014), 
• Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obse-
ga sredstev za plače in druge stroške dela 
v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list 
RS, št . 95/2014), • Zakon o ukrepih na po-
dročju plač in drugih stroškov dela za leto 
2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju 
- ZUPPJS16 (Uradni list RS, št . 90/2015), 
• Dogovor o ukrepih na področju stroškov 
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za 
leto 2016 (Uradni list RS, št . 91/2015) . 

IZPLAČILA zneskov jubilejnih nagrad, od-
pravnin ob odhodu v pokoj in solidarno-
stnih pomoči, določenih za primere v Ured-
bi o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
(Uradni list RS, št . 140/2006 in 76/2008,  v 
nadaljevanju Uredba) ter za primere, dolo-
čene v kolektivnih pogodbah in s Pravilniki 
o dodeljevanju solidarnostnih pomoči sin-
dikatov dejavnosti, se do višine, ki jih do-
loča ta Uredba, prejemnikom ne vštevajo v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega raz-
merja, delodajalcem pa se v celoti priznajo 
kot odhodek .  Za vsa izplačila nad zneski, ki 
jih določa ta Uredba, pa je po spremembah 
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in dopolnitvah Zakona o prispevkih za so-
cialno varnost - ZPSV-B (Uradni list RS, št . 
3/1998 in nasl .) prejemniku treba obračuna-
ti prispevke in na podlagi Zakona o doho-

dnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št . 117/2006 
in nasl .) davek, za pravne osebe pa so ob-
računani in izplačani zneski v celotni višini 
priznani kot odhodek . 

Povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Sloveniji: 

Povprečna mesečna bruto plača za januar 2016 je znašala 
1 .559,79 EUR in je bila za 2,2 % nižja kot za december 2015 .

Uradni list RS, št . 28/2016
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje november 2015–
januar 2016 je znašala 1 .611,60 EUR . 

Povprečna mesečna bruto plača za februar 2016 je znašala 
1 .574,22 EUR in je bila za 0,9 % višja kot za januar 2016 . 

Uradni list RS, št . 32/2016
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december 2015–
februar 2016 je znašala 1 .576,34 EUR .

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2016 je znašala 1.593,27 
EUR in je bila za 1,2 % višja kot za februar 2016.

Uradni list RS, št . 39/2016
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–marec 2016 je 
znašala 1.575,81 EUR.

Regres za letni dopust 

V skladu s 131 . členom Zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan de-
lavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, 
izplačati regres za letni dopust najmanj v 
višini minimalne plače. Regres se izplačuje 
v denarni obliki do 1 . julija tekočega kole-
darskega leta . Izjemoma se lahko regres v 
nelikvidnih podjetjih izplača najpozneje do 
1 . novembra tekočega leta, če je tako dolo-
čeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavno-
sti .  Če ima delavec pravico do celotnega 
letnega dopusta, mu gre tudi pravica do 
celotnega regresa . Če ima delavec pravico 
do izrabe le sorazmernega dela letnega do-
pusta, ali če ima delavec sklenjeno pogod-
bo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, 
ima pravico do sorazmernega dela regresa 
za letni dopust . 

Po Kolektivni pogodbi papirne in papirno-
-predelovalne dejavnosti pripada delavcem 
za leto 2016 regres za letni dopust v višini 
790,73 EUR. 

V kolektivnih pogodbah grafične, časopi-
sno-informativne, revijalne, založniške in 
knjigotrške dejavnosti je višina regresa do-
ločena na 70 % zadnjega znanega podatka 
povprečne mesečne plače na zaposlenega 

v RS, ki je znašala 1.593,27 EUR za marec 
2016 . 

Po Kolektivni pogodbi za cestno gospo-
darstvo je določen regres najmanj 668,00 
EUR, vendar ga je treba izplačati najmanj v 
višini minimalne plače, in sicer za leto 2016 
je to 790,73 EUR.

Po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavno-
sti se regres za letni dopust izplača v višini 
850,00 EUR.

V dejavnosti trgovine lahko delodajalec 
izplača del regresa v nedenarni obliki . V tem 
primeru znaša regres 910,00 EUR. Od tega 
mora delodajalec najmanj 55 % izplačati v 
denarju . Del regresa v nedenarni obliki je 
delodajalec dolžan zagotoviti v obliki, ki jo 
delavec potrebuje za zadovoljevanje vsako-
dnevnih življenjskih potreb in mora biti po 
vrednosti enakovredna denarni obliki .

V tekstilni dejavnosti znaša regres 790,00 
EUR in se lahko izplača v dveh ali več delih, 
če se tako dogovorita delodajalec in sindi-
kat pri delodajalcu . Dogovorita se lahko 
tudi za višji regres, kot je določen v kolek-
tivni pogodbi .
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Višina regresa v dejavnosti gostinstva in tu-
rizma znaša najmanj 900,00 EUR. 

V kovinski industriji znaša najnižji polni re-
gres za letni dopust 822,00 EUR in se izpla-
ča najpozneje do konca meseca junija . V 
primeru nelikvidnosti delodajalca se regres 
za letni dopust izplača najpozneje do 1 . no-
vembra tekočega leta, če se tako sporazu-
meta reprezentativni sindikat pri delodajal-
cu in delodajalec v posebnem sporazumu . 

V Kolektivni pogodbi lesarstva je regres 
določen najmanj v višini minimalne plače, 
tj . 790,73 EUR za leto 2016, v podjetjih pa 
se lahko dogovori za višje zneske, in sicer 
do višine, določene z vsakokratno veljavno 
davčno Uredbo, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo .

Po Kolektivni pogodbi za obrt in podje-
tništvo znaša regres za letni dopust 1 % nad 
minimalno plačo, kar znaša 798,64 EUR. 

