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Drage članice in člani KSS PERGAM!

Obveščevalec, ki je pred vami, je jubilejen . Ne 
zaradi Obveščevalca samega, temveč zato, 
ker je njegov dobršen del posvečen častitljivi 
150 letnici delavskega organiziranja grafikov, 
ki so leta 1868 ustanovili izobraževalno dru-
štvo za tiskarje, iz katerega izvira tudi Sin-
dikat grafične dejavnosti Slovenije . Slednji 
je bil leta 1991 soustanovitelj Konfederacije 
sindikatov Slovenije Pergam, kjer nadaljuje 
150-letno tradicijo svojega sindikalnega delo-
vanja, na kar smo izjemno ponosni .

Omenjen jubilej bomo slavnostno obha-
jali ob generalni skupščini KSS PERGAM, 
ki bo potekala naslednje leto, v tokratnem 
Obveščevalcu pa objavljamo dva prispev-
ka – enega zazrtega v preteklost, brez po-
znavanja katere ne moremo razumeti naše 
sedanjosti in prihodnosti, v katero je zazrt 
prispevek predsednika Sindikata grafične 
dejavnosti Slovenije .

In predstavljena zgodovina delavskega or-
ganiziranja grafikov je lahko šolski zgled, 
ki potrjuje uspešnost in moč dobro orga-
niziranega delavskega kolektiva . Če citiram 
prof . dr . Miroslava Stiplovška: »Za uspehe 
društva pa je bilo najbolj pomembno, da 
so bili tedaj vsi tiskarski delavci organizira-
ni, strokovne organizacije drugih panog pa 
so zlasti zaradi premajhne osveščenosti in 
strankarske razcepljenosti uspele zajeti le 

del zaposlenih.«. Navedeno seveda velja 
povsem enako še danes, po 150 letih . Moč 
sindikata, ki združuje velik delež zaposlenih 
in jih uspe poenotiti v njihovih zahtevah ter 
načinu, kako doseči izpolnitev teh zahtev, 
je izjemna, utemeljena v legitimnosti član-
stva, ki stoji za sindikatom .

Zavedanje o pomembnosti organiziranja 
delavstva in položaja ter vloge sindikata da-
nes je odločilno tudi pri izzivih, ki so pred 
sindikati v zvezi ukrepi, predvidenimi v ko-
alicijski pogodbi Vlade v novem mandatu, 
pri kolektivnem dogovarjanju na vseh rav-
neh in nenazadnje pri spremembah, ki se 
odvijajo v naši družbi kot posledica tehno-
loškega razvoja v najširšem smislu . O vsem 
tem in tudi o drugem aktualnem dogajanju 
v KSS PERGAM si lahko preberete v pričujo-
či številki Obveščevalca . 

Želim vam prijetno branje in veliko uspeha 
pri sindikalnem delu, vsem skupaj, pred-
vsem pa našim članom Sindikata grafične 
dejavnosti Slovenije pa še enkrat čestitke 
ob 150 letnici sindikalnega delovanja na 
slovenskem!

Jakob Počivavšek,
Predsednik KSS Pergam 

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOČNEJŠI

U V O D N I K  _

Številčna udeležba na Pergamovem dvodnev-
nem izobraževalnem seminarju v Termah Oli-
mia,  marec 2018  (Foto: arhiv KSS Pergam) 
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PERGAMOV TRADICIONALNI 
DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI 
SEMINAR 

Nina Mežan, univ .dipl .org . 
svetovalka za medn . dejavnost / vodja 
projektov KSS Pergam 

V četrtek, 29 . marca in petek, 30 . marca 2018 
je bil v Kongresnem centru TERME OLIMIA 
v Podčetrtku izveden prvi dvodnevni izobra-
ževalni seminar za sindikalne zaupnike KSS 
PERGAM v okviru Projekta »Boljša uspo-
sobljenost socialnih partnerjev za boljši 
socialni dialog« .  Seminar je bil namenjen 
predvsem predstavnikom sindikatov v KSS 
Pergam in prav tako predstavnikom par-
tnerjev v projektu .  

Pergamovega izobraževalnega seminarja 
se je udeležilo rekordnih 132 udeležencev iz 
vse Slovenije, in sicer iz 34 različnih sindi-
katov . Konkretneje so bili prisotni sindikalni 
zaupniki iz 20-ih sindikatov privatnega sek-
torja ter iz 14-ih različnih sindikatov javnega 
sektorja, ki so organizirani v Konfederacijo 
Pergam .  Vsebina izobraževalnega seminar-
ja je pokrivala pester nabor tem z različnih 
področij, ki so nam jih na svojevrsten način 
predstavili strokovnjaki, funkcionarji, pred-
stavniki iz delodajalskih in delojemalskih 
organizacij ter zasebnih strokovnih podjetij . 

Dogodek je že tradicionalno otvoril Jakob 
Počivavšek, predsednik KSS Pergam, ki 
je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil 
aktualno problematiko socialnega dialoga 
na nacionalni ravni, nedavni odstop pred-
sednika vlade Mira Cerarja, pričakovanja 
glede sestave nove vlade v luči prihajajočih 
državnozborskih volitev ter podal stališča 
predsedstva Pergama v zvezi s predlogom 
nove zdravstvene reforme in glede osnutka 
Nacionalnega reformnega programa 2018 . 
Uvodni nagovor je sklenil z informacijo o 
pogajanjih za javni sektor in kolektivnih po-
gajanjih na branžnem nivoju . 

Prvi dan seminarja smo na program uvrstili 
predavanje na temo izgorelosti na delov-
nem mestu, kar nam je na zanimiv način v 
svoji predstavitvi z naslovom »Gorim, da 
ne izgorim« podala dr.med. Melita Pretnar 
Silvester, specialistka psihiatrije, ki je kot 

psihoterapevtka zaposlena v Psihiatrični 
bolnišnici Begunje, obenem pa vodi tudi te-
rapevtski center Zaupam .Si . 

V nadaljevanju je generalna direktorica Go-
spodarske zbornice Slovenije mag. Sonja 
Šmuc predstavila vizijo programa »Razvoj-
no partnerstvo za tri generacije 2018-2025« 
s stališča delodajalcev . 

Dr. Melita Pretnar Silvester je na seminarju 
v Podčetrtku predavala o preprečevanju stresa 
in izgorelosti,  marec 2018  (Foto: arhiv KSS 
Pergam) 

Mag. Roman Završek ter dr. Tomaž Savec, 
oba odvetnika v Odvetniški pisarni Završek, 
sta udeležencem s svojo predstavitvijo prib-
ližala vsebino in uporabo ter novosti, ki jih 
prinaša Zakon o kolektivnih tožbah, pred-
vsem na področju delovnega prava, s po-
udarkom na razlikah glede na trenutno ve-
ljavno postopkovno ureditvijo . Predstavitev 

_  D O G O D K I
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sta obogatila s pregledom pomembnejše 
sodne prakse, zlasti v luči priprave na sod-
ni postopek, kaj je pomembno storiti pred 
morebitno vložitvijo tožbe, kaj je ključno pri 
zbiranju dokazov in podobno .  Odvetniška 
pisarna Završek v delovno-pravnih sporih 
na sodišču zastopa tudi člane KSS Pergam . 
Prav je, da na tej točki omenim, da je od-
vetnik Savec uspešno zastopal VSS-SUM 
proti vodstvu Univerze v Mariboru v zadevi 
poplačila neplačanih vertikalnih napredo-
vanj za nazaj . 

Ob koncu prvega dne je skladno s progra-
mom sledila še predstavitev Projekta in 
projektnih aktivnosti . Nina Mežan, vod-
ja projekta KSS Pergam, sem na splošno 
predstavila ključne cilje in namen projekta, 

njegove aktivnosti, časovno obdobje izva-
janja ter finančno podporo izvajanja pro-
jekta . Peter Virant, strokovni sodelavec na 

projektu, pa je podrobneje predstavil rezul-
tate izvedene raziskave z naslovom »Ugo-
tavljanje potreb po usposabljanju sindikalnih 
zaupnikov za učinkovito vodenje socialnega 
dialoga«, predvideno izobraževanje preko 
E-učilnice in Sistemski modulski študij, ki 
se bo izvajal v okviru projekta, ter prisotne 
zainteresirane sindikalne zaupnike povabil 
k sodelovanju in prijavi v omenjeni modul-
ski študij . 

Na programu drugega dne smo predvideli 
dve tematiki, s katerima se sindikalni pred-
stavniki srečujejo ves čas svojega dela . Fi-
nančna oziroma davčna zakonodaja in raču-
novodska pravila se stalno spreminjajo . Pa 
čeprav je morda to področje za sindikaliste 
na prvi pogled drugotnega pomena, pa je 

Mag. Roman Završek in dr. Tomaž Savec sta 
udeležencem seminarja predstavila kolektivne 
tožbe v teoriji in praksi,  marec 2018  (Foto: 
arhiv KSS Pergam) 

Peter Virant je podrobneje predstavil nekate-
re ključne projektne aktivnosti,  marec 2018  
(Foto: arhiv KSS Pergam)  

Utrinek z dvodnevnega izobraževalnega semi-
narja KSS Pergam v Termah Olimia,  marec 
2018  (Foto: arhiv KSS Pergam) 

D O G O D K I  _
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vendarle neobhodno in nujno, da zastopnik 
sindikata obvlada tudi pravila finančnega 
poslovanja sindikata . Da bomo seznanjeni 
z veljavnimi pravili in zakonskimi osnova-
mi, nam je Majda Gominšek, finančna sve-
tovalka iz Svetovalne hiše Gominšek prip-
ravila predavanje o finančnem poslovanju 
sindikata s poudarkom na porabi sindikal-
ne članarine . Vsebina njene prezentacije je 
med drugim vključevala osnovne obvezno-
sti sindikata pri poslovanju, vodenju raču-
novodenja, katero dokumentacijo morajo 
voditi sindikati, kakšne obdaritve za člane 
ob koncu leta so dovoljene in podobne pri-
mere iz prakse . 

Doc. dr. Elizabeta Zirnstein, docentka za 
področje prava na Fakulteti za management 
Univerze na Primorskem, ki je hkrati tudi 
predsednica Sindikata Univerze na Primor-
skem, je drugi dan seminarja zaokrožila s 
predstavitvijo na temo sodelovanja delav-
cev pri upravljanju in razmerja med sindi-
katom in svetom delavcev . 

Poleg tega, da se vsako leto z izbiro vsebin 
in predavateljev trudimo ohranjati kvalite-
ten program, pa ima na Pergamovih semi-
narjih posebno mesto tudi že tradicionalni 
večerni del z družabnim srečanjem . Ta je 
med drugim namenjen spoznavanju udele-
žencev, navezovanju novih stikov, spodbu-
janju mreženja in medsebojni izmenjavi iz-
kušenj ter dobrih praks, kar je v današnjem 
času še kako dobrodošlo . Tokrat nam je ve-
čer popestril in nas zabaval ansambel Sku-
pina Energija . 

Veseli nas, da številčna udeležba na Perga-
movih izobraževalnih seminarjih kaže na 
resen odnos in interes ne le sindikalistov 
do izobraževanja, temveč tudi večine de-
lodajalcev do tega, da sindikalni zaupniki 
pridobijo nova znanja, ki jih potrebujejo pri 
njihovem sindikalnem delu, in veščine za 
učinkovitejše in bolj enakopravno sodelo-
vanje v socialnem dialogu na vseh ravneh . 
Želimo si, da bi bilo tako tudi v bodoče . 

Vsem udeležencem se zahvaljujem za tvor-
no sodelovanje in udeležbo ter vas ob tej 
priložnosti zopet vabim na prihajajoče to-
vrstne dogodke, ki jih bomo organizirali v 
okviru projekta . 

_  D O G O D K I

Vodja projekta Nina Mežan je udeležencem 
seminarja predstavila cilje in vsebino Pergamo-
vega projekta,  marec 2018  (Foto: arhiv KSS 
Pergam) 
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Udeleženci Pergamovega seminarja v Podčetrt-
ku,  marec 2018 (Foto: arhiv KSS Pergam) 
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PRIČAKOVANJA KSS PERGAM DO NOVE VLADE V 
LUČI KOALICIJSKE POGODBE IN ODGOVOROV 
POLITIČNIH STRANK NA VPRAŠANJA, KI SMO JIH 
NANJE NASLOVILI PRED VOLITVAMI

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

V KSS PERGAM smo skupaj z Zvezo svo-
bodnih sindikatov pred parlamentarnimi 
volitvami pripravili nabor vprašanj, ki smo 
jih v mesecu aprilu posredovali 20 politič-
nim strankam, ki so sodelovale na volitvah . 
Šlo je za celovit nabor vsebin, ki zaokrožajo 
temeljna področja delovanja sindikatov in 
naslavljajo izzive sedanjosti in prihodnosti, 
ki imajo oziroma bodo imeli močan vpliv 
tudi na delavce . Gre za vprašanja, ki so za 
odgovore terjala nekaj truda in premisleka . 
Odgovore strank, ki so nam posredovale 
odgovore (od strank vladajoče koalicije se 
nista odzvali stranki SMC in DeSUS), si 
lahko v celoti preberete na spletnih straneh 
KSS PERGAM, v nadaljevanju pa so neka-
teri vsebinski sklopi odgovorov, pomembni 
za delavce, izpostavljeni v luči kasneje skle-
njene koalicijske pogodbe in pričakovanj 
KSS PERGAM do nove Vlade .  

Pred volitvami so vse stranke (Levica po-
gojno-odvisno od vsebine), podprle skleni-
tev socialnega sporazuma, kar je pozitivno, 
prav tako so se stranke pozitivno opredelile 
do pomena krovne/splošne kolektivne po-
godbe za gospodarstvo . Dokaj pozitiven je 
tudi odziv na vprašanje spoštovanja skle-
pov Ekonomsko socialnega sveta, čeprav 
so nekatere stranke izrazile zadržke (Levica, 
ZL-DSD) oziroma izrazile potrebo po spre-
membi sistema usklajevanja stališč (Dobra 
država, LMŠ), Stranka Alenke Bratušek pa 
predlaga vključitev mladih v Ekonomsko 
socialni svet . Na drugi strani se nobena od 
strank ni opredelila do vprašanja o financi-
ranju socialnega dialoga in delovanja soci-
alnih partnerjev . Žal je koalicijska pogodba 
v zvezi s temi vsebinami zelo skopa . Ne 
omenja Ekonomsko socialnega sveta in so-
cialnega sporazuma, čeprav omenja odprt 
in konstruktiven dialog s civilno družbo, 
socialnimi partnerji in vsemi relevantnimi 
deležniki slovenske družbe . Usklajevanje 
s socialnimi partnerji koalicijska pogodba 

napoveduje pri pripravi sprememb delov-
nopravne zakonodaje in nadaljevanju poga-
janj v javnem sektorju za odpravo anoma-
lij, širok družben konsenz pa je omenjen 
pri ustanavljanju pokrajin ter spremembi 
pokojninskega (ne pa tudi zdravstvenega!) 
sistema . 

V KSS PERGAM vsekakor pričakujemo, da 
bo osrednje mesto socialnega dialoga Eko-
nomsko socialni svet, katerega uveljavljeno 
delovanje ESS naj se v času nove Vlade ne le 
ohrani, temveč izboljša z večjo vključenostjo 
socialnih partnerjev v pripravo predpisov in 
strateških ter drugih dokumentov . Prav tako 
pričakujemo, da bo standard usklajenosti 
ključnih vsebin s socialnimi partnerji so-
glasje, ki bi moralo biti doseženo zlasti gle-
de sprememb delovno pravne zakonodaje, 
zdravstva in pokojninskega zavarovanja ter 
plačnega sistema v javnem sektorju .

Pred volitvami je bilo med strankami izra-
ženo dokaj enotno stališče, da menijo, da 
je potrebna reforma Zakona o delovnih 
razmerjih, pri čemer je smer, v katero bi 
zakon spreminjali, zelo različna . Podobno 
velja za urejanje in omejevanje prekarnih 
oblik dela, za katere bolj ali manj vsi eno-
tno menijo, da bi jih bilo potrebno omeji-
ti, pristopi kako to storiti pa različni – od 
fleksibilnejše delovno pravne zakonodaje, 
do normativne prepovedi . Med strankami 
se kaže tudi izredno različno pojmovanje 
fleksibilnosti delovnega razmerja . Levica in 
ZL – DSD sta izrecno nasprotovali fleksibil-
nosti v delovnih razmerjih in jo pojmovali 
kot zmanjševanje delavskih pravic, SD jo 
je razumel kot koncept varne prožnosti, ki 
ob prenehanju delovnega razmerja delavcu 
zagotavlja pravno, ekonomsko in socialno 
varnost, SDS pa kot večjo možnost prila-
gajanja, ki ne gre nujno na rovaš delavskih 
pravic . V tem delu, torej reforme trga dela, 
ki je za delavce ključen, je bila v odgovorih 
dokaj konkretna Nova Slovenija, ki je svoje 
predloge v tem delu temeljila na predlogih 
Združenja delodajalcev Slovenije, od kate-
rih jih gre kar nekaj v smeri zniževanja pra-

_  V  S R E D I Š Č U
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vic zaposlenih . Zelo skromne odgovore za 
to področje je posredovala Lista Marjana 
Šarca, ki za to področje ni navajala praktič-
no nobenih vsebinskih ukrepov .

Bolj izčrpna v tem delu je koalicijska po-
godba, čeprav na kar nekaj točkah nevarno 
nejasna . Tako npr . napoveduje spremembe 
delovnopravne zakonodaje v smeri lažjega 
prilagajanja delodajalcev hitrim spremem-
bam v poslovnem okolju ob hkratni vzpo-
stavitvi mehanizmov ustrezne varnosti de-
lojemalcev s postopno izenačitvijo pravic 
vseh oblik dela v smeri varne prožnosti . 
Navedeno kaže na nadaljnje poskuse fle-
ksibilizacije delovnih razmerij, kar vsekakor 
ni smer, ki bi jo v KSS PERGAM podpirali . 
Še zlasti je problematičen koncept povezo-
vanja razreševanja problematike prekarnih 
oblik dela na način, da se fleksibilizira re-
dna delovna razmerja in zbližuje redna in 
prekarna delovna razmerja na način, da se 
znižuje raven pravic in socialna varnost re-
dno zaposlenih . Prav področju prekarnega 
dela je sicer v koalicijski pogodbi name-
njeno relativno veliko pozornosti, kar velja 
pozdraviti, saj ukrepanje na tem področju 
pričakujemo tudi sindikati . Tako je napo-
vedana priprava strategije boja proti pre-
karnosti, rešitev za zagotavljanje socialne 
in zdravstvene varnosti samozaposlenih 
oseb v primeru bolniškega dopusta v prvih 
30 dneh, odprava prekarnih oblik dela v jav-
nem sektorju kot zgled zasebnemu sektorju 
ter ponovna zaposlitev outsourcanih delav-
cev, prepoved veriženja pogodb, vključitev 
razmerja med ekonomsko odvisno osebo in 
naročnikom v definicijo delovnega razmerja  
ter povečanje nadzora s podvojitvijo števi-
la inšpektorjev za delo . Na drugi strani pa 
se napovedujejo spodbude za povezovanje 
različnih podjemov, med katerimi se ome-
nja tudi co-working, ki je nova oblika dela, 
katere potencial prinaša tehnološki razvoj, 
ima pa lahko tudi elemente prekarnosti, 
zato bo izjemnega pomena, kako konsis-
tentno se bo nova vlada dejansko lotila re-
ševanja problematike prekarnosti . 

Tudi sicer je v koalicijski pogodbi iz-
postavljena podpora in spodbude za teh-
nološki razvoj, kar je seveda pozitivno, tisto 
kar manjka pa je ocena učinkov na število 
delovnih mest in posledice za sisteme so-
cialnih zavarovanj, zato pričakujemo, da bo 
tudi to eden od elementov, ki bo predmet 
presoje pri odločanju o dodeljevanju mo-

rebitnih spodbud . Eno od ključnih podro-
čij za soočanje s tehnološkim napredkom 
bodo tudi ustrezno usposobljeni delavci, 
predvsem tudi dokvalifikacija in prekvalifi-
kacija že zaposlenih delavcev . Z izjemo SD 
in Levice pred volitvami nobena stranka ni 
konkretno odgovorila na vprašanje, kako 
bi spodbudili večjo vključenost delavcev v 
vseživljenjsko izobraževanje in usposablja-
nje, kar kaže na pomanjkanje zavedanja o 
pomembnosti tega izziva . Prav tako koali-
cijska pogodba o tem praktično ne govori, 
kar pomeni, da bomo morali biti socialni 
partnerji tisti, ki bomo morali poskrbeti za 
pravočasno ukrepanje . 

Kar nekaj vprašanj smo strankam pred vo-
litvami zastavili tudi s področja plač . V zve-
zi z distribucijo in ravnijo plač v Sloveniji 
stranke v glavnem niso imele odgovorov, ki 
bi segali preko davčne razbremenitve dela 
(NSi, SDS, Stranka Alenke Bratušek, SD), 
dviga produktivnosti (SDS, SD, LMŠ, Dob-
ra država) in dviga minimalne plače (Levi-
ca, ZL-DSD, Stranka Alenke Bratušek, SD, 
LMŠ) . Zelo previdno pa so se stranke od-
zvale na vprašanje glede podpore enotne-
mu plačnemu sistemu v javnem sektorju in 
na vprašanje v zvezi z nadaljevanjem poga-
janj s sindikati javnega sektorja . Izrecno so 
se za ohranitev enotnega plačnega zavzeli v 
Levici, Dobri državi, SD, ZL-DSD, pogojno 
v LMŠ, medtem ko jasnega stališča Stran-
ke Alenke Bratušek, SDS in NSi v zvezi s 
tem ni bilo . Prav tako se nobena od strank, 
razen ZL-DSD ter deloma Stranka Alenke 
Bratušek in SD, ni izrecno vsebinsko opre-
delila do pogajanj s sindikati javnega sek-
torja razen tega, da je potrebno nadaljevati 
pogajanja . Levica je izrazila nasprotovanje 
linearnim dvigom in večje povišanje naj-
nižjih plač, kar nekaj strank se je opredelilo 
za to, da najnižja plača v javnem sektorju 
ne sme biti nižja od minimalne plače, da je 
potrebno odpraviti anomalije in da je pot-
rebno uvesti variabilno nagrajevanje v jav-
nem sektorju . SD se je zavzel za odpravo 
varčevalnih ukrepov in usklajevanje plač v 
javnem sektorju in za zaključek pogajanj o 
stavkovnih zahtevah sindikatov . 

Dejstvo je, da je vpliv države na plače na 
splošno omejen na vprašanje minimalne 
plače, davčne obremenitve plač ter plač za-
poslenih v javnem sektorju . Koalicijska po-
godba v zvezi s tem predvideva dvig mini-
malne plače v dinamiki 4,5 % v letih 2019 in 
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2020, do leta 2012 pa oblikovanje formule 
za izračun minimalne plače ter izločitev vseh 
dodatkov iz definicije minimalne plače . Mi-
nimalna plača je pomemben element plač-
nega sistema in igra pomembno vlogo tako 
pri zagotavljanju dostojnega plačila za op-
ravljeno delo, kot tudi za preprečevanje dela 
na črno . Koalicijska pogodba za javni sektor 
napoveduje spremembo sistema, v katerem 
je kar 17 plačnih razredov pod minimalno 
plačo . Enako bi seveda moralo veljati tudi 
za zasebni sektor, kar bi bilo z izločitvijo do-
datkov iz minimalne plače mogoče doseči . 
V KSS PERGAM zato dvig minimalne plače 
in izvzem dodatkov iz njene definicije podpi-
ramo, saj današnji sistem v praksi povzroča 
kar nekaj težav . Hkrati pa poudarjamo, da je 
nujno potrebno ustrezno dvigniti tudi ostale 

plače, tako dejanske osnovne plače, kot tudi 
najnižje osnovne plače po kolektivnih po-
godbah, saj bo v nasprotnem primeru prišlo 
do popolne uravnilovke, ki bo škodljiva tako 
za delavce, kot tudi za delodajalce, saj bo 
ubila zlasti razlike, ki izvirajo iz zahtevnosti 
delovnih mest, pa tudi motivacijo za boljše 
in zahtevnejše delo . 

