pergam

KONFEDERACIJA SINDIKATOV
S L O V E N I J E

pergamov
Å
obvešcevalec

September-Oktober 2007
Letnik XIX, Številka 9,10

Iz vsebine
Uvodnik
Plače
Povračila stroškov
Sindikalna lista
Papirničarji najavili in
preložili stavko
Dogovorjeno povečanje
plač v cestnem
gospodarstvu
Delavske demonstracije
Nova sindikata v PAK4 in
v TISKARNI DELO
ZFPD
Splošni akti delodajalcev
Pravni kotiček
Mednarodni kotiček
Vi sprašujete,
mi odgovarjamo
www.sindikat-pergam.si

Izdaja vodstvo
KSS PERGAM
Tisk
Impress, d.d.

ZA VIŠJE PLAČE IN SOCIALNO SLOVENIJO
17. novembra 2007 je slovensko glavno mesto preplavila sedemdesettisočglava
množica delavcev, ki so se jim pridružili tudi upokojenci in študentje. Velike
delavske demonstracije, ki so se jih udeležili tudi Pergamovci, so bile uperjene
proti delodajalcem, ki po več tednih trajajočih pogajanjih niso bili pripravljeni
povečati delavskih plač. Le te marsikomu ne zagotavljajo več niti preživetja, saj
so se cene osnovnih življenjskih potrebščin v zadnjem času izjemno povečale,
inflacija je visoka, previsoka, podražitvam pa še ni videti kanca. Gospodarska rast
je še vedno v vzponu, dobički se povečujejo in uprave si jih veselo delijo, tudi v
tistih družbah, ki so v večinski lasti države. In kdaj, če ne zdaj je čas, da sindikati
zahtevamo višje plače? Naše zahteve so ob vsem tem ne samo upravičene, pač pa
nujne in resno opozorilo delodajalcem in posredno tudi vladi, ki mora z ukrepi
ekonomske politike sistemsko nadzorovati in brzdati inflacijo. Če opozorila z
demonstracij ne bodo zalegla, po vsej verjetnosti čaka Slovenijo v prihodnjem letu
stavkovni val. To pa zna biti dražje, kot nekaj odstotno povečanje osnovnih plač
delavcev.

PERGAMOV OBVEŠČEVALEC
IZHODIŠČNE PLAČE PO KOLEKTIVNIH POGODBAH DEJAVNOSTI
V EUR ZA SEPTEMBER 2007
Tarifni. razred
KP
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Gost.,turizem
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje

I.
343,13
390,60
390,71
410,58
410,58
396,47
368,23
347,26
327,77
313,61
368,57

II.
374,49
443,29
429,78
472,17
472,17
455,94
423,46
381,99
373,66
351,24
402,48

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

415,27
496,09
476,67
533,75
533,75
515,41
478,70
427,13
419,55
392,01
446,55

459,17
548,84
535,27
595,34
595,34
574,88
533,93
475,75
471,99
470,42
494,02

515,63
641,43
609,51
697,99
697,99
674,00
625,99
538,25
527,71
517,46
555,05

609,70
830,08
699,37
903,28
903,28
872,23
810,11
642,43
629,32
595,86
656,76

688,10
981,00
793,14
1.067,51
1.067,51
1.030,82
957,40
729,25
714,54
674,26
741,52

813,55
1.245,12
1.097,90
1.354,91
1.354,91
1.308,35
1.215,16
868,15
852,20
790,30
877,14

970,36
1.433,77
1.324,51
1.560,20
1.560,20
1.506,59
1.399,27
1.041,78
1.022,64
1.046,66

IZHODIŠČNE PLAČE PO KOLEKTIVNIH POGODBAH DEJAVNOSTI
V EUR ZA OKTOBER 2007
Tarifni.razred

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

KP
Cel.pap.
Grafična
Čas.inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Gost.,turizem
Drobnogosp.
Delavcizaseb.
Varovanje

343,13
390,60
390,71
410,58
410,58
396,47
368,23
347,26
327,77
313,61
368,57

374,49
443,29
429,78
472,17
472,17
455,94
423,46
381,99
373,66
351,24
402,48

415,27
496,09
476,67
533,75
533,75
515,41
478,70
427,13
419,55
392,01
446,55

459,17
548,84
535,27
595,34
595,34
574,88
533,93
475,75
471,99
470,42
494,02

515,63
641,43
609,51
697,99
697,99
674,00
625,99
538,25
527,71
517,46
555,05

609,70
830,08
699,37
903,28
903,28
872,23
810,11
642,43
629,32
595,86
656,76

688,10
981,00
793,14
1.067,51
1.067,51
1.030,82
957,40
729,25
714,54
674,26
741,52

813,55
1.245,12
1.097,90
1.354,91
1.354,91
1.308,35
1.215,16
868,15
852,20
790,30
877,14

970,36
1.433,77
1.324,51
1.560,20
1.560,20
1.506,59
1.399,27
1.041,78
1.022,64
1.046,66

Legenda:
Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni
dopust Ur.l.RS 76/2006
Kolektivna pogodba celulozne,papirne in papirno-predelovalne dejavnosti Ur.l RS 7/98, 78/00, 37/02,
Cel. pap.
33/04, 101/04, 126/04, 79/05, 91/06, 10/07, 86/07
Grafična
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Ur. list RS 51/98, 64/01, 24/04, 103/04, 79/05, 95/06, 10/07
Čas. inf.
Kol. pog. časop.inf.,založn. in knjig. dej. Ur.l.RS 43,77/00;24,46,78/01,33,117/04,79/05, 95/06, 10/07
Revijalna
Kol. pog. časop.inf.,založn. in knjig. dej. Ur.l.RS 43,77/00,24;46,78/01,33,117/04,79/05, 95/06, 10/07
Založn.
Kol. pog. časop.inf.,založn. in knjig. dej. Ur.l.RS 43,77/00;24,46,78/01,33,117/04,79/05, 95/06, 10/07
Knjigotr.
Aneks h KP čas.inf.,zal. in knjig. dej.za Knjig. dej. Ur.l.RS 24,46,78/01, 33,117/04,79/05, 95/06, 10/07
Kol. pog. dej. gost. in turizma Slo. Ur.list RS št. 83/97, 84/01, 35/98, 45/02, 33/03, 87/04, 139/04,
Gost.,turizem
71/05, 100/05, 83/06
Kol. pog. med delavci in družbami drobnega gospodarstva in velja za delodajalce, ki so člani GZSDrobno gosp.
Združenja drobnega gospodarstva, Ur. l. RS št. 6/00, 108/01, 103/04
Delavci zaseb. Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci, Ur. l. RS št. 26/91, 129/04, 81/06-odpoved
KP

Varovanje

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

NEGOSPODARSTVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IZHODIŠČNE IN NAJNIŽJE OSNOVNE IN IZPLAČANE PLAČE V EUR ZA
KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO IN GRADBENE DEJAVNOSTI
ZA OKTOBER 2007
ZA KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO
Tarifni Izhodiščna Najnižja Izhodiščna Najnižja
razred
plača
osnovna
plača
osnovna
I. sk.
pl. I. sk.
II. sk.
pl. II.sk.

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

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

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

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

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

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

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

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

539,00
565,00
605,00
667,00
700,00
737,00
773,00
810,00
850,00
920,00
1.010,00
1.110,00
1.330,00
1.600,00
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Legenda za kemično in gumarsko industrijo:
Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (proizvodnja razstreliv, lepil,
Kem. I. sk.
eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov, umetnih vlaken in plastičnih mas*)) Ur. list RS 9/98,
78,81,83, 91,112/04, 79/05, 37/2007, 95/07
Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (proizv. osnovnih kemikalij, razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov, kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih
Kem. II. sk.
barv in kitov, mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev ter
izdelkov iz gume*) Ur. list RS 9/98, 78,81,83, 91,112/04, 79/05, 37/2007, 95/07
Izhodiščna
Izhodiščna plača služi kot osnova za izračun plač pri tistih delodajalcih, ki uporabljajo ta znesek kot
plača
osnovo za izračun svojih osnovnih plač.
Najnižja
Najnižja osnovna plača je dejanska najnižja osnovna plača zaposlenih po posameznih tarifnih razredih
osnovna pl.
*Za podskupine dejavnosti kemije pri proizvodnji izdelkov iz plastičnih mas in izdelkov iz gume velja
tarifna priloga samo, če delodajalci in delojemalci niso vključeni v Kolektivno pogodbo med delavci in
družbami drobnega gospodarstva.
Nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije določa nove
zneske izhodiščnih in najnižjih osnovnih plač od maja 2007 dalje.
Legenda za gradbene dejavnosti:
Gradb.
Kolektivna pogodba za dejavnost gradbeništva Slovenije Ur. list RS 1/2005, 100/05, 83/06, 71/07
Najn. osn.
Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se
pl/uro
lahko razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur.
Najn. osn.
Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za polni delovni čas in normalne pogoje dela za
plača za 174
mesečni fond 174 ur.
ur
Delodajalec je dolžan izplačevati najmanj zneske izplačanih plač, ki vsebujejo vse sestavine plače, ki
Najnižja
jih določata zakon in kolektivna pogodba – osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost in uspešnost,
izplačana
razen obračunanih zneskov za nadurno delo. Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce, ki ne
plača
dosegajo planiranih rezultatov po vnaprej znanih kriterijih.
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbeništva določa nove zneske najnižjih osnovnih plač in najnižjih
izplačanih plač od avgusta 2006 dalje. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede na doseženo
produktivnost v posameznih družbah, dogovorita za višji znesek osnovnih in izplačanih plač.
Z avgustom 2007 velja nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, ki določa za 2,84 do 2,95
% višje najnižje osnovne plače in od 2,8 do 5,5 % zvišanje najnižjih izplačanih plač, različno po posameznih
tarifnih razredih.
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA KOVINSKO
INDUSTRIJO, DEJAVNOST TRGOVINE, TEKSTILNO DEJAVNOST IN
DEJAVNOST GOSTINSTVA IN TURIZMA V EUR ZA SEPTEMBER 2007
Tarifni razred

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

KOVINSKA
TRGOVINA
Najnižja osnovna plača Najnižja osnovna
plača
na mesec
na uro
412,38
2,37
376,90
455,88
2,62
410,22
501,12
2,88
453,51
572,46
3,29
500,14
624,66
3,59
560,08
729,06
4,19
660,00
850,86
4,89
791,51
974,40
5,60

TEKSTIL
Najnižja osnovna
plača

GOST. IN TUR.
Najnižja osnovna
plača

337,73
368,48
408,46
451,51
506,86
599,10
675,97
798,98

398,72
433,57
478,67
527,87
590,40
693,92
781,05
920,45

1.150,14

952,72

1.094,70

6,61

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA KOVINSKO
INDUSTRIJO, DEJAVNOST TRGOVINE, TEKSTILNO DEJAVNOST IN
DEJAVNOST GOSTINSTVA IN TURIZMA V EUR ZA OKTOBER 2007
Tarifni razred

I. enostavna dela
II. manj zahtevna dela
III. srednje zahtevna dela
IV. zahtevna dela
V. bolj zahtevna dela
VI. zelo zahtevna dela
VII. visoko zahtevna dela
VIII. najbolj zahtevna dela
IX. izjemno pomembna,
najbolj zaht. dela
Legenda:
Kovinska
Trgovina
Tekstil

Gost. in tur.

KOVINSKA
TRGOVINA
Najnižja osnovna plača Najnižja osnovna
plača
na mesec
na uro
412,38
2,37
376,90
455,88
2,62
410,22
501,12
2,88
453,51
572,46
3,29
500,14
624,66
3,59
560,08
729,06
4,19
660,00
850,86
4,89
791,51
974,40
5,60

TEKSTIL
Najnižja osnovna
plača

GOST. IN TUR.
Najnižja osnovna
plača

337,73
368,48
408,46
451,51
506,86
599,10
675,97
798,98

398,72
433,57
478,67
527,87
590,40
693,92
781,05
920,45

1.150,14

952,72

1.094,70

6,61

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, Ur. l. RS št. 108/05, 97/06
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, Ur. l. RS št. 111/06, 127/06
Kol. pog. za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelov. dej. Ur. list RS št. 5/98, 108/01,
35/02; 5,114/03, 106/04; 46,94/05, 10/06, 121/06 odpoved
Kol. pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dej. o načinu usklajevanja
plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust Ur.l.RS št 127/06, 138/06
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, Ur. l. RS št. 83/97, 35/98, 84/01, 45/02,
33/03, 87/04, 139/04, 71/05, 100/05, 83/06, 83/07

Najnižje osnovne plače za kovinsko industrijo se uporabljajo od 1. 9. 2005 dalje, povišane so bile z julijem
2006, prilagojene in preračunane v Evre pa z avgustom 2006. 28. 8. 2007 je bil dosežen dogovor, da se
najnižje osnovne plače z avgustom 2007 povečajo za 2,8 %.

