
V zadnjem času smo v KSS PERGAM prejeli več vprašanj, kdaj bo 
zopet izšlo glasilo PERGAMOV obveščevalec, ki je prinašalo aktualne 
informacije za naše člane in sindikate. V okviru projekta »Sodelovanje 
socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju 
delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«, ki ga delno 
financira Evropska unija, in sicer iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada tako zopet izdajamo PERGAMOVEGA obveščevalca, ki ga tudi 
sicer nameravamo odslej obdobno izdajati. 

Glede na to, da se ta številka izdaja v okviru prej omenjenega projekta, je 
njena vsebina v večji meri posvečena vsebinam, ki so bile obravnavane 
v aktivnostih v okviru projekta, poleg tega pa prinaša še številne druge 
aktualne in uporabne informacije. Te vključujejo pregled plač in drugih 
prejemkov zaposlenih po kolektivnih pogodbah dejavnosti in zakonsko 
ureditev teh prejemkov, pa tudi informacije o delovanju sindikatov pri 
delodajalcih, o sklenjenih kolektivnih pogodbah in pogajanjih o le-teh ter 
pravni kotiček s prispevki o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, zanimivi sodni praksi v zvezi z bolniško odsotnostjo rubriko »Vi 
sprašujete, mi odgovarjamo«.

Prepričani smo, da boste med vsebinami našli marsikaj zanimivega 
in uporabnega in da boste po PERGAMOVEM obveščevalcu večkrat 
posegali, hkrati pa vas obveščamo, da lahko njegovo vsebino v elektronski 
obliki prelistate tudi na spletni strani 
www.sindikat-pergam.si.

Sindikalni pozdrav!
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Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
»Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva 
in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne 
usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih 
možnosti«.
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PREGLED PLAČ PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 
IN  V JAVNEM SEKTORJU

SKPgd – Splošna kolektivna pogodba za 
gospodarske dejavnosti se od 30 . 6 . 2006 
ne uporablja . (Ur . l . RS, št . 90/2005) .

Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač 
za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, 
povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih 
osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 - 
KPPI je s 1 . januarjem 2011 prenehala veljati . 
Delodajalci, ki so bili zavezani tej kolektivni 
pogodbi, ker kolektivne pogodbe dejavnosti 
ali družb zanje niso bile sklenjene in če 
obveznosti iz KPPI niso prenesli v svoje 
akte, so od 1 . 1 . 2011 dalje neposredno 
zavezani določbam ZDR .

Prejemki in plače javnih uslužbencev so bili 
začasno omejeni z Zakonom o dodatnih 
interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur . l . RS, 
št . 110/2011) . Ne glede na določila Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in 
na njegovi podlagi sprejetih predpisov oz . 
kolektivnih pogodb ter ne glede na dejansko 
in napovedano rast cen življenjskih 
potrebščin v obdobju od decembra 2010 
do decembra 2011 se vrednost plačnih 
razredov iz plačne lestvice do 30 . junija 
2012 ni uskladila .

Za obdobje od 1 .junija 2012 do 1 . januarja 
2014 je bil sprejet Dogovor o ukrepih na 
področju plač, povračil in drugih prejemkov 
v javnem sektorju za uravnoteženje javnih 
financ (Ur . l . RS, št . 38/2012) . Osnovne 
plače javnih uslužbencev so se s tem 
znižale za 8% in odpravili sta se preostali 
četrtini nesorazmerja v osnovnih plačah . V 
Aneksu št . 5 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor (Ur . l . RS, št . 40/2012) je zaveza, 
da so pred koncem leta 2013 obvezna 
pogajanja o možnosti uskladitve vrednosti 
plačnih razredov iz plačne lestvice z 
namenom omiliti posledice spremembe 
osnovnih plač v Dogovoru o ukrepih na 
področju plač, povračil in drugih prejemkov 
v javnem sektorju in odpraviti nepravilnosti 
v plačnem sistemu .

Aneks št . 6 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor (Ur . l . RS, št . 46/2013) določa, da 

se spremenjena plačna lestvica iz 2 . člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Ur . l . RS, št . 46/2013), sprejeta na podlagi 
Dogovora o dodatnih ukrepih na področju 
plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ v 
obdobju od 1 . januarja 2013 do 31 .decembra 
2014 z dne 20 . 5 . 2013, uporablja v obdobju 
od 1 . 6 . 2013 do 31 . 12 . 2014 . Vrednosti 
plačnih razredov iz te plačne lestvice se od 
1 . januarja 2014 do 31 . decembra 2014 ne 
uskladijo . Aneks št . 6 Kolektivne pogodbe 
za javni sektor (KPJS, Ur . l . RS, št . 46/2013) 
tudi določa, da se od 1 . 1 . 2015 dalje 
uveljavijo vrednosti plačnih razredov, ki so 
veljale pred uveljavitvijo dogovora (plačna 
lestvica iz Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju – Ur . l . RS, št . 108/2009-prečiščeno 
besedilo, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 
107/2010, 35/2011 in 40/2012-ZUJF) .

Vlada RS se je obvezala, da v obdobju od 1 . 
6 . 2013 do 31 . 12 . 2014 ne bo brez dogovora s 
podpisniki Aneksa št . 6 KPJS za javni sektor 
dodatno posegla v plače in druge prejemke 
javnih uslužbencev . V nasprotnem primeru 
se takšno ravnanje šteje za kršitev aneksa 
št . 6 . V kolikor bi zaradi kršitve tega aneksa 
prišlo do morebitne stavke, stavkajočim 
za čas stavke pripada nadomestilo v višini 
plače, ki bi jo prejeli, če bi delali . Z namenom 
opredelitve in spoštovanja sprejetih in 
dogovorjenih določb kolektivnih pogodb, 
dogovorov in zakonov, je bil podpisan tudi 
Stavkovni sporazum (Ur . l . RS, št . 46/2013) 
s strani socialnih partnerjev in Vlade 
Republike Slovenije .

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur . l . RS, 
št . 46/2013) je bil sklenjen zaradi realizacije 
Dogovora o dodatnih ukrepih na področju 
plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ v 
obdobju od 1 . 1 . 2013 do 31 . 12 . 2014 z dne 
20 . 5 . 2013 . S tem aneksom so bile določene 
tudi nove minimalne premije dodatnega 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja . 
Aneks tudi določa, da se višina prejemkov 
oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, 
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razen višine regresa za prehrano, do konca 
leta 2014 ne usklajuje . 