Kar se tiče sistema plač v javnem sektorju 
koalicijska pogodba napoveduje nadaljeva-
nje pogajanj za odpravo anomalij in preno-
vo enotnega sistema javnih plač glede na 
značilnosti posameznih poklicev v sistemu, 

z natančno opredelitvijo nagrajevanja gle-
de na učinkovitost ter uspešnost skladno 
z objektivno oblikovanimi kazalci glede na 
značilnosti posameznih poklicev, s čimer 
bo odpravljena škodljiva plačna uravnilovka . 
Navedeno odpira več vprašanj kot odgovo-
rov, kakšne naj bi bile spremembe enotnega 
plačnega sistema v javnem sektorju, zlasti 
skupaj z napovedano spremembo zakon-
ske ureditve javnih zavodov ter povečanjem 
pristojnosti predstojnikov . V KSS PERGAM 
podpiramo ohranitev enotnega plačnega sis-
tema, v katerem so vsekakor tudi elementi, ki 
bi jih bilo potrebno spremeniti, da bi sistem 
deloval bolje in pravičneje . Hkrati pa nakaza-
ne spremembe dajejo vtis, da gre za predlo-
ge, ki so se v preteklosti že pojavljali in bi po 
dosedanjih izkušnjah slabosti plačnega sis-

tema prej povečevali, namesto da bi jih odp-
ravljali . Pričakovati pa je, da bo nadaljevanje 
pogajanj o odpravi anomalij nakazalo tudi 
nujnost razprave o celovitem in analitičnem 
vrednotenju plačnega sistema po zaključku 
prekinjenih pogajanj, za katera tudi v Perga-
mu pričakujemo, da se bodo nadaljevala s 
točke, na kateri so bila prekinjena marca z 
odstopom takratnega predsednika Vlade . 

_  V  S R E D I Š Č U

Generalni sekretar KSS Pergam Aljoša Čeč 
(levo) in predsednik Visokošolskega sindikata 
Slovenije dr. Marko Marinčič (desno), junij 
2018  (Foto: arhiv sindikata VSS) 
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Kar se tiče davčnega sistema, so vse stran-
ke, razen Levice in Dobre države, v svojih 
odgovorih navedle kot enega od svojih ci-
ljev davčno razbremenitev (zlasti SDS in 
NSi), pri čemer stranke na drugi strani niso 
pojasnile, kako bi nadomestile izpad v pro-
računu in drugih javnih blagajnah, ki bi iz 
tega naslova nastal (razen SD, ki je predla-
gala znižanje obdavčitve dela in povečanje 
davčne obremenitve kapitala in premože-
nja) . Povsem jasno je, da zgolj gospodar-
ska rast ne more biti odgovor na to enačbo . 
Koalicijska pogodba napoveduje znižanje 
obremenitev plač z dohodnino v skladu z 
javnofinančnimi zmožnostmi, in sicer bodisi 
z dvigom splošne dohodninske olajšave, bo-
disi s posegi v dohodninsko lestvico in raz-
rede . Predvideva tudi dvig prispevne stopnje 
delodajalcev v stopnji 0,8% na leto, skupaj 
torej 3,2 %, davčno olajšavo do 5 % letne do-
hodninske osnove posameznika za sredstva, 
vložena v področja kulture, športa, zdravja in 
obrtniških del  in na drugi strani uvedbo dav-
ka na nepremičnine, določitev spodnje meje 
davka od dohodka pravnih oseb, ki je trenu-
tno ni in pa vključitev osebnih prihodkov iz 
kapitala in rent v dohodnino, kar je v javnosti 
dvignilo zelo veliko prahu . 

V KSS PERGAM menimo, da je k spremem-
bam na področju davčnega sistema pot-
rebno pristopiti zadržano in celovito, brez 
nepremišljenih sprememb in na način, ki v 
seštevku ne bo pomenil znižanja davčnih 
prihodkov . Podpiramo tudi temeljit razmi-
slek o ustreznosti razmerja med davčno 
obremenitvijo dela, kapitala in premoženja 
ter določene popravke v smeri večje obre-
menitve kapitala in premoženja na račun 
davčne razbremenitve dela . Ob tem pa je 
nujno potrebno poudariti, da davčna raz-
bremenitev dela nikakor ne more in ne sme 
biti razumljena kot inštrument za dvigova-
nje (neto) plač, saj je raven plač in vzdrže-
vanje njihove ravni temeljna vsebina soci-
alnega dialoga in kolektivnega dogovarjanja 
in na tej podlagi nato obveznost delodajal-
cev . Predsedstvo PERGAM-a je ob zadnjih 
spremembah zakona o dohodnini zavzelo 
stališče, da je potrebno v bodoče ob razbre-
menitvah dvigniti splošno olajšavo (edini 
ukrep, ki prinese vsem zaposlenim nekaj), 
skupaj s preostalimi sindikalnimi centrala-
mi pa smo podali še druge predloge, npr . 
dvig neobdavčenih zneskov povračil stro-
škov za prehrano (nespremenjeno od leta 

2008!) ter predlog, da se plačana sindikalna 
članarina prizna kot davčna olajšava . 

Kar nekaj strank se je na načelni ravni zavze-
malo za spodbujanje raziskav in razvoja in 
sicer predvsem z obsegom financiranja in 
davčnimi spodbudami/olajšavami (Levica, 
NSi, SD), dokaj različna pa so stališča v 
zvezi z obsegom javnih storitev, glede ka-
terih se je za ohranitev njihovega obsega 
izrecno opredelilo kar nekaj strank . Nekaj 
pomembnih usmeritev glede tega daje tudi 
koalicijska pogodba z opredelitvijo obsega 
financiranja nekaterih področij, npr . javnih 
izdatkov za raziskave in razvoj (1 % BDP, 
skupaj z zasebnimi sredstvi 3 % BDP), za iz-
obraževanje (6 % BDP) itd . Kar nekaj strank 
je poudarilo administrativno razbremenitev 
in večjo učinkovitost javnih storitev, pri če-
mer je razvidno mešano pojmovanje držav-
ne uprave/javne uprave/javnega sektorja . 

Zelo različna so bila tudi stališča in razmi-
sleki strank o rešitvah v zvezi z izzivi soci-
alnih zavarovanj, zlasti pokojninskega in 
zdravstvenega sistema . Koalicijska pogodba 
v zvezi z zdravstvenim sistemom med dru-
gim predvideva skrajševanje čakalnih dob, 
ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavaro-
vanja in njegov prenos v obvezno zdravstve-
no zavarovanje, urejanje pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v zakonu (danes 
to urejajo pravila obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja kot podzakonski akt) s po-
udarkom na ohranitvi obstoječih pravic in 
postopno povečevanje skupnih sredstev za 
zdravstvo, primerljivo povprečju v EU, nekaj 
določb koalicijske pogodbe pa je namenje-
no tudi reševanju kadrovskih problemov v 
zdravstvu . V KSS PERGAM pričakujemo, da 
se bo nadaljevalo usklajevanje novega Zako-
na o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, ki je bil v prejšnjem mandatu s 
sindikati v pretežni meri usklajen in je pred-
videval med drugim tudi nekatere rešitve, ki 
so vsebovane v koalicijski pogodbi . Posebej 
pozorni bomo na solidarnost pri zagotavlja-
nju sredstev za obvezno zdravstveno zava-
rovanje in nadomestitvi dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja, na obseg pravic, ki 
jih obvezno zdravstveno zavarovanje zago-
tavlja ter njihovo dostopnost, na ohranitev 
avtonomnosti Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije in na zagotavljanje ustrez-
nih pogojev za delo zaposlenih v zdravstvu  s 
sprejemom ustreznih standardov in norma-
tivov . Pričakujemo tudi, da bo novi minister 
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za zdravje nemudoma sprejel pravilnik o po-
klicnih boleznih, ki je bil s sindikati že uskla-
jen in kot tak po 27 letih tik pred sprejemom .

V zvezi s spremembami pokojninskega 
sistema pa koalicijska pogodba govori o 
potrebnih nujnih popravkih in tudi večjih 
spremembah in nadgradnji pokojninskega 
sistema, ki bo dolgoročno finančno vzdržen . 
Predvidenih je kar nekaj ukrepov, med dru-
gim dvig minimalne pokojnine nad prag tve-
ganja revščine, dodatno izredno usklajeva-
nje pokojnin, vezano na gospodarsko rast, 
spodbujanje hitrejšega vključevanja mladih 
na trg dela, stimuliranje podaljševanja de-
lovne aktivnosti in spodbujanje dviga upo-
kojitvene starosti . V KSS PERGAM menimo, 
da mora biti izzivu dolgoročne vzdržnosti 
pokojninskega sistema vsaj enakovreden 
izziv zagotavljanje dostojnih pokojnin, kar 
pomeni, da je potrebno zagotoviti tako višji 
odmerni odstotek oziroma nadomestitveno 
stopnjo, kot tudi višje prejemke v aktivni 
dobi, predvsem plače, ki se upoštevajo pri 
odmeri pokojnine . Pričakujemo, da se bodo 

iskali predvsem ukrepi, ki bodo spodbujali 
predvsem dejansko poviševanje dejanske 
upokojitvene starosti in zagotavljanje ustrez-
nih pogojev za zaposlovanje in delo, ki bodo 
omogočali daljšo delovno aktivnost, ne pa 
z administrativnim in prisilnim zaostrova-
njem pogojev za upokojitev . Posebno po-
zornost je potrebno nameniti tudi prilago-
ditvenim obdobjem, ki bi preprečila hipno 
upokojevanje velikega števila delavcev, kot 
je bil to primer ob zadnjih spremembah 
pokojninske zakonodaje . Eden od virov za 
zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti pokoj-
ninske blagajne pa je lahko tudi demografski 
sklad, ki pa mora biti neodvisen in mora raz-
polagati s premoženjem in viri financiranja, 
ki mu bodo omogočali dolgoročno dodatno 
financiranje pokojninske blagajne . Tako kot 
glede izhodišč za prenovo zdravstvenega 
sistema v KSS PERGAM pričakujemo, da 
bodo temelj za razprave o spremembah po-
kojninskega sistema usklajena izhodišča, ki 
smo jih na podlagi obravnave Bele knjige o 
pokojninah sprejeli socialni partnerji v Eko-
nomsko socialnem svetu .

Seveda je točk, ki bi si zaslužile pozornost med odgovori političnih strank in v koalicijski po-
godbi, nenazadnje tudi med pričakovanji KSS PERGAM do nove Vlade še več, vendar obseg 
tega prispevka omogoča zgolj omembo tistih najpomembnejših. Predvsem tistih, ki so za 
delavce najpomembnejša in tistih, glede katerih se pričakuje, da bomo morali v zvezi z njimi 
sindikati jasno in odločno zastopati svoja stališča. V kakšni meri pa bodo konkretni zakonski 
predlogi v sozvočju z volilnimi obljubami, koalicijsko pogodbo in našimi pričakovanji, pa bo 
jasno kaj kmalu.

_  V  S R E D I Š Č U

REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO 

Aleš Bortek, univ .dipl .prav . 
pravni svetovalec KSS Pergam 

Z dnem 1. 10. 2018 je prišlo na področju 
organizacije socialnega varstva do največ-
je spremembe po osamosvojitvi Slovenije: 
prišlo je do regijske združitve centrov za 
socialno delo, s čimer se je njihovo število 
zmanjšalo z 62 na 16. Priprave na to so tra-
jale več let, v njih pa smo aktivno sodelovali 
skupaj z našim Sindikatom centrov za so-
cialno delo SINCE07, tako na številnih ses-
tankih z resornim ministrstvom kot tudi na 
predstavitvi osnutka novele zakona v Držav-

nem svetu RS. Prizadevali smo si čim bolj 
zavarovati pravice in interese naših članic in 
članov. Pri procesu združevanja centrov je 
bilo najpomembnejše predvsem dvoje: da 
vsi zaposleni ohranijo zaposlitev in tudi de-
lovna mesta, ki so jih zasedali do 1. 10. 2018. 

Republika Slovenija je z dnem 1 . 1 . 1993 
prevzela pravice in obveznosti ustanovitelja 
vseh socialno varstvenih zavodov, med ka-
terimi so bili tudi centri za socialno delo (v 
nadaljevanju: CSD-ji) . Pred tem datumom 
so bile ustanoviteljice centrov za socialno 
delo občine . Iz tega dejstva izvira teritori-
alna pristojnost CSD-jev, ki se je pokrivala 
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s teritorijem tedanjih občin . Število občin 
je sicer po letu 1993 stalno naraščalo: s ta-
kratnih 62 je njihovo število naraslo na 212 . 
Število CSD-jev se je ohranilo, do 1 . 10 . 2018 
jih je bilo 62 .

Na CSD-jih je bilo iz naslova financiranja 
s strani resornega ministrstva na dan 1 . 1 . 
2018 zaposlenih 1.247 delavk in delavcev, 
največji po številu zaposlenih je bil do 1 . 
10 . 2018 CSD Maribor z 90 zaposlenimi, 
najmanjši pa CSD Metlika s 7 zaposlenimi. 
V praksi se je izkazalo, da so CSD-ji preveč 
razdrobljeni in po velikosti neprimerljivi, 
manjši CSD-ji so imeli manjše možnosti 
timskega dela, manj možnosti imenova-
nja nevtralnih članov strokovnih komisij, 
imeli so pomanjkanje specialistov različnih 
strok, nekatere postopke so izvajali redko, 
posledično pa je bila praksa neenotna . Za-
radi tega je bilo potrebno pristopiti k zdru-
ževanju CSD-jev, pri čemer je združevanje 
le eden od treh stebrov t .i . reorganizacije 
CSD-jev . Ti so:

1.) uvedba informativnega izračuna,
2.) socialna aktivacija,
3.) združitev CSD-jev.

1.) INFORMATIVNI IZRAČUN

S to novostjo bodo postopki preglednejši, 
zaradi opustitve obveznosti vsakoletnega 
obnavljanja letnih pravic pa tudi enostav-
nejši . Upravičenci do pravic in subvencij 
bodo že pred koncem postopka obveščeni 
o nameravani odločitvi (višina pravice/sub-
vencije in obdobje upravičenosti) . Informa-
tivni izračun bo veljal kot začasna odločba 
CSD-ja, ki bo, če se bo uporabnik z njo stri-
njal, postala končna odločba . V primeru, da 
bo uporabnik na informativni izračun po-
dal ugovor, bo izračun pregledala pristojna 
služba CSD-ja in izdala odločbo . Informa-
tivni izračun bo v uporabi pri vseh pravicah 
iz javnih sredstev .

Pri vseh letnih pravicah iz javnih sredstev 
(otroški dodatek, subvencija vrtca, malice, 
kosila, državna štipendija), pa se bodo infor-
mativni izračuni izdajali avtomatično, enkrat 
letno . Uporabnik bo dolžan podati vlogo 
samo za prvo uveljavljanje pravice (npr . ob 
rojstvu otroka), potem pa bo sistem avto-
matično enkrat letno preveril izpolnjevanje 
pogojev za nadaljnje prejemanje pravice .

UVEDBA: informativne izračune bodo CSD-
-ji pričeli izdajati 1 . 1 . 2019, avtomatične in-
formativne izračune pa 1 . 9 . 2019 .

V  S R E D I Š Č U  _

Vir: spletna stran MDDSZ 
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Vir: spletna stran MDDSZ 

2.) SOCIALNA AKTIVACIJA

S socialno aktivacijo bo izboljšana skrb za 
dolgotrajno brezposelne osebe, saj se jih bo 
usmerjalo, motiviralo ter vključevalo na trg 
dela . Ta projekt bo prispeval k večji socialni 
vključenosti in zmanjšanju tveganja revšči-
ne prejemnikov denarne socialne pomoči in 
drugih izključenih oseb . V programe social-
ne aktivacije se bo v letih 2017 in 2018 vklju-
čilo 5 .200 dolgotrajno brezposelnih oseb in 
dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih 
pomoči, v vseh petih letih, kolikor traja pro-
jekt (2017 – 2022), pa skupno 12 .500 oseb . 

3.) ZDRUŽITEV CSD-JEV 

S 1 . 10 . 2018 je prišlo do združitve CSD-jev, 
s čimer se je izboljšala njihova dostopnost 
in povečala kakovost storitev za uporabnike . 

Dosedanjih 62 CSD-jev se je združilo v 16 
novih CSD-jev . Na ravni slednjih se je organi-
zirala skupna splošna služba, služba za uve-
ljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna 
strokovna služba, ki vključuje službo za koor-
dinacijo in pomoč žrtvam . Enote centrov za 
socialno delo (z drugimi besedami: 62 CSD-
-jev, ki so obstajali do 1 . 10 . 2018) delujejo kot 
vstopna točka za vse pravice uporabnikov in 
še naprej izvajajo strokovne naloge, socialno 
varstvene storitve, javna pooblastila in različ-
ne socialno varstvene programe . Na enotah 
prav tako še naprej sprejemajo vloge .

Z združitvijo CSD-jev se ohranja prednost ob-
stoječe organizacije: obstoječe lokacije še nap-
rej omogočajo neposredno dostopnost upo-
rabnikom in ohranjajo dosedanje poznavanje 
situacije uporabnika, poznavanje družine ter 
hitro reagiranje v primeru, ko je to potrebno . 
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GRAFIČNI DELAVCI, ZAČETNIKI STROKOVNEGA – 
SINDIKALNEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM PRED 
150-LETI 

Prof. dr. Miroslav Stiplovšek, zgodovinar, 
upokojeni zaslužni profesor FF UL 

Avstrijske oblasti so se zavedale nevarnosti 
organiziranega boja delavstva z delodajalci 
za izboljšanje njegovih gmotnih in delovnih 
razmer . Šele po velikih demonstracijah na 
Dunaju so morale leta 1867 dovoliti usta-
navljanje delavskih izobraževalnih društev 
in tri leta kasneje razveljaviti tudi prepoved 
ustanavljanja strokovnih organizacij, kot 
do v Sloveniji še do druge svetovne vojne 
običajno imenovali sindikate zaradi organi-
ziranosti delavstva po strokah . Dovoljenje 
za ustanavljanje izobraževalnih društev so 
takoj izrabili grafični delavci v Ljubljani, Ma-
riboru, Celovcu in Trstu . 

Delovanje izobraževalnega in 
strokovnega društva tiskarjev na 
Kranjskem do prve svetovne vojne

Ljubljanski tiskarji so že nekaj dni po spreje-
tju novega društvenega zakona na sestanku 
24 . novembra 1867 sklenili ustanoviti izo-
braževalno društvo . Po odobritvi pravil je 32 
grafičarjev  9 . februarja 1868 ustanovilo Izo-
braževalno društvo za tiskarje v Ljubljani, ki 
je z ustanovitvijo tarifnega komiteja po zgle-

du dunajskih tiskarjev že jeseni začelo izva-
jati tudi temeljno socialno-ekonomsko sin-
dikalno nalogo . S prvimi mezdnimi gibanji 
so tiskarji dosegli delno izboljšanje gmot-
nih in delovnih razmer . Težišče društvene-
ga delovanja pa je bil na izobraževalnem in 
humanitarnem področju . S številnimi pre-
davanji, tečaji ter z ustanovitvijo knjižnice 
si je društvo prizadevalo za dvig splošne 
in strokovne izobrazbe članov . Posebej po-
membna je bila njegova skrb zanje v sti-
skah z bolniškimi, invalidskimi, vdovskimi, 
sirotinskimi in brezposelnimi podporami . 
Dejavnost društva so do začetka devetde-
setih let hromili narodnostni spopadi med 
prevladujočimi slovenskimi člani in nemško 
manjšino . Društvo je po desetih letih raz-
širilo svoj dejavnost na vso Kranjsko . Leta 
1895 se je preimenovalo v Društvo tiskarjev 
na Kranjskem, njegovo številčno stanje pa 
je pred vojno naraslo na okoli 180 članov . 

V delovanju tiskarskega društva je po-
membna prelomnica leto 1890, ko je prvič 
sodelovalo v skupnem mezdnem gibanju 
avstrijskega delavstva, štiri leta kasneje pa 
se je tudi vključilo v avstrijsko zvezo dežel-
nih društev tiskarjev . V njenem okviru je 
nato do prve svetovne vojne sodelovalo v 
petih velikih mezdnih gibanjih, od katerih 
se je najbolj zaostrilo zadnje na prelomu 
1913/14 . leta . Tedaj so ga podjetniki posku-
šali zlomiti s kolektivnim odpustom dela-
vstva, ki je svoj boj zaostrilo v dolgotrajno 
stavko . Končala se je s sklenitvijo kolektivne 
pogodbe, s katero so morali delodajalci pri-
stati na poviške mezd in izboljšanje delav-
nih razmer . 

Društvo tiskarjev na Kranjskem je moralo 
nekajkrat tudi s stavkami in drugimi odloč-
nimi sredstvi prisiliti posamezne lastnike 
tiskarn, da so spoštovali določila skupnih 
kolektivnih pogodb . Doseglo je tudi odločil-
ni vpliv na zaposlovanje in ustanovilo svojo 
posredovalnico za delo . Postopoma je v ve-
čini od 18 tiskarn na Kranjskem izbojevale 
dopuste za delavstvo . Z uporabo tudi stavk 
v socialno-ekonomskih gibanjih, ki so tedaj 
že postali težišče društvenega delovanja, se 

Dr. Miroslav Stiplovšek  (Foto: arhiv FF UL) 
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je iz poklicnega stanovskega društva pre-
oblikovalo v borbeno strokovno organizaci-
jo . Na proslavi štiridesetletnega jubileja leta 
1908 so poudarili, da je društvo »najstarejše 
in najbolje organizirano strokovno društvo 
na Kranjskem« s pomembnimi dosežki na 
socialnem-ekonomskem, humanitarnem in 
izobraževalnem področju .

V desetletju pred prvo svetovno vojno se je 
društvo povezalo s socialnodemokratskim 
strokovnim gibanjem v slovenskem in dr-
žavnem okviru ter prispevalo tudi finančna 

sredstva za delovanje osrednje in slovenske 
sindikalne centrale Strokovne komisije . V 
slovenskem strokovnem gibanju so bile po 
številu članstva in dejavnosti vodilne social-
nodemokratske organizacije, v začetku 20 . 
stoletja pa sta začela za pridobivanje vpli-
va med delavstvom organizirati svoje stro-
kovne organizacije tudi katoliški in liberalni 
idejnopolitični tabor .

Društvo tiskarjev na Kranjskem je uspelo 
s svojimi socialno-ekonomskimi boji v pri-
merjavi s strokovnimi organizacijami dela-
vstva drugih panog izbojevati najbolj ugo-
dne gmotne in delovne razmere za svoje 

člane . Ti so s plačevanjem visokih članarin 
ustvarili solidne materialne pogoje tako 
za oblikovanje tarifnega fonda za vodenje 
mezdnih bojev kot tudi za učinkovito reše-
vanje gmotnega položaja članov v stiskah 
ter za razvejano izobraževalno dejavnost . 
V primerjavi z delavstvom drugih panog 
so imeli tiskarji tudi najvišjo strokovno iz-
obrazbo . Za uspehe društva pa je bilo naj-
bolj pomembno, da so bili tedaj vsi tiskarski 
delavci organizirani, strokovne organizacije 
drugih panog pa so zlasti zaradi premajhne 
osveščenosti in strankarske razcepljenosti 

uspele zajeti le del zaposlenih . Med prvo 
svetovno vojno je društvo zaradi vpoklicev 
članov v vojsko in zakonskih omejitev za de-
lovanje le životarilo . Petdeset let organiza-
cijskih izkušenj in pomembnih uspehov je 
bilo soliden temelj za sindikalno delovanje 
grafičnih delavcev po prvi svetovni vojni .

Stavba grafike je bila kot dom slovenskega gra-
fičnega delavstva zgrajena leta 1931  (Foto: zgo-
dovinski arhiv) 
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Strokovna organizacija 
slovenskega grafičnega delavstva 
med vojnama

Društvo tiskarjev na Kranjskem se je po 
ustanovitvi jugoslovanske države konec leta 
1918 osamosvojilo od dunajske centrale in 
postalo pobudnik združitev vseh organizacij 
grafičnih delavcev v Sloveniji . Navezalo je 
stike s krajevnimi organizacijami na Štajer-
skem, ki so le postopoma urejale ločitvene 
zadeve z graško deželno centralo tiskarjev . 
Ker se je tudi gmotni položaj grafičnega de-
lavstva med vojno in v prvih mesecih po njej 
skrajno poslabšal, je ljubljansko društvo do 
jeseni leta 1919 štirikrat z mezdnimi gibanji 
prisililo lastnike tiskarn k povišanju mezd .