V cestnem potniškem prometu pripada de-
lavcem regres za letni dopust najmanj v vi-
šini zakonsko določene minimalne plače, ki 
za leto 2016 znaša 790,73 EUR. 

V drobnem gospodarstvu se regres za letni 
dopust izplača v višini minimalne plače, po-
večane za 1%, kar v letu 2016 znaša 798,64 
EUR. 

V javnem sektorju se za leto 2016 javnim 
uslužbencem in funkcionarjem, ne glede na 
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, 
Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolek-
tivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 
2016, izplača regres za letni dopust, upošte-
vaje uvrstitev v plačni razred na zadnji dan 
meseca aprila 2016 (ZUPPJS16, Uradni list 
RS, št . 90/2015) . Javnim uslužbencem in 
funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca 
aprila 2016 uvrščeni v naslednje plačne raz-
rede, se izplača regres: 
• do vključno 30 . plačnega razreda, v zne-

sku 790,73 EUR, 
• od 31 . do vključno 40 . plačnega razreda, v 

znesku 696,00 EUR, 
• od 41 . do vključno 50 . plačnega razreda, v 

znesku 450,00 EUR, 
• od 51 . plačnega razreda, se izplača regres 

v znesku 350,00 EUR. 
Regres za letni dopust se javnim uslužben-
cem izplača pri plači za mesec maj 2016 . 

Za regres je po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št . 117/2006 in nasl .) 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 - ZPSV 
(Uradni list RS, št . 5/1996 in nasl .) . 
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Povračilo stroškov prehrane med delom – junij 2016 

Kolektivna pogodba
V EUR 

na dan prisotnosti na delu

Papirna in papirno-predelov . 4,25

Grafična 4,20

Čas .-inf ., založn ., knjigotr . 6,12

Cestno gospodarstvo najmanj 4,59

Gradbena 4,50

Trgovina najmanj 4,25

Tekstil 3,65

Gostinstvo in turizem 4,27

Kovinska 6,12

Lesarstvo največ 6,12

Obrt in podjetništvo 4,90
Cestni potn . promet 4,00
Drobno gospodarstvo najmanj 3,56
Negospodarstvo,
Javni sektor 3,62

Uredba 6,12

Skladno s 130 . členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec delavcu za-
gotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom,  višina povračila stroškov za prehrano 
med delom pa je opredeljena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti in s podzakon-
skimi akti . 
Po določilih nekaterih kolektivnih pogodb dejavnosti in po zakonu se znesek povračila 
stroškov prehrane med delom usklajuje dvakrat letno (januarja in julija) v skladu z giba-
njem cen prehrambnih izdelkov v preteklem polletnem obdobju, katerih količniki rasti cen 
po posameznih obdobjih so naslednji: 

Količnik rasti cen 
prehrambnih izdelkov
za obdobje

Količnik Znesek regresa za 
prehrano med delom

za obdobje

Znesek
v EUR/dan

Ugotovitveni sklep za 
javni sektor - znesek regresa 

v EUR/dan

julij-december 2008 1,000 januar-junij 2009 3,69 –

januar-junij 2009 1,001 julij-december 2009 3,69 –

julij-december 2009 0,989 januar-junij 2010 3,65 –

januar-junij 2010 1,029 julij-december 2010 3,76 –

julij-december 2010 0,993 januar-junij 2011 3,73 –

januar-junij 2011 1,053 julij-december 2011 3,93 –

julij-december 2011 0,996 januar-junij 2012 3,91 –

januar-junij 2012 1,041 julij-december 2012 4,07 –

julij-december 2012 1,006 januar-junij 2013 4,09 3,54 

januar-junij 2013 1,038 julij-december 2013 4,25 3,67 

julij-december 2013 0,984 januar-junij 2014 4,18 3,61 

januar-junij 2014 1,007 julij-december 2014 4,21 3,64 

julij-december 2014 0,982 januar-junij 2015 4,13 3,57 

januar-junij 2015 1,031 julij-december 2015 4,26 3,68 

julij-december 2015 0,985 januar-junij 2016 4,20 3,62 
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Za obdobje julij-december 2015 je bil količ-
nik rasti cen prehrambnih izdelkov 0,985; 
znesek regresa za prehrano med delom za 
obdobje januar-junij 2016 znaša 4,20 EUR/
dan (Uradni list RS, št . 2/2016) . 

Ugotovitveni sklep o višini regresa za pre-
hrano med delom za zaposlene v javnem 
sektorju določa, da višina regresa za pre-
hrano med delom od 1. januarja 2016 dalje 
znaša 3,62 EUR (Uradni list RS, št . 4/2016) . 

Po Kolektivni pogodbi papirne in papirno-
-predelovalne dejavnosti je delavec upra-
vičen do povračila stroška za prehrano 
med delom, če delodajalec prehrane med 
delom ne organizira ali če delavec iz zdra-
vstvenih razlogov organizirane prehrane ne 
more uživati . Delavec, ki dela 11 ur ali več, 
je upravičen do dodatnega obroka oziroma 
do dodatnega povračila stroška prehrane za 
vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,53 EUR . 
Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu 
pripada sorazmerni del povračila stroška za 
prehrano med delom . 

Po Kolektivni pogodbi za cestno gospodar-
stvo so delavci v primeru, da delajo 10 ali 
več ur, upravičeni do dodatnega povračila 
stroškov za prehrano v višini najmanj 0,67 
EUR za vsako uro dela nad 8 ur . 