Z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači 
zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur . l . 
RS, št . 100/2013) je določen način izplačila 
razlike v plačah zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah vsakomur, 
ki je bil v skladu z aneksom št . 2 h Kolektivni 
pogodbi za javni sektor (Ur . l . RS, št . 91/2009) 
upravičen do izplačila odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah za obdobje 
od 1 . oktobra 2010 do 31 . maja 2012 in mu 
razlika še ni bila izplačana . Izplačilo razlike v 
plači se opravi v največ dveh obrokih in sicer 
prvi obrok najpozneje do konca februarja 2014 
in drugi obrok najkasneje do konca meseca 
januarja 2015 s pripadajočimi zakonskimi 
zamudnimi obrestmi . Vsebina obvestila in 
način obračuna razlike v plači zaradi odprave 
tretje četrtine nesorazmerij v osnovni plači 
zaposlenega, ki je bil v skladu z aneksom št . 
2  KPJS upravičen do izplačila odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za 
obdobje od 1 . oktobra 2010 do 31 . maja 2012, 

ureja Navodilo za izvršitev določb 2 . in 3 . 
člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači 
zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur . l . RS, 
št .108/2013) .

Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (Ur . l . RS, št . 50/2014) določa 
način in vsebino za odpravo neskladnosti, 
ki so nastale z izplačilom plač javnim 
uslužbencem glede na njihovo pogodbo o 
zaposlitvi oziroma odločbo ali sklepom, s 
katerim je določena plača javnega uslužbenca . 
Nepravilnosti ugotavlja delodajalec, ki mora 
javne uslužbence seznaniti z nepravilnostmi 
s posebnim obvestilom . V primeru, da je bila 
javnemu uslužbencu v nasprotju z zakonom 
izplačana nižja plača, kot bi mu pripadala, se 
mu razlika z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
izplača skupaj s prvim izplačilom plače, po 
tem ko je bila nezakonitost ugotovljena . V 
primeru, da je bila javnemu uslužbencu v 
nasprotju z zakonom izplačana višja plača, kot 
bi mu pripadala za delo na delovnem mestu 
po pogodbi o zaposlitvi ali za opravljanje 
funkcije po odločbi ali sklepu, se za vračilo 

Plačni razred Osn. pl. (v EUR) Plačni razred Osn. pl. (v EUR) Plačni razred Osn. pl. (v EUR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 997,35 44 2 .331,36
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Tarifni razred Najnižja osnovna plača

I . enostavna dela 420,85

II . manj zahtevna dela 462,94

III . srednje zahtevna dela 513,44

IV . zahtevna dela 576,56

V . bolj zahtevna dela 656,53

VI ./1 zelo zahtevna dela 753,32

VI ./2 visoko zahtevna dela 854,33

VII . najbolj zahtevna dela 1 .182,59

VIII . izjemno pomembna,
        najbolj zahtevna dela

1 .426,68

Izhodiščne plače v grafični dejavnosti - julij 2014

Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Ur . l . RS, št . 51/1998, 64/2001, 24/2004, 
103/2004, 79/2005, 95/2006, 10, 93/2007, 35/2008, 97/2008 .

Tarifni razred Najnižja osnovna plača

I . enostavna dela 428,50

II . manj zahtevna dela 486,30

III . srednje zahtevna dela 544,24

IV . zahtevna dela 602,09

V . bolj zahtevna dela 703,68

VI ./1 zelo zahtevna dela 910,61

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

VII . najbolj zahtevna dela 1 .365,93

VIII . izjemno pomembna,
        najbolj zahtevna dela

1 .572,89

Najnižje osnovne plače za papirno in papirno-predelovalno dejavnost - julij 2014

Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti Ur . l . RS, št . 
110/2013, razš . velj . 36/2014 .

preveč izplačanih zneskov plač uporabljajo 
splošna pravila civilnega prava . Javni 
uslužbenec in delodajalec se lahko o načinu 
vračila preveč izplačanih plač dogovorita 
s pisnim dogovorom . V tem primeru javni 
uslužbenec povrne preveč izplačane zneske 
plač za obdobje zadnjih desetih mesecev 
pred prenehanjem izplačevanja plače v 
nasprotju z zakonom, vendar ne več kot 
znaša dvakratnik zakonito določene osnovne 
plače javnega uslužbenca za polni delovni 
čas za mesec pred mesecem predložitve 
dogovora. Če sta se dogovorila za obročno 

odplačevanje, obdobje vračila ne sme biti 
daljše od 24 mesecev . Javnemu uslužbencu 
se dolg odpusti, če je osnovna plača javnega 
uslužbenca ali drug prejemek v mesecu, v 
katerem se poda predlog za odpust dolga, 
ki ga delodajalcu predloži javni uslužbenec 
v roku 30 dni od pisnega poziva delodajalca 
k podpisu dogovora, enak ali nižji od zneska 
minimalne plače . Če ne pride do dogovora 
med delodajalcem in javnim uslužbencem, 
o vračilu odloči sodišče po splošnih pravilih 
civilnega prava (za več informacij glej str . 45) .
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Izhodiščne plače v časopisno informativni, založniški in knjigotrški dejavnosti
- julij 2014

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

Tarifni razred RR Čistopisno informativna 
in revijalna dejavnost

Založniška dejavnost Knjigotrška dejavnost

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

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

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

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

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

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

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

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

IX .  izjemno pomembna,
      najbolj zahtevna dela

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

Tarifni razred Najnižja osnovna plača/
uro

Najnižja osnovna plača za 
174 ur

Najnižja izplačana 
plača

I 2,34 408,00 590,00

II 2,55 443,00 617,00

III 2,82 491,00 670,00

IV-1 3,13 544,00 740,00

IV-2 3,32 577,00 770,00

V-1 3,70 643,00 810,00

V-2 3,93 683,00 850,00

VI-1 4,14 720,00 890,00

VI-2 4,79 834,00 960,00

VII-1 4,91 854,00 1 .005,00

VII-2 5,52 960,00 1 .102,00

VII-3 5,94 1 .034,00 1 .212,00

VIII 6,58 1 .145,00 1 .452,00

XI 7,64 1 .329,00 1 .747,00

Najnižje osnovne in izplačane plače za gradbene dejavnosti do 
14. junija 2014 (po tem datumu zaradi odpovedi ne velja več)

Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun mesečne plače je lahko enaka, mesečni 
znesek pa se lahko razlikuje glede na razporeditev mesečnega števila ur .
Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za polni delovni čas in normalne 
pogoje dela za 174 ur na mesec .
Delodajalec je dolžan izplačevati najmanj zneske izplačanih plač, ki vsebujejo vse 
sestavine plače, kot jih določata zakon in kolektivna pogodba – osnovna plača, dodatki, 
delovna uspešnost in uspešnost, razen obračunanih zneskov za nadurno delo . Zneski 
najnižjih izplačanih plač ne veljajo za pripravnike in za delavce, ki ne dosegajo načrtovanih 
rezultatov po vnaprej znanih kriterijih .