September - Oktober 2007

7

PERGAMOV OBVEŠČEVALEC
Najnižje osnovne plače za dejavnost trgovine se uporabljajo od 1. 1. 2007. Zneski uskladitve po Zakonu o
izvajanju dogovora o politiki plač za leti 2004-2005 so vključeni v najnižje osnovne plače. V VII. Tarifnem
razredu so združeni dosedanji VII., VIII. in IX. Tarifni razred. Z avgustom 2007 se najnižje osnovne plače
povečajo za 2,5 %.
Z Aneksom h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je z avgustom 2007 odpravljen
pojem izhodiščne plače in ga nadomešča pojem najnižje osnovne plače, ki je za določen tarifni razred
najnižja plača za posamezni tarifni razred.
****************************************************************************************************************************
Zneski izhodiščnih plač in najnižjih osnovnih plač posameznih kolektivnih pogodb dejavnosti so čista izhodišča
za posamezne tarifne razrede, brez kateregakoli dodatka, kot so na primer: dodatek na delovno dobo, dodatek
na zahtevnost dela, dodatek na težje delovne pogoje, dodatek na količino in kakovost opravljenega dela, brez
količnikov in podobno. Vsi dodatki se prištevajo k izhodiščni oz. osnovni plači. Tako oblikovane plače so
pravno iztožljive in so najnižji minimum.
V podjetjih, kjer imajo sklenjene podjetniške kolektivne pogodbe, veljajo seveda določbe teh kolektivnih
pogodb, ki lahko posamezne pravice uredijo bolje ali drugače za delavce, nikakor pa ne morejo biti slabše
urejene, kot to določajo panožne kolektivne pogodbe, in za tiste dejavnosti, za katere niso veljavno sklenjene
kolektivne pogodbe dejavnosti, pa ne slabše, kot jih določa Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač,
povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust.
Vsaka družba pa lahko tudi brez podjetniške kolektivne pogodbe delavcem izplača višje plače, kot jih
določajo kolektivne pogodbe posameznih dejavnosti.
V dejavnostih dogovorjeni standardi so tisti minimum na državnem nivoju, ki ga mora izvajati sleherno podjetje
v panogi oziroma zavod, tudi tisti, ki ne posluje najboljše. Zato ni niti najmanj stimulativno za zaposlene, da tudi
dobra podjetja izplačujejo plače samo v višini tako določenega minimuma, kar lahko opažamo v veliki večini.
Ta podjetja bi morala delavcem izplačati več, saj so prav delavci v največji meri zaslužni za dobre poslovne
rezultate in imajo pravico dobiti iz tega naslova nekaj več.
V nekaterih dejavnostih oziroma pri posameznih delodajalcih se lahko v primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo
obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in
sindikat pisno dogovorita o drugačni politiki izplačila povečanega dela plač, vendar le začasno do 6 mesecev z
možnim časovnim podaljšanjem.
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA CESTNO
GOSPODARSTVO, LESARSTVO IN CESTNI POTNIŠKI PROMET V EUR
ZA SEPTEMBER 2007
Tarifni razred
I.
enostavna dela
II.
manj zahtevna dela
III.
srednje zahtevna dela
IV.
zahtevna dela
V.
bolj zahtevna dela
VI.
zelo zahtevna dela
VII./1 visoko zahtevna dela
VII./2 visoko zahtevna dela
VIII.
najbolj zahtevna dela
IX.
izjemno zahtevna dela
VOZNIK

CESTNO GOSP.
Najnižja osn. plača
382,46
416,95
461,76
510,05
571,80
682,48
774,70
848,49
922,26
1.106,72

CESTNI P. P.
Najnižja osnovna plača
na mesec
na uro
359,38
2,06
392,35
2,42
434,03
2,49
479,48
2,76
537,90
3,10
635,28
3,65
716,43
4,12

528,17

LESARSTVO
Najnižja osn. plača
350,00
382,00
421,00
464,00
519,00
610,00
687,00

3,04

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA CESTNO
GOSPODARSTVO, LESARSTVO IN CESTNI POTNIŠKI PROMET V EUR
ZA OKTOBER 2007
Tarifni razred
I.
enostavna dela
II.
manj zahtevna dela
III.
srednje zahtevna dela
IV.
zahtevna dela
V.
bolj zahtevna dela
VI.
zelo zahtevna dela
VII./1 visoko zahtevna dela
VII./2 visoko zahtevna dela
VIII.
najbolj zahtevna dela
IX.
izjemno zahtevna dela
VOZNIK

CESTNO GOSP.
Najnižja osn. plača
382,46
416,95
461,76
510,05
571,80
682,48
774,70
848,49
922,26
1.106,72

CESTNI P. P.
Najnižja osnovna plača
na mesec
na uro
359,38
2,06
392,35
2,42
434,03
2,49
479,48
2,76
537,90
3,10
635,28
3,65
716,43
4,12

528,17

LESARSTVO
Najnižja osn. plača
350,00
382,00
421,00
464,00
519,00
610,00
687,00

3,04

Legenda:
Cestno gosp. Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo Ur. list RS št. 135/04, 50/05, 87/05, 111/06, 19/07
Cestni p. p. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, Ur. l. RS štev. 6/2007
Lesarstvo
Kolektivna pogodba za lesarstvo, Ur. list RS štev. 132/2006
Za dejavnost cestnega gospodarstva velja od 1. 1. 2007 nova tarifna priloga; najnižje osnovne plače
predstavljajo oziroma zagotavljajo najnižji znesek osnovne plače v okviru posameznega tarifnega razreda in
so določene za polni delovni čas z mesečnim fondom 174 ur. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko
glede na doseženo produktivnost v posameznih družbah dogovorita za višje zneske najnižjih osnovnih plač.
Povečanje najnižjih osnovnih plač za cestno gospodarstvo velja od avgusta 2007 dalje, dogovorjeno
pa je bilo na zadnjih pogajanjih 30. novembra 2007.
Za cestni potniški promet je sprejeta nova kolektivna pogodba, ki velja od 1. 1. 2007 dalje.
Za dejavnost lesarstva je sprejeta nova kolektivna pogodba z veljavnostjo od 1. 1. 2007 dalje.
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PERGAMOV OBVEŠČEVALEC
ZNESEK NAJNIŽJEGA POVEČANJA PLAČ ZA SEPTEMBER IN
OKTOBER 2007 PO KOLEKTIVNIH POGODBAH V SKLADU Z ZAKONOM
O DOGOVORU O POLITIKI PLAČ 2004-2005
Kolektivna pogodba dejavnosti
Cel., papirna in pap.-predelovalna dej.
Grafična dejavnost
Časopisno-informativna dejavnost
Revijalna dejavnost
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
Trgovina
Gradbene dejavnosti
Cestno gospodarstvo
Cestni potniški promet
Gostinstvo in turizem
Kemična in gumarska ind. I. skupina
Kemična in gumarska ind. II. skupina
Lesna
Tekstil
Drobno gospodarstvo
Delavci pri zasebnih delodajalcih
Po Zakonu o izvaj dog. o pol. plač

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

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

Delavec mora dobiti najmanj za dogovorjeni znesek povečano plačo od avgusta 2004 (oz. od julija v gostinstvu in
turizmu in od maja 2004 v kovinski dej.) dalje. V dejavnostih, kjer so se z avgustom, oktobrom in novembrom 2004
ter januarjem, junijem in avgustom 2005 povečale izhodiščne oziroma osnovne plače v odstotkih, mora biti to
povečanje najmanj v višini dogovorjenega zneska, v nasprotnem primeru je delavec upravičen do izplačila razlike
do dogovorjenega zneska. Zneski se izplačujejo toliko časa, dokler v celoti niso vključeni v sistem plač.
V dejavnostih, ki nimajo sklenjenih kolektivnih pogodb dejavnosti in se uporablja Kolektivna pogodba o načinu
usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust, so uskladitveni zneski z avgustom
2006 vključeni v izhodiščne plače (Ur. l. 76/06).
V kovinski dejavnosti so od 1. 1. 2006 uskladitveni dodatki v celoti pretvorjeni v najnižje osnovne plače.
V celulozni, papirni in papirno-predelovalni dejavnosti, v grafični dejavnosti, v časopisno-informativni, založniški
in knjigotrški dejavnosti, v dejavnosti gradbeništva in v dejavnosti gostinstva in turizma so uskladitveni dodatki od
1. avgusta 2006 dalje vključeni v sistem plač.
V dejavnosti trgovine, cestnem gospodarstvu, cestnem potniškem prometu, lesarstvu in tekstilni dejavnosti so
uskladitveni dodatki vključeni v sistem plač s 1. 1. 2007.
V lesarski dejavnosti se mora skupni znesek uskladitve za leti 2004 in 2005 in 2% povečanje osnovnih plač za leto
2006 po določilu v tarifni prilogi KP vključevati v osnovne plače (Ur.l.RS št. 66/2007).
Za kemijsko in gumarsko dejavnost je z Aneksom h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
(Ur.l. RS št. 95/2007) določeno, da se morajo najpozneje do aprila 2008 usklajevalni zneski za leti 2004 in 2005
vključiti v osnovne plače delavcev v višini in na način, ki je najprimernejši pri posameznem delodajalcu v dogovoru
z reprezentativnimi sindikati pri delodajalcu.
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NAJNIŽJA – MINIMALNA PLAČA
Minimalna plača, določena z Zakonom o določitvi
minimalne plače, ki je bil sprejet v Državnem zboru
26. 10. 2006 in je objavljen v Uradnem listu RS št.
114/2006, je od avgusta 2007 dalje 538,53 EUR (Ur.
l. RS št. 69/2007).

To je z zakonom določena najnižja plača, ki jo lahko
delavec prejme za opravljeno delo za polni delovni
čas, ne glede na pričakovane delovne rezultate in
ne glede na likvidnostno stanje podjetja (ZMPUPR
Ur. list RS 39/99).

ZAJAMČENA PLAČA
Zajamčena plača znaša od avgusta 2006 dalje 56.970
SIT oz. 237,73 EUR (Ur. l. RS 114/06)). Zajamčeno
plačo (Ur.list RS 48/90, 38/94) so zaposlenim
izplačevala podjetja z likvidnostnimi težavami v
sanaciji in ob blokadi žiro računov pred sprejemom
Zakona o minimalni plači, sedaj pa služi kot osnova

za določanje mase plač v nelikvidnih podjetjih in kot
osnova za vstopni cenzus za pridobitev ali odmero
določenih pravic na podlagi posebnih zakonov s
področju socialnega varstva in zavarovanja za primer
brezposelnosti.

POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM
Pravica do povračila stroškov za prehrano med delom
je opredeljena v kolektivnih pogodbah in v zakonu o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov (Ur.l. 87/97). Po večini kolektivnih
pogodb dejavnosti in po zakonu se znesek povračila za
prehrano med delom usklajuje dvakrat letno - januarja in
julija - v skladu z gibanjem cen prehrambenih izdelkov,
katerih količnik rasti cen za obdobje januar-junij 2007 je
1,05 (Ur.l. 64/07).
***********************************************
Znesek povračila stroškov prehrane med delom, ki
je določen v Vladni uredbi (Ur. l. RS št. 140/2006), je
5,54 EUR za vsak dan, ko je delojemalec prisoten
na delu štiri ali več ur in 0,69 EUR za vsako uro
nad 8
ur prisotnosti na delu, če je delojemalec prisoten
na
delu več kot 8 ur.
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Do višine zneska za prehrano med delom, ki ga določa
Vladna uredba, se ne plačujejo prispevki za socialno
varnost, niti ni obdavčen z dohodnino, za pravne
osebe pa so vsa izplačila za prehrano med delom
priznana kot odhodki.
V podjetjih privatnega sektorja lahko izplačujejo tudi
višje zneske za prehrano med delom, kot so določeni s
kolektivnimi pogodbami. V primeru, da bi bila povračila
za prehrano višja od zneska, ki je določen z Vladno
uredbo, je za razliko nad tem zneskom treba po Zakonu
o dohodnini in Spremembi zakona o prispevkih za
socialno varnost za prejemnika odvesti prispevke za
socialno varnost in obračunati dohodnino, za podjetja
pa se celotni – tudi višji znesek prizna kot odhodek.
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PERGAMOV OBVEŠČEVALEC
POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM V EUR PO
KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA SEPTEMBER IN OKTOBER 2007
Kolektivna pogodba

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

KP
Cel. pap.
Grafična
Časinf.,rev.,založn.,knj.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Lesna
Gradb.
Cestno g.
Cest. p. p.
Gost., turizem
Tekstil
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Negospodarstvo
Javni sektor

SEPTEMBER
3,13
3,30
3,30
126,03
5,54
3,57
3,30
3,30
največ 5,54
najmanj 3,39
najmanj 4,59
3,10
največ 5,54
najmanj 3,07
3,30
3,30
126,03
126,03
3,30

na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
za vse dneve prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu
za vse dneve prisotnosti na delu
za vse dneve prisotnosti na delu
na dan prisotnosti na delu

OKTOBER
3,13
3,30
3,30
126,56
5,54
3,57
3,30
3,30
največ 5,54
najmanj 3,50
najmanj 4,59
3,10
največ 5,54
najmanj 3,07
3,30
3,30
126,56
126,56
3,30

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

DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z DELOM ZA SEPTEMBER 2007 v EUR
KOLEKTIVNA
POGODBA
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Gradb.
Gost., turizem
Cest. g.
Cest. p. p.
Tekstil
Lesna
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Javni sektor
Vladna uredba
Vladna uredba:
Cestno g.:
Kovinska ind.:
Vladna uredba