Prelomnica v prizadevanjih za združitev 
slovenskega grafičnega delavstva pa je bila 
njihovo prvo skupno mezdno gibanje ok-
tobra 1919, ki se je zaradi nepopustljivosti 
lastnikov tiskarn zaostrilo v stavko .  V njej 
je sodelovalo 544 kvalificiranih in pomožnih 
tiskarskih delavcev ter knjigovezov iz vse 
Slovenije . Ta enoten nastop je imel za po-
sledico oblikovanje Društva grafičnega de-
lavstva za Slovenijo 1 . decembra 1919 . Vanj 
so se vključili štajerski in koroški tiskarji, 
nato pa še pomožno delavstvo in postopo-
ma je zajelo skoraj vse zaposlene v grafični 
panogi . Zaradi borbenosti, solidarnosti in 
enotnosti so morali tiskarski podjetniki po 
sedemtedenski stavki pristati ne le na povi-
šanje mezd, temveč tudi na ugodnejše de-
lovne razmere . 

Novo društvo je po uspešni stavki navezalo 
stike s centralo hrvaških grafičnih delavcev 
v Zagrebu, s katero sta se zaradi naspro-
tovanja organizacijskemu centralizmu in 
iz bojazni za svoje veliko premoženje pri-
družila Savezu grafičkih radnika i radnica 
Jugoslavije (SGRJ) šele 1921 . leta . Tedaj se 
je slovensko društvo preoblikovalo v njego-
vo podružnico v Ljubljani, ki je po Sloveniji 
ustanovilo osem krajevnih poverjeništev . 
SGRJ je po preselitvi sedeža iz Beograda 
v Zagreb poudaril, da je »strankarsko po-
litično nevtralna, a zato razredno – bojevna 
Zveza« . Ljubljanska podružnica je v začetku 
dvajsetih let imela že okoli 750 članov, od 
katerih je bilo nekaj nad polovico pomožnih 
delavcev in delavk . Leta 1921 se začenjata 
dve desetletji delovanja slovenske grafične 
organizacije v okviru SGRJ . 

SGRJ je leta 1922 sklenil s tiskarskimi podje-
tniki prvo kolektivno pogodbo za vse grafič-
no delavstvo v državi . Toda večina grafičnih 
delavcev v Sloveniji je imela višje mezde kot 
je bil določeno v kolektivni pogodbi, ugodna 
pa je bila le za knjigoveško delavstvo . Zveza 
tiskarjev Slovenije in samostojni knjigovezi 
niso bili pripravljeni izpolniti določil o višjih 
mezdah v skupni kolektivni pogodbi zanj . 
Poleti 1922 se je spopad zaostril v stavko, 
ki so ga delodajalci poskušali streti s stav-
kokazi . Toda po solidarnostni stavki vsega 
grafičnega delavstva so morali popustiti . 
S kolektivno pogodbo je knjigoveško dela-
vstvo doseglo višje mezde, ljubljanska po-
družnica SGRJ pa je tudi dosegla, da so bili 
stavkokazi odpuščeni . Nove delavce so nato 
delodajalci lahko zaposlovali le preko njene 
posredovalnice za delo . Zadruga knjigove-
zov je nato konec dvajsetih let odpovedala 
kolektivno pogodbo . Šele leta 1931 je bil po 
hudi zaostritvi mezdnega boja in velikih pri-
zadevanjih strokovne organizacije gmotni 
položaj knjigoveškega delavstva spet urejen . 
Druga mezdna gibanja podružnice SGRJ v 
Ljubljani do sredine tridesetih let so se pre-
cej uspešno končala s pogajanji . 

Po dolgotrajnih prizadevanjih, povezanih 
zlasti z zbiranjem velikih finančnih sredstev 
in pridobivanjem kreditov, je bila leta 1932 
končana gradnja velike stavbe Grafike v 
Ljubljani . Novi društveni prostori so nu-
dili boljše pogoje za vse oblike delovanja . 
Omogočili so razširitev izobraževalnih de-
javnosti in povečanje knjižnice . Uspešneje 
pa so lahko delovali tudi pevsko društvo in 
orkester ter športni klub Grafika .

Ljubljanska podružnica je kot svoj velik us-
peh poudarila federativno ureditev SGRJ, ki 
je od ustanovitve delovala centralistično . 
Leta 1933 je po dolgotrajnih prizadevanjih 
uspela prepričati večino, da je pristala na 
samoupravo zveznih organizacij v posame-
znih pokrajinah . Preosnovanje so slovenski 
grafični delavci utemeljevali zlasti kot nujen 
pogoj za uspešna mezdna gibanja, prila-
gojena posebnim gospodarsko-socialnim 
razmeram v posameznih pokrajinah ter z 
boljšimi možnostmi za humanitarno dejav-
nost in finančno poslovanje . Med vojnama 
je grafična organizacija povišala sredstva za 
vse vrste podpor, glede na krize v gospodar-
stvu pa je največ sredstev namenila za pod-
pore brezposelnim in onemoglim, vsota 
vseh podpor pa je bila na leto okoli milijon 

V  S R E D I Š Č U  _
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dinarjev . Zaposleni člani so pokazali veliko 
solidarnost, visoko članarino pa so lažje 
plačevali, ker so imeli po zaslugi prizadevaj 
strokovne organizacije in zaradi svoje stro-
kovnosti višje mezde kot drugo delavstvo . 
Ljubljanska zvezna organizacija SGRJ si je 
pridobivala finančna sredstva tudi iz drugih 
virov, pomembna obogatitev njenega pre-
moženja pa je bil dom grafičnega delavstva 
v Ljubljani . 

Zadnji velik socialno-ekonomski boj sloven-
skega grafičnega delavstva sredi leta 1935 
se je zaostril v stavko, ker Društvo tiskar-
jev ni pristalo na veljavnost kolektivne po-
godbe za daljše obdobje . Izzvalo jo je na-
menoma, ker je bilo tedaj veliko grafičnih 
delavcev brezposelnih . Stavkalo je okoli 470 
grafičnih delavcev, njihov boj po so podpr-
le tudi vse druge delavske in nameščenske 
strokovne organizacije . Enomesečna stavka 
se je končala z delnim uspehom delavstva v 
večini tiskarn, sporazum pa so morale nato 
postopoma uveljaviti tudi vse druge tiskar-
ne . Podjetniški poskus razbitja strokovne 
organizacije zaradi zavednosti, vztrajnosti 
in discipliniranosti grafičnega delavstva ni 
uspel . Ob obisku v Ljubljani je te odlike po-
sebej pohvalil predstavnik knjigotiskarske 
internacionale v Bernu .

Leta 1938 je slovenska grafična organizaci-
ja proslavila 70- letnico svojega uspešne-
ga delovanja s številnimi prireditvami, za 
katere je pripravil program njen prosvetni 
odsek . Slavnostnega zborovanja grafične-
ga delavstva so se udeležili predstavniki 
strokovnih organizacij iz socialističnega, 
katoliškega in liberalnega tabora, vodilni 
funkcionarji SGRJ iz Zagreba, delegati raz-
ličnih socialnih ustanov ter banovinskih in 
mestnih oblasti, kar je bilo zasluženo pri-
znanje jubilantu in izraz prijateljskih od-
nosov z njim . Zvezna organizacija SGRJ  v 
Ljubljani je izdala tri vsebinsko bogate ju-
bilejne publikacije, ki so podrobno osvetlile 

podobo organiziranosti in dejavnosti gra-
fičnega delavstva od začetkov do jubileja . 
Poudarimo naj, da so organizacije grafičnih 
delavcev izdajale številna glasila in publika-
cije, ki omogočajo raziskovalcem temeljito 
predstavitev njihove zgodovine . 

Delovanje zvezne organizacije SGRJ v Lju-
bljani, ki je imela leta 1940 že 886 članov, 
je naslednje leto prekinila fašistična oku-
pacija s prepovedjo sindikatov in vseh dru-
gih slovenskih organizacij . V jubilejnem 
prispevku smo želeli osvetliti zgodovinski 
pomen ustanovitve organizacije grafičnega 
delavstva leta 1868 za začetke strokovne-
ga-sindikalnega gibanja na Slovenskem ter 
z nekaterimi podatki pokazati posebnosti 
njenega kontinuiranega delovanja do oku-
pacije aprila 1941 .

Veliko grafičnih delavcev se je vključilo v na-
rodnoosvobodilni boj, v katerem je bil pose-
bej tehten njihov delež v partizanskih tiskar-
nah . V povojnem socialističnem razvoju, ko 
sta se značaj in vloga sindikatov povsem 
spremenila, so grafični delavci delovali v 
svojem panožnem sindikatu v okviru Enot-
nih sindikatov oziroma Zveze sindikatov 
Slovenije - Jugoslavije . V procesu osamo-
svajanja Slovenije in oblikovanju nove 

družbenopolitične ureditve se je obnovila 
pluralizacija sindikatov . Grafični delavci so 
bili leta 1991 soustanovitelji Konfederacije 
sindikatov Slovenije Pergam in v njihovem 
okviru nadaljujejo 150-letno tradicijo svoje-
ga sindikalnega delovanja.

_  V  S R E D I Š Č U

Ljubljanski organizirani grafični delavci in de-
lavke leta 1938 ob 70-letnici sindikalnega delo-
vanja  (Foto: zgodovinski arhiv) 
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SINDIKAT GRAFIČNE DEJAVNOSTI SLOVENIJE 

Bojan Pečnak, Predsednik Sindikata grafične 
dejavnosti Slovenije 

Ob tej priložnosti si želim deliti moj pogled 
na Sindikat grafične industrije . Vidim ga kot 
Sindikat, ki se v času po osamosvojitvi in 
tranziciji spopada z mnogimi težavami . 

Ocenjujem, da težave izvirajo iz same grafič-
ne industrije, ki se je po osamosvojitvi leta 
1991 srečala z zmanjšanim obsegom dela za-
radi izgube južnih trgov bivše skupne države 
Jugoslavije. Delno pa je temu botrovala priva-
tizacija določenih grafičnih hiš, ki so prišle v 
last neodgovornih ljudi brez občutka za tovr-
stno dejavnost ter brez občutka za ljudi, ki so 
bili v njih zaposleni. 

Posledično smo se zaposleni v grafični de-
javnosti začeli preštevati . Podjetja, ki niso 
bila sposobna nadomestiti izgubljenih južnih 
trgov s prebojem na Evropsko tržišče ter raz-
vijati in prodati nove produkte na domačem 
trgu, so počasi propadala in tako so se zapos-
leni zaradi nekonkurenčnosti podjetij z glo-
balnim trgom srečali z izgubo delovnih mest 
ter odpuščanjem, ki so temu sledila . 

Novih zaposlovanj grafikov skoraj ni bilo, zato 
je interes mladih za poklic »Tiskar« usahnil . 
Torej smo se podali po poti Združenega kra-
ljestva Velike Britanije in izgubili poklicno 
izobraževanje grafikov . Starejši tiskarji so se 
v preteklem obdobju upokojevali, mlajših ni 
bilo in posledično smo v Sindikatu grafične 
industrije izgubljali sodelavce in v pretežne-
mu delu tudi zveste in dolgoletne člane Sindi-
kata . Kar je v nadaljevanju pomenilo slabitev 

Sindikata in manjše možnosti za krepitev so-
cialnega dialoga s predstavniki delodajalcev . 

Sam sem kot predsednik Sindikata grafične 
dejavnosti Slovenije nastopil funkcijo ravno v 
tem desetletju, ko je grafična industrija pre-
življala najtežje čase . Vsem naštetim težavam 
je sledila sprememba tehnologij, četrta indu-
strijska revolucija, ki je v teku, in digitalizacija 
v grafični dejavnosti . Spremembe pri produk-
tih in prilagajanje tržišču je terjalo fleksibil-
nost in prilagodljivost v borbi za preživetje na 
globalnemu trgu, ob hkratnem pomanjkanju 
strokovnih kadrov, kar je posledica ukinjanja 
izobraževanja tiskarskih kadrov . 

Za velik uspeh Sindikata štejem ob krepitvi 
stikov z Evropskimi sindikati preko združe-
nja UNI-Europa Graphical & Packaging  tudi 
podpis nove Kolektivne pogodbe grafikov, ki 
je stopila v veljavo s 1. 1. 2018.  Kljub dejstvu, 
da smo relativno majhen Sindikat, nam je us-
pelo po skoraj dveh letih zahtevnih pogajanj z 
delodajalci pripeljati pogajanja h koncu ter pa-
rafirati in podpisati novo Kolektivno pogodbo, 
ki bo zaposlenim v tej dejavnosti še naprej za 
nedoločen čas zagotavljala visoke standarde 
pravic. Želel bi se ob tej priložnosti še pose-
bej zahvaliti vodstvu ter strokovnim službam 
krovne organizacije za izdatno in nesebično 
pomoč, ki so jo nudili Sindikatu grafikov ves 
čas pogajanj . 

KSS Pergam kot krovna organizacija z močno 
in vrhunsko pravno službo je po mojem mne-
nju zagotovilo za dobro delo Sindikata tudi v 
prihodnjem obdobju, ko bo še posebej pot-
rebno poskrbeti za pravice delavk in delavcev, 
ki so zaposleni v rednem delovnem razmerju, 
kakor tudi prekarno zaposlenih, ki jih je ved-
no več na trgu dela . 

Ob tej priložnosti, ko grafiki praznujemo čas-
titljivo obletnico nastanka Sindikata grafikov, 
sem z mislimi v prihajajočem obdobju spre-
memb, ki bodo terjale več enotnosti naporov 
in združevanja vseh zaposlenih ter manj ego-
izma posameznikov, v kolikor bomo želeli oh-
raniti približno takšne pravice zaposlenih, kot 
jih imamo v temu trenutku .  Moje mnenje, 
ki ga želim deliti, pa je, da imamo v KSS Per-
gam celo vrsto odličnih ljudi, ki prihajajo iz 
različnih sredin, tako privatnega, kot javnega 
sektorja, ki bogatijo tudi naš Sindikat in ki jim 
je mar za dobro ljudi v tej državi in zato kljub 
težkim časom in težavam, ki jih doživljamo 
zaposleni, z optimizmom zrem v prihodnost . 

Pa naj bo moj zaključek namenjen moji zadnji 
misli: SKUPAJ–SOLIDARNI–MOČNEJŠI . 

_  P E R G A M O V I  S I N D I K A T I  S E  P R E D S T A V I J O

Bojan Pečnak  (Foto: osebni arhiv) 
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KOLEKTIVNA DOGOVARJANJA 

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

Dogajanje na področju kolektivnega dogo-
varjanja je bilo v zadnjem obdobju precej 
dinamično . Posebej razveseljivo je dejstvo, 
da se je v letu 2017 in 2018,  kot smo že 
pisali v spomladanskem Obveščevalcu, bi-
stveno okrepil pogajalski proces v zaseb-
nem sektorju . 

V zasebnem sektorju so Pergamovi sindi-
kati v času od izdaje prejšnje številke Ob-
veščevalca izvajali številne aktivnosti, od 
katerih so se nekatere že zaključile, druge 
se bodo nadaljevale tudi ob zaključku leta 
in v letu 2019 .

Po sklenitvi nove Kolektivne pogodbe za 
grafično dejavnost (KPGRAF), so strokov-
ne službe KSS PERGAM na podlagi sklepa 
predsedstva Sindikata grafične dejavnosti 
Slovenije pripravile analizo standarda pravic 
po podjetjih in predlog dviga posamičnih 
pravic na ravni podjetja, s sklenitvijo nove 
podjetniške kolektivne pogodbe ali aneksa 
k obstoječi kolektivni pogodbi . Odziv pod-
jetniških sindikatov je bil zelo dober in do 
sedaj smo prenovili podjetniške dogovore v 
družbah CETIS, TISKARNA NOVO MESTO 
ter v GRAFIKI SOČA . Pobudo za pogajanja s 
predlogi smo podali tudi v družbah Leykam, 
Salomon (Delo TČR, SET in Kočevski tisk) 
ter v Gorenjskem tisku . Sindikat grafične 
dejavnosti Slovenije je delodajalskim orga-
nizacijam na ravni države podal tudi prvi 
predlog dopolnitev kolektivne pogodbe de-
javnosti in predlog dviga najnižjih osnovnih 
plač po tarifnih razredih, ki bi veljal v letu 
2019 . Pogajanja se bodo predvidoma priče-
la v mesecu oktobru .

Predlog pogajanj o spremembah in dopol-
nitvah kolektivne pogodbe dejavnosti ter 
predlog dviga najnižjih osnovnih plač po ta-
rifnih razredih smo podali tudi v papirni in 
papirno predelovalni dejavnosti. Pogajanja 
so se pričela v mesecu septembru, vendar 
so delodajalci na uvodnem sestanku zavr-
nili kakršnikoli dvig najnižjih osnovnih plač 
po kolektivni pogodbi, čeprav smo se še 
meseca januarja ob zapletu na lanskoletnih 
pogajanjih z najvišjimi predstavniki deloda-
jalskih združenj dogovorili, da naj bi plače 
po kolektivni pogodbi usklajevali enkrat 
letno . Zaradi ravnanja delodajalcev je Sin-

dikat papirne dejavnosti Slovenije sprejel 
odločitev o zaostrovanju sindikalnih zahtev 
in aktivnosti, o katerih je tudi na novinar-
ski konferenci opozoril javnost . Začeli smo 
z zbiranjem podpisov podpore zaposlenih 
za dvig osnovnih plač vseh zaposlenih v de-
javnosti in za morebitne sindikalne akcije . V 
kolikor bodo delodajalci še naprej zavrača-
li predloge po dvigu plač, ni izključena niti 
stavka v dejavnosti . 

Kot smo že poročali, smo v letu 2017  s 
predstavniki delodajalskih organizacij iz-
menjali osnutke nove Kolektivne pogod-
be časopisno-informativne, založniške in 
knjigotrške dejavnosti (KPČIZK) . Glede na 
to, da so pogajanja za novo kolektivno po-
godbi dejavnosti dolgotrajen proces, smo 
se z delodajalci dogovorili, da bomo tudi v 
času pogajanj usklajevali izhodiščne plače 
po trenutno veljavni kolektivni pogodbi in v 
mesecu avgustu je bil objavljen Aneks št . 13 
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopi-
sno-informativne, založniške in knjigotrške 
dejavnosti, s katerim smo se kljub relativno 
zahtevnemu položaju, v katerem se še ved-
no nahajajo podjetja v teh panogah, uspeli 
dogovoriti za dvig izhodiščnih plač za za-
ložniško in knjigotrško dejavnost . 

Pričetek pogajanj pričakujemo tudi v grad-
beni dejavnosti. V začetku leta 2018 je bil 
pripravljen in delodajalski strani posredo-

Podpis nove podjetniške kolektivne pogodbe v 
GRAFIKI SOČA, Nova Gorica  
(Foto: arhiv sindikata Grafika Soča)  
Na sliki: direktorica tiskarne Majda Fabiani in 
predsednik sindikata Matej Marinič 
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van predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi 
gradbenih dejavnosti, s katerim bi v tej ko-
lektivni pogodbi uredili vsebine, ki smo jih 
tradicionalno urejali v Kolektivni pogodbi 
cestnega gospodarstva . Kasneje je Perga-
mov sindikat, Sindikat cestnega gospodar-
stva Slovenije, skupaj s sopodpisnikom 
kolektivne pogodbe na sindikalni strani, 
Sindikatom delavcev gradbenih dejavnosti 
Slovenije, podal tudi predlog za začetek po-
gajanj o dvigu najnižjih osnovnih plač . 

Na krovni ravni v zasebnem sektorju žal še 
vedno pogrešamo centralizirana pogajanja 
najbolj reprezentativnih sindikalnih in delo-
dajalskih organizacij o ključnih vprašanjih, 
skupnih vsem delavcem in delodajalcem v 
zasebnem sektorju .  Na skupni seji pred-
sedstev KSS PERGAM in Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije v mesecu maju 2018 je 
bil sprejet sklep, da  predsedstvi obeh sin-
dikalnih central podpirata pobudo za zače-
tek pogajanj o krovni kolektivni pogodbi in 
skupaj oblikujeta predlog krovne kolektivne 
pogodbe za privatni sektor (vsebine: nov 
plačni model, minimalni standardi glede 
povračil stroškov v zvezi z delom in dru-

gih prejemkov, prekarno delo, izobraževa-
nje, nastavek za ustanovitev skladov (npr . 
odpravninski) . V ta namen bo oblikovana 
delovna skupina, v katero  je KSS PERGAM 
svoje člane že imenovala, prav tako pa je 
pripravila tudi predlog za obravnavo na de-
lovni skupini . 

Poleg navedenega je potekalo tudi več po-
gajanj za kolektivne pogodbe na ravni de-
lodajalca, kjer je zlasti strokovna služba 
KSS PERGAM zagotavljala ustrezno stro-
kovno podporo za pogajanja in aktivno 
sodelovala v pogajanjih . Med drugim smo 
sklenili novo kolektivno pogodbo v družbi 
PLAMA-PUR, dopolnjena je bila kolektiv-

na pogodba v PALOMI, predlagali pa smo 
tudi sklenitev kolektivne pogodbe v družbi 
IZOTERM PLAMA . Zaključek pogajanj o 
podjetniški kolektivni pogodbi pričakujemo 
v družbi DS SMITH Slovenija, kljub števil-
nim zastojem v pogajanjih in zavlačevanju 
s strani vodstva .

V javnem sektorju so bila pogajanja po od-
stopu Vlade RS v spomladanskih mesecih 
zamrznjena, sindikati javnega sektorja pa 
so se pred dokončno odločitvijo o nadalje-
vanju sindikalnih aktivnostih odločili poča-
kati na nastop nove vlade . Takoj po izvolitvi 
nove Vlade, je Jakob Počivavšek, predse-
dnik KSS PERGAM, ki je hkrati vodja Ko-
ordinacije stavkovnih odborov sindikatov 
javnega sektorja, pozval  novoizvoljenega 
ministra za javno upravo Rudija Medveda, 
naj vlada nemudoma imenuje pogajalsko 
skupino . Pogajalska skupina sindikatov, ki 
jo vodi Jakob Počivavšek, pričakuje, da se 
bodo pogajanja z vlado nadaljevala s toč-
ke, na kateri so bila prekinjena ob odstopu 
prejšnje vlade . Pričakuje konstruktiven so-
cialni dialog ter iskanje rešitev, ki bodo ce-
lovite in sprejemljive za večino sindikatov 

v javnem sektorju, in ne bodo privilegirale 
posameznih poklicnih skupin s sklepanjem 
separatnih sporazumov v okviru enotnega 
plačnega sistema . V nadaljevanju pogajanj 
se pričakuje tudi večje sodelovanje nekate-
rih sindikatov javnega sektorja, ki sicer niso 
sodelovali v stavkovnih aktivnostih januarja 
2018 in v pogajanjih, ki so sledila . 

Predsednik sindikata Pergam v podjetju Anton 
Frank (desno), predsednik sindikata KNG v 
podjetju (levo) in direktor družbe mag. Uroš 
Barba (v sredini) so 2.7.2018 sklenili novo pod-
jetniško kolektivno pogodbo družbe PLAMA-
-PUR, Podgrad  
(Foto: arhiv družbe Plama-Pur d.o.o.)  
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NOVI PREDSEDNIKI SINDIKATOV 

Za predsednika sindikata v družbi GORENJ-
SKI TISK STORITVE d .o .o . je bil izvoljen An-
drej Gajšek. Izvoljen je bil tudi novi izvršni 
odbor . Dosedanji predsednici ge . Marti Cof 
se v imenu KSS PERGAM zahvaljujemo za 
sindikalno delo, ki ga je opravila v svojem 
mandatu, posebno pa tudi za njen prispe-
vek v pogajanjih za novo Kolektivno pogod-
bo grafične dejavnosti .

V PAPIRNICI VEVČE je bil za novo mandat-
no obdobje izvoljen dosedanji predsednik 
Domen Klančar, ki je tudi član pogajalske 
skupine Sindikata papirne in papirno-pre-
delovalne dejavnosti Slovenije na ravni de-
javnosti ter je od meseca septembra dalje 
tudi podpredsednik sindikata dejavnosti . 
Nova podpredsednica Sindikata papirne in 
papirno-predelovalne dejavnosti Slovenije 
je tudi Metka Rasinec, predsednica sindika-
ta v papirnici VIPAP VIDEM KRŠKO .

V družbi EGP Embalažno grafično podjetje 
d .d . so bile izvedene volitve predsednika 
sindikata in izvršilnega odbora . Funkcijo 
predsednika sindikata je začasno prevzel 
Peter Virant, funkcijo podpredsednice pa 
Nežka Bozovičar.

Dne 16 . junija 2018 je v Polhovem Gradcu 
potekala 3 . skupščina Visokošolskega sin-
dikata Slovenije, na kateri je bil za novo 
dvoletno mandatno obdobje za predse-
dnika sindikata ponovno izvoljen dr. Mar-
ko Marinčič. Na zboru članov Sindikata 
Univerze v Ljubljani, ki je potekal istega 
dne, je bil potrjen tudi nov mandat pred-
sednika Sindikata Univerze v Ljubljani, dr. 
Gorazda Kovačiča. 