Najnižja osnovna 
plača/uro:

Najnižja osnovna 
plača za 174 ur:

Najnižja izplačana 
plača:

Kolektivna pogodba za dejavnost gradbeništva Slovenije Ur . l . RS, št . 1/2005, 100/2005, 
43/2006-ZkoIP, 83/2006, 71/2007, 18/2008, 76/2008, 64/2009, 62/2011, odpoved 75/2013 .
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KOVINSKA INDUSTRIJA TRGOVINA TEKSTIL GOSTINSTVO IN TURIZEM

Tarifni razred Najnižja osnovna plača Najn.osn. plača Najn. osn. plača Najn. osn. plača

na mesec         na uro

I .     enostavna dela 501,12                2,88 492,12 433,26 474,30

II .    manj zahtevna dela 548,10                3,15 511,00 462,84 510,00

III .   srednje zahtevna dela 605,52                3,48 541,36 504,60 571,20

IV .   zahtevna dela 690,78                3,97 594,38 553,32 632,40

V .    bolj zahtevna dela 753,42                4,33 662,53 614,22 703,80

VI .   zelo zahtevna dela 880,44                5,06 776,15 725,58 836,40

VII .  visoko zahtevna dela 1 .028,34             5,91 925,67 817,80 938,40

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .174,50             6,75 1 .101,60

IX .  izjemno pomembna,
      najbolj zahtevna dela

1 .388,52             7,98

Najnižje osnovne plače za kovinsko industrijo, dejavnost trgovine, 
tekstilno dejavnost in dejavnost gostinstva in turizma - julij 2014

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, Ur . l . RS, št . 108/2005, 97/2006, 
33/2008, 70/2008, 53/2009, 10/2010, 84/2011, 51/2013, 35/2014 .
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, Ur . l . RS, št . 24/2014, razš .velj . 
38/2014, 50/2014 .
Kol . pog . za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelov . dej . Slovenije, Ur . l . RS, 
št . 55/2009, 28/2010, 5/2014, 12/2014, nova 18/2014, 24/2014, razš .velj . 25/2014 .
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, Ur . l . RS, št . 110/2013, 
razširjena veljavnost 43/2014 .

Kovinska industrija:

Trgovina:

Tekstil:

Gostinstvo in 
turizem:

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti je prenehala veljati 14 . 12 . 2013, vendar se 
normativni del uporablja še do 14 . 6 . 2014 .

Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede na doseženo produktivnost v 
posameznih družbah, dogovorita za višji znesek osnovnih in izplačanih plač .
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LESARSTVO OBRT IN PODJETNIŠTVO CESTNI POTNIŠKI PROMET

Tarifni razred Najnižja osnovna plača Najnižja osnovna plača Najnižja osnovna plača

I .          enostavna dela 428,78 586,92 408,90     /2,35

II .         manj zahtevna dela 468,11 610,17 424,56     /2,44

III .        srednje zahtevna dela 515,83 641,65 494,16     /2,84

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

V .          bolj zahtevna dela 635,29 695,97 612,48     /3,52

VI .        zelo zahtevna dela 746,38 797,83 723,84     /4,16

VII ./1    visoko zahtevna dela 840,72 933,63 816,06     /4,69

VIII .    najbolj zahtevna dela 1 .046,79

Najnižje osnovne plače za lesarstvo, cestni potniški promet in obrt in 
podjetništvo - julij 2014

V dejavnosti cestnega gospodarstva najnižje osnovne plače predstavljajo oziroma 
zagotavljajo najnižji znesek osnovne plače v okviru posameznega tarifnega razreda in so 
določene za polni delovni čas za 174 ur na mesec . Delodajalec in sindikat pri delodajalcu 
se lahko glede na doseženo produktivnost v posameznih družbah dogovorita za višje 
zneske najnižjih osnovnih plač .

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, Ur . l . RS, št . 14/2012, 
52/2012-razširjena veljavnost, Ur . l . RS, št . 7/2014 .
Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije, Ur . l . RS, št . 132/2006, 66/2007, 32/2008, 
36/2008, 34/2010, 22/2011, 26/2012, 30/2013, 25/2014 .
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, Ur . l . RS, št . 92/2013, 16/2014 .

Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije je nehala veljati 30 . 9 . 
2013, njen normativni del pa 30 . 3 . 2014 .

Cestni potniški 
promet:

Lesarstvo:

KP obrti in podj.:

Tarifni razred Najnižja osnovna plača

I . enostavna dela 405,41

II . manj zahtevna dela 441,97

III . srednje zahtevna dela 489,47

IV . zahtevna dela 540,65

V . bolj zahtevna dela 606,11

VI . zelo zahtevna dela 723,43

VII ./1  visoko zahtevna dela 821,18

VII ./2  visoko zahtevna dela 899,40

VIII .  najbolj zahtevna dela 977,60

IX . izjemno zahtevna dela 1 .173,12

Najnižje osnovne plače za cestno gospodarstvo - julij 2014

Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva, Ur . l . RS, št . 135/2004, 50/2005, 
87/2005, 89/2005, 97/2005, odstop 91/2006, 111/2006, 19/2007, 7/2008, 22/2008, 103/2008 .
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Najnižja – minimalna plača

Minimalna plača, določena z Zakonom o 
določitvi minimalne plače, ki je bil sprejet 
v Državnem zboru 26 . 10 . 2006 in je 
objavljen v Ur . l . RS, št . 114/2006, je znašala 
od avgusta 2009 dalje 597,1943 EUR (Ur . l . 
RS, št . 61/2009) . To je z zakonom določena 
najnižja plača, ki jo lahko delavec prejme 
za opravljeno delo za polni delovni čas, 
ne glede na pričakovane delovne rezultate 
in ne glede na likvidnostno stanje podjetja 
(Ur . l . RS, št . 114/2006,36/2008, ZMPUPR 
Ur . l . RS 39/1999) .