Po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavno-
sti delodajalec ni dolžan povrniti stroška 
za prehrano v primeru, ko sam organizira 
in zagotovi obrok prehrane . V primeru, da 
delo traja 10 ali več ur, pripada delavcu 0,70 
EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti 
na delu po 8 urah prisotnosti na delu . De-
lavcu, ki zaradi neenakomerne razporeditve 
ali začasne prerazporeditve delovnega časa 
dela dnevno 10 ur ali več, pripada dodaten 
obrok; če pa delavec le-tega ne uživa, je za 
vsako dopolnjeno uro dela nad 8 ur upravi-
čen do povračila v višini 1/8 zneska povrači-
la stroškov za prehrano . Delavec, ki dela pri 
dveh ali več delodajalcih, skupaj pa vsaj 4 
ure dnevno, je upravičen do povračila stro-
škov najmanj v višini, ki je sorazmerna šte-
vilu ur dela pri posameznem delodajalcu . 

Po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 
je delavec upravičen do povračila stroška za 
prehrano med delom, v kolikor delodajalec 
ne zagotovi brezplačnega toplega obroka . 

Po Kolektivni pogodbi za tekstilno dejavnost 
so delavci upravičeni do denarnega nado-
mestila za prehrano med delom, če deloda-
jalec ne zagotovi toplega obroka v skladu s 
standardi . V primeru, da delavec dela 10 ur 
ali več, je upravičen do dodatnega obroka 
in če ta ni zagotovljen, mu pripada za vsa-
ko dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 
osmih urah prisotnosti dodatno povračilo 
stroška prehrane v višini 0,46 EUR . 

Po Kolektivni pogodbi gostinstva in turiz-
ma delavcu pripada povračilo stroška za 
prehrano med delom, če delodajalec ne 
zagotavlja toplega obroka ali če delavec iz 
utemeljenih razlogov ne more uživati orga-
nizirane prehrane . Delavec, ki dela več kot 
10 ur, je upravičen do 0,76 EUR za vsako 
dopolnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 
ur .

Po Kolektivni pogodbi lesarstva način za-
gotovitve prehrane v podjetju po posvetu s 
sindikatom določi delodajalec .

Po Kolektivni pogodbi za obrt in podje-
tništvo delodajalec delavcem zagotavlja to-
pli obrok, če pa ta ni zagotovljen, je delavec 
upravičen do povračila stroškov za prehra-
no med delom, če dela vsaj 4 ure na dan . Če 
delavec dela 11 ur ali več na dan, mu pripa-
da pravica do sorazmerno višjega povračila 
za prehrano za vsako dopolnjeno uro nad 
8 ur v višini 0,76 EUR . Če delavec dela pri 
dveh delodajalcih, mu pri vsakem pripada 
sorazmerni del povračila za prehrano med 
delom . 

Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški 
promet je delodajalec praviloma dolžan 
zagotoviti delavcem topli obrok med de-
lom . Če tega objektivno ne more zagotoviti, 
mora delavcem povrniti stroške za prehra-
no v denarnem znesku . Za vsako nadaljnjo 
uro nad 8 ur prisotnosti na delu, delavcu 
pripada 1/8 zneska povračila stroškov za 
prehrano . 

V primeru zagotovljene brezplačne prehra-
ne med delom ima javni uslužbenec mož-
nost izbire med izplačilom regresa za pre-
hrano ali koriščenjem brezplačne prehrane . 
Če je cena zagotovljene prehrane nižja od 
zneska regresa za prehrano, je javni usluž-
benec upravičen do plačila razlike do višine 
določenega zneska za prehrano .  Za delo 
preko polnega delovnega časa v določenem 
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mesecu javnemu uslužbencu pripada za 
vsakih izpolnjenih 8 ur dodatnih delovnih 
obveznosti dodaten znesek povračila stro-
ška za prehrano med delom . 

Za izplačila povračil stroškov v zvezi z de-
lom in drugih osebnih prejemkov v javnem 
sektorju oziroma negospodarstvu je pod-
laga • Kolektivna pogodba za negospodar-
ske dejavnosti v Republiki Sloveniji - KPND 
(Uradni list RS, št . 18/1991 in nasl .), • Zakon 
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterih drugih prejemkov - ZPSDP (Ura-
dni list RS, št . 87/1997 in nasl .), • Zakon 
o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št . 
79/1999 in nasl .), • Zakon o državni upra-
vi - ZDU-1 (Uradni list RS, št . 52/2002 in 
nasl .), • Zakon o dodatnih interventnih 
ukrepih za leto 2012 - ZDIU12 (Uradni list 
RS, št . 110/2011 in nasl .), • Dogovor o ukre-
pih na področju plač, povračil in drugih 
prejemkov v javnem sektorju za uravnote-
ženje javnih financ za obdobje od 1 . junija 
2012 do 1 . januarja 2014 (Uradni list RS, št . 
38/2012), • Zakon za uravnoteženje javnih 
financ - ZUJF (Uradni list RS, št . 40/2012), • 
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodar-
ske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št . 40/2012), • Aneks št . 5 h Kolek-
tivni pogodbi za javni sektor - KPJS (Uradni 
list RS, št . 40/2012), • Dogovor o dodatnih 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za uravnoteženje 
javnih financ v obdobju od 1 . junija 2013 
do 31 . decembra 2014 (Uradni list RS, št . 
46/2013), • Aneks h Kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Slo-
veniji - KPND (Uradni list RS, št . 46/2013), • 
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 
- ZUPPJS15 (Uradni list RS, št . 95/2014), 
• Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obse-
ga sredstev za plače in druge stroške dela 
v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list 
RS, št . 95/2014), • Zakon o ukrepih na po-
dročju plač in drugih stroškov dela za leto 
2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju 
- ZUPPJS16 (Uradni list RS, št . 90/2015), 
• Dogovor o ukrepih na področju stroškov 
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za 
leto 2016 (Uradni list RS, št . 91/2015) . 