16 . redno letno skupščino je izvedel tudi 
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije . 
Letošnja skupščina je bila volilna in za nov 
mandat je bil ponovno izvoljen Anton Turk. 

Nov mandat sta nastopila tudi predsednica 
sindikata v družbi PALOMA, Nives Hrovat, 
dolgoletna predsednica Sindikata papirne 
in papirno-predelovalne dejavnosti Slove-
nije, ter predsednik sindikata v papirnici 
RADEČE PAPIR NOVA Stanislav Klanšek, 
podpredsednik istega sindikata dejavnosti . 

Po dolgoletnem sindikalnem delu se za novo 
kandidaturo v LEPENKI TRŽIČ ni odločil Ja-
nez Zrim, namesto katerega je bil izvoljen 
novi predsednik sindikata Boštjan Rovtar. 

N O V O S T I  _

Skupščina Visokošolskega sindikata Slovenije,  
16. junij 2018,  Polhov Gradec 
(Foto: arhiv sindikata VSS) 
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Enako odločitev je sprejel tudi dolgoletni 
predsednik Sindikata KC, ustanovitelj Sindi-
katov v zdravstvu PERGAM, prim . dr . Matija 
Cevc, ki ga je na čelu Sindikata KC nasledil 
Vladimir Lazić. 
Matiji Cevcu se tudi na tem mestu v imenu 
KSS PERGAM zahvaljujemo za dragocen 
prispevek k sindikalnemu gibanju v zdra-
vstvu, ki ga je zaznamoval kot prepozna-
ven predsednik Sindikata KC ter Sindika-
tov v zdravstvu Slovenije PERGAM . Imel 
je tudi ključno vlogo pri ustanavljanju in 
krepitvi sindikatov javnega sektorja v okvi-
ru KSS PERGAM . 

V poletnih mesecih je bil ustanovljen nov 
Pergamov sindikat, in sicer Sindikat zapo-
slenih v podjetju ANTENNA TV SL d .o .o . 
Njegov predsednik je Igor Jakovac. 

Posebej nas veseli, da je bil v Celju ponovno 
obujen sindikat, ki je deloval v družbi AERO, 
v katerega so včlanjeni tudi nekateri nekdanji 
zaposleni v družbi Aero, danes zaposleni v 
družbi SCANDSTICK, ki nadaljujejo tudi del 
proizvodnje nekdanjega Aera . Predsednik 
sindikata je dolgoletni član predsedstva Sin-
dikata papirne dejavnosti Slovenije in sindi-
kata v družbi Aero Dušan Vodovnik.

V Pergamu pa imamo tudi nov sindikat de-
javnosti . Po dolgoletnem tvornem sodelova-
nju KSS PERGAM s Sindikatom prometnih 
pilotov Slovenije, ki mu od letos predsedu-
je Luka Radovic, in lanskoletni pridružitvi 
Sindikata Adrie Airways v KSS PERGAM, 
sta navedena sindikata letos na ustanovni 
skupščini ustanovila SINDIKAT ZRAČNE-
GA PROMETA SLOVENIJE z namenom sin-
dikalnega delovanja na višjih ravneh . Nje-
gov predsednik je Marko Kastelic, njegov 
podpredsednik pa Mišel Mencinger, sicer 
predsednik Sindikata Adrie Airways .

Predsednik KSS Pergam Jakob Počivavšek 
čestita ponovno izvoljenemu predsedniku 
Sindikata cestnega gospodarstva Slovenije 
Antonu Turku  
(Foto: arhiv sindikata SCGS) 

Dolgoletni predsednik Sindikatov v zdravstvu 
Slovenije in Sindikata Kliničnega centra Lju-
bljana prim. dr. Matija Cevc z nekdanjo dolgo-
letno vodjo pravne službe KSS Pergam Tatjano 
Labernik  (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Vsem novim in dosedanjim predsedni-
kom sindikatov in drugim sindikalnim 
zaupnikom se za dosedanje delo zah-
valjujemo in jim želimo uspešno delo v 
novih mandatih!
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SISTEMSKI MODULSKI ŠTUDIJ 2018/2019 

mag. Peter Virant, 
strokovni sodelavec KSS Pergam  
 

V okviru aktivnosti Pergamovega projekta z 
naslovom »Boljša usposobljenost socialnih 
partnerjev za boljši socialni dialog« je po-
sebna pozornost namenjena izobraževanju 
zaposlenih na KSS PERGAM, sindikalnih 
zaupnikov sindikatov znotraj Konfederacije 
PERGAM ter socialnih in drugih partnerjev . 

Tako enega izmed stebrov omenjenega 
projekta predstavlja ciklus izobraževanj, ki 
smo ga poimenovali »Sistemski modulski 
študij - SMŠ« . Študij je zasnovan na način, 

da je vsak modul zaključena celota, vsi mo-
duli skupaj pa predstavljajo nabor znanj, ki 
so potrebna za delo v sindikatu in s tem v 
socialnem dialogu . V okviru SMŠ bosta iz-
vedena 2 letnika (letnik 2018/2019 in letnik 
2020/2021), vsak letnik ima 10 sklopov/
modulov . Torej izvedena bosta dva ciklusa, 
kar pomeni 10 modulov v dveh različnih ča-
sovnih terminih . Po vsakem zaključenem 
modulu je predviden tudi preizkus prido-
bljenih znanj in izdaja potrdila . 

Celoten ciklus, ki traja dve leti, predstavlja 
deset modulov, ki so iz naslova pravnih, 
ekonomskih, socioloških in organizacijskih 
študij . Posamezen modul je sestavljen iz 
predavanja, delavnic, predstavitev gostu-
jočih predavateljev, predvsem pa temelji 
na delu oz . študiju v E-učilnici, ki je bila 
vzpostavljena prav v ta namen . E-učilnica, 

ki je postavljena v programu Moodle, ude-
ležencem in predavateljem SMŠ omogoča 
dodatne vsebine in naloge, ki zgolj v pre-
davanjih, predstavitvah ali delavnicah niso 
mogoče . Torej je Sistemski modulski študij 
kombinacija klasičnih oblik izobraževanja, 
predavanj, delavnic, z dodatno nadgradnjo 
novih oblik izobraževanja preko E-učilnice . 

V samih temah posameznih modulov smo 
sledili predhodni raziskavi, ki ga je v okviru 
omenjenega projekta opravil Inštitut za delo 
pri pravni fakulteti v Ljubljani . Poleg pregle-
da obstoječih znanj in kompetenc sindikal-
nih zaupnikov je bil namen ugotoviti tudi 
konkretne potrebe po določenih znanjih 

sindikalnih zaupnikov in zaposlenih v KSS 
PERGAM, ki ga potrebujejo za opravljanje 
svojega dela oziroma funkcije . Tako smo iz 
samih rezultatov ankete pridobili konkret-
ne teme in področja, ki omenjenima kate-
gorijama omogočata pridobitev konkretnih 
znanj in veščin na posameznih področjih . 

Na podlagi rezultatov raziskave je bil obli-
kovan kurikulum – predmetnik . S tem smo 
želeli slediti željam in potrebam od spodaj 
navzgor – torej so potencialni udeleženci 
sami oblikovali nabor tem in znanj, ki so se 
njim zdele najpomembnejše . 

P R O J E K T I  _

Udeleženci 1. delavnice v sklopu SMŠ pod 
mentorstvom Dušana Kolarja spoznavajo 
delo v E-učilnici,  maj 2018   (Foto: arhiv KSS 
Pergam) 



25

Program Sistemskega modulskega študi-
ja bomo izvedli v dveh ciklusih, torej bo 
program izveden dvakrat, prvi ciklus letnik 
2018/2019 že poteka, nov ciklus pa se bo 
začel izvajati v začetku leta 2020 . Zaradi 
prostora je žal število udeležencev omeje-
no, vendar bomo pri izvajanju drugega ci-
klusa poskusili omogočiti udeležbo vsem 
zainteresiranim .  O možnostih prijave vas 
bomo obvestili, edini pogoj za udeležbo pa 
je, da ste dejavni v sindikatu znotraj Konfe-
deracije sindikatov Slovenije Pergam . 

Do sedaj smo v skladu s predvidenim pro-
gramom izvedli štiri module . Prvi modul z 
naslovom »Uvod v E-učilnico« je bil name-
njen spoznavanju dela v E-učilnici, prido-
bivanju vstopnih gesel za delo, opravljanju 
preizkusov znanja v E-učilnici v sistemu 
Moodle . Predavanja in praktično delo v 
E-učilnici je vodil Dušan Kolar, KAMKOD 
Spletne storitve, ki je tudi vzpostavil E-učil-
nico in ki je skrbnik za izvajanje dela v njej . 

V drugem modulu z naslovom »Sistem ko-
lektivnega pogajanja« je dr . Katarina Kresal 
Šoltes z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti 
v Ljubljani predstavila različne ravni kolektiv-
nega dogovarjanja, strani in organiziranost 
socialnih partnerjev, skratka industrijske od-
nose v Sloveniji s primerjavami ureditev tudi 
v drugih državah Evropske unije . 

Tretji modul je bil namenjen konkretnemu 
razumevanju temeljev ekonomije, predvsem 
na mikro nivoju, torej na nivoju podjetij . Na-
men je bil spoznavanje osnovnih terminov 
in delovanja podjetja v ekonomskem okolju . 
Modul z naslovom  »Ekonomske osnove za 
uspešno delo sindikalnega zaupnika« je vo-
dil dr . Živko Bergant z Inštituta za poslovod-
no računovodstvo pri VŠR v Ljubljani . 

V četrtem modulu so se udeleženci spoz-
nali z metodami organiziranja v sindikatu . 
Delo je potekalo predvsem v obliki delavnic 
po skupinah, namenjeno je bilo konkretno 
pridobivanju veščin za organiziranje sindi-
kata . Modul z naslovom »Organiziranje in 
delavska solidarnost – metode za prenovo 
sindikalnega gibanja«  so izvajali kolegi iz 
Centra za družbeno raziskovanje - CEDRA . 

V nadaljevanju bodo sledili še moduli s 
področij trpinčenja na delovnem mestu – 
mobinga, primerjav plačnih sistemov in 
plač ter ravni socialnega dialoga v drža-
vah Evropske unije, socialni dialog v EU – 
Evropski sveti delavcev ter veščin socialne-
ga dialoga . 

Sindikalni zaupniki – udeleženci Sistemske-
ga modulskega študija letnika 2018/2019 pri-
hajajo iz javnega in privatnega sektorja . Kot 
organizatorji smo veseli njihovega pozitivne-
ga pristopa in sodelovanja . Veseli smo tudi 
odziva, ki ga je zapisal udeleženec kolega 
Boštjan Flajnik iz Visokošolskega sindikata: 

»V svetu hitrih sprememb, ko mora biti po-
sameznik opremljen z znanji, ki mu bodo v 
pomoč pri delu oziroma življenju v 21. stole-
tju, je izobraževanje delavcev in sindikalnih 
zaupnikov, po mojem mnenju, nujno. Idealno 
je za posameznike, ki se želijo opremiti z upo-
rabnimi »orodji«, za pozitivne spremembe 
svojih življenj ter življenj ljudi v svoji okolici.
Predavanja in delavnice so osredotočene na 
kakovostno podajanje snovi, majhne učne sku-
pine ter strokovno pomoč in svetovanje tudi v 
nadaljevanju, ko bomo teorijo uporabili v pra-
ksi, na terenu.« (Boštjan Flajnik, predsednik 
Sindikata Veterinarske fakultete, VSS)

_  P R O J E K T I

Drugi modul v sklopu SMŠ je izvajala dr. 
Katarina Kresal Šoltes,  junij 2018 
(Foto: arhiv KSS Pergam)  

Utrinek s 4. delavnice - modula, ki so ga iz-
vajali člani raziskovalnega odbora CEDRA,  
oktober 2018  (Foto: arhiv KSS Pergam) 
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POGAJANJA NA PODJETNIŠKI RAVNI – 
IZZIV ZA DELODAJALCA IN ZAPOSLENE 

Metka Penko Natlačen, univ .dipl .prav .
namestnica direktorja Pravne službe GZS 
 

Pogajanja na ravni delodajalca so gotovo 
še bolj izpostavljena kot pogajanja na de-
javnostni ravni . Vsekakor morajo imeti zna-
čilnost konstruktivnega dialoga, ki vodi do 
usklajenih rešitev v skupnem interesu de-
lodajalca in zaposlenih pri njem . Ko se na-
nje pripravljamo, je dobro vedeti, da imajo 
taka pogajanja, kot tista na nacionalni ravni 
svoja pravila .  Upoštevanje teh pravil često 
jamči uspeh pogajalskega procesa in zado-
voljstvo partnerjev . 

I. Pogajanja med delavci in 
delodajalci naj bodo sodelovalna.

Predvsem morajo biti pogajanja na ravni 
delodajalca sodelovalna in ne tekmovalna . 
Bazirati morajo na prepoznavanju potreb 
ene in druge strani, ne pa na čuvanju pozi-
cij in merjenju moči . Ravnovesje moči je na 
podjetniški ravni še posebej izpostavljeno 
in občutljivo vprašanje .
Sodelovalna pogajanja pomenijo uprizori-
tev tekmovanja z merjenjem moči, v kate-
rem ena stran zmaga in druga izgubi . Taka 
pogajanja pogajalski strani, ki je morala 

V objektiv smo ujeli nekaj stalnih udeležencev, 
ki redno sodelujejo v Sistemskem modulskem 
študiju KSS Pergam v šolskem letu 2018/2019  
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

P R O J E K T I  _

V projektu »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«, 
ki ga izvaja Konfederacija sindikatov PERGAM, v nekaterih projektnih aktivnostih 
sodeluje kot partner tudi Gospodarska zbornica Slovenije . Ker je osnovni namen 
projekta krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, 
smo v tokratni številki Obveščevalca pripravili prispevek na temo pogajanj na pod-
jetniški ravni s stališča delodajalcev . 
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bolj popustiti, praviloma pustijo občutek 
ogoljufanosti . Zato so pogojno primerna 
samo za situacije, ko se z drugo stranjo 
ne bomo več srečali . Takih položajev pa pri 
pogajanjih na ravni delodajalca ni . Podjetje 
živi dalje, delavci uživajo sadove uspešnih 
pogajanj in dogovor krepi zaupanje med 
delodajalcem in delavci . Sadovi tekmoval-
nih pogajanj pa so kratkotrajni in ustvarjajo 
nezadovoljstvo na obeh straneh, ne le tiste, 
ki je bolj popustila . 

II. Zavedajmo se skupnega 
končnega cilja.

Pomembno načelo sodelovalnih pogajanj 
je zavedanje skupnega cilja . Tako med pri-
pravo kot potekom pogajanj morata obe 
pogajalski strani jasno artikulirati skupne 
interese. Pogajanja se pogosto začnejo z 
zahtevami oziroma začetnimi pozicijami, ki 
so običajno na obeh straneh iz previdnosti 
napihnjene . Pri pogajanjih vsaka stran ve, 
da bo morala malo popustiti, zato marsi-
katero zahtevo potencira z namenom, da 
si ustvari nekaj manevrskega prostora za 
taktiziranje in popuščanje, pa tudi zato, da 
drugi strani zniža pričakovanja in jo pote-
gne bližje . Tako je prvo načelo sodelovalnih 
pogajanj, da se obe strani dogovorita, kaj je 
njun skupni dolgoročni interes. Ta dolgoro-
čen interes je identičen obema strankama 
in bo predstavljal vodilo ves čas pogajanj .

III. Znati je treba popustiti za 
zmagovalno kombinacijo.

Pri pogajanjih je nujno vztrajanje in po-
puščanje . Včasih smo pri tem, ko zago-
varjamo lastne zahteve, lahko tudi slepi 
za dobro  novo rešitev . Pogosto se da najti 
način, da ena stran popusti pri elementu, 
ki zanjo ni ključnega pomena, ter pridobi 
pri tistem, ki je res pomemben zanjo . Obe 
strani morata v pogajanjih najti rešitev, s ka-
tero bosta dolgoročno lahko živeli in delali. 
Tako pogajanje, v stroki imenovano win-win 
(zmagaš-zmagam), pomeni ne le kvaliteten 
sporazum, ampak tudi trajno pozitivno kli-
mo med strankama . 

IV. Treba je vedeti, kaj je naša 
alternativa, če dogovor ne bo 
dosežen.

Pri iskanju skupnih pogajalskih ciljev se 
moramo pogosto že v pripravi na pogajanja 
vprašati, kaj se bo zgodilo, če se nam ne bo 
uspelo nič dogovoriti . Ko si realno predsta-
vljamo, kakšne druge možnosti za sprejetje 
dogovora, ki nam ga predlaga druga stran, 
še imamo, lahko bolj suvereno presodimo, 
ali je dogovor, ki ga imamo na mizi, dober 
ali slab . Že v pripravi na pogajanja naredi-
mo nekaj alternativnih scenarijev za svojo 
in drugo stran . 

V. Uporabljati moramo objektivna 
merila.

Vsekakor moramo pri pogajanjih uporabiti 
tudi objektivna merila . Pri dogovorih upo-
rabimo kar se da jasne opredelitve, take, 
ki se dajo izmeriti in številčno opredeliti . 
Ključno je, da obe strani enako razumeta 
dogovorjeno, to pa ni mogoče, če tega ne 
opredelimo z merljivimi atributi oziroma 
dejanskimi primeri . 
Objektivna merila lahko opredelimo vnap-
rej ali sproti . Taka merila bodo koristna tudi 
kasneje, pri izvajanju dogovora .

VI. Pogajanja so natančno 
strukturiran proces.

Pogajanja so strukturiran proces, sestavljen 
iz posameznih faz, ki jih moramo upošteva-
ti . Če katero od njih preskočimo, jo je nače-
loma mogoče nadomestiti kasneje; nikakor 
pa je ni priporočljivo  izpustiti . 

Faze v procesu sodelovalnih pogajanj so: 

1. Priprava z oblikovanjem pogajalske sku-
pine, v katero bomo določili osebe s 
kompetencami kot so: potrpljenje, zna-
nje delovnega prava, obvladovanje obra-
čuna prejemkov v zvezi z delom, nekon-
fliktnost .

2. Začetek pogajanj s sprejemom poslov-
nika je odlično investiran čas, da se po-
gajalski skupini spoznata in prepoznata 
razmišljanje druga druge . Poslovnik lah-

_  P R O J E K T I
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ko tudi kasneje v pogajanjih razreši mar-
sikatero proceduralno zagato .

3. Raziskovanje je faza, v kateri ugotavljamo 
prave interese druge pogajalske strani, ki 
so lahko skriti za pogajalskimi zahtevami 
in ugotavljanje skupnih dolgoročnih in-
teresov, kar je za stabilnost pogajanj še 
posebej pomembno .

4. Iskanje rešitev pomeni oblikovanje na-
bora možnih rešitev . Rešitve lahko tudi 
graduiramo po sprejemljivosti za stranki . 

5. Sledijo pogajanja o rešitvah, v katerih je 
potrebno potrpežljivo predstaviti rešitev 
in iskati soglasje .

6. Zaključek pogajanj s končnim pregledom 
izpogajanega teksta in sklenitvijo dogo-
vora. Sodelovanje se s podpisom kolek-
tivne pogodbe ne konča . 

VII. Podpis sporazuma ni konec 
sodelovanja.

Po podpisu nastopi pomembna faza, pri 
kateri se šele pokaže, kako dobro smo se 
dogovorili, saj je treba vse dogovorjeno 
uresničiti v konkretnem življenju podjetja in 
zaposlenih . Pomembno je spremljanje skle-
njenega dogovora v praksi, kar lahko poteka 
preko posebne skupne komisije ali npr . z 
občasnimi sestanki pogajalskih skupin, na 
katerih stranki ugotovita dobre in slabe plati 
podpisanega sporazuma .

VIII. Za zaključek

Sodobna pogajanja od nas zahtevajo, da 
poleg naših interesov ustrezno razrešimo 
ne le naše, temveč tudi potrebe nasprotne 
strani . Tako bodo pogajanja imela dolgo-
trajen učinek in odnos med strankama se 
ne bo skrhal . Zrel pogajalec bo spoštljiv do 
nasprotnika, upošteval bo njegovo mne-
nje in potrebe . Dolgoročnost pogajalskega 
dogovora bo ustvaril klimo trajnega zado-
voljstva nad skupaj doseženim uspehom s 
sklenjenim dogovorom . 

Prednost pogajanj je, da lahko določen pro-
blem obravnavata in uravnavata obe strani, 
ki sta v dogajanje vpleteni, istočasno. In re-
zultat in uspeh nastopi z učinki za obe strani.

P R O J E K T I  _
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OBVEZNOSTI DELODAJALCEV PO SPLOŠNI UREDBI 
O VARSTVU PODATKOV 

Ida Mišič Pavšek, univ .dipl .prav . 
pravna svetovalka KSS Pergam 

25 . 5 . 2018 se je začela uporabljati Uredba 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posa-
meznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o razve-
ljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba 
o varstvu podatkov, v nadaljevanju: »Ured-
ba«)1, ki določa nova pravila glede varstva 
osebnih podatkov . Cilj Uredbe je predvsem 
dvigniti raven varstva osebnih podatkov v 
EU ter njenim prebivalcem omogočiti večji 
nadzor nad njihovimi osebnimi podatki .

Uredba je v veliki meri nadomestila določ-
be dosedanjega Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1), upravljavci in/ali ob-
delovalci osebnih podatkov pa morajo od 
25 . 5 . 2018 dalje spoštovati pravila Uredbe 
ter še tista preostala pravila ZVOP-1 (zlasti 
področne ureditve varstva osebnih podat-
kov – videonadzor, biometrija ipd .), ki os-
tajajo v uporabi . Nekatera področja, ki jih 
ureja Uredba naj bi urejal novi ZVOP-2, ki 
pa še ni bil sprejet v Državnem zboru .

Uredba na področju pravne podlage za zbi-
ranje osebnih podatkov v delovnih razmerjih 
sicer ne prinaša novosti, saj lahko delodajalci 
še naprej zbirajo le tiste osebne podatke, ki jih 
določa zakon ali podatke, ki jih potrebuje za 
izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, 
prinaša pa nekaj drugih novosti za upravljav-
ce osebnih podatkov . V tokratnem prispevku 
se bomo osredotočili na ključne obveznosti 
delodajalcev, ki jim jih – kot upravljavcem 
osebnih podatkov – nalaga Uredba .

Obveznost uradnega obveščanja 
o kršitvah varstva osebnih 
podatkov

Na podlagi 33 . in 34 . člena Uredbe morajo 
delodajalci v primeru kršitev varstva oseb-

nih podatkov (če npr . delodajalci izgubi-
jo osebne podatke ali pa ti pridejo v roke 
nepooblaščenim osebam), zaradi katerih 
je (vsaj) verjetno, da bi bile s kršitvijo ogro-
žene pravice in svoboščine posameznikov, 
o tem takoj obvestiti nadzorni organ (Infor-
macijskega pooblaščenca) takoj po zaznani 
kršitvi, najkasneje pa v 72 urah .

V primerih, ko je verjetno, da kršitev varstva 
osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za 
pravice in svoboščine posameznikov, mora 
delodajalec kršitev sporočiti tudi posamezni-
ku, na katerega se osebni podatki nanašajo .

Evidenca dejavnosti obdelave

Uredba v 30 . členu uvaja novo zahtevo za 
upravljavce: evidentiranje dejavnosti obde-
lav osebnih podatkov . Ta obveznost se sicer 
do določene mere pokriva z obveznostjo 
vodenja kataloga zbirk osebnih podatkov 
za upravljavce z več kot 50 zaposlenimi, ki 
jo je urejal ZVOP-1 . Dejavnosti obdelav so 
vse obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja 
delodajalec (npr . posredovanje podatkov za 
določen namen, hramba, izbris, itd .), treba 
pa jih je voditi v pisni obliki tako, da se jih je 
na zahtevo Informacijskega pooblaščenca 
predloži v pregled .  

Z začetkom uporabe Uredbe pa sporočanje 
podatkov v register zbirk pri Informacijskem 
pooblaščencu za upravljavce ni več potrebno .

Imenovanje pooblaščene osebe 
za varstvo podatkov

Uredba je uvedla institut pooblaščene ose-
be za varstvo podatkov (v nadaljevanju: 
»pooblaščena oseba«), ki  naj bi izvajala 
svetovalne in nadzorne naloge na področju 
varstva osebnih podatkov . 