Državni zbor je 11 . februarja 2010 sprejel 
nov Zakon o minimalni plači (ZMinP), 
ki je objavljen v Ur . l . RS, št . 13/2010 in je 
pričel veljati 23 . 2 . 2010 . Minimalna plača za 
delo, opravljeno od prvega dne naslednjega 
meseca od uveljavitve zakona, torej od 
marca 2010 dalje, je znašala 734,15 EUR do 
1 . januarja 2011 .  Znesek minimalne plače za 
delo s polnim delovnim časom, opravljeno 
od 1 . januarja 2011 dalje je znašal 748,10 
EUR (Ur . l . RS, št . 3/2011) .

Prehodni znesek minimalne plače za delo 
s polnim delovnim časom, opravljeno od 1 . 

januarja 2011 dalje, je znašal 698,27 EUR . 
Ta znesek minimalne plače je bilo možno 
izplačevati v primeru, da je delodajalec zaradi 
možne povzročitve velike izgube in ogroženosti 
obstoja podjetja s posledico odpovedi pogodb 
o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu 
številu delavcev, sklenil s sindikatom posebni 
pisni sporazum o postopnem prehodu na 
določeno višino minimalne plače, ki pa ni smel 
trajati več kot do 31 . 12 . 2011 .

Za delo, opravljeno od 1 . januarja 2012 dalje, 
je znašala minimalna plača za delo s polnim 
delovnim časom 763,06 EUR ( Ur . l . RS, št . 
5/2012 ) .

Za delo, opravljeno s polnim delovnim časom 
od 1 . januarja 2013 dalje, je znašala minimalna 
plača 783,66 EUR (Ur . l . RS, št . 8/2013) .

Minimalna plača za delo s polnim delovnim 
časom, opravljeno od 1. januarja 2014 dalje, 
je 789,15 EUR (Ur . l . RS, št . 7/2014) .

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

V podjetjih, kjer imajo sklenjene podjetniške 
kolektivne pogodbe, veljajo seveda določbe 
teh kolektivnih pogodb, ki lahko posamezne 
pravice uredijo bolje ali drugače. 

Za družbe, za katere ni sklenjena kolektivna 
pogodba dejavnosti in nimajo podjetniških 
kolektivnih pogodb, se uporabljajo določbe 
Zakona o delovnih razmerjih . 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 morajo 
izvajati vsa podjetja v panogi oziroma zavodi, 
tudi tisti, ki ne poslujejo najbolje . Zato ni 
niti najmanj stimulativno za zaposlene, da 
tudi dobra podjetja, ki ustvarjajo dodano 
vrednost, izplačujejo plače samo v višini 
določenega minimuma, kar lahko vidimo v 
veliki večini primerov . Ta podjetja bi morala 
delavcem izplačati več, saj so prav delavci 
v največji meri zaslužni za dobre poslovne 
rezultate in imajo pravico dobiti nekaj več iz 
tega naslova .

V nekaterih dejavnostih oziroma pri 
posameznih delodajalcih se lahko v primeru, 
da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca 
in povzročilo večje število presežnih 
delavcev, zaradi ohranitve delovnih mest 
delodajalec in sindikat pisno dogovorita o 
drugačni politiki izplačila povečanega dela 
plač, vendar le začasno do 6 mesecev z 
možnostjo podaljšanja .
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Druga izplačila v zvezi z delom - julij 2014 - sindikalna lista

Kolektivna pogodba
Jubilejna nagrada za Odpravnina ob 

upokojitvi

Solidarnostna pomoč ob smrti

10 let 20 let 30 let delavca druž . člana

Cel . Pap .* 428,50 642,75 857,00 3 .052,56 2 .000,00

Grafična 610,51 915,77 1 .221,02 4 .578,84 4 .578,84 1 .068,40

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

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

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

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

Kovinska 501,12 751,68 1 .002,24 4 .578,84
1 .831,54

-2 .594,68
1 .221,02
-1 .526,28

Trgovina 460,00 689,00 919,00 1 .526,28 700,00 350 .00

Gostinstvo in 
turizem

460,00 689,00 919,00
*1 .526,28
*3 .052,56
*4 .578,84

1 .500,00 750,00

Cest . G . 405,41 810,82 1 .216,23 3 .052,56 915,77 610,51

Cest . P . p . 408,90 613,35 817,80 3 .052,56 755,00 378,00

Tekstil 368,00 551,00 735,00 3 .052,56 700,00 350,00

Lesna 428,78 643,17 857,56 3 .052,56 915,77 457,88

Drobno gosp . 610,51 915,77 1 .221,02 3 .052,56 1 .526,28 457,88

Obrt in podjetn . 457,88 763,14 1 .068,40 3 .052,56 1 .526,28 763,14

Javni sektor 288,76 433,13 577,51 *3 .052,56 577,51 577,51

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

Vladna uredba: solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki prizadene 
delavca do višine 1 .252,00
Cestno gospodarstvo: za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1 .621,64

Kovinska industrija: za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1 .252,80

Tekstil: za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 735,00

Trgovina: za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 919,00

Gostinstvo in turizem: za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 919,00

Vladna uredba: za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00

JUBILEJNE NAGRADE se izplačujejo 
za doseženo delovno dobo pri zadnjem 
delodajalcu, razen v podjetjih kovinske 
industrije, kjer se izplačujejo za skupno 
delovno dobo ali za delovno dobo pri 
zadnjem delodajalcu, delavec pa je upravičen 
le do ene jubilejne nagrade za posamezno 
obdobje, do tiste, za katero najprej izpolni 
pogoj . Za tiste delavce, ki v kovinski industriji 
sklepajo pogodbo o zaposlitvi od 1 . 1 . 2006 
dalje, velja le določilo za delovno dobo pri 
zadnjem delodajalcu .
V dejavnosti drobnega gospodarstva se 
izplača jubilejna nagrada tudi za 30 let 
skupne delovne dobe .

Pet kolektivnih pogodb ima določeno tudi 
jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe: v 
dejavnosti cestnega gospodarstva, v kovinski 
industriji, v tekstilni dejavnosti, v dejavnosti 
gostinstva in turizma in v dejavnosti trgovine .

Člani sindikata v dejavnosti obrti in 
podjetništva imajo pri jubilejnih nagradah 
dodatno 10 odstotne višje zneske .
Javni uslužbenci, člani reprezentativnih 
sindikatov (podpisnikov aneksa h Kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti) 
imajo za 20 odstotne višje jubilejne nagrade 
(Ur . l . RS, št . 46/2013) .