SOLIDARNOSTNA POMOČ
ob smrti
10 let
20 let
30 let
delavca
druž. člana
381,04
571,56
762,08
2.520,58
3.780,87
882,20
504,12
756,17
1.008,23
3.780,87
3.780,87
882,20
504,12
756,17
1.008,23
3.780,87
3.780,87
882,20
504,12
756,17
1.008,23
3.780,87
3.780,87
882,20
504,12
756,17
1.008,23
3.780,87
3.780,87
882,20
504,12
756,17
1.008,23
3.780,87
3.780,87
882,20
402,48
603,72
804,86
3.780,87
1512,35-2142,49 1008,23-1260,29
459,02
688,53
918,04
2.520,58
3.443,00
3.443,00
309,03
463,55
618,08
3.780,87
1.260,29
756,17
327,38
491,07
654,76
3.780,87
1.260,29
756,17
365,22
547,65
730,45
2520,58
756,17
378,09
338,79
508,18
677,58
3.780,87
1.260,29
756,17
382,46
764,92
1.147,38
2.520,58
756,17
504,12
350,61
525,92
701,22
2.520,58
755,00
378,00
336,05
504,08
672,10
2.520,58
756,17
378,09
350,00
525,00
700,00
2.520,58
756,17
378,09
504,12
756,17
1.008,23
2.520,58
1.260,29
378,09
504,12
756,17
1.008,23
3.780,87
1.260,29
1.260,29
1 pl. TR
1,5 pl. TR
2 pl. TR
2.520,58
756,17
378,09
273,75
410,62
547,49
3.788,85
547,49
547,49
460,00
689,00
919,00
3.443,00
3.443,00
3.443,00
solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki
prizadene delavca - do višine 1.252,00
za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.529,84
za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.006,20
za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00
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DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z DELOM ZA OKTOBER 2007 v EUR
KOLEKTIVNA
POGODBA
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Gradb.
Gost., turizem
Cest. g.
Cest. p. p.
Tekstil
Lesna
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Javni sektor
Vladna uredba
Vladna uredba:
Cestno g.:
Kovinska ind.:
Vladna uredba

SOLIDARNOSTNA POMOČ
ob smrti
10 let
20 let
30 let
delavca
druž. člana
390,60
585,90
781,20
2.531,12
3.796,68
885,89
506,22
759,34
1.012,45
3.796,68
3.796,68
885,89
506,22
759,34
1.012,45
3.796,68
3.796,68
885,89
506,22
759,34
1.012,45
3.796,68
3.796,68
885,89
506,22
759,34
1.012,45
3.796,68
3.796,68
885,89
506,22
759,34
1.012,45
3.796,68
3.796,68
885,89
412,38
618,57
824,76
3.796,68
2151,45-1518,67 1265,56-1012,45
459,02
688,53
918,04
2.531,12
3.443,00
3.443,00
348,43
522,65
696,86
3.796,68
1.265,56
759,34
382,54
573,81
765,08
3.796,68
1.265,56
759,34
376,00
564,00
752,00
2531,12
759,34
379,67
398,72
598,08
797,44
3.796,68
1.265,56
759,34
382,46
764,92
1.147,38
2.531,12
759,34
506,22
359,38
539,07
718,76
2.531,12
755,00
378,00
337,73
506,60
675,46
2.531,12
759,34
379,67
350,00
525,00
700,00
2.531,12
759,34
379,67
506,22
759,34
1.012,45
2.531,12
1.265,56
379,67
506,22
759,34
1.012,45
3.796,68
1.265,56
1.265,56
1 pl. TR
1,5 pl. TR
2 pl. TR
2.531,12
759,34
379,67
273,75
410,62
547,49
3.838,20
547,49
547,49
460,00
689,00
919,00
3.443,00
3.443,00
3.443,00
solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki
prizadene delavca - do višine 1.252,00
za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.529,84
za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.030,95
za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00
JUBILEJNA NAGRADA ZA

ODPRAVN.
OB UPOKOJ.

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

pergam

KONFEDERACIJA SINDIKATOV
S L O V E N I J E
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PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Delavcem pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v skladu z določili kolektivnih pogodb.
Kolektivna pogodba

Višina povračila

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

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

Vladna uredba

Kolektivne pogodbe, ki niso navedene, upoštevajo višino povračila po določbi Kolektivne pogodbe o
usklajevanju plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (KP).
Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se po Uredbi (Ur.l.št. 140/06) lahko povrne 0,15 EUR
za vsak prevoženi kilometer
* PO Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Ur.l. RS št. 100/05) je delavec upravičen do povračila stroškov
prevoza na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu od kraja prebivališča do kraja opravljanja dela, če je
to oddaljeno najmanj 1 km od delavčevega običajnega prebivališča. Kraj prebivališča in običajno prebivališče
se določi v pogodbi o zaposlitvi oziroma v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Če delodajalec organizira in zagotovi prevoz na delo v celoti ali
samo delno od sedeža delodajalca do kraja in mesta opravljanja dela, ni dolžan plačati povračila stroškov za
prevoz delavcu za tisti del prevoza, ki ga zagotovi in organizira delodajalec.
Po Kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine pripada delavcu v primeru, ko ni možnosti javnega prevoza,
povračilo stroškov najmanj v višini 0,125 EUR za vsak polni kilometer poti in največ do višine neobdavčenega
zneska.
Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet (Ur. l. RS št. 6/07) pripada delavcu povračilo stroškov za prevoz
na delo in z dela enkrat na dan za dan prisotnosti na delu za vsak polni kilometer, če je razdalja od bivališča do
sedeža podjetja večja od treh kilometrov. Voznemu osebju se zagotavlja povračilo stroškov prevoza z lasnim
prevoznim sredstvom v višini najmanj 10% cene neosvinčenega bencina do mesta, kjer parkira avtobus.
V primeru, da delodajalec organizira prevoz na delo, delavec ni upravičen do povračila stroškov za prevoz na
delo.

**************************************************************
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POVRAČILA STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA
Delavci so upravičeni do povračila stroškov za službena potovanja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če
potujejo na podlagi potnega naloga za službeno potovanje, dokumentiranim z računi. Iz potnega naloga mora
biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto stroška.
Povračilo stroškov za službeno potovanje zajema: −
−
−
−

DNEVNICE za službena potovanja v domovini

dnevnico kot povračilo stroškov prehrane
povračilo stroškov prevoza
povračilo stroškov za prenočevanje
povračilo drugih stroškov
(Ur.l. 76/06)
(Ur.l. 142/04,7,60/05)
(Ur. l. 62/07)
Po kolektivni
Po zakonu za
pogodbi za zasebni Po vladni uredbi negospodarstvo
sektor
EUR
EUR
EUR

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

15,02

15,02

20,28

− Polovična dnevnica – nad 8 do 12 ur odsotnosti

7,51

7,51

10,13

− Znižana dnevnica – od 6 do 8 ur odsotnosti

5,26

5,26

7,06

Vladna uredba določa, da, če je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in
se delojemalec vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne
všteva povračilo stroškov prehrane med delom do višine 5,54 EUR za vsak dan, ko je delavec na delu prisoten
štiri ali več ur.
Dnevnica in povračilo stroška za prehrano se med seboj izključujeta.
Stroški prenočevanja se ne vštevajo v davčno osnovo, če so dokumentirani s potnim nalogom in računi. Če
stroški prenočevanja vključujejo tudi zajtrk, se znesek dnevnice zmanjša v skladu z Vladno uredbo.
Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju v primeru, ko delojemalec uporablja lastno prevozno
sredstvo, se ne všteva v davčno osnovo do višine 0,29 EUR za prevoženi kilometer, po kolektivnih pogodbah
pa je povračilo teh stroškov določeno po stari uredbi v višini 30% cene neosvinčenega motornega bencina 95
oktanov.
Povračila stroškov za službena potovanja v tujino se obračunavajo v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za
službena potovanja v tujino (Ur.l.RS št. 38, 93/94, 24/96, 96/00, 35, 86/02, 66, 73/04, 16/07).
Tako, kot pri vseh stroških v zvezi z delom, so tudi povračila stroškov za službena potovanja do višine, določene
po Vladni uredbi, neobdavčena in zanje se ne plačujejo prispevki za socialno varnost.
V negospodarstvu se dnevnice za službena potovanja v domovini obračunavajo po Zakonu o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov –ZPSDP ( Ur. list RS št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05,
71/06-ugot. sklep)) in po določilih Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji –
KPnd (Ur.list RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94-ZRPJZ, 27/94-aneks, 59/94-aneks, 80/94-aneks, 64/95-aneks,
37/97-aneks, 87/97-ZPSDP in ZURD98, 3/98, 9/98-ZDMPNU-A in ZPSDP-A, 39/99-ZMPURP in aneks, 40/99popr., 67/00-razlaga, 81/00-razlaga, 23/01-razlaga, 43/01-razlaga, 99/01 aneks, 19/02-razlaga, 8/03, 73/03aneks, 77/04-sklep, 81/04-ugot. sklep, 61/05, 115/05 in 43/06 ZKoIP, v zvezi z 31. čl. Zakona o spremembah
in dopolnitvah ZSPJS-Ur.l. RS št. 57/07); ker so zneski višji od tistih, ki jih določa Vladna uredba, se za razliko
plačajo prispevki in davek.
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DRUGI STROŠKI IZ DELA ZA SEPTEMBER IN OKTOBER 2007
NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE se
upravičencu ne všteva v davčno osnovo do višine
334 EUR, če opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo
družino, ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih
obveznosti prebiva ločeno od svoje družine. Družina
je po določilih Vladne uredbe življenjska skupnost
staršev in otrok, določena s predpisi o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, pri čemer se šteje, da ta skupnost
obstaja le do otrokovega osemnajstega leta starosti
oziroma največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta
starosti, če se otrok redno šola. Ne glede na prejšnji
stavek je družina po tej določbi tudi življenjska skupnost
zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev.

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.

Nadomestilo za ločeno življenje znaša za
negospodarstvo (Ur.l.RS 62/07):
- za povračilo stroškov prehrane 162,86 EUR
- in za povračilo stroškov stanovanja 133,25 EUR

Regres v dejavnosti gradbeništva znaša najmanj
667,67 EUR oziroma 542,48 EUR, če je delodajalec
preteklo leto zaključil z izgubo.

TERENSKI DODATEK je povračilo stroškov za
delo na terenu in se ne všteva v davčno osnovo do
višine po Vladni uredbi, če je izplačan delavcu, ki
najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven
kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja
sedeža delodajalca in ima zagotovljeno prehrano in
prenočevanje. Ne glede na to se terenski dodatek do
višine 3,13 EUR na dan ne všteva v davčno osnovo
dohodka iz delovnega razmerja, če je pod pogoji,
določenimi v kolektivni pogodbi, izplačan delojemalcu,
ki najmanj dve izmeni zaporedoma dela izven kraja
svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža
delodajalca.
TERENSKI DODATEK je po:
Vladni uredbi 3,13 EUR
zakonu za negospodarstvo 4,26 EUR (Ur.l.RS št.
66/07)
REGRES ZA LETNI DOPUST
Regres za leto 2007 v zasebnem sektorju je določen
v Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač,
povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni
dopust (Ur.l. št. 76/06); regres znaša najmanj 617,59
EUR, zgornja meja regresa ni določena. Za podjetja
z izgubo v preteklem letu znaša regres najmanj
542,48 EUR. Regres se izplačuje v denarni obliki
do konca junija tekočega leta; izjemoma se lahko
regres v nelikvidnih podjetjih izplača najkasneje do
1. novembra tekočega leta, če je tako opredeljeno v
kolektivni pogodbi dejavnosti.
Za regres je po Zakonu o dohodnini treba plačati
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Regres za letni dopust v javnem sektorju za javne
uslužbence, za katere velja Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju (Ur.l.RS št. 110/06), znaša za leto
2007 646,00 EUR ( Ur. list RS št. 33/2007 ) in se
izplača pri plači za mesec april 2007.
Po Kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo
znaša regres najmanj 668 EUR.

Regres v dejavnosti trgovine znaša za leto 2007
najmanj 625,94 EUR, od tega mora delodajalec
izplačati v denarju najmanj 333,83 EUR. V primeru
izplačila dela regresa v nedenarni obliki je delodajalec
ta del regresa dolžan zagotoviti v obliki, ki jo delavec
potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih
potreb in mora biti po vrednosti enakovredna denarni
obliki.
V primeru, da ima delodajalec v preteklem letu izgubo
in izvaja sanacijski program in bi izplačilo regresa v
dogovorjeni višini ogrozilo obstoj delodajalca in izgubo
zaposlitve delavcev, se sindikat in delodajalec lahko
dogovorita o drugačni višini regresa in skleneta o tem
dogovor v pisni obliki.
Najnižji polni regres v kovinski industriji znaša za
leto 2006 605,07 EUR in velja do določitve zneska
regresa za letni dopust za naslednje leto.
Regres za letni dopust v tekstilni dejavnosti znaša za
leto 2007 najmanj 617,59 EUR, v podjetjih z izgubo v
preteklem poslovnem letu pa najmanj 542,48 EUR.
V kemični in gumarski industriji znaša regres za
letni dopust najmanj 617,59 EUR.
V kolektivnih pog. grafične, časopisno-inform.,
revijalne, založniške, knjigotr. dejavnosti je višina
regresa določena na 70% zadnjega znanega podatka
povprečne plače RS, torej znaša v teh dej. najnižji
regres za september 2007 884,07 EUR
in za
oktober 2007 895,58 EUR.
V kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti je določeno, da se regres
vsako leto poveča za rast življenjskih stroškov, to je
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po statističnih podatkih za 2,5% in znaša za leto 2007
623,10 EUR.
V Kolektivni pogodbi lesarstva je regres določen
najmanj v višini minimalne plače, v podjetjih pa se
lahko dogovori za višje zneske.
Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
znaša regres 650,00 EUR, v podjetjih z izgubo v
preteklem poslovnem letu pa 540,00 EUR.
Osnove za določanje prejemkov iz delovnega razmerja
so določene z zakoni, v KP in kolektivnih pogodbah
dejavnosti.
Na podlagi Zakona o začasni določitvi osnove za
določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega
razmerja (Ur. list RS 19/97) so se osnove za določanje
plač in drugih prejemkov uskladile za mesec julij 2007;
tako znaša neto osnova za izplačilo teh prejemkov
547,49 EUR, bruto osnova za te pa znaša 779,63
EUR. (Ur. list RS 64/07).
Povprečna mesečna bruto plača v RS za julij 2007
znaša 1.262,95 EUR (Ur. l. 89/07), za avgust 2007 pa
1.279,40 EUR (Ur.l. RS št. 98/07).
Povprečna mesečna bruto plača v RS za obdobje majjulij 2007 znaša 1.260,29 EUR (Ur.l. RS št. 89/07), za
obdobje junij-avgust 2007 pa 1.265,56 EUR (Ur.l.RS
št. 89/07).
Do višine zneskov povračil stroškov v zvezi z delom,
ki so določeni v Uredbi o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo

v davčno osnovo (Ur. list RS št 140/2006), se ti
prejemki delavcem ne vštevajo v osnovo za davek
- dohodnino in se od njih ne odvajajo prispevki za
socialno varnost. V kolikor so povračila stroškov v
zvezi z delom izplačana nad zneskom, ki ga določa
za posamezne vrste stroškov Vladna uredba, se
mora od zneska razlike prejemniku obračunati davek
in tudi prispevke za socialno varnost, kot to določata
Zakon o dohodnini (Ur.list RS št. 59/2006) in Zakon
o prispevkih za socialno varnost (Ur. list RS št.
5/96, 34/96, 18/96, 3/98, 7/98,.81/00, 97/01). Višine
zneskov, ki jih za povračila stroškov v zvezi z delom
določa Vladna uredba, NISO PRAVICA, ki naj bi šla
zaposlenim, pač pa so to le višine zneskov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo. PRAVICE za posamezna
povračila stroškov iz dela so določene v zakonih in
kolektivnih pogodbah.
Zaradi spremenjene davčne obravnave dohodkov iz
delovnega razmerja, ki je bila določena z Zakonom o
davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l.RS št. 117/06 –
v nadaljevanju ZDDPO-2), povračila stroškov v zvezi
z delom (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi,
solidarnostne pomoči, plačila vajencem, regres za
letni dopust) za pravne osebe od 1. 1. 2007 dalje niso
več omejena v višini kot priznani odhodki, temveč
se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku. Iz
tega razloga se Vladna uredba za pravne osebe ne
uporablja več za določanje višine davčno priznanih
odhodkov, ker so vsi odhodki iz delovnega razmerja v
celotnem obračunanem in izplačanem znesku priznani
odhodki.