Uredba v 37 . členu določa, da morajo po-
oblaščeno osebo imenovati:

• javni organi in telesa;

1Za Uredbo se pogosto uporablja tudi izraz GDPR, ki je angleška kratica za General Data Protection Regulation .
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• podjetja, katerih temeljne dejavnosti za-
jemajo dejanja obdelave, pri katerih je 
treba zaradi njihove narave, obsega in/
ali namenov posameznike redno in siste-
matično obsežno spremljati (npr . zavaro-
valnice, banke, trgovci s klubi zvestobe, 
operaterji elektronskih komunikacij, sple-
tne trgovine, itd .);

• podjetja in institucije, ki izvajajo obsežno 
obdelavo zdravstvenih in drugih občutlji-
vih podatkov, ki sodijo med t .i . posebne 
vrste podatkov (npr . bolnišnice in klinike, 
zdravstveni in socialno-varstveni zavodi, 
ponudniki zdravstvenih informacijskih 
sistemov in storitev) .

V vseh ostalih primerih je odločitev za ime-
novanje pooblaščene osebe prepuščena 
upravljavcu oz . delodajalcu, saj Uredba do-
loča kriterije, po katerih morajo upravljavci 
sami oceniti, ali morajo imenovati pooblaš-
čeno osebo .

Delodajalec oz . upravljavec za pooblašče-
no osebo lahko imenuje že zaposlenega 
pri njem, lahko zaposli novo osebo ali pa 
za pooblaščeno osebo imenuje zunanjega 
pogodbenega izvajalca .

Ocena učinka v zvezi z varstvom 
podatkov

Na podlagi 35 . člena Uredbe je ocena učin-
ka v zvezi z varstvom podatkov obvezna za 
upravljavce takrat, ko obstaja možnost, da 

bi določena vrsta obdelave (zlasti z uporabo 
novih tehnologij) povzročila veliko tveganje 
za pravice in svoboščine posameznikov .

Izvedba ocene učinkov je torej za delodajal-
ce obvezna v primerih:

a) sistematičnega in obsežnega vrednote-
nja osebnih vidikov v zvezi s posamezni-
ki, ki temelji na avtomatizirani obdelavi, 
vključno z oblikovanjem profilov, in je os-
nova za odločitve, ki imajo pravne učinke 
v zvezi s posameznikom ali nanj na po-
doben način znatno vplivajo;

b) obsežne obdelave posebnih vrst podat-
kov ali osebnih podatkov v zvezi s kazen-
skimi obsodbami in prekrški, ali

c) obsežnega sistematičnega spremljanja 
javno dostopnega območja .

Pogodbena obdelava

Če obdelavo osebnih podatkov v imenu 
upravljavca izvaja obdelovalec, Uredba 
zahteva, da je takšna pogodba o obdelavi 
osebnih podatkov sklenjena v pisni obliki, 
28 . člen Uredbe pa določa tudi minimalni 
obseg sestavin takšne pogodbe . Uredba 
določa tudi, da upravljavec sodeluje zgolj z 
obdelovalci, ki zagotovijo zadostna jamstva 
za izvedbo ustreznih tehničnih in organiza-
cijskih ukrepov na tak način, da obdelava 
izpolnjuje zahteve iz te uredbe in zagotavlja 
varstvo pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki . 

Z A K O N O D A J A  _

FINANČNO POSLOVANJE SINDIKATA S 
POUDARKOM NA PORABI SINDIKALNE ČLANARINE

Aleksandra Moravčevič, dipl .ekon . 
poslovna sekretarka KSS Pergam  
 

Na izobraževalnem seminarju v Podčetrtku 
vam je bilo s strani finančne svetovalke go-
spe Majde Gominšek predstavljeno finanč-
no poslovanje sindikata s poudarkom na 
porabi sindikalne članarine . Ker sta finanč-
no poslovanje sindikata in poraba sindikal-
ne članarine zelo pomembna, jima name-
njamo še nekaj besed . 

Sindikat je nepridobitna organizacija in ra-
čunovodske rešitve v nepridobitnih organi-
zacijah – pravnih osebah zasebnega prava 
ureja Slovenski računovodski standard 34 
(SRS 34 - 2016) . Ob tem velja poudariti, da 
sindikati lahko uporabljajo pri svojih knji-
govodskih evidencah tudi SRS, ki veljajo za 
ostale pravne subjekte, vendar le v primeru, 
če le ti niso v nasprotju s SRS 34 . 

Sindikat kot pravna oseba zasebnega prava 
mora voditi svoje knjigovodske evidence 
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in poslovne knjige na način, ki omogoča 
izkazovanje podatkov, potrebnih za sesta-
vo letnega izkaza bilance stanja in izkaza 
poslovnih prihodkov in odhodkov . Večina 
sindikatov vodi dvostavno knjigovodstvo . 
V primeru dvostavnega knjigovodstva mora 
sindikat voditi naslednje knjigovodske evi-
dence in listine: 

• Temeljno poslovno knjigo (glavna knjiga 
in dnevnik)

• Pomožne poslovne knjige (blagajniški 
dnevnik, analitična evidenca kupcev in 
dobaviteljev)

• Register osnovnih sredstev

• Izpiske o spremembah stanja na računu

Način poslovanja sindikata je stvar poslov-
ne politike vodstva sindikata . Obvezno je 
brezgotovinsko poslovanje in transakcijski 
račun sindikata . Sindikat mora imeti akt o fi-
nanciranju sindikata, v katerem je zapisano, 
kako sindikat upravlja s sredstvi članarine 
(pridobivanje, poraba, omejitev prihodkov 
in odhodkov) . Sindikat mora imeti tudi pro-
gram dela, ki ga mora finančno ovrednotiti 
(višina prihodkov, višina odhodkov, plani-
ranje prihodkov in odhodkov) in vsebinsko 
opredeliti (šport, kultura, sindikalno delo, 
izobraževanje, solidarnostna pomoč…) . 
Priporočljivo je, da navedene aktivnosti so-
dijo v program dela sindikata . Če sindikat 
pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari pre-
sežek prihodkov nad odhodki, ga mora po-
rabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bil 
ustanovljen . PREMOŽENJE je last sindikata 
kot pravne osebe in ne posameznih članov. 
Predsednik/ca je odgovoren/na za zakonito 
poslovanje sindikata in smotrno ravnanje s 
sindikalno članarino . 

Članarino člani sindikata plačujejo meseč-
no . Višina članarine je določena s pravilni-
kom ali sklepom ustreznega organa sindi-
kata . Članarino člani praviloma plačujejo ob 
obračunu in izplačilu osebnega dohodka . 
Članarina je NEPOVRATNA:  sredstva se 
porabijo za financiranje programskih nalog 
in pokrivanje stroškov sindikata . Članarine 
so neobdavčen prihodek sindikata .  V koli-
kor sindikat opravlja zgolj nepridobitno de-
javnost, za katero je ustanovljen in ustvarja 
presežek prihodkov nad odhodki, ni obdav-
čen in je zaradi tega OPROŠČEN plačila 
davka od dobička, saj ga ne ustvarja, vendar 
ga mora vseeno narediti .  V kolikor sindikat 

opravlja pridobitno dejavnost,  je potrebno 
izvesti obračun presežka prihodkov nad 
odhodki ob koncu obračunskega obdobja 
– koledarskega leta . Dejavnosti, ki so nepri-
dobitne oziroma pridobitne, so zapisane v 
pravniku o nepridobitni nejavnosti .

Pri obdaritvi članov (karte za smučanje, pla-
vanje, gledališče, . .) se vedno pojavi vpraša-
nje, ali je to obdavčitev z dohodnino . Če 
navedene aktivnosti (izvajanje programa 
na kulturnem, športnem področju) sodijo 
v program dela sindikata in so omogočene 
vsem članom sindikata, v praksi praviloma 
ni obdavčitve, vrednost seveda ne sme pre-
segati 42 eurov . 

Od tega, komu, s kakšnim namenom in v 
kakšni višini podjetje podari darilo zaposle-
nemu, njegovemu družinskemu članu, po-
slovnemu partnerju, otroku zaposlenih, 
ima lahko za posledico 3 različne obdavčit-
ve:  na davek od dohodka pravnih oseb, ob-
račun DDV na strani podjetja ter na plačilo 
dohodnine na strani prejemnika darila .

Darila v zvezi z zaposlitvijo oziroma skle-
njenim delovnim razmerjem pa vključujejo:

• darila zaposlenim, ki jih delodajalec de-
lojemalcu ne zagotavlja redno ali pogos-
to, se ne vključujejo v davčno osnovo 
delojemalca, če vrednost vseh bonitet v 
mesecu ne presega 13 eurov po 39 . čle-
nu ZDoh-2 za leto 2016; od 1 .1 .2017 dalje 
znesek 15 eurov;

• darila otrokom zaposlenih, ki ga deloda-
jalec podari v decembru otroku zaposle-
nega, se ne všteva v davčno osnovo delo-
jemalca, če njegova vrednost ne presega 
42 eurov po 39 . členu ZDoh-2 . Navedeno 
velja za darilo otroku do starosti 15 let . Če 
v letu dopolni 15 let, mu darilo ne pripa-
da, ker je do 15 let starosti in ne vključno . 

Ne glede na vrsto darila iz zgornjih dveh 
alinej, pa v obeh primerih velja, da:  če 
vrednost darila presega omenjeni znesek, 
se razlika med neobdavčeno vrednostjo 
in vrednostjo podarjenega darila všteva v 
davčno osnovo zaposlenega in obdavči z 
dohodnino . Vsa darila in bonitete pa so za 
delodajalca oziroma darovalca daril davčno 
nepriznan odhodek po ZDDPO . Če je darilo 
dano fizični osebi, ki ni zaposlen v sindika-
tu, se obravnava kot drugi dohodek in je ob-
davčeno z dohodnino. 
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Solidarnostna pomoč:
Član sindikata je praviloma upravičen do 
prejema solidarnostne pomoči v skladu 
s pravili sindikata . Nujno pa je potrebno 
takšno izplačilo potem pisno utemeljiti . Za-
kon o d ohodnini določa, da enkratne so-
lidarnostne pomoči, ki jih izplača sindikat 
svojim članom z namenom nudenja materi-
alne pomoči v primerih socialne ogroženos-
ti ter v primerih reševanja izrednih razmer, 
se izplača pod pogoji, določenimi z aktom, 
ki ga sprejme sindikat na ravni države, ne 
vštevajo v davčno osnovo. 

Sestava letnega poročila:
Sindikat na podlagi poslovnih knjig ob kon-
cu koledarskega leta sestavi letno poročilo, 
ki obsega: bilanco stanja (prikazuje stanje 
sredstev in obveznosti do virov sredstev), 
izkaz prihodkov in odhodkov (prikazuje 
stroške in odhodke po vrstah, prihodke po 
vrstah, presežek prihodkov ali odhodkov in 
davčno obveznost na letni ravni), poročilo o 
poslovanju sindikata, ki ga sindikat  obrav-
nava in sprejme v organih in mora izkazo-
vati dejansko stanje premoženja in poslova-
nja sindikata ter pojasnila k računovodskim 
izkazom . Nadzorni odbor nadzira zbiranje 
in porabo letne članarine v sindikatu pod-
jetja, kontrolira letni obračun sindikata in o 
svojih ugotovitvah poroča na članskih ses-
tankih . Letno poročilo mora sindikat hraniti 
trajno .  Rok za oddajo letnega poročila za 
AJPES – Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve  – 28 .2 ., 
Finančni urad Republike Slovenije - Davek 
od dobička pravnih oseb – 31 .3 . .

Finančna svetovalka Majda Gominšek na 
Pergamovem izobraževalnem seminarju v 
Podčetrtku,  marec 2018  (Foto: arhiv KSS 
Pergam)  

Z A K O N O D A J A  _
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NOVEJŠA SODNA PRAKSA 

Ida Mišič Pavšek, univ .dipl .prav . 
pravna svetovalka KSS Pergam 

V nadaljevanju je predstavljeno nekaj odlo-
čitev Vrhovnega sodišča, ki so bile sprejete 
v prvi polovici letošnjega leta . Prva se na-
naša na zakonitost soglasja sindikata, dano 
s strani zbora članov, k odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi predsedniku sindikata, ki nima 
namestnika . Naslednji dve odločitvi pa se 
nanašata na bolj konkretni situaciji: zakoni-
tost izredne odpovedi o zaposlitvi delavcu, 
ki je z vpitjem in razbijanjem na delovnem 
mestu izgubil oblast nad sabo in na zako-
nitost izredne odpovedi pogodbe o zaposli-
tvi delavki, ki je kradla na delovnem mestu, 
dokazi proti njej pa so bili zbrani s kršitvijo 
njene pravice do zasebnosti .

Sklep VIII Ips 240/2017 z dne 5. 
2. 2018

V konkretnem primeru se je Vrhovno so-
dišče ukvarjalo z vprašanjem zakonitosti 
soglasja, ki ga dal zbor članov sindikata, k 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi predsedniku 
sindikata, ki ni imel izvoljenega namestnika . 
Sodišči prve in druge stopnje sta presodili, 
da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga predsedniku sindikata 
nezakonita, saj je soglasje k odpovedi po-
godbe o zaposlitvi  podal zbor članov sindi-
kata, ki ni bil pristojen organ, saj bi takšno 
soglasje glede na pravila sindikata, lahko 
podal le predsednik sindikata ali njegov na-
mestnik, ki pa ni bil imenovan .

Zoper odločitev sodišča druge stopnje je 
delodajalec vložil pravno sredstvo na Vrhov-
no sodišče in v njem zatrjeval, da je sodišče 
druge stopnje zmotno uporabilo materialno 
pravo, ko je presodilo, da soglasja k odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je kot 
predsednik sindikata imel status sindikal-
nega zaupnika, ni podal pristojni organ (t .j . 
predsednik sindikata ali njegov namestnik), 
temveč so to soglasno storili člani sindikata 
na izrednem sestanku (zboru članov sindi-
kata) . Sindikat takrat ni imel namestnika, 

zato je soglasje k odpovedi podal najvišji or-
gan sindikata, to je zbor članov . Delodajalec 
je v tem pravnem sredstvu zatrjeval tudi, da 
je sindikat avtonomen, neodvisen in samo-
stojen in se delodajalec ne more in ne sme 
spuščati v njegovo delo ter, da je stališče 
drugostopenjskega sodišča, da bi delodaja-
lec  sindikatu moral naložiti, da naj najprej 
izvoli namestnika predsednika in šele nato 
odloča o soglasju k odpovedi pogodbe pred-
sedniku sindikata, v nasprotju z ustavno 
pravico do sindikalne svobode, kot jo dolo-
ča 76 . člen Ustave Republike Slovenije . De-
lodajalec  nima pravice presojati, kako in iz 
kakšnih razlogov so člani sindikata podali 
soglasje k odpovedi pogodbe o zaposlitvi .  

Vrhovno sodišče je štelo navedbe deloda-
jalca v pravnem sredstvu za utemeljene in 
razveljavilo sodbi sodišč prve in druge stop-
nje ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v 
novo sojenje . V obrazložitvi je zapisalo, da 
je stvar avtonomnih pravil sindikata, kdo naj 
v imenu sindikata poda soglasje k namera-
vani odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se pa 
v okviru sodnega spora o zakonitosti odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi, podane sindikal-
nemu zaupniku, presoja ali je bilo soglasje 
dano v skladu s temi pravili . V nadaljevanju 
je Vrhovno sodišče zapisalo, da v razmerah, 
ko izvoljeni predsednik sindikata zaradi kon-
flikta interesov ne more odločati k soglasju 
k odpovedi pogodbe o zaposlitvi, obenem 
pa ni izvoljen njegov namestnik, je povsem 
ustrezna rešitev, da o tem odločajo člani 
sindikata na zboru članov . Večina članov 
sindikata je glasovala za odločitev, da se da 
soglasje k nameravani odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi predsedniku sindikata . Odločitev 
je bila tako sprejeta v skladu  s pravili sin-
dikata, ki določajo, da mora biti pri spreje-
manju odločitev navzoča večina članov sin-
dikata in da je odločitev sprejeta, če zanjo 
glasuje večina članov sindikata družbe .

Sodba VIII Ips 267/2017 z dne 15. 
5. 2018

Vrhovno sodišče je v tej zadevi presojalo za-
konitost izredne odpovedi o zaposlitvi de-
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lavcu, ki je z vpitjem in razbijanjem izgubil 
oblast nad sabo, to pa je za posledico ime-
lo prihod policije . Delavec je na delovnem 
mestu po tem, ko je izvedel, da bo v soboto 
delal, postal nasilen, začel tolči po tabli in 
tako prestrašil vodje .

Sodišči I . in II . stopnje sta presodili, da je 
bila izredna odpoved delavcu nezakonita, 
saj naj bi delavec kritičnega dne sicer res 
burno reagiral, ni pa grozil oz . skušal fizič-
no napasti sodelavca, zato ni utemeljen od-
povedni razlog, da je delavec naklepoma ali 
iz hude malomarnosti huje kršil pogodbene 
ali druge obveznosti iz delovnega razmerja .

Delodajalec je zato vložil izredno pravno 
sredstvo na Vrhovno sodišče, v katerem 
je navajal, da je sodišče v okviru dokazne 
ocene verjelo pričam, naklonjenim delav-
cu, njegovim pričam, ki so bile prisotne ob 
kritičnem dogodku pa ne . Kletvica »pička ti 
materna« ne sodi v delovno okolje, tega pa 
sodišče (prve stopnje) sploh ni navedlo v 
svoji obrazložitvi . V nadaljevanju je deloda-
jalec navedel, da je delavec brcal po omari, 
udarjal po tabli in tako povzročil prestraše-
nost pri drugih osebah, rekel je tudi: »Ubil 
te bom« . Delodajalec je tudi menil, da dela-
vec ne sme vzeti pravice v svoje roke, saj gre 
drugače za samovoljo, delodajalec pa je tis-
ti, ki mora zaščititi integriteto svojih delav-
cev, sicer je lahko odškodninsko odgovoren .  

Vrhovno sodišče se je z navedbami deloda-
jalca v izrednem pravnem sredstvu strinjalo 
in izredno pravno sredstvo delodajalca štelo 
za utemeljeno ter sodbo sodišča prve stop-
nje spremenilo tako, da je tožbo delavca na 
ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi 
zavrnilo . V obrazložitvi je Vrhovno sodišče 
navedlo, da ne soglaša s stališči nižje sto-
penjskih sodišč, da delavčevo ravnanje ne 
predstavlja hujše kršitve pogodbenih in 
drugih obveznosti iz delovnega razmerja . 
Delavčevo ravnanje je, tudi če nadrejenemu 
ni rekel, da ga bo ubil, za poslovno oziro-
ma delovno okolje nesprejemljivo . Izraža-
nje nezadovoljstva z odločitvijo delodajalca 
(da bo delavec v soboto delal) na tak na-
čin – z vpitjem in razbijanjem – ki ima za 
posledico odhod prizadetega delavca z dela 
in prihod policije, je hujša kršitev, ki uteme-
ljuje izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi . 

Delavec je neupravičeno izgubil oblast nad 
sabo, postal nasilen, začel tolči po tabli in 
prestrašil vodje . V nadaljevanju obrazloži-
tve je Vrhovno sodišče pritrdilo navedbam 
delodajalca, da je osnovne civilizacijske 
vrednote treba spoštovati in braniti tudi v 
delovnem razmerju, saj je delodajalec dol-
žan zagotavljati delovno okolje, v katerem 
bodo vsi, ki vanj vstopajo, varni tako glede 
osebnosti kot dostojanstva . Delodajalec ne 
more dopuščati ravnanj, ki so v neskladju z 
osnovnimi standardi odnosov v delovnem 
okolju . Z delavcem, ki jih ne zmore spošto-
vati, delodajalec ne more sodelovati .

Sodba VIII Ips 2/2018 z dne 30. 5. 
2018

V tem primeru je Vrhovno sodišče presojalo 
dopustnost izvedbe dokaza, pridobljenega 
s kršitvijo pravice do zasebnosti delavca . 
Delavka je bila v varstvenem zavodu za iz-
vajanje institucionalnega varstva zaposlena 
kot medicinska sestra . Delodajalec ji je iz-
redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi za-
radi kršitve pogodbene ali druge pravice iz 
delovnega razmerja, kršitev pa je imela vse 
znake kaznivega dejanja, in sicer tatvine, ker 
je iz zasebnega predala nočne omarice va-
rovanca vzela denar in si ga protipravno pri-
lastila . Delodajalec je do dokazov o njenem 
ravnanju prišel tako, da je najel detektiva, ki 
je uporabil past za male tatove, in tako, da 
je nočno omarico varovanca snemal .

Zoper navedeno izredno odpoved pogod-
be o zaposlitvi je delavka vložila tožbo, ki 
pa jo je izgubila tako na prvi kot na drugi 
stopnji . Delavka je vztrajala in vložila še 
izredno pravno sredstvo na Vrhovno sodiš-
če in v njem navajala, da ji je delodajalec s 
svojim ravnanjem kršil pravico do zasebno-
sti, ravnanje detektiva pa je bilo v nasprot-
ju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
in Zakonom o detektivski dejavnosti, zato 
videoposnetek in uporaba prahu na ban-
kovcih ne bi smela biti upoštevna dokaza v 
postopku .

Vrhovno sodišče se z navedbami delavke ni 
strinjalo in je presodilo, da izredno pravno 
sredstvo delavke ni utemeljeno . V obra-
zložitvi je vrhovno sodišče navedlo, da sta  

S O D N A  P R A K S A  _
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Sodišči I . in II . stopnje pravilno presodili, 
da čeprav v pravdnem postopku sodišče 
praviloma ne sme uporabiti dokazov, ki so 
bili pridobljeni s kršitvijo ustavno zajamče-
nih pravic, to pravilo ni absolutno, saj že iz 
odločbe Ustavnega sodišča izhaja, da je iz-
vedba dokaza, pridobljenega s kršitvijo pra-
vice do zasebnosti, v pravdnem postopku 
lahko dopustna, če za to obstajajo posebej 
utemeljene okoliščine . Nadaljevalo je, da 
sta sodišči prve in druge stopnje presojali 
dopustnost uporabe vsakega dokaza pose-
bej: videoposnetka, pasti za domače tatove 
(dveh označenih bankovcev v kuverti) in 
poročila detektiva in da je že sodišče prve 
stopnje obrazložilo obstoj posebej uteme-
ljenih okoliščin, ki izjemoma omogočajo 
dopustnost izvedbe takega dokaza, kljub 
posegu v delavkino pravico do zasebnosti . 
V nadaljevanju je Vrhovno sodišče navedlo 
še, da je prvostopenjsko sodišče ustrezno 
navedlo, da v konkretnem primeru posebej 
utemeljeno okoliščino predstavlja kršitev 

varovančevih pravic, zaradi katere je upo-
raba dokazov dopustna in nujna, saj se z 
izvedbo le-tega (lahko) dokaže poseg de-
lavke v ustavnopravne interese varovanca 
delodajalca, katere pa je delodajalec – kot 
varstveni zavod za izvajanje institucional-
nega varstva – dolžan varovati . Dokaza o 
nedopustnih ravnanjih delavke namreč ni 
bilo moč pridobiti drugače .

Vrhovno sodišče je torej razsodilo, da je 
bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 
delavki zakonita, saj sta nižjestopenjski so-
dišči pravilno uporabili test sorazmernosti 
v zvezi z dopustitvijo dokazov, s katerimi se 
je poseglo v pravico delavke do zasebnosti . 
Izvedbo takšnih ukrepov je upravičil veliko 
močnejši interes – varstvo zasebne lastnine 
– ki sta ga izkazala delodajalec in njen varo-
vanec . Izvedbo takšnih ukrepov je namreč 
narekovala skrb delodajalca, da kot institu-
cionalni zavod poskrbi za premoženje svo-
jih varovancev, ki je bilo s krajami ogroženo . 

_  S O D N A  P R A K S A
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VI SPRAŠUJETE, MI ODGOVARJAMO  

Aleš Bortek, univ .dipl .prav . 
pravni svetovalec KSS Pergam 

VIŠINA ODPRAVNINE

Članu je bila podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Pri delodajalcu je 
bil zaposlen več kot 30 let in je zato prejel odpravnino v višini 10-kratnika svoje bruto plače. 
Pričakoval je, da bo ta znesek tudi prejel nakazanega na svoj transakcijski račun kot neto zne-
sek, saj je odpravnina oproščena plačila prispevkov in dohodnine, vendar pa je dobil nakazan 
nekoliko manjši znesek. Zanima ga, ali je to pravilno.