Jubilejna nagrada se izplača v roku enega 
meseca po izpolnitvi pogoja .
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ODPRAVNINO OB UPOKOJITVI mora 
družba ali zavod delavcu izplačati ob izplačilu 
zadnje plače .

V Zakonu o delovnih razmerjih - ZDR-1 
(Ur . l . RS, št . 21/2013) je določeno, da, če s 
kolektivno pogodbo dejavnosti ni določeno 
drugače, je delodajalec delavcu, ki je pri 
delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se 
upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi 
dolžan izplačati odpravnino v višini dveh 
povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle 
tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, 
če je to za delavca ugodneje . To določilo 
povzemajo vse kolektivne pogodbe, razen 
tistih, kjer je odpravnina določena v višini 
zneska vladne uredbe . V primeru, da je 
delavec pri delodajalcu zaposlen najmanj pet 
let in dela krajši delovni čas, je upravičen do 
sorazmernega dela odpravnine .

*Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem 
določa različno višino odpravnine ob odhodu 
v pokoj glede na zaposlitev pri delodajalcu in 
sicer nad pet do vključno deset let eno plačo, 
nad deset do vključno dvajset let dve plači in 
nad dvajset let tri plače . Osnova za izračun 
je povprečna mesečna plača v Republiki 
Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma 
povprečna mesečna plača delavca za pretekle 
tri mesece, če je to zanj ugodneje .

**V negospodarstvu in za javni sektor znaša 
odpravnina ob odhodu v pokoj dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v RS za pretekle 
tri mesece oziroma zadnji dve mesečni plači 
javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje . 
Ne glede na to določbo pa zaposlenemu 
ob odhodu v pokoj pripada odpravnina v 
višini treh povprečnih plač zaposlenega v 
RS za pretekle tri mesece oz . v višini 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 pokojnine v skladu s 
predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oziroma s predpisi, 
v katerih je urejena pravica do starostne 
pokojnine .

Delavec, kateremu je podjetje dokupilo 
pokojninsko dobo, je upravičen samo do 
razlike odpravnine, če je bil znesek dokupa 
nižji od zneska odpravnine .
V skladu s spremembo tarifne priloge h 
kolektivni pogodbi časopisno-informativne, 

založniške in knjigotrške dejavnosti (Ur . l . 
RS, št . 17/2012) se vsa povračila stroškov 
v zvezi z delom, vsi drugi prejemki, ki jih 
ureja Uredba o povračilu stroškov v zvezi z 
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo 
v davčno osnovo, za časopisno-informativno, 
revijalno, založniško in knjigotrško dejavnost 
izplačujejo v zgornji višini zneskov, ki jih 
določa vladna uredba .

SOLIDARNOSTNE POMOČI so za primere, 
določene v kolektivnih pogodbah, obveznost 
delodajalca.

Po večini kolektivnih pogodb pripada 
solidarnostna pomoč v primeru smrti ožjega 
družinskega člana, če je delavec družinskega 
člana vzdrževal .

Za dodatne namene solidarnostnih pomoči 
se lahko delodajalec in sindikat dogovorita za 
vsak primer posebej .

Po Kolektivni pogodbi kovinske industrije (Ur . 
l . RS, št . 108/2005) je višina solidarnostne 
pomoči ob smrti delavca odvisna od dolžine 
delovne dobe pri zadnjem delodajalcu in sicer 
do deset let (120 odstotkov) in več kot deset 
let (170 odstotkov); prav tako je od enakega 
kriterija odvisna višina solidarnostne pomoči 
ob smrti ožjega družinskega člana (80 
oziroma 100 odstotkov), višina solidarnostne 
pomoči za nastanek težje invalidnosti (80 
oziroma 100 odstotkov) in višina v primeru 
elementarne nesreče ali požara, ki prizadene 
delavca (80 oziroma 100 odstotkov) . O 
višini solidarnostne pomoči v primeru 
daljše bolezni nad tri mesece se enkrat letno 
dogovorita sindikat in delodajalec glede na 
okoliščine posameznega primera .

Osnova za izračun višine solidarnostne 
pomoči je povprečna plača pri delodajalcu 
ali povprečna plača RS, če je to za delavca 
ugodneje .

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

Po Kolektivni pogodbi tekstilne dejavnosti je 
delavec upravičen do solidarnostne pomoči 
poleg primerov ob smrti delavca ali ožjega 
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družinskega člana tudi v primeru naravne 
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 
primeru, da je naravna nesreča prizadela 
tudi družbo, družba oz . podjetje ni dolžno 
izplačati solidarnostne pomoči delavcu .

V enaki višini se lahko izplača solidarnostna 
pomoč v primeru neprekinjene odsotnosti 
z dela zaradi bolezni najmanj pet mesecev 
in pod pogojem, da se je delavcu zaradi 
bistveno povečanih stroškov zdravljenja 
poslabšalo gmotno stanje; v tem primeru 
delodajalcu predlaga izplačilo solidarnostne 
pomoči sindikat, katerega član je delavec .

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

Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem 
določa, da pravica do solidarnostne pomoči 
pripada delavcu ali njegovi družini na predlog 
reprezentativnega sindikata pri delodajalcu ali 
delavca v primerih : smrt delavca, smrt ožjega 
družinskega člana (zakonci, izvenzakonski 
partnerji, otroci, posvojenci), elementarna 
nesreča ali požar (najmanj 300 EUR), daljša 
odsotnost zaradi bolezni nad 6 mesecev 
(najmanj 300 EUR) in drugi izjemni dogodki 
enkrat letno v višini najmanj 300 EUR .

Po Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti delavcu oziroma njegovi družini 
pripada solidarnostna pomoč v primeru  
smrti delavca ali ožjega družinskega člana, v 
primeru  težje invalidnosti, v primeru daljše 
bolezni in v primeru  elementarne nesreče ali 
požara . Javni uslužbenec (oziroma njegova 
družina v primeru delavčeve smrti) je 
upravičen do izplačila solidarnostne pomoči, 
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 solidarnostne 
pomoči lahko vloži javni uslužbenec v roku 
60 dni po nastanku primera oziroma od 
trenutka, ko bi zahtevo lahko vložil .