PAPIRNIČARJI NAPOVEDALI SPLOŠNO STAVKO
V skladu z zakonom in stavkovnimi pravili Konfederacije
sindikatov Slovenije PERGAM ter na podlagi sklepov
Predsedstva Sindikata papirne dejavnosti Slovenije z
dne 6. novembra 2007, je Predsedstvo Sindikata papirne
dejavnosti Slovenije sprejelo naslednje odločitve:

delodajalcev Slovenije – Sekciji za les in papir
ter delodajalcem v družbah papirne in papirnopredelovalne dejavnosti najavlja 24-urno splošno
stavko.
2.

1.

Predsedstvo Sindikata papirne dejavnosti
Slovenije, ki je vključeno v Konfederacijo
sindikatov Slovenije PERGAM, Gospodarski
zbornici Slovenije – Združenju za papirno in
papirno-predelovalno
industrijo,
Združenju

September - Oktober 2007

Predsedstvo Sindikata papirne dejavnosti Slovenije
splošno stavko delodajalcem najavlja na podlagi
pisne odločitve več kot 80 % zaposlenih v podjetjih
papirne in papirno-predelovalne industrije.
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3.

4.

5.

6.

24-urna splošna stavka bo 11. decembra 2007.
Splošna stavka se bo pričela ob 6.00 uri zjutraj
11. decembra 2007 in končala ob 6.00 uri zjutraj
12. decembra 2007.
V času stavke so zaposleni na svojih delovnih
mestih in ne delajo.
V skladu z zakonom in s stavkovnimi pravili
Predsedstvo Sindikata papirne dejavnosti
Slovenije poziva delodajalce – GZS, Združenje
za papirno in papirno-predelovalno industrijo;
ZDS, Sekcijo za les in papir; oziroma delodajalce
v družbah papirne in papirno-predelovalne
dejavnosti – k pogajanjem za spremembe
Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi celulozne,
papirne in papirno-predelovalne dejavnosti.
Osnova za pogajanja so predlogi Predsedstva
Sindikata papirne dejavnosti Slovenije za
spremembe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi
celulozne, papirne in papirno-predelovalne
dejavnosti, opredeljeni v predlogu, poslanem
delodajalcem dne 19. septembra 2007.
Predsedstvo Sindikata papirne dejavnosti Slovenije
je sklenilo, da bo 24-urno splošno stavko preložilo
v primeru, da se bodo pogajanja za spremembo
Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi celulozne,
papirne in papirno-predelovalne dejavnosti začela
najkasneje pet dni pred začetkom stavke.
Predsedstvo Sindikata papirne dejavnosti Slovenije
bo splošno stavko preklicalo, ko bodo pogajanja
za spremembo Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi
celulozne, papirne in papirno-predelovalne
dejavnosti uspešno končana.
V skladu s stavkovnimi pravili in sklepi Predsedstva
Sindikata papirne dejavnosti Slovenije funkcijo
stavkovnega odbora prevzema Predsedstvo
Sindikata papirne dejavnosti Slovenije v sestavi:
predsednik Stane Ravnikar in člani Slavko
Levičar, Dušan Vodovnik, Nives Hrovat, Igor
Bervar, Roman Molan.
Člana stavkovnega odbora sta po funkciji tudi
predsednik in generalna sekretarka Konfederacije
sindikatov Slovenije PERGAM.

7.

Splošno stavko solidarnostno podpirajo organi
KSS PERGAM in sindikati dejavnosti, združeni v
KSS PERGAM.

8.

Predsedstvo
Sindikata
papirne
dejavnosti
Slovenije bo o 24-urni splošni stavki, o stavkovnih
zahtevah in o razlogih za splošno stavko poleg
delodajalcev obvestilo tudi sindikalne organizacije
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v Evropski uniji, Evropski ekonomsko-socialni
odbor (ECOSOC) in medije.
II.
Predsedstvo Sindikata papirne dejavnosti Slovenije na
seji dne 6. novembra 2007 in stavkovni odbor na seji
dne 20. novembra 2007 sta ob sodelovanju organov
Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM sprejela
oziroma opredelila naslednje stavkovne zahteve in
razloge za stavko:
1.

Stavkovne zahteve
I.

Takojšen začetek pogajanj z delodajalci o
spremembah Tarifne priloge h Kolektivni
pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti, s katerimi naj se
zagotovi dodaten dvig plač zaposlenih v tej
dejavnosti.

II.

Dodaten dvig izhodiščnih in osnovnih
plač zaposlenih najmanj za 3 % z mesecem
avgustom 2007, brez upoštevanja že
dogovorjenega
dviga
izhodiščnih
in
osnovnih plač v Aneksu št. 4 k Tarifni prilogi
h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in
papirno-predelovalne dejavnosti z dne 31.
avgusta 2007.

III. Osnovne plače delavcev se v skladu s
točko II. dodatno povečajo najmanj za
3 %, tudi, če so delodajalci v podjetjih v
letošnjem letu povečali variabilni del plače
ali osnovne plače več kot je določeno v
Aneksu št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti.
Stavkovni odbor bo na tej stavkovni zahtevi
(točka III.) vztrajal, če bo stavka dejansko tudi
izvedena.
IV. Zvišanje osnovnih plač delavcev februarja
2008 za razliko med dogovorjenim
povečanjem plač in doseženo rastjo
inflacije 2007, kar zahteva spremembo 2.
odstavka točke 2.a. Tarifne priloge h Kolektivni
pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti (»Dodatna uskladitev
izhodiščnih in osnovnih plač«).
V.

Rast oziroma dvig plač na podlagi
produktivnosti dela v tej dejavnosti.
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2.

Razlogi za stavko in utemeljenost zahtev za dodaten
dvig plač in za ostale predloge
I.

II.

Delodajalci papirne in papirno-predelovalne dejavnosti
kljub večkratnim pozivom sindikata odklanjajo začetek
pogajanj za spremembe Tarifne priloge h Kolektivni
pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne
dejavnosti.
S takšnim ravnanjem, ki onemogoča dogovor o
dodatnem dvigu plač v tej dejavnosti, se ob dejstvu, da
je v Sloveniji izredno visoka inflacija, zlasti prehrane in
storitev, izredno poslabšuje položaj zaposlenih v papirni
in papirno-predelovalni dejavnosti.
Ob tem delodajalci načrtno zavajajo, da pogajanja
o spremembah Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi
celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti
niso potrebna, saj bodo rezultati pogajanj sindikalnih
central na ravni države o korekciji plačne politike v
Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač, povračilu
stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust
(Uradni list RS št. 76/06) obvezni tudi za papirno in
papirno-predelovalno dejavnost. To ni točno, saj so
pogajanja med sindikati in delodajalci na ravni države
samostojna in zadevajo spremembe Kolektivne pogodbe
o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z
delom in regresu za letni dopust, ki pa velja samo za
delodajalce, za katere ni sklenjena ustrezna kolektivna
pogodba dejavnosti. Zato ta pogajanja neposredno ne
vplivajo in ne učinkujejo na pogajanja za spremembe
Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in
papirno-predelovalne dejavnosti oziroma na pogajanja
za dodaten dvig izhodiščnih in osnovnih plač. Ob tem so
standardi glede načina dviga plač (izhodiščna oziroma
osnovna plača) v Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti
bistveno drugačni od standardov v Kolektivni pogodbi
o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z
delom in regresu za letni dopust.
Načrtno zavajujoča je tudi trditev, da je na ravni države
v privatnem sektorju že najavljena oziroma napovedana
splošna stavka. Splošna stavka na ravni privatnega
sektorja države ni napovedana. Splošna stavka v
papirni in papirno-predelovalni dejavnosti pa je tudi
sicer samostojna odločitev Sindikata papirne dejavnosti
Slovenije.
Izjemno nezadovoljstvo zaposlenih s plačami, kar vodi
v mnogih podjetij do resnih zaostrovanj, vključno s
čedalje ostrejšimi zahtevami članstva za organiziranje
sindikalnih pritiskov.

III. Znižanja kupne moči, zlasti zaposlenih še posebej z
najnižjimi plačami, saj so v okviru že tako visoke inflacije
najbolj porasle cene prehrambenih izdelkov (več kot
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10 % pri hrani, 20,4 % pri zelenjavi, kar je
trikrat do šestkrat več kot v Evropski uniji) in
nekaterih storitev (tudi do 30 %), kar zahteva
dodaten dvig osnovnih plač zaposlenih.
IV. Nizkih plač zaposlenih, kar se še posebej
negativno odraža pri najnižje plačanih
kategorijah zaposlenih. Neugodne učinke
povzroča tudi uravnilovka v plačni politiki in
onemogočanje (tudi sistemsko) participacije
zaposlenih na dobičku, za razliko od uprav, ki
participirajo na dobičku, prejemajo dividende
in druge stimulacije.
V.

Spremenjenih gospodarskih razmer glede
gospodarske rasti, doseženih rezultatov
poslovanja in zlasti glede inflacije v primerjavi
z obdobjem, ko je bil sklenjen Aneks št. 2 k
Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne,
papirne in papirno-predelovalne dejavnosti.
Enako velja tudi za razmere ob podpisu
Kolektivne pogodbe o načinu usklajevanja
plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in
regresu za letni dopust, kar je bil razlog, da so
sindikalne centrale predlagale tudi spremembe
in dodaten dvig plač v tej kolektivni pogodbi.

VI. Ugodnih konjukturnih gibanj v Sloveniji v letu
2006 (realna rast bruto domačega proizvoda
5,2 %, realna stopnja rasti dodane vrednosti
5,3 %) in visoke rasti industrijske proizvodnje
in ugodnih poslovnih rezultatov tudi v
letošnjem letu, v okviru katerih so doseženi
tudi ugodni gospodarski rezultati v papirni in
papirno-predelovalni dejavnosti (na primer
rast skupnih prihodkov na zaposlenega 6,7
%).
VII.

Visoke inflacije v letu 2006 (2,8 %, kar je za
1 odstotno točko več kot v Evropski uniji) in
zlasti visoke inflacije v letošnjem letu. Letna
stopnja inflacije v Sloveniji je oktobra 2007
dosegla celo 4,2 %, medletna rast inflacije je
celo 5,1 %.

VIII. Da je s parafiranim Socialnim sporazumom
dogovorjeno, da se pri rasti plač upošteva
tako inflacija, kot tudi produktivnost.
III.
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije oziroma stavkovni
odbor bo podrobna navodila za izvedbo stavke sprejel
pravočasno v skladu z zakonom in stavkovnimi pravili.
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STAVKA PAPIRNIČARJEV PRELOŽENA
Predsedstvo Sindikata papirne dejavnosti Slovenije
oziroma stavkovni odbor je na seji dne 4. 12. 2007
po končanem prvem krogu pogajanj z delodajalci
o spremembah Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi
celulozne, papirne in papirno-predelovalne
dejavnosti, s katerim naj se zagotovi dodaten dvig
plač v letošnjem letu, sprejelo naslednje SKLEPE:
1.

Predsedstvo sindikata papirne dejavnosti
Slovenije v skladu s 5. točko I. poglavja najave
splošne stavke, v kateri je opredeljeno, da bo 24.
urna splošna stavka preložena v primeru, da se
bodo pogajanja za spremembo Tarifne priloge
začela najkasneje 5 dni pred začetkom stavke,
prelaga 24-urno splošno stavko, ki je bila
najavljena za 11. december 2007 s pričetkom ob
6. uri tega dne in z zaključkom 12. decembra ob
6. uri zjutraj.
Predsedstvo je sklep o preložitvi 24- urne splošne
stavke sprejelo zato, ker so se delodajalci pričeli
pogajati v skladu s stavkovnimi zahtevami.
Predsedstvo zato sporoča delodajalcem in
predsednikom sindikatov v podjetjih papirne
dejavnosti, da je 24-urna splošna stavka
preložena in da stavke v najavljenem terminu
(11. december 2007) ne bo.