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006 in 
76/2008) je znesek povračila stroškov za 
prehrano med delom 6,12 EUR za vsak dan, 

ko je delavec na delu prisoten 4 ure ali več . 
Če je delavec na delu prisoten 10 ur ali več, 
se mu za ta dan poleg povračila stroškov za 
prehrano med delom v višini 6,12 EUR po-
vrne tudi povračilo stroška za prehrano do 
višine 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro 
prisotnosti na delu po 8 urah prisotnosti na 
delu . 

Do višine zneska za prehrano med delom, 
ki ga določa ta Uredba, se povračilo stro-
škov za prehrano med delom ne všteva v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega raz-
merja in se ne plačujejo prispevki za soci-
alno varnost niti ni obdavčen z dohodnino . 
Za pravne osebe pa so vsa izplačila za pre-
hrano med delom priznana kot odhodki . 

V podjetjih privatnega sektorja lahko izpla-
čujejo tudi višje zneske za prehrano med 
delom, kot so določeni s kolektivnimi po-
godbami . V primeru, da bi bila povračila za 
prehrano višja od zneska, ki je določen z 
Uredbo, je za razliko nad tem zneskom tre-
ba po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Ura-
dni list RS, št . 117/2006 in nasl .) in Zako-
nu o prispevkih za socialno varnost - ZPSV 
(Uradni list RS, št . 5/1996 in nasl .) za pre-
jemnika odvesti prispevke za socialno var-
nost in obračunati dohodnino,  za podjetja 
pa se celotni – tudi višji znesek prizna kot 
odhodek . 
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Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

V skladu s 130 . členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcem pripada povračilo 
stroškov za prevoz na delo in z dela,  višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela pa 
je določena s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti in podzakonskimi akti . 

Kolektivna pogodba Višina povračila

Papirna in papirno-predelovalna
70 % cene najcenejšega javnega prevoza, če je razdalja 1 km 
ali več

Grafična dejavnost najmanj 70 % stroškov javnega prevoza

Časopisno-inform ., 
založniška in knjigotrška

100 % stroškov javnega prevoza po Uredbi

Cestno gospodarstvo 100 % stroškov javnega prevoza

Gradbena dejavnost
100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza, če je razdalja 
od bivališča do kraja opravljanja dela najmanj 2 km

Trgovina najmanj 70 % stroškov javnega prevoza

Tekstil
60 % stroškov najcenejšega javnega prevoza, če je bivališče 
oddaljeno vsaj 2 km od delovnega mesta

Gostinstvo in turizem
100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza, če je bivališče 
oddaljeno vsaj 2 km od delovnega mesta

Kovinska industrija
najmanj 80 % stroškov najcenejšega javnega prevoza, če je 
razdalja vsaj 2 km

Lesarstvo najmanj 60 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Obrt in podjetništvo najmanj 70 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Cestni potniški promet
v višini najnižje cene vozovnice javnega prevoza,
če je razdalja od bivališča do sedeža podjetja vsaj 3 km

Drobno gospodarstvo najmanj 65% cene najcenejšega javnega prevoza

Negospodarstvo, 
Javni sektor

100 % stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, 
če razdalja znaša več kot 2 km

Uredba
100 % stroškov javnega prevoza,  če je bivališče oddaljeno 
vsaj 1 km od delovnega mesta

Po Kolektivni pogodbi papirne in papirno-
-predelovalne dejavnosti je delavec upravi-
čen do povračila stroškov prevoza na delo 
in z dela, za dneve prisotnosti na delu, od 
kraja bivališča do mesta opravljanja dela, 
če je razdalja 1 km ali več . Če ni možnosti 
javnega prevoza ali če je strošek lastnega 
prevoza nižji od stroška javnega prevoza, 
je delavec upravičen do povračila stroška 
za lastni prevoz v višini 0,13 EUR/km . Če 
delodajalec organizira brezplačen prevoz 
na delo in z dela, delavec ni upravičen do 
povračila stroška za prevoz na delo . 

Po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prevoz na delo in z dela za dneve priso-
tnosti na delu od kraja prebivališča do kraja 
opravljanja dela, če je to oddaljeno najmanj 
2 km od delavčevega običajnega prebivali-
šča . Če ni možnosti javnega prevoza, pripa-
da delavcu povračilo stroškov prevoza na 

delo in z dela v višini 0,18 EUR za vsak polni 
kilometer . 

Po Kolektivni pogodbi za trgovino tam, kjer 
ni mogoč javni prevoz na delo in z dela po 
najkrajših relacijah rednih linijskih prog, 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
prevoza po najkrajši cestni povezavi od 
prebivališča, navedenega v pogodbi o zapo-
slitvi, do kraja opravljanja dela, najmanj v 
višini 0,16 EUR/km . Če je bivališče delavca 
od delovnega mesta oddaljeno manj kot 1 
kilometer, delavec ni upravičen do povračila 
stroška za prevoz na delo in z dela . 

Po Kolektivni pogodbi za tekstil je delavec 
upravičen do povračila stroška za prevoz na 
delo in z dela, če je njegovo bivališče, od 
koder običajno prihaja na delo, oddaljeno 
od delovnega mesta 2 km ali več po najkraj-
ši poti . Če delodajalec organizira ustrezen 
prevoz na delo, delavec ni upravičen do 
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povračila stroška za prevoz na delo in z dela . 
Če ni mogoč prevoz z javnimi prevoznimi 
sredstvi, pripada delavcu povračilo stroška 
kilometrine v višini 0,129 EUR za vsak polni 
kilometer najkrajše cestne povezave . 