Javnim uslužbencem, članom reprezentativnih 
sindikatov (podpisnikov aneksa h Kolektivni 

pogodbi za negospodarske dejavnosti), se 
določi za 20 odstotkov višja solidarnostna 
pomoč. (Ur. l. RS, št. 46/2013.) Do izplačila 
višje solidarnostne pomoči je upravičen član, če 
njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil 
primer, ne presega oz. ne bi presegla višine 130 
odstotkov minimalne plače. V primeru požara in 
naravne nesreče omejitve za izplačilo ne veljajo. 
Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči 
vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni 
od nastanka primera oziroma od trenutka, ko 
je bil upravičenec zmožen vložiti predlog .

Za izplačila povračil stroškov in drugih 
prejemkov v javnem sektorju oziroma 
negospodarstvu je podlaga Kolektivna 
pogodba za negospodarstvo, Sklep IS Sk . 
RS (Ur . l . RS, št . 22/1991, 66/1994, 26/2000, 
40/2012), ZPSDP (Zakon o višini povračil v 
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov) 
in Zakon o državni upravi (Ur . l . RS, št . 
24/2005) in za zaposlene v državni upravi 
(Ur . l . RS, št . 79/2006, 71/2008), Zakon o 
javnih financah (Ur . l . RS, št . 11/2011), Zakon 
o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 
(Ur . l . RS, št . 110/2011), Dogovor o ukrepih na 
področju plač, povračil in drugih prejemkov 
v javnem sektorju za uravnoteženje javnih 
financ za obdobje od 1 . junija 2012 do 1 . 
januarja 2014 (Ur . l . RS, št . 38/2012) . 

Izplačila zneskov jubilejnih nagrad, odpravnin 
ob odhodu v pokoj in solidarnostnih pomoči, 
ki so določeni v vladni uredbi, v kolektivnih 
pogodbah in v pravilnikih o dodeljevanju 
solidarnostnih pomoči sindikatov dejavnosti, 
se do višine, ki jih določa Uredba o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja (Ur . 
l . RS, št . 140/2006, 76/2008) – vladna 
uredba, prejemnikom ne vštevajo v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja, 
delodajalcem pa se v celoti priznajo kot 
odhodek . Za vsa izplačila nad zneski, ki jih 
določa vladna uredba, pa je po spremembi 
Zakona o prispevkih za socialno varnost (Ur . 
l . RS, št . 3/1998) treba obračunati prejemniku 
prispevke in davek na podlagi Zakona o 
dohodnini (Ur . l . RS, št . 59/2006), za pravne 
osebe pa so v celotni obračunani in izplačani 
višini priznani kot odhodek .

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno 
osebo v Sloveniji za je v aprilu 2014 znašala 
1 .531,56 EUR, povprečna mesečna bruto plača 
za obdobje februar–april 2014 je znašala 
1 .526,28 EUR (Ur . l . RS, št . 51/2014) .
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Povračilo stroškov prehrane med delom od julija 2014

Pravica do povračila stroškov za prehrano med 
delom je opredeljena v kolektivnih pogodbah 
in v Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi 
z delom in nekaterih drugih prejemkov (Ur . 
l . RS, št . 87/1997), Zakonu o javnih financah 
(Ur . l . RS, št . 11/2011), Zakonu o dodatnih 
interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur . l . RS, št . 
110/2011), Dogovoru o ukrepih na področju 
plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ za 
obdobje od 1 . junija 2012  do 1 . januarja 2014 
(Ur . l . RS, št . 38/2012) .

Po določilih nekaterih kolektivnih pogodb 
dejavnosti in po zakonu se znesek povračila 
za prehrano med delom usklajuje dvakrat 
letno (januarja in julija) v skladu z gibanjem 
cen prehrambnih izdelkov, katerih količnik 
rasti cen je bil v obdobju julij 2008–december 
2009 1,000 in v obdobju julij–december 
2009 1,001 . Za obdobje januar–junij 2010 
je bil znesek prehrane po Kolektivni pogodbi 
grafične dejavnosti 3,65 EUR (količnik 
0,989), za obdobje julij-december 2010 
je bil znesek prehrane 3,76 EUR (količnik 
1,029), za obdobje januar–junij 2011 je bil 
znesek prehrane 3,73 EUR (količnik 0,993) . 
Za obdobje julij–december 2011 je bil znesek 
za prehrano 3,93 EUR (količnik 1,053), za 
obdobje januar–junij 2012 je bil znesek 3,93 
EUR (količnik 0,996) in za obdobje julij–
december 2012 je bil znesek za prehrano 
4,07 EUR (količnik 1,041) .

Za obdobje julij–december 2012 je bil količnik 
rasti cen prehrambnih izdelkov 1,006; znesek 
regresa za prehrano med delom za obdobje 
januar–junij 2013 je znašal 4,09 EUR . Za 
obdobje julij–december 2013 je bil količnik 
rasti cen prehrambnih izdelkov 1,038, znesek 
regresa za prehrano med delom za obdobje 
julij–december 2013 je znašal 4,25 EUR . Za 
obdobje julij–december 2013 je bil količnik 
rasti cen prehrambnih izdelkov 0,984, znesek 
regresa za prehrano med delom za obdobje 
januar–junij 2014 je znašal 4,18 EUR . Za 
obdobje januar–junij 2014 je bil količnik rasti 
cen prehrambnih izdelkov 1,007, znesek 
regresa za prehrano med delom za obdobje 
julij–december 2014 znaša 4,21 EUR . 

Ugotovitveni sklep o višini regresa za 
prehrano med delom za zaposlene v javnem 
sektorju določa, da znaša regres za prehrano 
od 1 . januarja 2013 dalje 3,54 EUR (Ur . l . RS, št . 
3/2013), od 1 . julija 2013 dalje 3,67 EUR (Ur . l . 
RS, št . 67/2013), od 1 . januarja 2014 dalje 3,61 
EUR (Ur . l . RS, št . 7/2014) in od 1 . julija 2014 
dalje 3,64 EUR (Ur . l . RS, št . 52/2014) .

Znesek povračila stroškov prehrane med 
delom, ki je določen v vladni uredbi (Ur. l. RS, 
št. 140/2006), je 6,12 EUR za vsak dan, ko je 
delojemalec prisoten na delu štiri ali več ur in 
0,76 EUR za vsako uro nad 8 
ur prisotnosti na delu, če je delojemalec 
prisoten na delu več kot 8 ur.