Zakon o prispevkih za socialno varnost dolo-
ča, da se od odpravnine v primeru poslovne-
ga razloga ne plačajo prispevki za socialno 
varnost, vendar le do višine, ki ne presega 
s predpisom vlade določen znesek odprav-
nine, ki se v skladu z Zakonom o dohodnini 
ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih 
prejemkov . Slednji določa, da se v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne 
všteva odpravnina v primeru poslovnega 
razloga, a največ do višine desetih povpreč-
nih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji .

 

Član je pred odpovedjo pogodbe v zad-
njih treh mesecih prejel povprečno plačo 
v višini 1 .700,00 EUR bruto, tako da je bil 
zaradi odpovedi upravičen do 10-kratnika 
tega zneska, torej do odpravnine v višini 
17 .000,00 EUR bruto . Ker je takrat v Slove-
niji znašala povprečna plača 1 .650,00 EUR 
bruto, je bila odpravnina oproščena plači-
la prispevkov in dohodnine le do zneska 
16 .500,00 EUR . Pri nadaljnjih 500,00 EUR 
pa je bilo treba odvesti prispevke in doho-
dnino, zaradi česar član na svoj račun ni 
prejel odpravnine v višini 17 .000,00 EUR, 
ampak nekoliko manjši znesek .

KONKURENČNA PREPOVED

Članica je zaposlena na delovnem mestu kuharice v javnem zavodu, ki izvaja zdravstveno de-
javnost. Zanima jo, ali lahko v svojem prostem času opravlja delo kot kuharica po podjemni 
pogodbi pri nekem podjetju, ne da bi s tem kršila pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima sklenjeno 
z zavodom.

Zakon o delovnih razmerjih v 39 . členu do-
loča konkurenčno prepoved . Skladno z njo 
delavec med trajanjem delovnega razmerja 
ne sme brez pisnega soglasja delodajalca 
za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati 
poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko 
opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko 
pomenili za delodajalca konkurenco . Dela-
vec mora torej varovati poslovne interese 
delodajalca .

V konkretnem primeru bo delavka pri pod-
jetju resda opravljala enako delo, kot ga po 
pogodbi o zaposlitvi opravlja pri svojem de-
lodajalcu – zavodu, vendar pa slednji izvaja 
zdravstveno dejavnost, zato mu delo delav-
ke v njenem prostem času ne bo pomenilo 

konkurence . Takšno delo lahko torej delav-
ka opravlja, ne da bi s tem kršila pogodbo o 
zaposlitvi .

Drugače pa bi bilo v primeru, če bi njen 
delodajalec – zavod poleg zdravstvene de-
javnosti opravljal tudi dejavnost prodaje 
oz . strežbe hrane . Vendar bi bilo treba tudi 
v tem primeru ugotoviti, ali bi delo delavke 
v prostem času pomenilo konkurenco de-
lodajalcu (zavodu) . Če bi delavka v svojem 
prostem času opravljala delo pri podjetju, 
ki je recimo toliko oddaljeno od njenega 
delodajalca (zavoda), da to delo zanj ne bi 
pomenilo konkurence, potem delavka s tem 
prav tako ne bi kršila pogodbe o zaposlitvi .

V P R A Š A N J A  I N  O D G O V O R I  _



37_  V P R A Š A N J A  I N  O D G O V O R I

DOLOČITEV KRAJA OPRAVLJANJA DELA V POGODBI O 
ZAPOSLITVI

Član je zaposlen pri delodajalcu, ki opravlja svojo dejavnost v več enotah v različnih krajih. 
V pogodbi o zaposlitvi ima določeno, da je njegov kraj opravljanja dela v enoti na sedežu 
podjetja (kjer tudi dejansko stalno dela), po potrebi pa ga lahko delodajalec premesti tudi v 
katerokoli drugo svojo enoto v Sloveniji. Člana zanima, ali je takšna določitev kraja opravlja-
nja dela v pogodbi o zaposlitvi zakonita.

Zakon o delovnih razmerjih v 31 . členu do-
loča, da se v pogodbi o zaposlitvi obve-
zno navede kraj opravljanja dela . Če točni 
kraj ni naveden, velja, da delavec opravlja 
delo na sedežu delodajalca . Navedba kraja 
opravljanja dela je ena od bistvenih sestavin 
pogodbe o zaposlitvi . Kraja se z aneksom k 
pogodbi o zaposlitvi ne da spremeniti, saj 
zakon zahteva, da se ob spremembi kraja 
sklene nova pogodba o zaposlitvi . 

Kraj opravljanja dela mora biti delavcu 
znan pred vstopom v delovno razmerje, saj 
lahko edino tako vnaprej predvidi, koliko 
časa bo porabil za pot na in iz dela, si po 

potrebi organizira ustrezen prevoz in uskla-
di svoje družinske obveznosti . Izjemoma je 
lahko kraj opravljanja dela širše določen, 
vendar le, kadar glavnega ali stalnega kraja 
dela ni (recimo določeni delavci v gradbeni 
dejavnosti, socialnovarstveni dejavnosti…) .

Če delodajalec v pogodbi o zaposlitvi na-
vede več krajev opravljanja dela in ne gre 
za zgoraj navedeno izjemo, velja, da je 
delavčev kraj opravljanja dela tam, kjer je 
delavec pričel delati po sklenitvi pogodbe 
o zaposlitvi in je bilo to skladno z dogovo-
rom med njim in delodajalcem ob sklenitvi 
pogodbe o zaposlitvi .
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Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 459,02

II . manj zahtevna dela 520,94

III . srednje zahtevna dela 583,01

IV . zahtevna dela 644,97

V . bolj zahtevna dela 753,80

VI ./1 zelo zahtevna dela 975,47

VI ./2 visoko zahtevna dela 1 .152,83

VII . najbolj zahtevna dela 1 .463,22

VIII .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .684,92

Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št . 
110/2013,  35/2014,  52/2016,  4/2018) 

PREGLED PLAČ PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 
IN V JAVNEM SEKTORJU 

Nina Mežan, univ . dipl . org .
svetovalka za medn . dejavnost / vodja projektov KSS Pergam 

Delodajalci v zasebnem sektorju, ki nimajo sklenjenih kolektivnih pogodb dejavnosti ali 
družb, so od 30 . julija 2016 neposredno zavezani določbam Zakona o delovnih razmerjih – 
ZDR-1 (Uradni list RS, št . 21/2013,  78/2013,  52/2016,  15/2017) . 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-
PREDELOVALNO DEJAVNOST – OKTOBER 2018  
 
 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRAFIČNO DEJAVNOST – 
OKTOBER 2018  

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €) 

I . enostavna dela 466,30

II . manj zahtevna dela 512,94

III . srednje zahtevna dela 568,89

IV zahtevna dela 638,83

V . bolj zahtevna dela 727,44

VI . zelo zahtevna dela 834,68

VII . visoko zahtevna dela 946,60

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .310,31

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .580,76

Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list RS, št . 77/2017)  

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _
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IZHODIŠČNE PLAČE V ČASOPISNO-INFORMATIVNI, ZALOŽNIŠKI 
IN KNJIGOTRŠKI DEJAVNOSTI – OKTOBER 2018   

Izhodiščna plača (v €)

Tarifni razred RR
Čistopisno informativna 

in revijalna dejavnost
Založniška 
dejavnost

Knjigotrška 
dejavnost

I . enostavna dela 1,00 451,99 440,81 409,42 

II . manj zahtevna dela 1,15 519,79 506,94 470,84

III . srednje zahtevna dela 1,30 587,58 573,06 532,26

IV zahtevna dela 1,45 655,38 639,19 593,67

V . bolj zahtevna dela 1,70 768,38 749,39 696,02

VI . zelo zahtevna dela 2,20 994,37 969,80 900,74 

VII . visoko zahtevna dela 2,60 1 .175,17 1 .146,13 1 .064,52

VIII . najbolj zahtevna dela 3,30 1 .491,55 1 .454,69 1 .351,11

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

3,80 1 .717,55 1 .675,10 1 .555,82

Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti  
(Uradni list RS, št . 43/2000,  77/2000,  24/2001,  46/2001,  78/2001,  33/2004, 
117/2004, 79/2005,  95/2006,  118/2006,  10/2007,  93/2007,  35/2008,  97/2008,  
8/2010,  55/2011,  17/2012,  63/2013,  83/2016,  57/2018) 

Dne 24 . 8 . 2018 je bil objavljen Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-
-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št . 57/2018) .  Z novim 
aneksom h kolektivni pogodbi sta pogajalski stranki Kolektivne pogodbe časopisno-infor-
mativne, založniške in knjigotrške dejavnosti dogovorili dvig izhodiščnih plač za 1 % za 
založniško in knjigotrško dejavnost, medtem ko za časopisno-informativno in revijalno 
dejavnost ostajajo izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih nespremenjene .  

Novi zneski izhodiščnih plač veljajo za delo opravljeno od 1 . 7 . 2018 dalje in po novem znašajo:

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

Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) je bila s strani Združenja 
delodajalcev Slovenije – Sekcije za gradbeništvo julija 2016 odpovedana in se je dne 16 . 1 . 2018 
prenehala uporabljati (Uradni list RS, št . 50/2016 - odpoved) . 
V mesecu januarju 2017 je Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije pristopil h Kolektivni po-
godbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št . 15/2017 - pristop) . 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA CESTNO GOSPODARSTVO – 
OKTOBER 2018  
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRADBENE DEJAVNOSTI – 
OKTOBER 2018  

Tarifni razred Najnižja osnovna plača za 174 ur (v €)

I . enostavna dela 459,45

II . manj zahtevna dela 509,95

III . srednje zahtevna dela 565,21

IV . zahtevna dela 626,21

IV ./2 zahtevna dela 664,20

V . bolj zahtevna dela 740,17

V ./2 bolj zahtevna dela 786,22

VI . zelo zahtevna dela 828,81

VI ./2 zelo zahtevna dela 960,04

VII . visoko zahtevna dela 983,06

VII ./2 visoko zahtevna dela 1 .105,08

VII ./3 visoko zahtevna dela 1 .190,26

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .318,04

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št . 101/2015,  15/2017,  
80/2017,  30/2018)   

26 . aprila 2018 je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne 
pogodbe gradbenih dejavnosti  (Uradni list RS, št . 30/2018) . 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST TRGOVINE – 
OKTOBER 2018  

V mesecu juliju 2018 je bila sklenjena nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slove-
nije (Uradni list RS, št . 52/2018) .  Nova kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas od 
15 . 8 . 2018 do 31 . 12 . 2022, normativni del pa se uporablja do 31 . 12 . 2023 oziroma najdlje 
eno leto po prenehanju veljavnosti .  
Oktobra 2018 je bil v Uradnem listu objavljen tudi Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti 
celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št . 67/2018) . 

Po novi kolektivni pogodbi se najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede posto-
poma zvišujejo in znašajo: 
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Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št . 52/2018,  67/2018)  

Najnižja osnovna plača 
(v €) za 

Tarifni razred
delo opravljeno do vključno 

31.12.2018

delo opravljeno od vključno 
1.1.2019 do vključno 

30.6.2019

delo opravljeno od vključno 
1.7.2019 dalje

I . enostavna dela 531,49 558,06  568,69  

II . manj zahtevna dela 551,88 579,47  590,51  

III . srednje zahtevna dela 584,67 613,90  625,60  

IV zahtevna dela 624,10 655,31  667,79  

V . bolj zahtevna dela 695,66 730,44  744,36  

VI . zelo zahtevna dela 814,97 896,47  896,47  

VII . visoko zahtevna dela 971,95 1 .069,15 1 .069,15

VIII . najbolj zahtevna dela / / / 

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 480,00 

II . manj zahtevna dela 525,00

III . srednje zahtevna dela 655,00

IV . zahtevna dela 730,00

V . bolj zahtevna dela 790,00

VI . zelo zahtevna dela 900,00

VII . visoko zahtevna dela 960,00

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .130,00 

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št . 56/2018)  

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST GOSTINSTVA 
IN TURIZMA – OKTOBER 2018  

8 . avgusta 2018 je bila podpisana nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma 
Slovenije (Uradni list RS, št . 56/2018) .  Kolektivna pogodba je bila objavljena v Uradnem listu z 
dne 17 . avgusta 2018 in se je pričela uporabljati prvi dan v naslednjem mesecu po njeni objavi, 
torej 1 . septembra 2018 .  
Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas, do 31 . 12 . 2022; po prenehanju veljavnosti ko-
lektivne pogodbe pa se bo njen normativni del uporabljal do sklenitve nove kolektivne pogodbe 
oziroma še 4 mesece po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe, torej najkasneje do 30 . 
aprila 2023 . 

Zneski najnižjih osnovnih plač se s sprejetjem nove kolektivne pogodbe ne spreminjajo in 
ostajajo enaki tistim, ki so se uporabljali ob izteku uporabe prejšnje kolektivne pogodbe dejav-
nosti, in so naslednji: 
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA KOVINSKO INDUSTRIJO – 
OKTOBER 2018  

Tarifni razred
Najnižja mesečna 

osnovna plača za 174 ur 
(v €)

Najnižja osnovna 
plača na uro (v €)

I . enostavna dela 527,22 3,03

II . manj zahtevna dela 575,94 3,31

III . srednje zahtevna dela 636,84 3,66

IV . zahtevna dela 725,58 4,17

V . bolj zahtevna dela 791,70 4,55

VI . zelo zahtevna dela 925,68 5,32

VII . visoko zahtevna dela 1 .080,54 6,21

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .233,66 7,09

IX . izjemno pomembna dela 1 .459,86 8,39

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št . 6/2015,  80/2015,  
6/2017,  66/2017) 

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

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA LESARSTVO – OKTOBER 2018     

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 462,65

II . manj zahtevna dela 505,09

III . srednje zahtevna dela 556,57

IV . zahtevna dela 616,90

V . bolj zahtevna dela 689,49

VI . zelo zahtevna dela 805,34

VII . visoko zahtevna dela 907,13

VIII . najbolj zahtevna dela /

Kolektivna pogodba za lesarstvo (Uradni list RS, št . 58/2017,  51/2018)

Julija 2018 je bil sklenjen  Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni 
list RS, št . 51/2018)  in se uporablja od 1 . avgusta 2018 dalje .  Nov aneks določa, da se najnižje 
osnovne plače določene s Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za lesarstvo povečajo za 2,7 %. 

Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih od 1 . 7 . 2018 dalje po novem 
znašajo: 
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA TEKSTILNO DEJAVNOST – 
OKTOBER 2018  

Tarifni razred Najnižja osnovna plača 174 ur (v €)

I . enostavna dela 433,26

II . manj zahtevna dela 462,84

III . srednje zahtevna dela 504,60

IV . zahtevna dela 553,32

V . bolj zahtevna dela 614,22

VI . zelo zahtevna dela 725,58

VII . visoko zahtevna dela 817,80

VIII . najbolj zahtevna dela /

Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne 
dejavnosti Slovenije (Uradni list RS, št . 18/2014,  24/2014,  25/2014,  45/2017)    

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št . 14/2012,  
52/2012,  7/2014,  3/2015,  4/2016,  5/2017,  75/2017) 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET – 
OKTOBER 2018  

Tarifni razred
Najnižja mesečna 

osnovna plača na mesec 
(v €)

Najnižja osnovna 
plača na uro (v €)

I . enostavna dela 412,38 2,37

II . manj zahtevna dela 428,04 2,46

III . srednje zahtevna dela 497,64 2,86

IV . zahtevna dela 553,32 3,18

V . bolj zahtevna dela 617,70 3,55

VI . zelo zahtevna dela 730,80 4,20

VII . visoko zahtevna dela 824,76 4,74

VIII . najbolj zahtevna dela / /
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO – 
OKTOBER 2018  

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 595,14

II . manj zahtevna dela 618,71

III . srednje zahtevna dela 650,63

IV . zahtevna dela 665,56

V . bolj zahtevna dela 705,71

VI . zelo zahtevna dela 809,00

VII . visoko zahtevna dela 946,70

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .061,45

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št . 92/2013,  16/2014,  
59/2014,  28/2015,  82/2016,  76/2017) 

Zneski izhodiščnih plač in najnižjih osnov-
nih plač posameznih kolektivnih pogodb 
dejavnosti so čista izhodišča za posamezne 
tarifne razrede, brez kateregakoli dodatka, 
kot so na primer dodatek na delovno dobo, 
dodatek na zahtevnost dela, dodatek na 
težje delovne pogoje, dodatek na količino 
in kakovost opravljenega dela, brez količ-
nikov in podobno . Vsi dodatki se prištevajo 
k osnovni plači. Tako oblikovane plače so 
pravno iztožljive in so najnižji minimum . 

V podjetjih, v katerih imajo sklenjene podje-
tniške kolektivne pogodbe, veljajo določbe 
teh kolektivnih pogodb, ki lahko posame-
zne pravice uredijo bolje oziroma za delavca 
ugodneje. 
Vsaka družba lahko tudi brez podjetniške 
kolektivne pogodbe delavcem izplača višje 
plače, kot jih določajo kolektivne pogodbe 
posameznih dejavnosti ali zakon. 

V dejavnostih dogovorjeni standardi so tisti 
minimum na državnem nivoju, ki ga mora 
izvajati sleherno podjetje v panogi oziroma 
zavod, tudi tisti, ki ne posluje najboljše .  V 
nekaterih dejavnostih oziroma pri posame-
znih 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 po-
litiki izplačila povečanega dela plač, vendar 
le začasno do šest mesecev z možnostjo 
podaljšanja . 

Za družbe, za katere ni sklenjena ne kolek-
tivna pogodba dejavnosti niti podjetniška 
kolektivna pogodba, se uporabljajo določbe 
Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Ura-
dni list RS, št . 21/2013,  78/2013,  52/2016,  
15/2017) . 

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _
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PLAČE V JAVNEM SEKTORJU 

Aleš Bortek, univ .dipl .prav . 
pravni svetovalec KSS Pergam 

Sistem plač funkcionarjev in javnih usluž-
bencev v javnem sektorju, pravila za njiho-
vo določanje, obračunavanje in izplačeva-
nje ter pravila za določanje obsega sredstev 
za plače ureja  Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju – ZSPJS  (Uradni list RS, 
št . 56/2002 in nasl .) . Ne glede na določila 
ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih pred-
pisov so bili zaradi zagotovitve vzdržnih 
javnih financ in zmanjšanja izdatkov prora-
čunov prejemki in plače javnih uslužbencev 
začasno omejeni z Dogovorom o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukre-
pih v javnem sektorju (Uradni list RS, št . 
88/2016) . 

Z Zakonom o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela za leto 2017 in dru-
gih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17  
(Uradni list RS, št . 88/2016) se za stabili-
zacijo javnih financ začasno omejujejo pla-
če, drugi stroški dela javnih uslužbencev in 
funkcionarjev ter določajo nekateri drugi 
ukrepi v javnem sektorju . 

Ne glede na določbe 22 . in 22 .a člena ZSPJS  
javnim uslužbencem in funkcionarjem do 
31 . decembra 2018 ne pripada del plače za 
redno delovno uspešnost . 

Do 31 . decembra 2018 lahko višina dela pla-
če javnega uslužbenca za plačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 
uporabnika proračuna ali projekta, načrto-
vanega v okviru sprejetega finančnega na-
črta uporabnika proračuna, znaša največ 
20 odstotkov njegove osnovne plače . Če 
se javnemu uslužbencu izplačuje del pla-
če za plačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela tudi iz naslova in 
sredstev posebnega projekta, lahko del pla-
če znaša skupno iz obeh naslovov največ 30 
odstotkov njegove osnovne plače . 
Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela pri opravljanju re-
dnih delovnih nalog lahko do 31 . decembra 
2018 uporabniki proračuna porabijo največ 
40 odstotkov sredstev iz prihrankov, dolo-
čenih v 22 .d členu ZSPJS . 

Ne glede na to lahko uporabniki v primerih, 
ko so bili sklenjeni še vedno veljavni spo-
razumi ali dogovori med delodajalcem in 
reprezentativnim sindikatom za dejavnost 
ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo 
dogovor o delovni uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela, porabijo prihran-
ke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega 
sporazuma oziroma dogovora . 

Ne glede na določbe 16 . in 17 . člena ZSPJS 
javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 
2018 napredujejo v višji plačni razred, na-
ziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do 
plače v skladu z višjim plačnim razredom, 
pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 
1 . decembrom 2018 .
Če je pridobitev naziva ali višjega naziva po-
goj za opravljanje dela na delovnem mestu, 
na katerega se javni uslužbenec premešča 
oziroma za katerega sklepa pogodbo o za-
poslitvi,  javni uslužbenci in funkcionarji 
pridobijo pravico do plače s pridobitvijo na-
ziva ali višjega naziva . 

Ne glede na določbe Kolektivne pogodbe 
za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št . 
57/2008 in nasl .) in drugih kolektivnih po-
godb se upoštevajo določila ZUPPJS17 gle-
de nadomestila plače javnim uslužbencem 
za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali 
poškodbe in izplačevanja jubilejnih nagrad . 
Vlada RS se je obvezala, da razen z ukrepi, 
ki so dogovorjeni z Dogovorom o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih 
v javnem sektorju, v letih 2017 in 2018 ne 
bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora 
dodatno posegala v plače, druge prejemke, 
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja 
javnih uslužbencev . V nasprotnem primeru 
se tako ravnanje šteje za kršitev dogovora . 
V primeru stavke, ki je posledica kršitve 
tega dogovora, stavkajočim za čas stavke 
pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo 
prejeli, če bi delali . 

V skladu z veljavnim Dogovorom o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih 
v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list 
RS, št . 91/2015), se za določitev osnovnih 
bruto plač javnih uslužbencev in funkci-
onarjev uporablja naslednja PLAČNA LE-
STVICA, veljavna s 1. septembrom 2016: 
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Plačni 
razred

Osnovna plača
od 1. septembra 2016 (v EUR) 

Plačni 
razred

Osnovna plača
od 1. septembra 2016 (v EUR) 

1 440,38 34 1 .606,68

2 458,00 35 1 .670,94

3 476,31 36 1 .737,79

4 495,37 37 1 .807,29

5 515,18 38 1 .879,59

6 535,80 39 1 .954,78

7 557,21 40 2 .032,98

8 579,51 41 2 .114,29

9 602,70 42 2 .198,84

10 626,81 43 2 .286,81

11 651,88 44 2 .378,28

12 677,95 45 2 .473,41

13 705,06 46 2 .572,34

14 733,27 47 2 .675,25

15 762,60 48 2 .782,25

16 793,10 49 2 .893,54

17 824,84 50 3 .009,28

18 857,83 51 3 .129,66

19 892,13 52 3 .254,84

20 927,82 53 3 .385,03

21 964,94 54 3 .520,44

22 1 .003,54 55 3 .661,25

23 1 .043,68 56 3 .807,69

24 1 .085,43 57 3 .960,02

25 1 .128,83 58 4 .118,41

26 1 .173,99 59 4 .283,14

27 1 .220,94 60 4 .454,47

28 1 .269,78 61 4 .632,64

29 1 .320,58 62 4 .817,96

30 1 .373,40 63 5 .010,67

31 1 .428,34 64 5 .211,10

32 1 .485,46 65 5 .419,54

33 1 .544,88

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

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

Minimalno plačo ureja Zakon o minimalni 
plači – ZMinP (Uradni list RS, št . 13/2010,  
3/2011,  5/2012,  8/2013,  7/2014,  6/2015,  
92/2015,  6/2016,  4/2017,  5/2018) . Mini-
malna plača se enkrat letno uskladi najmanj 
z rastjo cen življenjskih potrebščin,  znesek 
minimalne plače se objavlja v predpisu . 

Iz zakonskih določb izhaja, da v minimalno 
plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih na-
vaja ZDR-1, torej osnovna plača delavca za 
določen mesec, del plače za delovno uspeš-
nost in nekateri dodatki, ki mu pripadajo, 
razen dodatka za delo preko polnega delov-
nega časa . Za plačilo dela, opravljenega od 
1 . januarja 2016, se v minimalno plačo prav 
tako ne vštevajo dodatek za nočno delo, do-
datek za delo v nedeljo ter dodatek za delo 
na praznike in dela proste dneve po zakonu .  
V minimalno plačo tudi ni mogoče vštevati 
povračil stroškov, ki jih je delodajalec dol-
žan izplačati delavcu (povračilo stroškov za 
prehrano med delom, za prevoz na delo in z 
dela ter stroškov na službenem potovanju) 
in tudi ne drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja (regres za letni dopust, odpravni-
ne in jubilejne nagrade) . 

Uradni list RS, 
št. 5/2018 

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1. januarja 2018 

842,79 EUR 

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2018 dalje, je  
842,79  EUR  (Uradni list RS, št . 5/2018) . 