Po Kolektivni pogodbi gostinstva in turizma 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prevoz na delo in z dela za dan priso-
tnosti na delu, če je bivališče oddaljeno od 
mesta opravljanja dela vsaj 2 kilometra . Če 
iz utemeljenih razlogov ni mogoče upo-
rabljati javnega prevoza, pripada delavcu 
povračilo stroškov v višini 0,18 EUR za vsak 
polni kilometer razdalje med bivališčem in 
mestom opravljanja dela . Če je za deloda-
jalca ugodneje in delavec ne predloži potr-
dila o nakupu vozovnice, pripada delavcu 
povračilo stroškov kilometrine za vsak pre-
voženi kilometer . 

Po Kolektivni pogodbi za obrt in podje-
tništvo v primeru, če javni prevoz ni orga-
niziran oziroma ga delavec iz utemeljenih 
razlogov ne more uporabljati, mu pripada 
povračilo najmanj v višini 0,18 EUR/km 
oziroma do višine, ki se ne všteva v davčno 
osnovo . Če delodajalec organizira brezpla-
čen prevoz, delavec ni upravičen do povra-
čila stroškov prevoza . V primeru spremem-
be kraja, določenega v pogodbi o zaposlitvi, 
se delodajalec in delavec lahko z aneksom k 
pogodbi o zaposlitvi dogovorita o morebi-
tni spremembi povračila stroškov prevoza . 

Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški 
promet pripada delavcu povračilo stroškov 
za prevoz na delo in z dela enkrat na dan za 
dan prisotnosti na delu za vsak polni kilo-
meter, če je razdalja od bivališča do sedeža 
podjetja večja od 3 kilometrov . V primeru, 
da ni mogoče ugotoviti prevoznih stroškov 
v višini cen javnega avtobusnega prometa, 
se delavcu izplača prevoz na delo in z dela 
za vsak polni kilometer v višini 10 % cene 
95-oktanskega bencina . Voznemu osebju 
se zagotavlja povračilo stroškov prevoza z 
lastnim prevoznim sredstvom v višini naj-
manj 10 % cene neosvinčenega bencina do 
mesta, kjer parkira avtobus . Če delodajalec 
organizira prevoz na delo, delavec ni upra-
vičen do povračila stroškov za prevoz na 
delo .

Po Kolektivni pogodbi za drobno gospodar-
stvo je v primeru, da ni možnosti javnega 
prevoza, delavec upravičen do povračila 

stroškov za prevoz na delo in z dela naj-
manj v višini 0,15 EUR/km . 

Če ni mogoč prevoz z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se po Uredbi o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih dohodkov iz de-
lovnega razmerja lahko povrne strošek pre-
voza do višine 0,18 EUR za vsak polni kilo-
meter razdalje med prebivališčem delavca 
in mestom opravljanja dela . 

Javnemu uslužbencu pripada povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, če raz-
dalja od kraja bivališča do delovnega mesta 
znaša več kot 2 kilometra . Če ni možnos-
ti javnega prevoza, se prizna kilometrina v 
višini 8 % cene neosvinčenega motornega 
95-oktanskega bencina . Javni prevoz ni mo-
goč, če ne obstaja, če ga glede na delovni 
čas javnega uslužbenca ni mogoče upora-
biti ali če bi uporaba javnega prevoza glede 
na vozni red in delovni čas javnega usluž-
benca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za 
javnega uslužbenca pomenila več kot eno 
uro dnevne časovne izgube v eno smer . Vi-
šina povračila stroška za prevoz ne more 
znašati več kot znaša višina minimalne pla-
če za mesečno delovno obveznost, razen če 
je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet 
na podlagi zakona ali je po odločitvi delo-
dajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v dru-
gem kraju . Če je organiziran ali zagotovljen 
brezplačen prevoz na delo in z dela, javne-
mu uslužbencu povračilo stroškov prevoza 
ne pripada . V primeru, ko javni uslužbenec 
opravlja delo v več krajih, se mu za razda-
ljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza 
za razdaljo med temi kraji z javnimi prevo-
znimi sredstvi . V kolikor prevozi z javnimi 
sredstvi niso možni, se povrne kilometrina 
v višini 8 % cene neosvinčenega motornega 
95-oktanskega bencina .
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Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov

Za obdobje
Cena

(v EUR)
8 % cene
(v EUR)

18 % cene
(v EUR)

30 % cene
(v EUR)

07 .06 . – 20 .06 . 2016 1,238 0,09904 0,22284 0,3714

24 .05 . – 06 .06 . 2016 1,218 0,09744 0,21924 0,3654

10 .05 . – 23 .05 . 2016 1,204 0,09632 0,21672 0,3612

26 .04 . – 09 .05 . 2016 1,202 0,09616 0,21636 0,3606

12 .04 . – 25 .04 . 2016 1,176 0,09408 0,21168 0,3528

01 .04 . – 11 .04 . 2016 1,185 0,09480 0,21330 0,3555

30 .03 . – 31 .03 . 2016 1,187 0,09496 0,21366 0,3561

15 .03 . – 29 .03 . 2016 1,157 0,09256 0,20826 0,3471

01 .03 . – 14 .03 . 2016 1,112 0,08896 0,20016 0,3336

16 .02 . – 29 .02 . 2016 1,119 0,08952 0,20142 0,3357

02 .02 . – 15 .02 . 2016 1,155 0,09240 0,20790 0,34650

19 .01 . – 01 .02 . 2016 1,159 0,09272 0,20862 0,3477

05 .01 . – 18 .01 . 2016 1,175 0,09400 0,21150 0,3525

22 .12 . – 04 .01 . 2016 1,183 0,09464 0,21294 0,3549

Potni stroški za javni sektor v letu 2016: 

Povračilo stroškov za službena potovanja

Povračilo stroškov za službeno potovanje zajema: 

• dnevnico kot povračilo stroškov za prehrano, 
• povračilo stroškov za prevoz, 
• povračilo stroškov za prenočevanje, 
• povračilo drugih stroškov. 