Kolektivna pogodba EUR

Papirna in papirno-predelovalna * 4,25 / dan prisotnosti na delu

Grafična 4,21 / dan prisotnosti na delu

Časinf ., rev ., zal ., knjig . 6,12 / za vse dneve prisotnosti na delu

Kovinska 6,12 / dan prisotnosti na delu

Trgovina najmanj 4,27 / dan prisotnosti na delu

Lesna največ 6,12 / dan prisotnosti na delu

Cestno gospodarstvo najmanj 4,59 / dan prisotnosti na delu

Cestni pot . promet 4,00 / dan prisotnosti na delu

Gostinstvo in turizem 4,28 / dan prisotnosti na delu

Tekstil 3,65 / dan prisotnosti na delu

Drobno gospodarstvo 4,90 / dan prisotnosti na delu

Obrt in podjetništvo 4,90 / dan prisotnosti na delu

Negospodarstvo 4,21 / dan prisotnosti na delu

Javni sektor 3,64 / dan prisotnosti na delu
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Do višine zneska za prehrano med delom, 
ki jo določa vladna uredba, se ne plačujejo 
prispevki za socialno varnost; izplačilo ni 
obdavčeno z dohodnino, za pravne osebe 
pa so vsa izplačila za prehrano med delom 
priznana kot odhodki .

V podjetjih privatnega sektorja lahko 
izplačujejo tudi višje zneske za prehrano 
med delom, kot so določeni s kolektivnimi 
pogodbami . V primeru, da bi bila povračila 
za prehrano višja od zneska, ki je določen v 
vladni uredbi, je za razliko nad tem zneskom 
treba po Zakonu o dohodnini in Spremembi 
zakona o prispevkih za socialno varnost 
plačati prispevke za socialno varnost in 
obračunati dohodnino, za podjetja pa se 
celotni, tudi višji znesek, prizna kot odhodek

V Uredbi o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (Ur . l . RS, 140/06, 76/2008) je 
znesek povračila stroška 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 deset ur ali več, se mu za ta 
dan poleg povračila stroška za prehrano med 
delom v višini 6,12 EUR povrne tudi povračilo 
stroška za prehrano do višine 0,69 EUR za 
vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu 
po osmih urah prisotnosti na delu in tudi to 
povračilo se ne všteva v davčno osnovo .

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

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

Po Kolektivni pogodbi za tekstilno dejavnost 
so delavci upravičeni do denarnega 
nadomestila za prehrano med delom, v 
kolikor delodajalec ne zagotovi toplega 
obroka v skladu s standardi . Če delavec dela 
deset ur ali več, je upravičen do dodatnega 
obroka; če ta ni zagotovljen, mu pripada za 
vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 
osmih urah prisotnosti dodatno povračilo 
zneska za prehrano v višini 0,46 EUR .

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

Po Kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo 
so delavci, če delajo deset ali več ur, 
upravičeni do dodatnega zneska prehrane v 
višini najmanj 0,67 EUR za vsako uro dela 
nad osem ur .

Po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo 
delodajalec delavcem zagotavlja topli obrok, 
če pa ga ne zagotovi, je delavec upravičen 
do povračila stroškov za prehrano med 
delom, če dela vsaj 4 ure na dan . Če delavec 
dela enajst ur ali več na dan, mu pripada 
pravica do sorazmerno višjega povračila 
za prehrano za vsako dopolnjeno uro nad 
osem ur v višini 0,76 EUR . Če delavec dela 
pri dveh delodajalcih, mu pri vsakem pripada 
sorazmerni del povračila za prehrano .

Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški 
promet je delodajalec praviloma dolžan 
zagotoviti delavcem topli obrok med delom . 
Če tega objektivno ne more zagotoviti, mora 
delavcem povrniti stroške za prehrano v 
denarnem znesku .

Po kolektivni pogodbi lesarstva delodajalec 
določi način zagotovitve prehrane v podjetju 
po posvetu s sindikatom  . 

Če je zagotovljena brezplačna prehrana med 
delom, ima javni uslužbenec možnost izbirati 
med izplačilom regresa za prehrano ali 
brezplačno prehrano . Če je cena zagotovljene 
prehrane nižja od zneska regresa za 
prehrano, je javni uslužbenec upravičen do 
plačila razlike do višine določenega zneska 
za prehrano .
Če javni uslužbenec dela preko polnega 
delovnega časa v določenem mesecu, 
mu pripada za vsakih izpolnjenih osem 
ur dodatnih delovnih obveznosti dodaten 
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znesek povračila stroška za prehrano med 
delom .

Za izplačila povračil stroškov in drugih 
prejemkov v javnem sektorju oziroma 
negospodarstvu je podlaga Kolektivna 
pogodba za negospodarstvo, Sklep IS Sk . 
RS (Ur . l . RS, št . 22/1991, 66/1994, 26/2000, 
40/2012), ZPSDP (Zakon o višini povračil v 
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov) 
in Zakon o državni upravi (Ur . l . RS, št 
24/2005) in za zaposlene v državni upravi 
(Ur . l . RS, št . 79/2006, 71/2008), Zakon o 

javnih financah (Ur . l . RS, št . 11/2011), Zakon 
o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 
(Ur . l . RS, št . 110/2011), Dogovor o ukrepih na 
področju plač, povračil in drugih prejemkov 
v javnem sektorju za uravnoteženje javnih 
financ za obdobje od 1 . junija 2012  do 1 . 
januarja 2014 (Ur . l . RS, št . 38/2012) . 

Prevoz na delo in z dela

Kolektivna pogodba Višina povračila

Papirna*
70% cene najcenejšega javnega prevoza, če je razdalja 
1 km ali več 

Časopisnoinf ., revij ., založniška in knjig . 
dej .

100 % stroškov javnega prevoza po vladni uredbi

Grafična dejavnost najmanj 70 % stroškov javnega prevoza

Kovinska industrija najmanj 80% cene javnega prevoza

Cestni potniški promet višina najnižje cene vozovnice javnega prevoza

Cestno gospodarstvo 100 % stroškov javnega prevoza

Gostinstvo in turizem
100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza, če je 
prebivališče delavca oddaljeno vsaj 2 km od kraja opr . 
dela

Trgovina najmanj 70 % stroškov javnega prevoza

Lesarstvo najmanj 60 % stroškov javnega prevoza

Tekstil
najmanj 60 % stroškov javnega prevoza, če je 
delavčevo prebivališče oddaljeno več kot 1 km od kraja 
opr . dela

Drobno gospodarstvo 100 % najbolj ekonomičnega prevoza

Obrt in podjetništvo najmanj 70 % najcenejšega javnega prevoza

Negospodarstvo, javni sektor
100 % str . javnega prevoza za najmanj 2 km odalj . 
preb .*

vladna uredba
100 % stroškov javnega prevoza, če je mesto oprav-
ljanja dela vsaj 1 km oddaljeno od delojemalčevega 
običajnega prebivališča

Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se po Uredbi (Ur . l . RS, št . 
140/2006, 76/2008) lahko povrne 0,18 EUR za vsak prevoženi kilometer . 