Znesek minimalne plače se je s 1 . 1 . 2018 povečal za 4,7 odstotka . V letu 2017 je bila določena 
minimalna plača v višini 804,96 EUR

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

GIBANJE PLAČ 

Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2018 je znašala 
1.669,51 EUR in je bila za 1,1 % višja kot za julij 2018.

Uradni list RS, št. 69/2018  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij–avgust 2018 je 
znašala 1.658,11 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar-avgust 2018 je 
znašala 1.658,74 EUR. 

Povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Sloveniji: 
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DRUGI OSEBNI PREJEMKI ZA OKTOBER 2018 –  
SINDIKALNA LISTA 

Kolektivna 
pogodba

Regres za 
letni dopust 

Jubilejna nagrada za Odpravnina 
ob upokojitvi

Solidarnostna pomoč ob smrti

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

Papirna in papir-
no-predelovalna

842,79 428,50 642,75 857,00 857,00 3 .316,22 2 .000,00 / 

Grafična
od 1 .060,14
do 1 .168,66 

460,00 689,00 919,00 919,00 4 .974,33 3 .443,00 1 .160,68

Časopisno-infor-
mativna

1 .168,66 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00 

Založniška 1 .168,66 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Knjigotrška 1 .168,66 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Gradbena
(Cestno gospod.)

850,00 450,00 670,00 870,00 870,00 3 .316,22 1 .160,68 / 

Trgovina 842,79 460,00 689,00 919,00 919,00

1 .658,11
oz. ob izpolnitvi 
pogojev iz KP:

3 .316,22

700,00 350,00 

Gostinstvo in 
turizem

1 .000,00 460,00 689,00 919,00 919,00

5 do 10 let:
1 .658,11

10 do 20 let:
3 .316,22

nad 20 let:
4 .974,33  

1 .500,00 750,00 

Kovinska 850,00 527,22 790,83 1 .054,44 1 .318,05

5 do 10 let:
1 .658,11

10 do 20 let:
3 .316,22

nad 20 let:
4 .974,33 

do 10 let:
1 .989,73

nad 10 let:
2 .818,79

do 10 let:
1 .326,49

nad 10 let:
1 .658,11

Lesarstvo 842,79 462,65 693,98 925,30 1 .156,63 3 .316,22 994,87 497,43

Tekstil 842,79 368,00 551,00 735,00 735,00 3 .316,22 700,00 350,00 

Cestni potniški 
promet

842,79 412,38 618,57 824,76 / 3 .316,22 755,00 378,00 

Obrt in podje-
tništvo

851,22 497,43 829,06 1 .160 .68 / 3 .316,22 1 .658,11 829,06

Drobno gospo-
darstvo

851,22 663,24 994,87 1 .326,49 / 3 .316,22 1 .658,11 829,06

Negospodarstvo, 
Javni sektor

842,79

288,76

(346,51 
za člane 

sindikata)

433,13

(519,76 
za člane 

sindikata)

577,51

(693,01 
za člane 

sindikata)

/

2 oz . 3* plače 
zaposlenega, a 
ne manj kot:

3 .316,22 oz .
4 .974,33*

577,51

(693,01 za člane 
sindikata)

577,51

(693,01 za čla-
ne sindikata)

Uredba **1 .168,66 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 
3 .443,00 

***1 .252,00   
*Javni sektor: odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh 
zadnjih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, pripada javnemu uslužbencu, ki se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimal-
nih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

**Uredba:  najvišji znesek regresa, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov, je 70 % povprečne plače v RS za predpretekli mesec  

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

Nina Mežan, univ .dipl .org . 
svetovalka za medn . dejavnost / vodja projektov KSS Pergam 

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _
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REGRES ZA LETNI DOPUST 

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

V nekaterih kolektivnih pogodbah dejavno-
sti je določen nižji regres, vendar ga je treba 
izplačati najmanj v višini zakonsko določe-
ne minimalne plače, ki za leto 2018 znaša 
842,79  EUR.  

Po Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
delavcu pripada regres za letni dopust v vi-
šini od 63,5 % do 70 % zadnjega znanega 
podatka povprečne mesečne plače v RS, ki 
je znašala 1.669,51 EUR za avgust 2018 . 

V kolektivnih pogodbah časopisno-infor-
mativne, revijalne, založniške in knjigotrške 
dejavnosti je višina regresa določena na 70 
% zadnjega znanega podatka povprečne 
mesečne bruto plače na zaposlenega v RS, 
ki je znašala 1.669,51 EUR  za avgust 2018 . 

V dejavnosti trgovine je delodajalec dolžan 
izplačati regres za letni dopust, kot ga do-
loča zakon .  Delodajalec lahko izplača del 
regresa v nedenarni obliki .  V primeru, da 
izplača del regresa v nedenarni obliki, zna-
ša regres za letni dopust od 1 . 1 . 2019 dalje 
970,00 EUR, od tega mora delodajalec naj-
manj 55  % tega zneska izplačati v denarju .  
V primeru izplačila dela regresa v nedenarni 
obliki, je delodajalec dolžan ta del regresa 

zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omo-
gočen nakup širokega nabora izdelkov, ki 
jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnev-
nih življenjskih potreb, le-ta pa mora biti po 
vrednosti enakovredna denarni obliki . 

V Kolektivni pogodbi lesarstva je regres do-
ločen najmanj v višini minimalne plače, to 
je 842,79  EUR za leto 2018;  na ravni podje-
tja pa se lahko dogovori za višje zneske, in 
sicer do višine, določene z vsakokratno ve-
ljavno davčno Uredbo o višini povračil stro-
škov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo . 

V tekstilni dejavnosti se lahko regres izplača 
v dveh ali več delih, če se tako dogovorita 
delodajalec in sindikat pri delodajalcu . Do-
govorita se lahko tudi za višji regres, kot je 
določen v kolektivni pogodbi .

Po Kolektivni pogodbi za obrt in podje-
tništvo ter v drobnem gospodarstvu pripa-
da delavcu regres za letni dopust najmanj v 
višini minimalne plače povečane za 1 %, kar 
v letu 2018 znaša  851,22  EUR. 

V javnem sektorju v letu 2018 pripada jav-
nim uslužbencem in funkcionarjem regres 
za letni dopust v višini, ki jo določa Zakon 
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št . 
21/2013 in nasl .; v nadaljevanju: ZDR-1), to 
je v višini minimalne plače . Ta v letu 2018 
znaša 842,79 EUR. 

Za regres je po Zakonu o dohodnini 
- ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006 
in nasl.) treba plačati davek, prispev-
ki za socialno varnost pa se od regresa 
ne plačujejo do višine 70 % zadnjega 
znanega podatka povprečne plače v 
RS, kot to določa Zakon o prispevkih 
za socialno varnost (ZPSV)  (Uradni 
list RS, št. 5/1996,  34/1996,  3/1998,  
81/2000,  97/2001). 
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JUBILEJNA NAGRADA  

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

V grafični dejavnosti se po novi kolektivni 
pogodbi jubilejne nagrade izplačujejo za 
leta dela pri zadnjem delodajalcu in ne za 
skupno delovno dobo, ter po novem delav-
cu pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 
in tudi za 40 let delovne dobe, in sicer v vi-
šini zgornjih zneskov, ki jih določa davčna 
Uredba . 

Nekaj kolektivnih pogodb ima tudi dolo-
čeno jubilejno nagrado za 40 let delovne 
dobe, in sicer v dejavnosti papirno in papir-
no-predelovalne industrije, v grafični dejav-
nosti, v časopisno-informativni, založniški 
in knjigotrški dejavnosti; dejavnosti cestne-
ga gospodarstva; gradbenih dejavnostih; 
dejavnosti trgovine; dejavnosti gostinstva 
in turizma; kovinski industriji ter tekstilni 
dejavnosti in dejavnosti lesarstva. 

V gradbenih dejavnostih (in dejavnosti ce-
stnega gospodarstva) pripada jubilejna na-
grada za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe 
pri zadnjem delodajalcu le delavcu, članu 
sindikata, podpisnika KP gradbenih dejavno-
sti.  Delodajalec lahko v kolektivni pogodbi 
ali aktu delodajalca opredeli, da pripada ju-
bilejna nagrada vsem zaposlenim . Jubilejna 
nagrada pri zadnjem delodajalcu nadomesti 
jubilejno nagrado za skupno delovno dobo 
tako, da delavec pri istem delodajalcu za isti 
jubilej dobi samo eno jubilejno nagrado . 

V dejavnosti gostinstva in turizma tudi po 
novi kolektivni pogodbi velja, da delavcu 
pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 
40 let delovne dobe pri zadnjem delodajal-
cu v višini zgornjih zneskov, ki jih določa 
vsakokrat veljavna davčna Uredba . Delavec 

je upravičen do jubilejne nagrade, če pri 
istem delodajalcu še ni prejel jubilejne na-
grade za isti jubilej za 10, 20, 30 ali 40 let 
skupne delovne dobe . 

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

V dejavnosti lesarstva po novi kolektivni po-
godbi delavcu pripada jubilejna nagrada za 
10, 20, 30 in po novem tudi za 40 let delov-
ne dobe pri zadnjem delodajalcu, in sicer 
v višini dveh in pol najnižjih osnovnih plač 
prvega tarifnega razreda po tej pogodbi . 

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

Z dnem uveljavitve Zakona za uravnoteže-
nje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št . 
40/2012) je za javni sektor prenehal velja-
ti Zakon o višini povračil stroškov v zvezi 
z delom in nekaterih drugih prejemkov – 
ZPSDP (Uradni list RS, št . 87/1997) . Zaradi 
realizacije Dogovora o ukrepih na področju 
plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ 
za obdobje od 1 . junija 2012 do 1 . januar-
ja 2014 (Uradni list RS, št . 38/2012) se je 
sklenil Aneks h Kolektivni pogodbi za nego-
spodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št . 40/2012), ki spreminja 
določbe glede povračil stroškov v zvezi z 
delom in drugih osebnih prejemkov za jav-
ne uslužbence . 

V skladu z Dogovorom se je ne glede na 
določbe veljavnih kolektivnih pogodb dejav-
nosti določila 20 % višja jubilejna nagrada 
za javne uslužbence, ki so člani reprezen-
tativnega sindikata, podpisnika Dogovo-
ra in Aneksa h KPngd (Uradni list RS, št . 
46/2013) . 

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _
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V skladu z Dogovorom o ukrepih na podro-
čju stroškov dela in drugih ukrepih v jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št . 88/2016) 
pa zaposlenemu pripada v letu 2018 jubilej-
na nagrada le v primeru, če je za posamezni 
jubilej še ni prejel v javnem sektorju. 

Uredba o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz de-
lovnega razmerja (Uradni list RS, št. 
140/2006,  76/2008,  63/2017,  71/2018) 
določa višino jubilejnih nagrad pri zad-
njem delodajalcu, do katere se ta ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz de-
lovnega razmerja.  

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI 

Delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi 
pod pogoji in na način, ki ga določa Zakon 
o delovnih razmerjih (132 . člen ZDR-1) . Za-
kon določa, da če s kolektivno pogodbo de-
javnosti ni določeno drugače, je delodajalec 
delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen 
najmanj pet let in se upokoji, ob preneha-
nju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati 
odpravnino v višini dveh povprečnih me-
sečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle 
tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač delavca za pretekle tri mese-
ce, če je to za delavca ugodneje. To določilo 
povzemajo vse kolektivne pogodbe, razen 
tistih, v katerih je odpravnina določena v 
višini zneska davčne Uredbe . Če je delavec 
pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in 
dela krajši delovni čas, je upravičen do so-
razmernega dela odpravnine .
Pripadajočo odpravnino je potrebno delav-
cu izplačati ob izplačilu zadnje plače ali na-
domestila plače . 

V grafični dejavnosti delavcu pripada od-
pravnina ob upokojitvi v višini treh pov-
prečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri 
mesece oziroma v višini treh povprečnih 
mesečnih plač delavca za pretekle tri mese-
ce, če je to za delavca ugodneje . 

V časopisno-informativni, založniški in knji-
gotrški dejavnosti se vsa povračila stroškov 
v zvezi z delom, vsi drugi osebni prejemki, ki 
jih ureja  Uredba o davčni obravnavi povra-
čil stroškov in drugih dohodkov iz delovne-
ga razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006, 
76/2008, 63/2017, 71/2018), za časopisno-
-informativno, revijalno, založniško in knji-
gotrško dejavnost izplačujejo v zgornji viši-
ni zneskov, ki jih določa ta Uredba . 

V dejavnosti trgovine je delodajalec delav-
cu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj 
pet let in se upokoji, ob izplačilu zadnje pla-

če oziroma nadomestila plače, dolžan izpla-
čati odpravnino najmanj v višini ene pov-
prečne mesečne plače v RS za pretekle tri 
mesece . Če je bil delavec pri delodajalcu za-
poslen najmanj pet let in se upokoji prej ali 
najpozneje 60 dni po izpolnitvi pogojev za 
starostno upokojitev, ali se invalidsko upo-
koji, mu je delodajalec ob izplačilu zadnje 
plače oziroma nadomestila dolžan izplačati 
odpravnino v višini dveh povprečnih me-
sečnih plač v RS za pretekle tri mesece . 

Kolektivna pogodba za gostinstvo in turi-
zem določa različno višino odpravnine ob 
odhodu v pokoj glede na zaposlitev pri de-
lodajalcu, in sicer nad 5 do vključno 10 let 
eno plačo, nad 10 do vključno 20 let dve 
plači in nad 20 let tri plače . Osnova za iz-
račun je povprečna mesečna plača v RS 
za pretekle tri mesece oziroma povprečna 
mesečna plača delavca za pretekle tri me-
sece, če je to zanj ugodneje . Delovna doba 
pri zadnjem delodajalcu je delovna doba pri 
zadnjem delodajalcu brez prekinitve . 

V kovinski industriji pripada delavcu od-
pravnina ob upokojitvi pod naslednjimi po-
goji: za 5 let dopolnjene delovne dobe pri 
zadnjem delodajalcu ena povprečna plača v 
RS v preteklih treh mesecih, za 10 let dve 
povprečni plači v RS v preteklih treh mese-
cih ter za dopolnjenih 20 let tri povprečne 
plače v RS v preteklih treh mesecih . Če je 
za delavca ugodneje, je osnova za izplačilo 
odpravnine povprečna plača delavca v pre-
teklih treh mesecih . 
Če se delavec upokoji v treh mesecih po iz-
polnitvi pogojev za starostno upokojitev in 
ima hkrati dopolnjenih 40 let delovne dobe pri 
zadnjem delodajalcu, mu pripada odprav-
nina v višini štirih povprečnih plač v RS za 
pretekle tri mesece oz . štirih povprečnih 
plač delavca za pretekle tri mesece, če je to 
za delavca ugodneje .
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V negospodarstvu oziroma javnem sektor-
ju skladno z določbami ZUJF in kolektivnih 
pogodb javnemu uslužbencu ob odhodu v 
pokoj pripada odpravnina v višini treh pov-
prečnih mesečnih plač zaposlenega v Repu-
bliki Sloveniji za pretekle tri mesece oziro-
ma treh zadnjih plač javnega uslužbenca, 
če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh 
mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojni-

ne v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ozi-
roma s posebnimi predpisi, v katerih je ure-
jena pravica do starostne pokojnine .
Če se ne upokoji v dveh mesecih, mu ob 
upokojitvi pripada odpravnina ob upokojitvi 
v višini dveh povprečnih mesečnih plač za-
poslenega v Republiki Sloveniji za pretekle 
tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih 
plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje . 

SOLIDARNOSTNA POMOČ 

Solidarnostne pomoči niso zakonska pravi-
ca, temveč so urejene v kolektivnih pogod-
bah in so za te primere obveznost deloda-
jalca . Po večini kolektivnih pogodb pripada 
solidarnostna pomoč v primeru smrti de-
lavca ali ožjega družinskega člana, če je 
delavec družinskega člana vzdrževal .  Za 
dodatne namene solidarnostnih pomoči se 
lahko delodajalec in sindikat dogovorita za 
vsak primer posebej . 

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

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

Po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 
se solidarnostne pomoči lahko izplačujejo 
največ do višine in pod pogoji, da se izpla-
čani zneski ne vštevajo v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo 
prispevkov za socialno varnost . Delodaja-
lec lahko izplača solidarnostno pomoč tudi 
v primeru težje invalidnosti, daljše bolezni 
delavca, elementarne nesreče, požara, ki 
prizadene delavca . 

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

Po Kolektivni pogodbi kovinske industrije je 
višina solidarnostne pomoči ob smrti delav-
ca odvisna od dolžine delovne dobe pri zad-
njem delodajalcu, in sicer do 10 let 120 % in 
več kot 10 let 170 % . Enako časovno meri-
lo velja tudi pri višini solidarnostne pomoči 
ob smrti ožjega družinskega člana delavca, 
ki dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let, 
znaša 80 % in več kot 10 let 100 % . Višina 
solidarnostne pomoči ob nastanku težje in-
validnosti (najmanj II . kategorija) delavca, ki 
dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let, je 80 
% in več kot 10 let, znaša 100 % . V primeru 
nesreče, ki jo povzroči delovanje naravnih sil 
(elementarne nesreče), ki povzročijo večjo 
škodo na bivališču delavca, ki dela pri zad-
njem delodajalcu do 10 let je 80 % in več kot 
10 let je 100 % . V primeru, da elementarna 
nesreča povzroči večjo škodo tudi deloda-
jalcu, le-ta ni dolžan izplačati solidarnostne 
pomoči . Delavec lahko delodajalca enkrat 
letno zaprosi za solidarnostno pomoč tudi 
v primeru daljše neprekinjene bolezni ali 
poškodbe (nad tri mesece) . Delodajalec 
pred sprejemom odločitve zaprosi za mne-
nje reprezentativni sindikat pri delodajalcu; 
solidarnostna pomoč se izplača v skladu z 
dogovorom med delavcem in delodajalcem .  
Osnova za izračun višine solidarnostne po-
moči je povprečna plača delavcev pri deloda-
jalcu ali povprečna plača v RS za pretekle tri 
mesece, če je to za delavca ugodneje . 
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Po Kolektivni pogodbi za lesarstvo se delav-
cu lahko dodeli solidarnostna pomoč tudi v 
drugih primerih, ki jih dogovorita delodaja-
lec in sindikat pri delodajalcu, in sicer do vi-
šine določene z vsakokratno veljavno Ured-
bo o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja .  

Po Kolektivni pogodbi tekstilne dejavnosti je 
delavec upravičen do solidarnostne pomoči 
poleg primerov ob smrti delavca ali ožje-
ga družinskega člana tudi v primeru težje 
invalidnosti, daljše bolezni, elementarne 
nesreče, požara ali poplave, ki je prizadela 
delavca in njegovo družino, in sicer v višini 
najmanj tretjine povprečne mesečne plače 
zaposlenih v družbi v preteklem letu . V pri-
meru, da je hujša naravna nesreča prizade-
la tudi delodajalca, le-ta ni dolžan izplačati 
solidarnostne pomoči delavcu .  V enaki vi-
šini se lahko izplača solidarnostna pomoč 
v primeru neprekinjene odsotnosti z dela 
zaradi bolezni najmanj pet mesecev in pod 
pogojem, da se je delavcu zaradi bistveno 
povečanih stroškov zdravljenja poslabšalo 
gmotno stanje; v tem primeru delodajalcu 
predlaga izplačilo solidarnostne pomoči 
sindikat, katerega član je delavec . 

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo 
poleg solidarnostne pomoči v primeru smrti 
delavca in v primeru smrti ožjega družin-
skega člana, ki ga je delavec vzdrževal, do-
loča tudi solidarnostno pomoč v višini ene 
povprečne mesečne plače na zaposlenega 
v RS za pretekle tri mesece v primeru ne-
prekinjene bolezni delavca, ki traja najmanj 
šest mesecev, ter v primeru elementarne 
nesreče, ki je prizadela delavca .  Na predlog 
reprezentativnega sindikata lahko izplača 
delodajalec solidarnostno pomoč delavcu 
v višini ene povprečne mesečne plače na 
zaposlenega v RS za pretekle tri mesece v 
primeru težje invalidnosti, ki je posledica 

nesreče pri delu ali poklicne bolezni in za-
radi katere je delavcu priznana pravica do 
dela na drugem delovnem mestu ali pravica 
do krajšega delovnega časa od polnega . 

Po Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji so v prime-
ru smrti delavca do solidarnostne pomoči 
upravičeni le ožji družinski člani, ki jih je 
bil delavec dolžan preživljati (zakonec, zu-
najzakonski partner, otroci – tudi zunajza-
konski in posvojenci) .  Javni uslužbenec 
je upravičen do izplačila solidarnostne po-
moči, če njegova osnovna plača v mesecu, 
ko se je zgodil primer, ne presega oziroma 
ne bi presegala višine minimalne plače . Te 
omejitve pa ne veljajo v primeru požara in 
naravne nesreče . Zahtevo za izplačilo soli-
darnostne pomoči lahko vloži javni usluž-
benec v roku 60 dni od nastanka primera 
oziroma od trenutka, ko je bil zmožen vlo-
žiti zahtevo .

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

Za izplačila drugih osebnih prejemkov in 
povračil stroškov v zvezi z delom v javnem 
sektorju oziroma negospodarstvu je podla-
ga Kolektivna pogodba za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji – KPND 
(Uradni list RS, št . 18/1991 in nasl .) in os-
tale kolektivne pogodbe, ki urejajo posame-
zne dejavnosti in poklice v javnem sektorju . 

IZPLAČILA zneskov jubilejnih nagrad, odpravnin ob upokojitvi in solidarnostnih po-
moči, določenih za primere v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006,  76/2008,  63/2017,  
71/2018,  v nadaljevanju Uredba) ter za primere, določene v kolektivnih pogodbah in s 
Pravilniki o dodeljevanju solidarnostnih pomoči sindikatov dejavnosti, se do višine, ki 
jih določa ta 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 ta Uredba, pa je po spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za 
socialno varnost - ZPSV-B (Uradni list RS, št. 3/1998 in nasl.) prejemniku treba obraču-
nati prispevke in na podlagi Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006 
in nasl.) davek, za pravne osebe pa so obračunani in izplačani zneski v celotni višini 
priznani kot odhodek.  
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POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM ZA 
OKTOBER 2018  

Nina Mežan, univ .dipl .org . 
svetovalka za medn . dejavnost / vodja projektov KSS Pergam 

Kolektivna pogodba
V EUR 

na dan prisotnosti na delu

Papirna in papirno-predelovalna 4,25 

Grafična 4,80

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

Gradbena (Cestno gospod .) 4,50 

Trgovina 4,37

Gostinstvo in turizem 4,58 

Kovinska 6,12 

Lesarstvo 6,12 

Tekstil 3,65 

Cestni potniški promet 4,00 

Obrt in podjetništvo 4,90 

Drobno gospodarstvo najmanj 3,56 

Negospodarstvo, Javni sektor 3,88  (3,52 za funkcionarje)

Uredba 6,12 

POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM – OKTOBER 2018 

Skladno s 130 . členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec delavcu zago-
toviti povračilo stroškov za prehrano med delom,  višina povračila stroškov za prehrano med 
delom pa je opredeljena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti in s podzakonskimi akti . 

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

Po novi Kolektivni pogodbi grafične dejavno-
sti je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prehrano v višini 4,80 EUR . Če delavec 
dela 10 ur ali več, je upravičen do dodatnega 

povračila stroška prehrane, in sicer za vsako 
uro dela nad 8 ur v višini 0,60 EUR .

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

Po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 
je delavec upravičen do povračila stroška za 
prehrano med delom, v kolikor delodajalec 
ne zagotovi brezplačnega toplega obroka . 
S 1 . julijem 2017 so se uskladila povračila 
stroškov prehrane med delom in od 1 . 7 . 
2017 dalje znašajo 4,37 EUR/dan . 

Po Kolektivni pogodbi gostinstva in turiz-
ma delavcu pripada povračilo stroška za 
prehrano med delom, če delodajalec ne 
zagotavlja toplega obroka ali če delavec iz 
utemeljenih razlogov ne more uživati orga-
nizirane prehrane . Delavec, ki dela več kot 
10 ur, je upravičen do 1,00 EUR za vsako do-
polnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 ur . 

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

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

osmih urah prisotnosti dodatno povračilo 
stroška prehrane v višini 0,46 EUR . 

Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški 
promet je delodajalec praviloma dolžan 
zagotoviti delavcem topli obrok med de-
lom . Če tega objektivno ne more zagotoviti, 
mora delavcem povrniti stroške za prehra-
no v denarnem znesku . Za vsako nadaljnjo 
uro nad 8 ur prisotnosti na delu, delavcu 
pripada 1/8 zneska povračila stroškov za 
prehrano, kar znaša 0,50 EUR . 