2.

Pogajalska skupina Sindikata papirne dejavnosti
Slovenije je na prvih pogajanjih vztrajala na
stavkovnih zahtevah glede dviga vseh plač
zaposlenih še v letošnjem letu. Zahtevano je bilo,
da morajo biti pogajanja o spremembah Tarifne

priloge zaključena do 25. decembra 2007, tako,
da bo zagotovljen dvig plač še v letošnjem letu.
Predsedstvo je sklenilo, da bo, v kolikor v
letošnjem letu delodajalci ne bodo pristali na
dodaten dvig plač, oziroma da pogajanja o
spremembah Tarifne priloge za dvig plač ne
bodo končana, ponovno v skladu z že najavljeno
stavko odločalo o organiziranju splošne stavke v
papirni dejavnosti v mesecu januarju 2008.
Predsedstvo je sklenilo, da bo stavko organiziralo
tudi v primeru, da bi delodajalci zahtevali znižanje
standardov iz Tarifne priloge kolektivne pogodbe
dejavnosti.

Slika 11

Predsedstvo Sindikata papirničarjev se na osnovi zahtev
članstva za višje plače odloča o stavki

POGAJANJA ZA DVIG PLAČ V CESTNEM GOSPODARSTVU
ZAKLJUČENA
Po težkih pogajanjih med predstavniki delodajalcev
cestnega gospodarstva in pogajalsko skupino
sindikata, v kateri so bili predstavniki Sindikata
cestnega gospodarstva Slovenije in KSS PERGAM,
so bila 30. novembra 2007 pogajanja le zaključena. Na
osnovi skupnega dogovora se najnižje osnovne plače

v tej dejavnosti od avgusta 2007 dalje povečajo za
3,9%, torej je dogovorjen poračun plač tudi za nazaj.
Glede na sistem obračunavanja plač v posameznih
družbah te dejavnosti se z avgustom 2007 ustrezno
povečajo dejanske plače zaposlenih.

GOVOR PREDSEDNIKA PERGAMA DUŠANA REBOLJA NA DELAVSKIH
DEMONSTRACIJAH
Pozdrav vsem sindikatom,
vsem članom, – delavstvu Slovenije,
vsem udeležencem delavskih demonstracij !
Danes smo prvič vsi sindikati skupaj – solidarni.
Pišemo novo zgodovino sindikalnega gibanja in
enotnosti.
Samo skupaj, solidarni, tako množično kot danes, lahko
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dosežemo višje delavske plače. In zato smo danes tukaj.
Od te namere nas ne more odvrniti nihče – ne kapitalisti,
ne delodajalci, ne oblast (leva ali desna), ne grožnje.
Samo skupen odločen glas vseh sindikatov in tudi skupen
upravičen glasen delavski bes, ki ga povzdigujemo
danes, lahko zaustavi drvenje v neupravičene socialne
razlike.
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PERGAMOV OBVEŠČEVALEC
NAJ ŽIVI DELAVSKA SOLIDARNOST IN ENOTNOST
SINDIKATOV! – SAMO TO JE POROK ZA VEČJO
MOČ DELAVSTVA IN SINDIKATOV.
Pravijo: da smo sindikati dvolični, da politiziramo, ker smo
na demonstracijah, ker pritiska ne izvajamo v podjetjih.
Sporočamo jim: smo v demokratični državi – imamo
pravico demonstrirati, imamo pravico, da na
demonstracijah zahtevamo višje plače in socialno
enakost.
Če danes ne bomo uspešni, bomo s splošnimi stavkami
zaustavili celo Slovenijo – TEGA NAJ SI DELODAJALCI
IN POLITIKI RAJE NE ŽELIJO!
Današnje demonstracije in enoten bes zaradi nizkih plač
ni zaigrana dvoličnost sindikatov – je žalostna delavska
realnost!
Očitno je nekaterim prelepo – imajo lepe plače in ne
vidijo, kako mizerno živi delavstvo!
PO TEH DEMONSTRACIJAH BODO VERJETNO
SPREGLEDALI!
NAJŽIVISKUPNABORBASLOVENSKIHSINDIKATOV
ZA VIŠJE PLAČE – ZA BOLJŠI DELAVSKI JUTRI!
Pravijo: da protest spreminjamo v obračun z vlado.
Sporočamo jim: danes to ni res – danes gre za interesni
spor!
Če se po današnjem dnevu ne bo nič spremenilo, če
bodo kapitalisti mislili samo na svoje žepe, če bodo
oblastniki daleč proč od krute delavske realnosti ter ne
bodo podprli in prisluhnili zahtevam delavskega boja
– POTEM BOMO ŠLI NAPREJ!
Sporočamo jim, da današnji delavski upor lahko preraste
v družbeni upor.

TO TAKOJ!
• ZAHTEVAMO
OBRAČUN
NEENAKOSTJO – IN TO TAKOJ!

S

SOCIALNO

• ZAHTEVAMO, DA SLOVENSKI POŽREŠNI
TAJKUNI VRNEJO ASTRONOMSKE NAGRADE IN
JIH
DAJO DELAVCEM – IN TO TAKOJ!
•
•

ZAHTEVAMO, DA SE SPREJME ZAKON O
NAJVIŠJIH DIREKTORSKIH PLAČAH (kot
ITALIJA)
IN TO TAKOJ!

•

ZAHTEVAMO, DA SE TUDI PRI DELAVSKIH
PLAČAH POZNAJO DOBRI REZULTATI
(S KATERIMI SE HVALIJO!) IN DOBIČKI – IN TO
TAKOJ!
ZA VIŠJE DELAVSKE PLAČE, ZA SOCIALNO
PRAVIČNOST IN UPOŠTEVANJE DELAVSTVA
BOMO ŠLI DO KONCA – ČE BO POTREBNO TUDI S
STAVKAMI!
SPOROČAMO – NIHČE NAS NE BO VEČ
ZAUSTAVIL!
Hvala, da ste tako množično prišli in podprli pravičen boj
za višje plače in socialno enakost. Tega boja bo konec
šele, ko zmagamo – in to se bo zagotovo zgodilo.
NAJ ŽIVI DELAVSKA SOLIDARNOST IN ENOTNOST
SINDIKATOV!

Delavstvo noče nič drugega kot višje plače in
enakost – siti so ignorance kapitalistov, politiziranja
in igračkanja (oblastnikov – levih in desnih) v
političnih peskovnikih.
Pravijo, da želimo danes dati vlado na pranger.
Sporočamo jim: danes dajemo na pranger visoko inflacijo
(enormne podražitve hrane), ki se pozna samo v žepih
delavstva, danes dajemo na pranger nepoštene socialne
razlike – ko eni živijo v raju, delavstvo pa v peklu. Danes
dajemo na pranger brezčutne in požrešne lastnike.

Slika 12
Slika 13

JUTRI – ČE SE NIČ NE BO SPREMENILO – SE BODO
DRUGI SAMI DALI NA PRANGER!
Pravijo: da nam vsem gre bolje.
Sporočamo jim: DA TO NE VELJA ZA VSE – TO NE
VELJA ZA DELAVSTVO!
Bolje gre le slovenskim tajkunom, ki si ob visokih
plačah grabijo še astronomske nagrade – tudi tisti, ki
so v družbah z večinskim lastništvom države – TUDI
PO 1300 MINIMALNIH PLAČ. Njih nesramno nizke
delavske plače ne zanimajo - GRABIJO LE ZASE!
SRAM NAJ JIH BO !– KJE JE V TEJ DRŽAVI
MORALA ?
* * *
• Z
 AHTEVAMO DVIG VSEH DELAVSKIH PLAČ - IN
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Slika 14

Utrinki z novembrskih delavskih demonstracij
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PERGAMOV OBVEŠČEVALEC
INFORMACIJA O PRIPRAVI ZAKONA O FINANČNI PARTICIPACIJI
DELAVCEV
Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo osnutek
Zakona o finančni participaciji delavcev (ZFPD) in ga
predstavilo sindikatom.
Zakon predvideva dva načina participacije delavcev na
dobičku, in sicer ali kot denarno participacijo delavcev
na dobičku ali kot udeležbo v lastništvu družbe. Eno
od izhodišč zakona naj bi bilo, da zakon ne bi posegal
v že obstoječe pravice po kolektivnih pogodbah (13.
plača, božičnica ipd.), temveč naj bi obstoječe ureditve
nadgrajeval.

pa tudi kazenske določbe za primere kršitev nekaterih
določb zakona.
Eno najpomembnejših vprašanj zakona je do sprejema
ustrezne davčne zakonodaje urejeno v prehodnih in
končnih določbah zakona, saj predstavlja motivacijski
moment, zaradi katerega naj bi se podjetja odločala za
to, da bi bili njihovi zaposleni udeleženi na dobičku. Gre
za davčne olajšave in sicer tako na strani delodajalca,
kot tudi na strani delavca.

ZFPD temelji na načelu prostovoljnosti in nima ambicije
prisiljevati delodajalcev ali delojemalcev k delitvi
dobička na način, kot ga predvideva zakon, temveč naj
bi omogočil zakonsko podlago in motiv, da bi do takšne
delitve prišlo. Kljub temu pa naj bi zakonsko vgrajeni
mehanizmi prisilili stranki v komunikacijo z obveznostjo
odgovora glede udeležbe na dobičku stranki, ki je
pobudo v zvezi s tem podala.

Delodajalec, ki se odloči za udeležbo delavcev na
dobičku, lahko za 50% zneska, ki ga nameni za
udeležbo na dobičku, uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove za odmero davka od dohodkov pravnih oseb.
Pogoj za uveljavljanje te olajšave pa je, da udeležba
na dobičku ni izplačana pred potekom treh let od
dneva sklepa o potrditvi letnega poročila, v katerem je
določena udeležba na dobičku, oziroma da delavci v
tem obdobju z njo niso razpolagali.

Ureditev ZFPD naj bi se uporabljala za vse družbe
kar se tiče denarne participacije delavcev na dobičku,
medtem, ko naj bi se udeležba v lastništvu družbe
uporabljala le za delniške družbe, katerih delnice so
uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev. Na
dobičku naj bi po načelu enakosti participirali vsi delavci,
ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen
samozaposlenih in pretežnih lastnikov družbe.

Dohodki delavcev, ki so izplačani na podlagi udeležbe na
dobičku, se štejejo kot dohodek iz delovnega razmerja,
vendar se v davčno osnovo za plačilo dohodnine
všteva le 50% tega zneska, če je ta dohodek izplačan
po preteku treh let od dneva pridobitve pravice do
pripadajočega zneska dobička. Prav tako se v takšnem
primeru plača prispevke za socialno varnost od 50%
izplačanega dohodka.

Udeležba na dobičku je omejena in sicer naj izplačilo
ne bi znašalo več kot 20% dobička v koledarskem letu,
ne več kot 10% bruto letne mase plač, ne več kot 1
mesečno plačo oziroma 5.000 € na nivoju delavca
letno.

Kadar bi bili delavci udeleženi na dobičku v lastništvu
družbe, se v primeru, ko delavec razpolaga z delnico, po
preteku treh let od pridobitve pravice do pripadajočega
zneska dobička davčna obveznost od delnice upošteva,
ko delavec delnico proda. V takem primeru se kot
vrednost delnice šteje 50% cene zadnje tržne cene
delnice. V takšnem primeru velja tudi oprostitev plačila
prispevkov za socialno varnost.