Dnevnice za službena potovanja v domovini
po Uredbi

v EUR

Cela dnevnica – nad 12 ur do vključno 24 ur odsotnosti 21,39

Polovična dnevnica – nad 8 do 12 ur odsotnosti 10,68

Znižana dnevnica – od 6 do 8 ur odsotnosti 7,45

Delavci so upravičeni do povračila stroškov 
za službena potovanja, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo, če potujejo na podlagi po-
tnega naloga za službeno potovanje, doku-
mentiranega z računi . Iz potnega naloga 
mora biti razvidna odobritev delodajalca za 
posamezno vrsto stroška .

Dnevnica in povračilo stroška za prehrano 
se med seboj izključujeta . 
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
(Uradni list RS, št . 140/2006 in 76/2008) 
določa, da če je narava dela takšna, da se v 

pretežni meri opravlja izven sedeža deloda-
jalca in se delavec vsakodnevno vrača v kraj, 
kjer prebiva, se v davčno osnovo dohodka 
iz delovnega razmerja ne všteva povračilo 
stroškov prehrane med delom do višine 
6,12 EUR za vsak dan, ko je delavec na delu 
prisoten štiri ali več ur .

Povračilo stroškov prevoza na službenem 
potovanju v primeru, ko delojemalec upo-
rablja lastno prevozno sredstvo, se ne všte-
va v davčno osnovo do višine 0,37 EUR za 
prevoženi kilometer .
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Stroški prenočevanja se ne vštevajo v dav-
čno osnovo, če so dokumentirani s potnim 
nalogom in računi . Če stroški prenočevanja 
vključujejo tudi zajtrk, se znesek dnevnice 
zmanjša v skladu z Uredbo .

Povračila stroškov za službena potovanja v 
tujino se obračunavajo v skladu z Uredbo o 
povračilu stroškov za službena potovanja v 
tujino (Uradni list RS, št . 38/1994 in nasl .) . 

Kot pri vseh stroških v zvezi z delom so tudi 
povračila stroškov za službena potovanja 
do višine, določene v Uredbi, neobdavčena 
in zanje se ne plačujejo prispevki za soci-
alno varnost . Če so zneski višji od tistih, ki 
jih določa Uredba, se za razliko plačajo pri-
spevki in davek . 

Večina kolektivnih pogodb dejavnosti dolo-
ča, da je delavec upravičen povračil stroškov 
za službeno potovanje do višine zgornjih 
zneskov, ki so določeni z davčno Uredbo . 

V dejavnosti trgovine je delavec za službe-
no pot v Sloveniji upravičen do dnevnice za 
pot, ki traja 6 - 8 ur v višini 6,14 EUR, za 8 - 
12 ur v višini 8,77 EUR za pot v trajanju nad 
12 ur do dnevnice v višini 17,31 EUR . 

V tekstilni dejavnosti pripada delavcu dnev-
nica za službeno potovanje v Sloveniji v vi-
šini 7,30 EUR, če službeno potovanje traja 
nad 6 - 8 ur in se je potovanje začelo 2 uri 
pred začetkom delovnega časa ali končalo 
2 uri po končanem delovnem času . Višina 
dnevnice, če službeno potovanje traja nad 
8 - 12 ur, znaša 10,47 EUR in nad 12 ur znaša 
20,97 EUR . 

V dejavnosti obrti in podjetništva je delavec 
upravičen do dnevnice za pot, ki traja nad 6 
do 8 ur v višini 6,20 EUR, za pot v trajanju 
nad 8 do 12 ur v višini 8,50 EUR  in za služ-
beno pot v trajanju nad 12 ur do dnevnice v 
višini 17,00 EUR . 

Po Kolektivni pogodbi med delavci in druž-
bami drobnega gospodarstva delavcu pri-
pada dnevnica v višini 5,26 EUR za pot, ki 
traja nad 6 do 8 ur,  v višini 7,51 EUR za pot 
v trajanju nad 8 do 12 ur in dnevnica v višini 
15,02 EUR za službeno pot v trajanju nad 
12 ur . 

Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice 
le za službeno potovanje v državi, ki traja 
več kot 12 ur, in sicer v višini 16,00 EUR . 

V negospodarstvu se dnevnice za službe-
na potovanja v domovini obračunavajo po 
• Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi 
z delom in nekaterih drugih prejemkov - 
ZPSDP (Uradni list RS, št . 87/1997 in nasl .), 
• Kolektivni pogodbi za negospodarske de-
javnosti v Republiki Sloveniji - KPND (Ura-
dni list RS, št . 18/1991 in nasl .), • Zakonu o 
državni upravi - ZDU-1 (Uradni list RS, št . 
52/2002 in nasl .), • Zneskih povračil, nado-
mestil in drugih prejemkov za zaposlene v 
državni upravi (Uradni list RS, št . 79/2006 
in nasl .), • Zakonu o javnih financah - ZJF 
(Uradni list RS, št . 79/1999 in nasl .), • Zako-
nu o dodatnih interventnih ukrepih za leto 
2012 - ZDIU12 (Uradni list RS, št . 110/2011 
in nasl .), • Dogovoru o ukrepih na področju 
plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ za 
obdobje od 1 . junija 2012 do 1 . januarja 
2014 (Uradni list RS, št . 38/2012), • Zakon 
za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (Ura-
dni list RS, št . 40/2012), • Aneks h Kolek-
tivni pogodbi za negospodarske dejavno-
sti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št . 
40/2012), • Aneks št . 5 h Kolektivni pogodbi 
za javni sektor - KPJS (Uradni list RS, št . 
40/2012) . 
Novi dogovori za leti 2015 in 2016 med vla-
do in reprezentativnimi sindikati niso pri-
nesli novih določb glede dnevnic za službe-
na potovanja .