Po Kolektivni pogodbi za obrt in podje-
tništvo delodajalec delavcem zagotavlja to-
pli obrok, če pa ta ni zagotovljen, je delavec 
upravičen do povračila stroškov za prehrano 
med delom, če dela vsaj 4 ure na dan . Če 
delavec dela 11 ur ali več na dan, mu pripada 
pravica do sorazmerno višjega povračila za 
prehrano za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur 
v višini 0,76 EUR . Če delavec dela pri dveh 
delodajalcih, mu pri vsakem pripada soraz-
merni del povračila za prehrano med delom . 

Po določilih nekaterih kolektivnih pogodb 
dejavnosti in po zakonu se znesek povračila 
stroškov prehrane med delom usklajuje dvak-
rat letno (januarja in julija) v skladu z giba-
njem cen prehrambnih izdelkov v preteklem 
polletnem obdobju, katerih količniki rasti cen 
po posameznih obdobjih so naslednji: 

KOLIČNIK RASTI 
CEN PREHRAMBNIH 
IZDELKOV
za obdobje

Količnik ZNESEK REGRESA 
ZA PREHRANO
MED DELOM

za obdobje

Znesek
v EUR/dan

UGOTOVITVENI SKLEP 
ZA JAVNI SEKTOR

znesek regresa
v EUR/dan

julij-december 2017 1,009 januar-junij 2018 4,40 3,79 

januar-junij 2018 1,024 julij-december 2018 4,51 3,88
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Za obdobje januar-junij 2018 je bil količnik 
rasti cen prehrambnih izdelkov 1,024;  zne-
sek regresa za prehrano med delom za ob-
dobje julij-december 2018 znaša 4,51 EUR/
dan (Uradni list RS, št . 51/2018) . 

Ugotovitveni sklep o višini regresa za pre-
hrano med delom za zaposlene v javnem 
sektorju določa, da višina regresa za prehra-
no med delom od 1 . julija 2018 dalje znaša 
3,88 EUR (Uradni list RS, št . 47/2018) . 

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

Za izplačila povračil stroškov v zvezi z de-
lom in drugih osebnih prejemkov v javnem 
sektorju oziroma negospodarstvu je podla-
ga Kolektivna pogodba za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji – KPND 
(Uradni list RS, št . 18/1991 in nasl .) in ostale 
kolektivne pogodbe, ki urejajo posamezne 
dejavnosti in poklice v javnem sektorju . 

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovne-
ga razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006,  

76/2008,  63/2017,  71/2018) je znesek 
povračila stroškov za prehrano med delom 
6,12 EUR za vsak dan, ko je delavec na delu 
prisoten 4 ure ali več . Če je delavec na delu 
prisoten 10 ur ali več, se mu za ta dan dodat-
no povrne tudi povračilo stroška za prehra-
no do višine 0,76 EUR za vsako dopolnjeno 
uro prisotnosti na delu po 8 urah prisotnosti 
na delu . 

Do višine zneska za prehrano med de-
lom, ki ga določa ta Uredba, se povra-
čilo stroškov za prehrano med delom 
ne všteva v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja in se ne plačujejo 
prispevki za socialno varnost niti ni ob-
davčen z dohodnino. Za pravne osebe 
pa so vsa izplačila za prehrano med de-
lom priznana kot odhodki. 

V podjetjih privatnega sektorja lahko 
izplačujejo tudi višje zneske za prehra-
no med delom, kot so določeni s kolektiv-
nimi pogodbami. V primeru, da bi bila 
povračila za prehrano višja od zneska, 
ki je določen z Uredbo, je za razliko 
nad tem zneskom treba po Zakonu o 
dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 
117/2006 in nasl.) in Zakonu o prispev-
kih za socialno varnost - ZPSV (Ura-
dni list RS, št. 5/1996 in nasl.) za pre-
jemnika odvesti prispevke za socialno 
varnost in obračunati dohodnino,  za 
podjetja pa se celotni – tudi višji znesek 
prizna kot odhodek. 

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

POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA – 
OKTOBER 2018 

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

Papirna in papirno-predelovalna 70 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Grafična dejavnost najmanj 70 % stroškov javnega prevoza
Časopisno-inform ., založniška in 
knjigotrška

100 % stroškov javnega prevoza po Uredbi

Gradbena dejavnost
(Cestno gospod .)

100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Trgovina najmanj 70 % stroškov javnega prevoza

Gostinstvo in turizem 100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Kovinska industrija najmanj 80 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Lesarstvo najmanj 60 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Tekstil 60 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Cestni potniški promet v višini najnižje cene vozovnice javnega prevoza

Obrt in podjetništvo najmanj 70 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Drobno gospodarstvo najmanj 65 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Negospodarstvo, Javni sektor 100 % stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi

Uredba
100 % stroškov javnega prevoza, če je prebivališče oddaljeno 
vsaj 1 km od mesta opravljanja dela

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

Po Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
delavcu pripada povračilo stroškov  lastne-
ga prevoza v višini 0,13 EUR za poln kilo-
meter razdalje med bivališčem in mestom 
opravljanja dela, če iz utemeljenih razlogov 
ne more uporabljati javnega prevoza . 

Po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prevoz na delo in z dela za dneve priso-
tnosti na delu od kraja prebivališča do kraja 
opravljanja dela, če je to oddaljeno najmanj 
2 km od delavčevega običajnega prebivali-
šča . Če ni možnosti javnega prevoza, pri-
pada delavcu povračilo stroškov prevoza 
na delo in z dela v višini 0,18 EUR za vsak 
polni kilometer . 

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

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

Po Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo 
delavcu pripada povračilo stroškov za pre-
voz na delo in z dela za dneve prisotnosti na 
delu, od bivališča, ki ga delodajalcu sporoči 
ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, do kra-
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ja opravljanja dela, če je bivališče od kraja 
opravljanja dela oddaljeno najmanj 2 km .

Po Kolektivni pogodbi za tekstil je delavec 
upravičen do povračila stroška za prevoz na 
delo in z dela, če je njegovo bivališče, od 
koder običajno prihaja na delo, oddaljeno 
od delovnega mesta 2 km ali več po naj-
krajši poti . Če delodajalec organizira ustre-
zen prevoz na delo, delavec ni upravičen 
do povračila stroška za prevoz na delo in 
z dela . Če ni mogoč prevoz z javnimi pre-
voznimi sredstvi, pripada delavcu povračilo 
stroška kilometrine v višini 0,129 EUR za 
vsak polni kilometer lastnega prevoza po 
najkrajši cestni povezavi .  

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

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

Po Kolektivni pogodbi za drobno gospodar-
stvo je v primeru, da ni možnosti javnega 
prevoza, delavec upravičen do povračila 
stroškov za prevoz na delo in z dela naj-
manj v višini 0,15 EUR/km . 

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovne-

ga razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006,  
76/2008,  63/2017,  71/2018) se stroški 
prevoza na delo in z dela povrnejo v višini 
stroškov javnega prevoza od najbližjega po-
stajališča običajnega prebivališča do mesta 
opravljanja dela, če je mesto opravljanja 
dela oddaljeno vsaj 1 km od običajnega 
prebivališča .  Če ni mogoč prevoz z javnimi 
prevoznimi sredstvi, se po Uredbi lahko po-
vrne strošek prevoza do višine 0,18 EUR za 
vsak polni kilometer razdalje med prebiva-
liščem delavca in mestom opravljanja dela . 

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

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _
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POTNI STROŠKI ZA JAVNI SEKTOR V LETU 2018 IN KILOMETRINA, 
ČE NI MOŽNOSTI PREVOZA Z JAVNIMI PROMETNIMI SREDSTVI: 

Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov

Za obdobje
Cena

(v EUR)
8 % cene
(v EUR)

18 % cene
(v EUR)

30 % cene
(v EUR)

25 .09 . – 08 .10 . 2018 1,343 0,1074 0,2417 0,4029

09 .10 . – 22 .10 . 2018 1,373 0,1098 0,2471 0,4119

23.10. – 05.11. 2018 1,346 0,1077 0,2423 0,4038

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

POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA 

Povračilo stroškov za službeno potovanje zajema: 

• dnevnico kot povračilo stroškov za prehrano, 

• povračilo stroškov za prevoz, 

• povračilo stroškov za prenočevanje, 

• povračilo drugih stroškov. 

Dnevnice za službena potovanja v RS 
po Uredbi

v EUR

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

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

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

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja  
(Uradni list RS, št . 140/2006,  76/2008,  63/2017,  71/2018)

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

Dnevnica in povračilo stroška za prehrano 
se med seboj izključujeta . 
Uredba o davčni obravnavi povračil stro-
škov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006,  
76/2008,  63/2017,  71/2018) določa, da če 
je narava dela takšna, da se v pretežni meri 
opravlja izven sedeža delodajalca in se de-
lavec vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, 
se v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja ne všteva povračilo stroškov pre-

hrane med delom do višine 6,12 EUR za 
vsak dan, ko je delavec na delu prisoten štiri 
ali več ur .

Povračilo stroškov prevoza na službenem 
potovanju v primeru, ko delojemalec upo-
rablja lastno prevozno sredstvo, se ne všte-
va v davčno osnovo do višine 0,37 EUR za 
prevoženi kilometer .

Stroški prenočevanja se ne vštevajo v dav-
čno osnovo, če so dokumentirani s potnim 
nalogom in računi . Če stroški prenočevanja 
vključujejo tudi zajtrk, se znesek dnevnice 
zmanjša v skladu z Uredbo . 

Povračila stroškov za službena potovanja v 
tujino se obračunavajo v skladu z Uredbo o 
povračilu stroškov za službena potovanja v 
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tujino (Uradni list RS, št . 38/1994,  63/1994,  
24/1996,  96/2000,  35/2002,  86/2002,  
66/2004, 73/2004,  16/2007,  30/2009,  
51/2012) . 

Večina kolektivnih pogodb dejavnosti do-
loča, da je delavec upravičen do povračil 
stroškov za službeno potovanje do višine 
zgornjih zneskov, ki so določeni z Uredbo 
o davčni obravnavi povračil stroškov in dru-
gih dohodkov iz delovnega razmerja, so pa 
tudi nekatere izjeme . 

V gradbeni dejavnosti je delavec do dnevni-
ce od 6 do 8 ur upravičen le, če se je službe-
no potovanje pričelo vsaj 2 uri pred začet-
kom oziroma končalo vsaj 2 uri po preteku 
rednega delovnega časa . Če je delavcu na 
službeni poti zagotovljen posamezen ob-
rok, se višina dnevnice zmanjša; in sicer:  
ko je zagotovljen zajtrk, se dnevnica zmanj-
ša za 10 %;  ko je zagotovljeno kosilo, se 
dnevnica zmanjša za 35 %;  ko je zagotovlje-
na večerja, se dnevnica zmanjša za 35 % . 

V dejavnosti trgovine je delavec za službeno 
pot v Sloveniji po novem upravičen do dnev-
nice za pot, ki traja 6 - 8 ur v višini 6,31 EUR;  
za 8 - 12 ur v višini 9,01 EUR;  za pot v traja-
nju nad 12 ur do dnevnice v višini 17,78 EUR . 

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

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

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

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

V negospodarstvu se dnevnice za službena 
potovanja v domovini obračunavajo po Ko-
lektivni pogodbi za negospodarske dejav-
nosti v Republiki Sloveniji – KPND (Uradni 
list RS, št . 18/1991 in nasl .) in ostalih ko-
lektivnih pogodbah, ki urejajo posamezne 
dejavnosti in poklice v javnem sektorju . 

Kot pri vseh stroških v zvezi z delom 
so tudi povračila stroškov za službena 
potovanja do višine, določene v Ured-
bi, neobdavčena in zanje se ne plaču-
jejo prispevki za socialno varnost. Če 
so zneski višji od tistih, ki jih določa 
Uredba, se za razliko plačajo prispevki 
in davek. 
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TERENSKI DODATEK 

Terenski dodatek je povračilo stroškov za 
delo na terenu, do katerega je upravičen de-
lavec, če najmanj dva dni zaporedoma dela 
in prenočuje izven kraja svojega običajnega 
prebivališča in izven kraja sedeža delodajal-
ca ter če ima na terenu zagotovljeno prehra-
no in prenočevanje . 
Terenski dodatek se ne všteva v davčno 
osnovo do višine, ki je določena v Uredbi . 
Ne glede na to se prav tako terenski doda-
tek do višine 4,49 EUR/dan ne všteva v dav-
čno osnovo dohodka iz delovnega razmer-
ja, če je pod pogoji, določenimi v kolektivni 
pogodbi, izplačan delavcu, ki najmanj dve 
izmeni zaporedoma dela zunaj kraja svoje-
ga običajnega prebivališča in kraja sedeža 
delodajalca . 

Terenski dodatek, povračilo stroškov na 
službeni poti in dodatek za ločeno življenje 
se med seboj izključujejo . 

Terenski dodatek znaša: 
• v papirni in papirno-predelovalni dejav-

nosti 3,07 EUR/dan, 

• v tekstilni dejavnosti 2,50 EUR/dan, 

• v dejavnosti obrti in podjetništva 4,00 
EUR/dan, če delodajalec organizira na 
terenu 3 obroke prehrane in prenočišče, 

• v dejavnosti drobnega gospodarstva  3,13 
EUR/dan, 

• za javni sektor in negospodarstvo znaša 
21 % dnevnice za službeno potovanje v 
državi, to je 3,36 EUR/dan, 

• po davčni Uredbi 4,49 EUR/dan . 

NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE 

Nadomestilo za ločeno življenje se upravi-
čencu ne všteva v davčno osnovo do višine 
334,00 EUR/mesec, če opravlja delo izven 
kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato za-
radi službenih potreb v času delovnih obve-
znosti prebiva ločeno od svoje družine . 

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

Do višine zneskov povračil stroškov v zve-
zi z delom, ki so določeni v Uredbi o dav-
čni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni 
list RS, št . 140/2006,  76/2008,  63/2017,  
71/2018), se ti prejemki delavcem ne všte-
vajo v osnovo za davek – dohodnino – in 
se od njih ne odvajajo prispevki za social-

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

Zaradi spremenjene davčne obravnave 
dohodkov iz delovnega razmerja, ki je bila 
določena z Zakonom o davku od dohodkov 
pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, 
št . 117/2006 in nasl .),  se za pravne osebe 
povračila stroškov v zvezi z delom, drugi 
osebni prejemki in vsi odhodki iz delovnega 
razmerja  v celotnem obračunanem in iz-
plačanem znesku priznavajo kot odhodek . 
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THERMANA LAŠKO nudi članom sindikata Pergam ter njihovim 
družinskim članom naslednje ugodnosti pri koriščenju storitev v hotelu 
ZDRAVILIŠČE LAŠKO in hotelu THERMANA PARK LAŠKO 

 

INDIVIDUALNI NAKUP STORITEV ZA ČLANE SINDIKATA IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE: 

 15 % popust za bazen in kombinacijo bazen + savna (izključene so večerne akcijske ponudbe) 
 10 % popust za wellness storitve in fizioterapevtske storitve 

Popusti ne veljajo ob vikendih ter v času praznikov in vseh šolskih počitnic! 

Ponudba velja za leti 2018 in 2019. 

 

Člani sindikata Pergam ob prvem prihodu v Thermano predložite veljavni osebni dokument in člansko izkaznico Pergama, na 
podlagi katere pridobite kartico Thermana cluba. Brezplačna včlanitev v Thermana club je pogoj za koriščenje ugodnosti. V 
okviru Thermana cluba lahko izbirate med Modro ali Zlato kartico. Modra kartica Thermana club je brezplačna, Zlato kartico 
Thermana club pa lahko pridobite z letno članarino. Imetnikom katerekoli kartice se na ta način nudi še dodatne posebne 
ugodnosti za ostale storitve Thermane Laško.  

Popusti, ki veljajo s članstvom v Thermana clubu z Modro ali Zlato kartico se izključujejo s tistimi popusti, ki jih želi član sindikata 
Pergam koristiti, kadar se izkaže tudi s Pergamovo člansko izkaznico. V tem primeru zbira samo bonitetne točke. Z izbrano 
člansko kartico Thermana cluba pa lahko uveljavljate članski popust iz Thermana cluba za vse ostale storitve Thermane Laško. 

Člani sindikata PERGAM (in njihovi družinski člani) lahko koristijo popust na podlagi predložitve veljavnega osebnega 
dokumenta, članske izkaznice Pergama in izbrane kartice Thermana cluba. Popust velja na dan koriščenja storitve in se ne 
sešteva z ostalimi popusti, ki jih nudi Thermana Laško. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V TERMAH TOPOLŠICA nudijo članom sindikatov KSS PERGAM kar 15 % popust pri vstopu v 
bazene in savne v hotelu VESNA ter 10 % popust za vstop v svet savn v Wellness centru ZALA  

  

Vsi člani Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM lahko koristijo ugodnosti v TERMAH 
TOPOLŠICA, in sicer nudijo 15 % popust pri vstopu v bazene in savne v hotelu Vesna glede na 
veljavne cene bazenskih storitev in vstop v svet savn v Wellness centru Zala, kjer priznajo            
10 % popust na veljavne cene.  

  

Popusti veljajo na cene po uradnem ceniku. Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za storitve, ki 
so že v akciji. V kolikor se cena po veljavnemu ceniku spremeni, se korelira tudi znižana cena 
glede na pripadajoč popust.  

  

Člani sindikata se na recepciji Term Topolšica izkažejo z veljavno člansko izkaznico. V kolikor 
posameznik še nima izdelane članske izkaznice, lahko na njegovo pisno zahtevo sindikat izda 
potrdilo o članstvu.  

  

Več o TERMAH TOPOLŠICA si lahko ogledate na povezavi: http://www.terme-topolsica.si/ 
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V Rimskih Termah nudijo naslednje ugodnosti za člane 
KSS PERGAM: 

 
WELLNESS CENTER AMALIJA 

 10 % popust na masažne storitve, beauty storitve in kopeli v Wellness 
centru Amalija (vse dni v tednu). 

 30 % popust na vstop v Deželo savn Varinia (4 –urne ali celodnevne 
vstopnice//od ponedeljka-petka, vikendi in prazniki so izključeni). 

 30 % popust na redno ceno kopalne karte (4 –urne ali celodnevne 
vstopnice// od ponedeljka-petka, vikendi in prazniki so izključeni). 
 

MEDICINSKI CENTER VALETUDA 
 10% popust na zdravstvene storitve iz rednega cenika. 

 Paket CARPE DIEM – IZKORISTI DAN (Cena paketa = 28,00 €) 
Paket zajema: vodene skupinske terapevtske vaje v rehabilitacijskem 
bazenu, 2 terapiji po izboru (biserna kopel / dve fango oblogi / 
parafinoterapija / terapevtska masaža 20 min). Ob nakupu paketa 
podarimo 2-urno kopanje v bazenskem kompleksu wellness centra 
Amalija. 

 
NAMESTITEV 

 50,00€  € na osebo na noč v dvoposteljni sobi od ponedeljka do petka 
(minimalna doba bivanja je tri noči) v Hotelu Zdraviliški dvor**** s 
polpenzionom, neomejenim kopanjem, ogledom muzeja, brezplačno uporabo 
kopalnega plašča in copat, prostim vstopom v fitness center in 
meritvami (krvni tlak, tehtanje in izračun indeksa telesne teže), 10€ 
na noč doplačilo za klasično enoposteljno sobo. 

 15% popusta na pakete namestitev v Rimskih termah in zdravstvene 
pakete namestitve. 

 
 

UGODNOSTI VELJAJO V TERMINU:  od 10.01. 2018 do 10. 01. 2019 
 
 
Popusti na storitve se priznajo s predložitvijo članske izkaznice na 
hotelski recepciji, na wellness recepciji Wellness centra Amalija ali na 
recepciji medicinskega centra Valetuda. 
 
 

Informacije in rezervacije: 
info@rimske-terme.si, T: +386 3 574 20 00. 

 

BODIFIT UGODNOSTI
BODIFIT CENTRI  LJUBLJANA, DOMŽALE, KAMNIK, CELJE, 

MARIBOR (FONTANA, CITY, STUDENCI)

POPUST na zakup 10 obiskov
fitnes ali vodene vadbe.
(Redna cena: 80 €)

POPUST na testiranje
telesne sestave InBody.

(Redna cena: 35 €)

POSEBNI CENI
ZLATEGA paketa - 40 € mesečno,

SREBRNEGA paketa - 37 € mesečno
(Redna cena ZLATEGA paketa je 75 €,

redna cena SREBRNEGA paketa je 60 €)

ZA ČLANE SINDIKATA PERGAM

040 800 368

-40%

-20%

info@victus.sifit-podjetje.si

:
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Avtoservis   
trz  

Za člane KSS PERGAM nudi 
neverjetnih 15% popusta pri 

vseh svojih servisnih storitvah 

ZA ČLANE KSS PERGAM 

Za naročila in več informacij: 041634558 ali www.trz.si 
 

POPUST NE VELJA PRI NAKUPU PNEVMATIK! 

UGODNE SERVISNE STORITVE  

 



 

 

 

 

                             PONUDBA ZA ČLANE IN ČLANICE SINDIKATA PERGAM 

                                                                          

 

Delavska hranilnica nudi članom in članicam sindikata Pergam, ki odprejo osebni račun z 
rednimi prilivi plače naslednje ugodnosti: 

 

 Najcenejše poslovanje z osebnim računom v slovenskem bančnem okolju, 
 dvigovanje gotovine na vseh bankomatih v Slovenij in članicah evropske monetarne 

unije brez provizij, 
 plačevanje položnic (UPN nalog) na bančnem okencu znaša 0,39 EUR, preko spletne 

banke pa 0,25 EUR, 
 obrestna mera na dodatnem limitu znaša samo 6,50%, 
 plačilno kartico MasterCard z odlogom plačila, prvo leto brez plačila letne članarine, 

potem pa  10,00 EUR letno, 
 možnost nakupa na obroke do 12 mesecev s plačilno kartico MasterCard brez dodatnih 

stroškov, 
 zelo ugodne potrošniške kredite do 10 let in stanovanjske kredite do 30 let brez 

stroškov odobritve kredita. 

 

ali

ali

Poskrbimo za vse znamke vozil! 
Autocommerce, d.o.o.

Storitveni center Ljubljana, Baragova 10, Ljubljana, T: 01 5883 678, 01 5883 682, E: e-trgovina@autocommerce.si 
www.autocommerce.si

Dodatni 3% POPUST lahko člani sindikata
koristijo ob vnosu kode.

KODA ZA POPUST:

Izkoristite dodatni -3 % POPUST na akcijske cene
zimskih pnevmatik priznanih proizvajalcev.

Obiščite naš storitveni center 
v LJUBLJANI na Baragovi 10

nas pokličite na
01 5883 678, 01 5883 682

kliknite na spletno trgovino 
e-trgovina.autocommerce.si

 

Ugodnosti veljajo ob predložitvi članske izkaznice, potrdila o vpisu članstva ali ob vpisu kode. 
Akcijska ponudba velja do preklica. Z veljavnostjo nove akcijske ponudbe preneha veljati prejšnja 
ponudba. Pridružujemo si pravico do spremembe akcijskih ponudb in morebitnih tiskarskih napak.

* Ob nakupu ali menjavi pnevmatik v PE Ljubljana.
** S kreditnimi karticami Mastercard in Visa, izdanimi pri NLB in kartico Diners. 

Obiščite naš storitveni center in  
izkoristite številne dodatne ugodnosti:
• Kupon za BREZPLAČNO PRANJE*  

v naši avtopralnici v Ljubljani

• 10% POPUST NA VULKANIZERSKE STORITVE 
(premontaža, centriranje, hramba pnevmatik)

•  Možnost obročnega odplačevanja** 

•  Spletno naročanje na menjavo 
 na www.autocommerce.si

•  10% popust na kolekcijo Mercedes-Benz

•  Možnost dostave pnevmatik na vaš naslov

• 10% POPUST NA HITRI SERVIS  
 ZA VSE VRSTE VOZIL (menjava olja, zavor, …)

•  Do 35 % popust na rezervne dele in maziva

in storitev za člane Sindikata KSS Pergam, 
konfederacija sindikatov Slovenije

SINDIKAT-KSS 

KSS PERGAM 

Addiko Bank d.d.  
Trg Osvobodilne fronte 12 , 1000 
Ljubljana 
T +(0)1 580 42 50,  M +(0)51 394 576 
romana.jelen@addiko.com 
addiko.si



Trg OF 14
1000 Ljubljana

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

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

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju 
NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, 
vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni 
ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.