O udeležbi na dobičku naj bi po predlogu zakona bila
sklenjena pogodba o udeležbi na dobičku in sicer med
skupščino družbe, katere zaposleni naj bi bili udeleženi
na dobičku in svetom delavcev oziroma delavskim
zaupnikom po zakonu, ki ureja sodelovanje delavcev pri
upravljanju. Zakon opredeljuje tudi vsebino te pogodbe,
njene stranke in pa postopek same sklenitve pogodbe.
ZFPD ureja tudi način registracije in spreminjanja
pogodbe, nadzor nad izvajanjem zakona, ki naj bi ga
izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo in DURS, vsebuje
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Posebna ureditev velja za delavce, ki so vključeni
v individualno prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje, saj se prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, ki bi morali biti plačani od
udeležbe na dobičku, vplačajo na osebni račun delavca
v pokojninskem načrtu individualnega prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja.
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PERGAMOV OBVEŠČEVALEC
PERGAMOVE PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O
FINANČNI PARTICIPACIJI DELAVCEV
Predstavniki PERGAMA smo bili, tako kot drugi
reprezentativni sindikati, povabljeni k predstavitvi
Zakona o finančni participaciji delavcev (ZFPD) na
Ministrstvo za gospodarstvo. Po prvi predstavitvi
smo na Konfederaciji Sindikatov Slovenije PERGAM
proučili osnutek besedila Zakona o finančni
participaciji delavcev in ministru za gospodarstvo
posredovali osnovne pripombe na to gradivo, ki jih
predstavljamo članom:
Predlagamo, da bi zakon sledil francoskemu modelu
udeležbe delavcev pri dobičku, ki je primerjalno pravno
gledano najbolj razvit sistem participacije delavcev
pri dobičku. Namesto načela prostovoljnosti zato
predlagamo načelo obvezne udeležbe delavcev pri
dobičku. Zakon bi lahko določil tudi primere, v katerih
udeležba pri dobičku izjemoma ni obvezna, v kolektivni
pogodbi pa bi se lahko stranki kolektivne pogodbe
dogovorili za namene, za katere se lahko sredstva,
namenjena udeležbi pri dobičku, v času do dejanskega
izplačila porabijo.
Takšno ureditev predlagamo zato, ker si želimo, da
bi po daljšem obdobju, ko ni bilo sistemske ureditve
in jasne pravne podlage za udeležbo delavcev pri
dobičku, dobili zakon, ki bi v praksi dejansko zaživel
in prinesel tiste pozitivne učinke, ki jih nedvomno
zasleduje tudi predlagatelj zakona. S takšno ureditvijo
bi se izognili tudi težavam glede spreminjanja statutov
delodajalcev, ki morajo po veljavni ureditvi omogočati
udeležbo delavcev pri dobičku, da bi lahko do udeležbe
prišlo in ki sicer utegnejo predstavljati veliko oviro pri
uveljavitvi zakona.
Menimo, da bi morala biti veljavnost zakona določena
bolj natančno in sicer tako, da bi se posebej določala za
denarno shemo in posebej za delniško shemo.
Prav tako menimo, da je omejitev najvišjega zneska,
ki ga delavec po zakonu lahko prejme, na višino ene
njegove povprečne mesečne bruto plače nepotrebna
in lahko pomeni v določenih primerih postavljanje
posameznikov zaradi te omejitve v slabši položaj. Zato
predlagamo, da se ta omejitev črta.
Predlagamo, da se namesto pogodbe o udeležbi na
dobičku, ki bi jo sklepala pooblaščena oseba sveta
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delavcev, zbora delavcev oziroma delavski zaupnik,
v zakonu določi, da se o udeležbi pri dobičku sklene
posebna kolektivna pogodba, ki jo sklene reprezentativni
sindikat pri delodajalcu, če pa pri delodajalcu ne deluje
reprezentativni sindikat, pa lahko poseben dogovor o
udeležbi pri dobičku sklene pooblaščena oseba sveta
delavcev, zbora delavcev oziroma delavski zaupnik. V
tem smislu je potrebno spremeniti tudi ostale določbe
zakona, ki se nanašajo na pogodbo o udeležbi pri
dobičku ali se sklicujejo na sodelovanje delavcev pri
upravljanju.
Menimo, da je pri določanju strank, ki se dogovarjajo
o udeležbi delavcev pri dobičku, potrebno izhajati iz
obstoječe zakonodaje. 139. člen Zakona o delovnih
razmerjih tako določa, da se delavec in delodajalec
lahko dogovorita, da ima delavec pravico do deleža
dobička. Iz umestitve te določbe v ZDR je razvidno, da
ZDR udeležbo delavcev pri dobičku šteje za del plačila
za delo. Glede na dvostransko pogodbeno naravo
delovnih razmerij, ki jo določa ZDR, menimo, da daje
139. člen ZDR podlago za pravico, ki bi jo konkretiziral
Zakon o finančni participaciji delavcev, sicer pa je
potrebno vsa ostala vprašanja, na katera bi napotil
zakon zaradi narave te pravice, urediti v kolektivni
pogodbi v skladu s 3. členom Zakona o kolektivnih
pogodbah. Zakon o kolektivnih pogodbah v 2. členu
tudi jasno določa, kdo so stranke kolektivne pogodbe,
na strani delavcev so to sindikati oziroma združenja
sindikatov.
Predlagamo tudi, da se v zakonu skrajša obdobje,
pred katerim delavec, udeležen pri dobičku, ne more
razpolagati s svojim deležem, ne da bi bil pri tem
prikrajšan za davčno olajšavo, na največ 2 leti. Hkrati
predlagamo, da se v zakonu uvede takšen sistem
davčnih olajšav, ki bi spodbudil daljše zadrževanje
deleža v podjetju z višjimi davčnimi olajšavami,
katerih stimulativnost bi se povečevala s časom, ko
bi delež ostajal v podjetju. Menimo, da bi bil tak način
bolj fleksibilen in bi omogočal večjo paleto možnosti
posameznikom, da razpolagajo s svojim deležem
udeležbe pri dobičku.
Kot sankcija naj se določi tudi opustitev odgovora družbe
na pobudo, dano s strani predstavnikov delavcev, da se
pristopi k postopku za udeležbo pri dobičku.
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PERGAMOV OBVEŠČEVALEC
SPLOŠNI AKTI DELODAJALCA
V zadnjem Obveščevalcu je pravna služba KSS
Pergam v rubriki » Vprašanja in odgovori« napovedala,
da bo v naslednjem Obveščevalcu obširneje predstavila
problematiko splošnih aktov delodajalca in dala smernice
za nadaljnje delo. K temu jo je vzpodbudilo dejstvo, da
sindikalni zaupniki KSS Pergam pravni službi še vedno
pošiljajo v pregled splošne akte delodajalca, čeprav
so glede na določbo 232. člena Zakona o delovnih
razmerjih ( Uradni list RS štev. 42/02-v nadaljevanju
ZDR) že zdavnaj prenehali veljati, kar kaže na to, da
niti sindikalni zaupniki, niti delodajalci ne poznajo ne
in ne razumejo dovolj dobro novega koncepta ZDR.
V nadaljevanju bo vodja pergamove pravne službe
Tatjana Labernik izpostavila to, kar ocenjuje, da morajo
sindikalni zaupniki vedeti o splošnih aktih delodajalca,
če želijo korektno izvajati svojo vlogo in pooblastila, ki
jih imajo po ZDR v zvezi s splošnimi akti delodajalca.
Vrste splošnih aktov po novem ZDR
Za delovno pravo je značilen pluralizem virov delovnega
prava. Poleg številnih mednarodnih in državnih virov
imajo velik pomen tudi avtonomni pravni viri. Ti so, glede
na to, kdo jih je pristojen sprejemati, lahko dvostranski
ali enostranski. V razviti industrijski demokraciji imajo
prednost dvostranski avtonomni pravni viri ( kolektivne
pogodbe) pred enostranskimi (splošni akti).
Novi ZDR je v naši državi uveljavil pogodbeni koncept
delovnega razmerja in težišče avtonomnega urejanja
razmerij pri delodajalcih od splošnih aktov kot
enostranskih aktov prenesel na kolektivne pogodbe
kot dvostranske akte. Razvojno gledano taka rešitev
pomeni demokratizacijo sfere dela v naši državi.
Novi ZDR je v 8. členu na novo uredil splošne akte
delodajalca kot avtonomne pravne vire.
Predvideva dve vrsti splošnih aktov delodajalca:
1. splošne akte, s katerimi delodajalec določa
organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih
morajo delavci poznati zaradi izpopolnjevanja
pogodbenih in drugih obveznosti, in
2. splošne akte, s katerimi delodajalec določi
pravice, ki se v skladu z ZDR lahko urejajo v
kolektivnih pogodbah.
Med prve splošne akte, s katerimi delodajalec določa
organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo
delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in
drugih obveznostim sodijo:
- akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- akt o delovnem redu in disciplini,
- akt s področja zdravja in varnosti pri delu,
- navodila za izvajanje delovnih in poslovnih
postopkov.
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Med naštetimi akti ZDR določa kot obvezen le splošni
akt, s katerim delodajalec določi delovna mesta in
pogoje za opravljanje dela na delovnih mestih ( drugi
odstavek 20. člena ZDR), torej akt o sistemizaciji
delovnih mest. Obveznost določiti pogoje za opravljane
dela na posameznem delovnem mestu v posebnem
splošnem aktu velja za vse delodajalce, ki zaposlujejo
več kot deset delavcev. Omenjena obveznost ne velja
za manjše delodajalce. Po zakonu o delovnih razmerjih
je manjši delodajalec tisti delodajalec, ki zaposluje
deset ali manj delavcev ( tretji odstavek 5. člena ZDR).
Sindikat mora biti pozoren, da delodajalec, ko sprejema
splošni akt, s katerim določa obveznosti, ki jih morajo
delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in
drugih obveznosti, s takim aktom delavcem enostransko
ne nalaga kakih novih obveznosti, ki niso predmet
pogodb o zaposlitvi. Splošni akt delodajalca namreč
lahko določa samo način izvrševanja določenih
obveznosti.
Splošne akte s katerimi delodajalec določa organizacijo
dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati
zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti,
sicer sprejema enostransko delodajalec sam, vendar
mora pri tem zagotoviti sodelovanje sindikatov pri
delodajalci in sicer na naslednji način:
- pred sprejemom splošnega akta mora posredovati
predlog v mnenje sindikatom pri delodajalcu,
- sindikat poda mnenje v roku osmih dni,
- v osmih dneh posredovano mnenje sindikata
mora delodajalec pred sprejemom splošnega akta
obravnavati in se do njega opredeliti.
Pojem » sindikati pri delodajalcu« opredeljuje
peti odstavek 8. člena ZDR. Za tak sindikat se
šteje reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli
sindikalnega zaupnika po 208. členu ZDR.
Druge splošne akte, s katerimi delodajalec določi
pravice, ki se v skladu z ZDR lahko urejajo v kolektivnih
pogodbah, lahko delodajalec sprejme samo pod
določenimi pogoji ( tretji in četrti odstavek 8. člena ZDR
):
- da pri delodajalcu ni organiziranega sindikata,
- da so pravice, določene z aktom, za delavce ugodnejše,
kot jih določa zakona oziroma kolektivna pogodba,
- da delodajalec pred sprejemom splošnega akta
neposredno obvesti delavce.
Pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno.
Prenehanje splošnih aktov po 232. členu ZDR
Novi ZDR je s prehodno določbo v 232. členu omogočil
postopen prehod na nov sistem ureditve delovnih
razmerij. Tako delodajalcem kot sindikatom je dal čas, da
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iz enostranskega urejanja preidejo na urejanje delovnih
razmerij s kolektivnimi pogodbami kot dvostranskimi
akti. 232. člen določa, da določbe splošnih aktov
delodajalca, ki urejajo vprašanja, ki se v skladu z ZDR
dogovarjajo v kolektivnih pogodbah, prenehajo veljati
v roku devetih mesecev od dneva uveljavitve ZDR.
Postavlja se vprašanje, ali so prenehali veljati vsi
splošni akti delodajalca. Zakonska določba je nekoliko
nejasna in v praksi so se pojavljala vprašanja, kateri
splošni akti delodajalca so prenehali veljati. Po najširši
razlagi tega člena bi se prenehanje veljavnosti nanašalo
na vse splošne akte, saj se v načelu vsa vprašanja
lahko urejajo s kolektivno pogodbo in zakonodajalec
pri tem ne more omejevati oziroma določati obsega in
vsebine svobodnega in prostovoljnega kolektivnega
dogovarjanja. Vendar pa iz gramatikalne razlage
določila izhaja, da zakonodajalec ni želel razveljaviti
vseh splošnih aktov delodajalca (tako komentar ZDR).
Nesporno je, da določba 232. člena ne velja:
- za tiste splošne akte, s katerimi delodajalec določa
organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci
poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih
obveznosti ( 1. odstavek 8. člena ZDR),
- za splošne akte, s katerimi posegamo v sfero
kolektivnega dogovarjanja zato, ker nimamo pogojev
za sklepanje kolektivne pogodbe na ravni delodajalca (
pri posameznem delodajalcu ni organiziran sindikat- 3.
odstavek 8. člena ZDR).
V vseh ostalih primerih, ko so se s splošnim aktom
urejale pravice in obveznosti delavcev, ki bi po svoji
vsebini sodile v kolektivno pogodbo, pa so taki akti
prenehali veljati!!
In kakšno je stanje glede splošnih aktov v družbah, kjer
ima KSS Pergam svoje članstvo? Različno! Položaj
ni enoten in rešitve se od delodajalca do delodajalca
razlikujejo, prevladujejo pa naslednje:
- delodajalci še naprej uporabljajo stare splošne akte,

čeprav so ti prenehali veljati,
- delodajalci enostransko sprejemajo celo nove splošne
akte, s katerimi urejajo vprašanja, ki bi morala biti
urejena v kolektivni pogodbi,
- delodajalci in sindikati podjetij so sklenili poseben
dogovor, s katerim so podaljšali uporabo splošnih aktov
do sklenitve podjetniške kolektivne pogodbe (pravna
narava takega dogovora je sporna!!),
- sklenjene so podjetniške kolektivne pogodbe (Delo
d.d., Cestno podjetje Koper, Cestno podjetje Ljubljana,
Podjetniška kolektivna pogodba skupine Primorje…)
Pravna služba KSS Pergam in vodstvo KSS Pergam je
prepričano, da je nastopil čas, da se nezakonito stanje
v zvezi s splošnimi pravnimi akti sanira in da je končno
delodajalcem potrebno jasno povedati, da pravic, ki
jih je po novem ZDR možno urejati samo dvostransko
s kolektivnimi pogodbami, ne morejo več urejati
enostransko s splošnimi akti. Od dneva uveljavitve
novega ZDR je minilo več kot dovolj časa in tako
delodajalci kot sindikati morajo biti pripravljeni na izvedbo
nove zakonodaje tudi na podjetniškem nivoju. Glede
na to, da delodajalci ne kažejo prevelikega interesa,
da bi se stvari spremenile, bodo ključno nalogo pri tem
morali odigrati sindikati podjetij. Aktivnosti v zvezi s tem
pri posameznih delodajalcih že tečejo. Ponekod so že
sprožena pogajanja o podjetniški kolektivni pogodbi
( Cetis, Cestno podjetje Celje, Komunalno podjetje
Ljubljana), nekje so v pripravi predlogi pogodb.
Pogajanja na podjetniškem nivoju so izjemnega
pomena. So priložnost, da se pravice, določene s
kolektivno pogodbo dejavnosti, uredijo podrobneje in
predvsem ugodneje.
V naslednjem Obveščevalcu bomo na kratko predstavili
značilnosti podjetniške kolektivne pogodbe, na eni od
naslednjih sej Predsedstva KSS Pergam pa strategijo
pogajanj na podjetniškem nivoju.