Terenski dodatek 

Terenski dodatek je povračilo stroškov za 
delo na terenu, do katerega je upravičen de-
lavec, če najmanj dva dni zaporedoma dela 
in prenočuje izven kraja svojega običajnega 
prebivališča in kraja sedeža delodajalca ter 

če ima na terenu zagotovljeno prehrano in 
prenočevanje . 
Terenski dodatek se ne všteva v davčno 
osnovo do višine, ki je določena v Uredbi . 
Ne glede na to se prav tako terenski dodatek 
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Terenski dodatek znaša: 

• v papirni in papirno-predelovalni dejavnosti 3,07 EUR/dan, 
• v tekstilni dejavnosti 2,50 EUR/dan, 
• v dejavnosti obrti in podjetništva 4,00 EUR/dan, če delodajalec organizira na terenu 3 

obroke prehrane in prenočišče, 
• v dejavnosti drobnega gospodarstva  3,13 EUR/dan, 
• za javni sektor in negospodarstvo znaša 21 % dnevnice za službeno potovanje v državi, to 

je 3,36 EUR/dan, 
• po davčni Uredbi 4,49 EUR/dan . 

Nadomestilo za ločeno življenje 

Nadomestilo za ločeno življenje se upravi-
čencu ne všteva v davčno osnovo do višine 
334,00 EUR/mesec, če opravlja delo izven 
kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato za-
radi službenih potreb v času delovnih ob-
veznosti prebiva ločeno od svoje družine . 
Družina je po določilih Uredbe življenjska 
skupnost staršev in otrok, določena s pred-
pisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
pri čemer šteje, da ta skupnost obstaja le do 
otrokovega osemnajstega leta starosti oziro-
ma največ do dopolnjenega šestindvajsetega 
leta starosti, če se otrok redno šola . Ne glede 
na to je družina tudi življenjska skupnost za-
koncev oziroma zunajzakonskih partnerjev . 

Nadomestilo za ločeno življenje po davčni 
Uredbi znaša 334,00 EUR na mesec . 
Višina nadomestila za ločeno življenje za 
javne uslužbence znaša 140,54 EUR na me-
sec kot nadomestilo stroškov stanovanja za 
opravljanje dela več kot 70 km izven kraja 
bivališča njegove ožje družine in živi ločeno 
od nje . 

Do višine zneskov povračil stroškov v zvezi 
z delom, ki so določeni v Uredbi o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohod-
kov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št . 
140/2006 in 76/2008), se ti prejemki delav-
cem ne vštevajo v osnovo za davek – doho-
dnino – in se od njih ne odvajajo prispevki za 
socialno varnost . Če so povračila stroškov v 
zvezi z delom izplačana nad zneskom, ki ga 

za posamezne vrste stroškov določa Uredba, 
se mora od zneska razlike prejemniku obra-
čunati davek in tudi prispevke za socialno 
varnost, kot to določata Zakon o dohodnini 
(ZDoh-2) in Zakon o prispevkih za social-
no varnost - ZPSV . Višine zneskov, ki jih za 
povračila stroškov v zvezi z delom določa 
Uredba, niso pravica, ki naj bi šla zaposle-
nim, ampak so zgolj višine zneskov, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo . Pravice za posa-
mezna povračila stroškov iz dela so določe-
ne v drugih zakonih in kolektivnih pogodbah . 

Zaradi spremenjene davčne obravnave do-
hodkov iz delovnega razmerja, ki je bila do-
ločena z 
Zakonom o davku od dohodkov pravnih 
oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št . 117/2006 
in nasl .), povračila stroškov v zvezi z delom 
in drugi osebni prejemki (jubilejne nagra-
de, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne 
pomoči, plačila vajencem in regres za letni 
dopust) za pravne osebe od 1 . januarja 2007 
niso več omejena v višini kot priznani odhod-
ki, temveč se priznajo kot odhodek v obraču-
nanem znesku . Iz tega razloga se 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 prizna-
ni odhodki . 

Nina Mežan, 
univ . dipl . org ., 
svetovalka za medn . dejavnost 

do višine 4,49 EUR/dan ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je 
pod pogoji, določenimi v kolektivni pogodbi, 
izplačan delavcu, ki najmanj dve izmeni za-
poredoma dela zunaj kraja svojega običajne-

ga prebivališča in kraja sedeža delodajalca . 
Terenski dodatek, povračilo stroškov na služ-
beni poti in dodatek za ločeno življenje se 
med seboj izključujejo . 
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IZBRANI STATISTIČNI PODATKI PO PODROČJIH 

Statistični podatki so bili izbrani junija 2016 in so na voljo na spletni strani Statističnega 
urada RS (SURS, http://www .stat .si/StatWeb/) .

Prebivalstvo

Prebivalci Slovenije 2 .064 .188  (število)

Povprečna starost prebivalcev 42,7  (leta)

Delež prebivalcev, starih 0–14 let 14,8  (%)

Delež prebivalcev, starih 15–64 let 66,7  (%)

Delež prebivalcev, starih 65 ali več let 18,4  (%)

Delež tujih državljanov med prebivalci 5,2  (%)

Gostota prebivalstva 101,8  (število/km2)

*Število in sestava prebivalstva na dan 1. januarja 2016.

Delo in brezposelnost

Anketno brezposelne osebe 
(1 . četrtletje 2016)

87 .000  (število)

Registrirane brezposelne osebe
(april 2016)

105 .453  (število)

Delovno aktivni po raziskovanju 
Aktivno in neaktivno prebivalstvo
(1 . četrtletje 2016)

894 .000  (število)

Delovno aktivno prebivalstvo po registrskih virih
(april 2016)

813 .886  (število)

Stopnja anketne brezposelnosti
(1 . četrtletje 2016)

8,9  (%)

Stopnja registrirane brezposelnosti
(april 2016)

11,5  (%)

Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti
(leto 2014)

13,1  (%)

Plače

Povprečna mesečna bruto plača 1 .571,12  (EUR)

Povprečna mesečna neto plača 1 .021,74  (EUR)

Povprečna mesečna bruto plača za tromesečje 1 .579,53  (EUR)

Povprečna mesečna neto plača za tromesečje 1 .026,00  (EUR)

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 1 .574,63  (EUR)

Povprečna mesečna neto plača za obdobje 1 .023,48  (EUR)

*Podatki o plačah za mesec april 2016. 
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Izdatki in financiranje socialne zaščite

Izdatki za socialno zaščito v odstotnem deležu od BDP 25,0  (%)

Izdatki za socialno zaščito 8 .959  (mio . EUR)

Izdatki za področje starost 3 .710  (mio . EUR)

Izdatki za področje bolezen in zdravstveno varstvo 2 .709  (mio . EUR)

Izdatki za področje družina in otroci 703  (mio . EUR)

Izdatki za področje smrt hranitelja družine 587  (mio . EUR)

Izdatki za področje invalidnost 554  (mio . EUR)

Izdatki za področje brezposelnost 303  (mio . EUR)

*Podatki za leto 2013. 

Bdp in gospodarska rast

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)
(1 . četrtletje 2016)

2,5  (%)

Bruto domači proizvod  (leto 2014) 37 .303  (mio . EUR)

BDP na prebivalca  (leto 2014) 18 .093  (EUR)

Rast obsega BDP  (leto 2014) 3,0  (%)

Rast obsega BDP na prebivalca  (leto 2014) 2,9  (%)

Obremenitve z davki in socialnimi prispevki
(leto 2014)

36,8  (% od BDP)

Primanjkljaj države  (leto 2015) -1 .131  (mio . EUR)

Dolg države  (leto 2015) 32 .070  (mio . EUR)

Dolg države  (leto 2015) 83,2  (% od BDP)

Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-)
(leto 2015)

-2,9  (% od BDP)

Četrtletno neto posojanje (+)/neto izposojanje (-) 
celotnega gospodarstva  (4 . četrtletje 2015) 

788,5  (mio . EUR)

Četrtletna stopnja varčevanja gospodinjstev
(4 . četrtletje 2015) 

9,6  (%)

Izvoz in uvoz blaga

Izvoz blaga 2 .088 .461  (1 .000 EUR)

Uvoz blaga 1 .974 .278  (1 .000 EUR)

Mesečna trgovinska bilanca 114 .183  (1 .000 EUR)

Trgovinska bilanca v tekočem letu 492 .935  (1 .000 EUR)

Mesečna pokritost uvoza z izvozom 105,8  (%)

Pokritost uvoza z izvozom v tekočem letu 106,4  (%)

Izvozniki  (leto 2014) 22 .696  (število)

Uvozniki  (leto 2014) 51 .366  (število)

*Podatki za mesec april 2016. 
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*Podatki o inflaciji za mesec maj 2016. 

Inflacija

Inflacija – letna stopnja rasti cen -0,4  (%)

Inflacija – mesečna stopnja rasti cen 0,9  (%)

Inflacija – letni indeks cen življenjskih potrebščin 
(glede na isti mesec prejšnjega leta)

99,6  (indeks)

Inflacija – mesečni indeks cen življenjskih potrebščin 
(glede na prejšnji mesec)

100,9  (indeks)

Inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 
(glede na isto obdobje prejšnjega leta)

99,4  (indeks)

Mesečna temeljna obrestna mera (TOM)
(junij 2016)

-0,1  (%)

Letna temeljna obrestna mera (TOM)
(junij 2016)

-1,21  (%)

Višješolsko, visokošolsko izobraževanje

Delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje, v BDP 
(leto 2014) 

5,3  (%)

Delež mladih (v starosti 19–24 let), vključenih v višješolsko 
in visokošolsko izobraževanje
(študijsko leto 2014/ 2015)

47,7  (%)

Delež študentov štipendistov
(šolsko leto 2014/2015)

26,9  (%)

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje

Delež podjetij, ki omogočajo izobraževanje svojim zaposlenim
(leto 2010) 

72,3  (%)

Udeležbe v nadaljnjem neformalnem izobraževanju na 1 .000 
prebivalcev
(šolsko leto 2013/2014) 

175  (število)
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Dohodek, revščina in socialna izključenost

Prag tveganja revščine 7 .146  (EUR)

Stopnja tveganja revščine 14,5  (% oseb)

Osebe pod pragom tveganja revščine 290 .000  (število)

Stopnja tveganja socialne izključenosti 20,4  (% oseb)

Osebe, izpostavljene tveganju socialne izključenosti 410 .000  (število)

Razmerje kvintilnih razredov (80/20) 3,7  ()

*Podatki za leto 2014. 

Življenjski pogoji

Delež gospodinjstev, ki menijo, da so stanovanjski stroški 
veliko breme

33  (%)

Delež gospodinjstev, ki lahko preživijo s svojimi dohodki 
brez resnih težav

12  (%)

Delež gospodinjstev, ki lahko iz lastnih sredstev pokrijejo 
nepričakovane izdatke

53  (%)

Delež gospodinjstev, ki si lahko privoščijo enotedenske letne 
počitnice

68  (%)

Delež gospodinjstev v primerno ogrevanem stanovanju 93  (%)

Stopnja prenaseljenosti stanovanja  (leto 2014) 14,8  (% oseb)

Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem  7,1  (povprečje)

*Podatki za leto 2015. 
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Beležke





Trg OF 14
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 2310-476, (01) 2302 246
Fax.: (01) 2302 247

E-pošta: pergam@siol.net
http://www.sindikat-pergam.si
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