V PAK4 SO IZVOLILI NOV SINDIKAT
Na zboru članstva so 2. oktobra 2007 člani sindikata
PERGAM v združenem podjetju PAK4, ki mu je
priključena tudi TIKA, zahtevali volitve novega vodstva
sindikata, ker z delovanjem tako glede informiranosti
kot organizacije sindikata niso bili zadovoljni. Sprejeli
so odločitve o evidentiranju svojih sindikalnih
zaupnikov in predsedniku, določili kandidacijsko in
volilno komisijo ter 14. novembra 2007 izvedli volitve.
Udeležba na volitvah je bila dobra, saj je od 100 članov
sindikata volilo 77 članov. Z veliko večino glasov je
bil za predsednika izvoljen dosedanji podpredsednik
BOJAN KUZMIČ, sindikalni zaupniki pa : DANILO
BRANDA, ROSITA CENTRIH, ERIK KOS, IVI
POCHIECHA in MIHA ZUPANČIČ.
Ob tej priliki se zahvaljujemo tudi JOŽETU CIZERLE,
ki je vodil sindikat v TIKI in začasno tudi sindikat v
združenem podjetju PAK4, za njegov prispevek k
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sindikalnemu delu.
Novoizvoljenemu vodstvu sindikata PAK4 iskreno
čestitamo, obenem pa mu želimo uspešno delo v
sindikalnem poslanstvu, ki ga v PAK4 ne bo zmanjkalo,
zagotovo pa se bo – tudi s pomočjo KSS PERGAM
–uspešno urejalo.

Novoizvoljeni
predsednik
sindikata PAK4
Bojan Kuzmič
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PRENOVLJEN TUDI SINDIKAT DELO TISKARNA
Vodstvo sindikata si izvolijo člani sami, in, v kolikor z njim
niso zadovoljni, imajo vso pravico, da ga zamenjajo.
Tudi v sindikatu PERGAM v DELU TISKARNA so člani
že nekaj časa zahtevali zamenjavo svojega vodstva,
predvsem predsednika. Že poleti, 11. julija 2007, so
izvedli volitve in izvolili 9 članski izvršni odbor sindikata,
na ustanovni seji pa so novo izvoljeni člani izmed sebe
izvolili za predsednika BOJANA BERGANTA, ki je pred
časom že vrsto let predsedoval sindikatu v tej družbi

in užival kot kaže med članstvom zaupanje. Drugi
izvoljeni člani izvršnega odbora so : ALBIN MAROLT,
VESNA HABJAN, MARINKO KONDIĆ, ROMAN
KUŠAR, SUJFULAH LJUBIJANKIĆ, LOJZE PLEŠ,
VERONIKA VELKAVRH in HASENA VEZIROVIĆ.
Vsem naše iskrene čestitke in veliko uspehov pri
skupnih naporih za boljše materialne in socialne
pogoje zaposlenih v tej tiskarni !

PRAVNI KOTIČEK
Piše: Jaka Počivavšek

POGAJANJA ZA KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI V
JAVNEM SEKTORJU
V mesecu oktobru se je po več mesečni prekinitvi
začelo nadaljevanje pogajanj za uveljavitev novega
plačnega sistema; tokrat so se poganjanja po parafi
Kolektivne pogodbe za javni sektor preselila na nivo
dejavnosti. KSS PERGAM v tem postopku sodeluje
pri treh kolektivnih pogodbah. Ena teh je Kolektivna
pogodba za dejavnost socialne varnosti, ki bo
obsegala Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in
je nova kolektivna pogodba dejavnosti, kajti na tem
področju so imeli zavodi doslej le svoje kolektivne
pogodbe na ravni zavodov.
Druga kolektivna pogodba je Kolektivna pogodba
za zaposlene v zdravstveni negi, ki se vsebinsko
deloma pokriva s Kolektivno pogodbo za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva. Gre za kolektivni
pogodbi, ki bosta pokrivali zaposlene v dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva in gre za zelo obširno
pogajalsko materijo.
Medtem ko pogajanja za Kolektivno pogodbo za
dejavnost socialne varnosti potekajo relativno hitro
in je odprtih le še nekaj vprašanj, ki niso rešena na
nivoju celotnega javnega sektorja (n.pr. pogajanja za
plačno skupino J, kjer naj bi bila delovna mesta, ki so
skupna za celotni javni sektor, vprašanje vodstvenih
delovnih mest), potekajo pogajanja na področju
zdravstva in socialnega varstva veliko počasneje.
Medtem, ko sta nabora delovnih mest, ki jih morajo
vsebovati kolektivne pogodbe za področji zdravstvene
nege in socialne varnosti pretežno ali skoraj v celoti
usklajena, je zmeda v zvezi s tem toliko večja za ostali
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del zdravstvene dejavnosti.
Vladni predlog smo kljub zagotovilu, da ga bomo
prejeli že konec avgusta, prejeli šele konec meseca
septembra. Že na prvi pogled je bilo očitno, da
predlog ni konsistenten, da je pomanjkljiv, da vsebuje
napake in da bo potreben še precejšnjih dopolnil. To
se je izkazalo tudi tekom pogajanj, ko je vladna stran
popravljala svoj lastni predlog, sindikalno stran prosila
za obrazložitev njenih lastnih predlogov in podobno.
Sindikati smo na podlagi informacij, ki smo jih pridobili
iz različnih virov, pripravili svoj predlog, ki je bil po
našem mnenju precej bolj dodelan kot vladni, a ga je
vladna stran v veliki meri brez posebnih argumentov
zavrnila. Izjemne težave se pojavljajo tudi zaradi
izrazito pomanjkljive vizije ureditve s strani Ministrstva
za zdravje, ki za zdravnike in zobozdravnike zatrjuje,
da sploh še nima koncepta, katera bi bila delovna
mesta in kako bi bila vrednotena, na drugi strani je
že usklajen nabor delovnih mest za zaposlene v
zdravstveni negi, na katerega se smiselno nanašajo
tudi predlogi nekaterih drugih področij zdravstvene
dejavnosti, pa jih je ministrstvo v pogajanjih zavrnilo.
Kar nekaj težav imamo zlasti v KSS PERGAM tudi z
ostalimi sindikati, ki se pogajajo za Kolektivno pogodbo
za zaposlene v zdravstveni negi in v Kolektivni pogodbi
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Ponekod
so namreč naši pogledi na novo ureditev drugačni,
zlasti tam, kjer menimo, da so določena nesorazmerja
obstajala tudi znotraj same dejavnosti zdravstva in
da so bila določena področja doslej zapostavljena.
Zato moramo nemalokrat svoja stališča braniti celo
pred drugimi sindikati, čeprav bi argumente za to prej
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pričakovali z vladne strani.
Težav je torej že v samem začetku pogajanj precej in
precej se bomo morali potruditi, da bomo pogajanja
čim prej pripeljali do konca. V pogajanjih pa bo
očitno prepotrebno v določenih primerih tudi sklepati
kompromise s ciljem, čim prej zapreti pogajanja,
pripeljati le-ta do konca, da odpravimo vsaj nekaj tistih
nesorazmerij, ki obstajajo že tako dolgo časa.
Iz tega razloga je tudi PERGAM kot član pogajalske
skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja
zavrnil predloge vlade, ki spreminjajo nekatera

izhodišča plačnega sistema, ki so veljala ob parafi
KPJS, prav tako pa se trudimo čim prej in čim bolj
kvalitetno uskladiti tudi še nekatere uredbe, ki so
potrebne za vstop v nov plačni sistem.
Kljub temu, da se zdi, da vlada pri pogajanjih
zavlačuje in da se nekaterim povsem utemeljenim,
argumentiranim in celo nujnim predlogom sindikalne
strani ni pripravljena približati, si z vsemi močmi
prizadevamo, da bi nov plačni sistem čim prej zaživel
in da bi naši člani čim prej dobili vsaj del tistega, kar
jim pripada.

MEDNARODNI KOTIČEK
Piše: Nina Mežan

UNI – GRAFIKA EVROPE PODPRL SLOVENSKE DELAVSKE
DEMONSTRACIJE
KSS PERGAM
DOM GRAFIKA
Trg OF 14
1000 Ljubljana
SI-Slovenija

Graphical

Ciper, 15. november 2007

Spoštovane kolegice in kolegi,
V imenu predstavnikov 28-ih sindikalnih organizacij iz Belgije, Hrvaške, Cipra, Danske, Nemčije, Finske,
Francije, Gruzije, Madžarske, Islandije, Italije, Latvije, Norveške, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovaške,
Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije; ki so se zbrali na KONFERENCI O KOLEKTIVNIH POGAJANJIH
MEDNARODNE MREŽE SINDIKATOV ZA GRAFIČNO DEJAVNOST V EVROPI, ki je potekala 15. in 16.
novembra 2007 v Larnaki na Cipru; izražam popolno solidarnost in podporo PERGAMU in vsem slovenskim
delavcem v njihovi borbi za višje plače.
Upamo, da bodo MNOŽIČNE DELAVSKE DEMONSTRACIJE 17. novembra 2007 v Ljubljani uspešne ter da
bodo zveze in konfederacije sindikatov Slovenije dosegle uresničitev svojih upravičenih zahtev za dodaten dvig
plač vsem zaposlenim na kolektivnih pogodbah.
Skupaj, solidarni, močnejši !
Simon Dubbins l.r.
Predsednik
UNI – Grafika Evrope

Nicola Konstantinou l.r.
Sekretar
UNI – Grafika Evrope

Prav tako je UNI – GRAFIKA EVROPE podprl tudi prizadevanja KSS PERGAM in Sindikata papirne dejavnosti
Slovenije za povečanje plač v papirni dejavnosti in s tem najavo splošne stavke slovenskih papirničarjev.
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PROJEKT »MLADIM MATERAM/
DRUŽINAM PRIJAZNO
ZAPOSLOVANJE« ZAKLJUČEN;
CERTIFICIRANJE SE NADALJUJE
V prejšnjih številkah PERGAMOVEGAOBVEŠČEVALCA
smo vas sproti seznanjali s potekom projekta »Mladim
materam/družinam prijazno zaposlovanje«, v
katerem je kot enakopraven partner sodeloval tudi
sindikat PERGAM. Z 28. oktobrom 2007 pa je razvojno
partnerstvo uradno prenehalo delovati. Verjamemo, da
je bilo uspešno in da je v naš prostor prineslo kar nekaj
novosti glede usklajevanja poklicnega in družinskega
življenja ter zmanjševanja diskriminacije pri zaposlovanju
žensk in predvsem (potencialnih) mater.
Evropska unija je za iskanje skupnih rešitev za posebne
probleme, ki zadevajo celotno Unijo, ustvarila tako
imenovane pobude skupnosti. Ena izmed štirih takšnih
pobud, ki se financirajo iz različnih strukturnih skladov,
je Pobuda skupnosti EQUAL. Pobuda EQUAL je del
strategije Evropske unije za zagotavljanje boljših delovnih
mest in boljše dostopnosti do trga dela. Prek partnerskega
sodelovanja išče nove načine boja proti diskriminaciji in
neenakosti na trgu dela, tako pri zaposlenih, kot pri tistih,
ki iščejo delo. Z mednarodnim sodelovanjem se ideje in
inovacije razširjajo kot dobre prakse v celotnem prostoru
Evropske unije.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je cilje,
ukrepe in aktivnosti, ki so v skladu z Evropsko strategijo
zaposlovanja, določilo na podlagi analize stanja na
trgu dela v Sloveniji, analize vzrokov diskriminacije in
neenakosti na trgu dela ter na podlagi obstoječih politik
in posvetovanj. Ministrstvo predstavlja organ upravljanja,
ki spremlja dvajset projektov v okviru Pobude skupnosti
EQUAL in njihovo izvajanje. Glede na višino finančnih
sredstev, ki jih je Slovenija prejela s strani EU, se je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odločilo,
da program EQUAL omeji na štiri od devetih ukrepov, ki
jih je predlagala Evropska komisija.
Med izbranimi ukrepi so bili:
- Ukrep 1:
omogočanje lažjega dostopa do trga dela in vrnitve
nanj za tiste, ki imajo težave pri vključevanju ali
vnovičnem vključevanju na trg dela, ki mora biti odprt
za vse (ZAPOSLJIVOST)
- Ukrep 5:
pospeševanje vseživljenjskega učenja in vštetih
delovnih praks, ki spodbujajo, da na trg dela
pridejo in na njem ostanejo tisti, ki trpijo zaradi
diskriminacije in neenakosti v povezavi s trgom dela
(PRILAGODLJIVOST)
- Ukrep 8:
zmanjšanje razlik med spoloma in podpiranje
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enakopravnosti na delovnem mestu (ENAKE
MOŽNOSTI)
- Ukrep 9:
podpora socialnemu in poklicnemu vključevanju
prosilcev za azil (ISKALCI AZILA).
V okviru Pobude EQUAL je v programskem obdobju
2004-2006 v Republiki Sloveniji uspešno delovalo
dvajset projektov oziroma razvojnih partnerstev:
Ukrep 1 – zaposljivost: • Romski zaposlitveni center;
• Partnerstvo za enakost; • K.U.P.O.L.A; • Romski
izobraževalno-informativni center; • Enakovreden študij;
• UFO; • IN-VALID-IN; • (Re)integracija žrtev trgovine z
ljudmi; • SpinUP; • Dnevni center MOST; • M-LAB
Ukrep 5 – prilagodljivost: • Znanje je moč – Vseživljenjsko
učenje za vse (osveščanje in informiranje); • RP FENIKS;
• SINTEZA; • S coachingom do varne starosti
Ukrep 8 – enake možnosti: • Mladim materam/družinam
prijazno zaposlovanje; • Z odličnostjo do enakopravnosti
med spoloma; • EQUAL VESNA; • Razvoj sistema
pomoči na domu – SIPA
Ukrep 9 – iskalci azila: • PROGRES
Ob zaključku programa Pobude skupnosti EQUAL je 23.
oktobra 2007 potekala zaključna konferenca, na kateri
so predstavniki vseh dvajsetih razvojnih partnerstev
predstavili rezultate posameznih projektov. Program
Pobude EQUAL je bil za vse nas lepa priložnost
za razvijanje, spoznavanje in izmenjavo novih idej.
Doseženi rezultati dokazujejo, da so bili v duhu razvojnih
partnerstev doseženi marsikateri inovativni dosežki, ki
bodo v bodoče krojili boljše in enakopravnejše možnosti
na trgu delovne sile. Želimo si, da bi doseženi rezultati v
prihodnje samostojno zaživeli v praksi, z namenom, da
bi se dosegla blaginja vseh prebivalcev Slovenije in se
tako spodbujala vrednost človeških virov.
Projekti so bili delno sofinancirani iz sredstev Evropskega
socialnega sklada, deloma pa s strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve.
Rezultate razvojnega partnerstva »Mladim materam/
družinam prijazno zaposlovanje« je na zaključni
konferenci predstavila dr. Nada Stropnik, vodja projekta.
Izhajajoč iz ugotovitve, da so starši majhnih otrok (zlasti
ženske) diskriminirani na trgu dela zaradi specifične
potrebe po usklajevanju poklicnih in družinskih
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obveznosti, je bil namen našega projekta ugotoviti,
kakšna je situacija v Sloveniji in poskusiti vplivati na
delodajalce in na širšo javnost. V tem kontekstu je bil
poudarek na zmanjševanju prikrite diskriminacije pri
zaposlovanju mladih žensk (potencialnih mater) zaradi
materinstva.
V svojem programskem obdobju smo s partnerskim
sodelovanjem dosegli naslednje rezultate:
- anketa o usklajevanju dela in starševstva/zasebnega
življenja mladih v Sloveniji;
- študije primerov podjetij oz. organizacij v Sloveniji z
vidika usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti
zaposlenih;
- raziskava o ekonomskih vidikih družini prijazne
politike;
- podeljeni certifikati »Družini prijazno podjetje« 32
podjetjem oz. organizacijam s skupno več kot 20.000
zaposlenimi in medijska kampanja v zvezi s tem;
- mednarodna konferenca o družbeni odgovornosti
podjetij;
- mednarodna
konferenca
transnacionalnega
partnerstva »Usklajevanje in odgovornost«;
- predavanja in delavnice za ciljne skupine;
- predstavitve tematike in rezultatov razvojnega
partnerstva na javnih dogodkih;
- članki in intervjuji v javnih medijih.
Pohvalimo se lahko z naslednjimi razvitimi
produkti:
- certifikat »Družini prijazno podjetje«;
- televizijski spot, ki osvešča delodajalce o njihovi
družbeni odgovornosti do zaposlenih staršev;

Posebna gosta na zaključni konferenci sta bila med drugimi
g. Robert Drobnič, generalni direktor Direktorata za trg dela in
zaposlovanje MDDSZ ter g. Walter Faber, vodja enote EQUAL,
Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake
možnosti Evropske komisije
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knjiga z rezultati sociološke in ekonomske
raziskave;
informativna zloženka za delojemalce »Družini
prijazno podjetje – Družinsko in poklicno življenje z
roko v roki«;
informativna zloženka za delodajalce »Družini
prijazno podjetje – Družinsko in poklicno življenje z
roko v roki«;
CD ROM z gradivom o enakih možnostih spolov s
poudarkom na usklajevanju poklicnih in družinskih
obveznosti.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
je neformalno zagotovilo, da si bo prizadevalo za
nadaljevanje podeljevanja certifikata »Družini
prijazno podjetje«. Razvojno partnerstvo ocenjuje,
da bodo kontinuiteta, kvalitetno izvajanje in evalvacija
postopka certificiranja pomembno prispevali k
uresničevanju potrebnih sprememb na področju
usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti. Naš
glavni produkt certifikat »Družini prijazno podjetje« bo
torej obstajal tudi v prihodnje. Skrb zanj je z oktobrom
2007 prevzel Zavod Ekvilib v sodelovanju z MDDSZ ter
vsemi zainteresiranimi partnerji, ki so pri njem sodelovali
do sedaj. V nadaljnjem razvoju projekta bom še naprej
sodelovala tudi Nina Mežan kot predstavnica sindikata
PERGAM. Zanimanje za pridobitev certifikata »Družini
prijazno podjetje« je izrazilo že več kot 70 podjetij
oziroma organizacij.
Več o projektu najdete na spletni strani
www.equal-mladematere.si.

Na zaključni konferenci je rezultate našega
projekta predstavila dr. Nada Stropnik
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USPEŠEN MEDNARODNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR GRAFIKOV
NA BLEDU
Prepričana sem, da ste, ne samo grafiki, ampak tudi
vsi ostali Pergamovci, seznanjeni s članstvom KSS
PERGAM v Mednarodno mrežo sindikatov UNI–
Grafikov Evrope. Dovolite mi, da na kratko razložim,
kaj to članstvo za nas pravzaprav pomeni.
Union Network International (UNI) je mednarodna
sindikalna mreža, ki zastopa 15 milijonov članov iz 900
nacionalnih sindikalnih zvez in konfederacij po celem
svetu. Predstavnikom delavcev pomaga pri sindikalnem
organiziranju, budno spremlja oblikovanje in sprejemanje
kolektivnih pogodb, po potrebi izvaja pritiske na
delodajalce, nudi solidarnost in podporo, organizira in
financira izobraževalne seminarje, ipd.
Glede na regije je razdeljena na štiri centrale, in sicer •
UNI za države iz Afrike; • Amerike; • Azije & Pacifika; •
ter Evrope.
UNI predstavlja sindikate različnih sektorjev oziroma
dejavnosti, kot so: trgovina; električna energija;
finance; igre na srečo; grafična dejavnost; frizerstvo in
kozmetična nega; industrijski sektor; poslovne storitve;
informacijska in komunikacijska tehnologija; mediji;
razvedrilo in umetnost; poštna dejavnost in logistika;
storitve upravljanja z nepremičninami; čiščenje in
varovanje; socialno zavarovanje; zasebno zdravstveno
varstvo; telekomunikacije; turizem; dejavnost agencij
za začasno delo.
V okviru UNI so posebej aktivne tudi tri specifične
skupine: • UNI za strokovno in vodstveno osebje; • UNI
za ženske; • in UNI za mlade.
KSS PERGAM je glede na dejavnosti, ki jih pokriva,
članica UNI–Europa Graphical (UNI-EG), torej
Mednarodne mreže sindikatov grafične dejavnosti iz
Evrope.
UNI-EG je zelo aktivna na področjih, ki zadevajo
kolektivna pogajanja; multinacionalna podjetja in
evropske svete delavcev; poklicno usposabljanje;
socialni dialog; ter varnost in zdravje pri delu – kar
so tudi prioritetne naloge v njenem programu dela.
Za omenjena področja UNI-EG redno organizira
izobraževalne seminarje za svoje članice in konference,
na katerih članice sprejemajo različne smernice in
izmenjujejo koristne informacije.
Tudi UNI–Europa Graphical (UNI-EG) je zaradi
boljšega delovanja in lažjega koordiniranja razdeljena
na posamezne regije: • srednje in vzhodno-evropske
države; • sredozemske države; • baltske države; • in
nordijske države.
Slovenija je uvrščena v skupino srednje in vzhodnoevropskih držav, za katero je bil letos organiziran
izobraževalni seminar pri nas na Bledu.
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grafične dejavnosti srednje in vzhodne Evrope je
potekal 10., 11. in 12. oktobra 2007 na Bledu, ki je eden
od biserov Slovenije. Rdeča nit tokratnega seminarja je
bila organizacija in krepitev sindikatov v multinacionalnih
grafičnih družbah. Omenjena tema je zelo aktualna
tudi za nas, čeprav se v Sloveniji v grafični dejavnosti
zaenkrat še ne srečujemo z multinacionalkami, saj so
grafične družbe v glavnem v lasti domačega kapitala. To
pa v času globalizacije seveda ne pomeni, da morda jutri
ne bo drugače, zato je tudi za nas tema interesantna in
kar lepo število naših delegatov – sindikalnih zaupnikov
iz grafičnih firm – je bilo zastopanih na tem seminarju.
Poleg 8-članske delegacije iz Slovenije; ki smo jo
sestavljali Metod Jerman, Lojze Adamlje, Zdravko
Grahut, Jože Jelovčan, Marko Podjed, Marjan Brinc,
Srečko Hižak in Nina Mežan; se je seminarja udeležilo
tudi 6 članov iz Madžarske, 6 članov iz Poljske, 6 članov
iz Slovaške ter nam že dobro poznani predavatelji iz
Nemčije, Švice, Belgije in Velike Britanije. Prvič sem na
mednarodnem seminarju kot predavateljica sodelovala
tudi Nina Mežan.
Ob otvoritvi seminarja je v imenu Sindikata grafične
dejavnosti Slovenije, ki je vključen v KSS PERGAM,
vsem prisotnim zaželel prisrčno dobrodošlico
predsednik grafikov Metod Jerman, ki se je v svojem
pozdravnem govoru sprehodil skozi trenutne aktualne
naloge Sindikata grafikov Slovenije ter udeležence
informiral o letošnjih glavnih dogodkih, ki so se odvijali
v okviru grafične dejavnosti in tudi glede slovenskih
sindikatov nasploh.
Prvi večer je slovenska delegacija kot gostiteljica vse
udeležence v režiji PERGAMA povabila na družabno
srečanje v znano pristno slovensko gostišče »Pri
Jožovcu«, ki je dom znanih slovenskih muzikantov
Avsenikov. Tam sta se skoraj 40 nasmejanim obrazom
povabljenih pridružila tudi predsednik Pergama Dušan
Rebolj in generalna sekretarka Vida Fras.
Tako kot na prejšnjih tovrstnih seminarjih, so tudi
na tem udeleženci aktivno sodelovali. Med drugim
so delovne skupine iz posameznih držav opravile
simulacijo; kako bi pred potencialnimi člani oz. ciljno
publiko – ki so jo predhodno določili na podlagi
izdelave načrta delovnih mest in njegove analize
– konkretno predstavili svoj sindikat in prednosti
članstva. Kot rezultat dvodnevnega izobraževanja
so morale skupine iz vseh štirih držav pripraviti
akcijski načrt sindikalnega organiziranja v izbrani
multinacionalki. Spodaj vam prilagam akcijski načrt
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pridobivanja članstva za primer KRATER, ki so ga
pripravili člani slovenske delovne skupine, z vodjo
Lojzetom Adamljetom na čelu. Pripravljene akcijske

načrte bodo predstavniki UNI-EG spremljali in na
naslednjem seminarju njihovo implementacijo tudi
ocenili.
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Z leve: predsednik UNI-EG Simon Dubbins, predsednik
Sindikata grafikov Slovenije Metod Jerman, predstavnica KSS
PERGAM za mednarodno sodelovanje Nina Meža

Člani delovne skupine iz Slovenije, katere vodja je bil
Lojze Adamlje

Družabni večer v gostišču Avsenik - »Pri Jožovcu«
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VI SPRAŠUJETE,
MI ODGOVARJAMO
Odgovarja pravna služba
KSS PERGAM
Vprašanje:
Na službo pravne pomoči KSS Pergam se je osebno obrnilo nekaj delavcev, zaposlenih v papirni dejavnosti.
Navajali so, da bi po razporedu delovnega časa morali na praznik 31. 10. 2007 in 1. 11. 2007 delati. Nekaj
dni pred prazniki pa jih je delodajalec obvestil, da bodo stroji, na katerih opravljajo delo za praznike, stali(ker
ni dovolj naročil), kar pomeni, da 31. 10 in 1. 11. 2007 ne bodo delali. Na vprašanje delavcev, ali bodo za
čas odsotnosti z dela ob praznikih upravičeni do nadomestila plače, jim je delodajalec pojasnil, da ne. Pravna
podlaga za njihovo odsotnost naj ne bi bila praznika Republike Slovenije, ki sta za večino delavcev dela prosta
dneva, temveč začasna prerazporeditev delovnega časa po 147. členu ZDR. Na vprašanje kaj to pomeni, je
bilo delavcem pojasnjeno, da bodo ure odsotnosti z dela na dan 31. 10. in 1. 11. morali oddelati. Delavci so bili
prepričani, da se jim godi krivica, saj ni možno, da bo večina delavcev delodajalca na praznik doma in bodo za
odsotnost prejeli nadomestilo plače, njim pa bo delodajalec celo »pisal« minus ure.

Odgovor:
41. člen zakona o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec delavcu zagotavljati delo, za katerega sta
se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi in mu zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da
lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti . Ker v konkretnem primeru delodajalec delavcem ni zagotovil dela
(pomanjkanje naročil), je jasno, da so razlogi, zaradi katerih delavci na dan 31. 10 2007 in 1. 11. 2007 ne bodo
delali, razlogi na strani delodajalca. 137. člen ZDR določa, da imajo v primerih, ko delavci ne delajo iz razlogov
na strani delodajalca, za čas odsotnosti pravico do nadomestila plače v višini njihove povprečne mesečne
plače iz zadnjih treh mesecev.
V konkretnem primeru bi sicer delodajalec lahko uporabil tudi institut začasne prerazporeditve delovnega časa,
vendar pa bi bila taka odločitev v luči pravičnosti in enakopravnosti delavcev sporna (delavci že drugi odstavek
168. člena ZDR čutijo kot skrajno krivičnega). Kot taka bi prav gotovo negativno vplivala na delovno moralo in
medsebojne odnose v podjetju. Pameten delodajalec se te možnosti ne bo poslužil!
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