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

Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški 
promet pripada delavcu povračilo stroškov za 
prevoz na delo in z dela enkrat na dan, za dan 
prisotnosti na delu, za vsak polni kilometer, 
če je razdalja od bivališča do sedeža podjetja 
večja od treh kilometrov . V primeru, da ni 
možno ugotoviti prevoznih stroškov v višini 
cen javnega avtobusnega prometa, se delavcu 
izplača za prevoz na delo in z dela za vsak 
polni kilometer v višini 10 odstotkov cene 
95-oktanskega bencina . Voznemu osebju 
se zagotavlja povračilo stroškov prevoza z 
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lastnim prevoznim sredstvom v višini najmanj 
10 odstotkov cene neosvinčenega bencina do 
kraja, kjer parkira avtobus .

V primeru, da delodajalec organizira prevoz 
na delo, delavec ni upravičen do povračila 
stroškov za prevoz na delo .

Po kolektivni pogodbi za trgovino, kjer ni 
možen 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 
zaposlitvi, do kraja opravljanja dela . Če 
je bivališče delavca od delovnega mesta 
oddaljeno manj kot en kilometer, delavec ni 
upravičen do povračila stroška za prevoz na 
delo in z dela .

Po kolektivni pogodbi gostinstva in turizma 
pripada delavcu povračilo stroškov v višini 
0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje 
med bivališčem in krajem opravljanja dela, če 
iz utemeljenih razlogov ni možno uporabljati 
javnega prevoza . Če je za delodajalca ugodneje 
in delavec ne predloži potrdila o nakupu 
vozovnice, pripada delavcu povračilo stroškov 
kilometrine za vsak prevoženi kilometer . 

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 dva km ali več po najkrajši 
poti . Če delodajalec organizira ustrezen 
prevoz na delo, delavec ni upravičen do 
povračila stroška za prevoz na delo in z dela . 
Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, pripada delavcu povračilo stroška 
kilometrine za vsak polni kilometer najkrajše 
cestne povezave .

Po kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo 
pripada v primeru, če javni prevoz 

ni organiziran oziroma ga delavec iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati, 
pripada povračilo najmanj v višini 0,18 EUR 
oziroma do višine, ki se ne všteva v davčno 
osnovo . Če delodajalec organizira brezplačen 
prevoz, delavec ni upravičen do povračila 
stroškov prevoza . V primeru spremembe 
kraja, določenega v pogodbi o zaposlitvi, se 
delodajalec in delavec lahko z aneksom k 
pogodbi o zaposlitvi dogovorita o morebitni 
spremembi povračila stroškov prevoza .

Javnemu uslužbencu pripada povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, če razdalja 
od kraja bivališča do delovnega mesta znaša 
več kot dva kilometra . Če možnosti javnega 
prevoza ni, se prizna kilometrina v višini 8 
odstotkov cene neosvinčenega motornega 
95-oktanskega bencina . Kilometrina se mu 
tudi prizna, če ni javnega prevoza, če ga glede 
na delovni čas javnega uslužbenca ni možno 
uporabiti ali če bi uporaba javnega prevoza 
glede na vozni red in delovni čas javnega 
uslužbenca, ne da bi upoštevali čas trajanja 
vožnje, za javnega uslužbenca pomenila  več 
kot eno uro dnevne časovne izgube v eno 
smer . Višina povračila stroška za prevoz ne 
more znašati več kot znaša višina minimalne 
plače za mesečno delovno obveznost, 
razen če je bil javni uslužbenec premeščen, 
prevzet na podlagi zakona, ali je po odločitvi 
delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v 
drugem kraju . Če je organiziran ali zagotovljen 
brezplačen prevoz na delo in z dela, javnemu 
uslužbencu povračilo stroškov prevoza ne 
pripada . V primeru, ko javni uslužbenec 
opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo 
med temi kraji povrnejo stroški prevoza za 
razdaljo med temi kraji z javnimi prevoznimi 
sredstvi . V kolikor prevozi z javnimi sredstvi 
niso možni, se povrne kilometrina v višini 8 
odstotkov cene 95-oktanskega neosvinčenega 
motornega bencina .

Povračila stroškov za službena potovanja

Povračilo stroškov za službeno potovanje zajema:
- dnevnico kot povračilo stroškov prehrane
- povračilo stroškov prevoza
- povračilo stroškov za prenočevanje
- povračilo drugih stroškov

- Cela dnevnica – nad 12 ur do vklj . 24 ur odsotnosti 21,39
- Polovična dnevnica – nad 8 do 12 ur odsotnosti 10,68
- Znižana dnevnica – od 6 do 8 ur odsotnosti  7,45
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Drugi stroški iz dela

Delavci so upravičeni do povračila stroškov za 
službena potovanja, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo, če potujejo na podlagi potnega naloga 
za službeno potovanje, dokumentiranim z 
računi . Iz potnega naloga mora biti razvidna 
odobritev delodajalca za posamezno vrsto 
stroška .
Vladna uredba določa, da, če je narava 
dela takšna, da se v pretežni meri opravlja 
izven sedeža delodajalca in se delojemalec 
vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, se v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja 
ne všteva povračilo stroškov prehrane med 
delom do višine 6,12 EUR za vsak dan, ko je 
delavec na delu prisoten štiri ali več ur .

Dnevnica in povračilo stroška za prehrano se 
med seboj izključujeta .

Stroški prenočevanja se ne vštevajo v davčno 
osnovo, če so dokumentirani s potnim 
nalogom in računi . Če stroški prenočevanja 
vključujejo tudi zajtrk, se znesek dnevnice 
zmanjša v skladu z vladno uredbo .

Povračilo stroškov prevoza na službenem 
potovanju se v primeru, ko delojemalec 
uporablja lastno prevozno sredstvo, ne všteva 
v davčno osnovo do višine 0,37 EUR za 
prevoženi kilometer .

Povračila stroškov za službena potovanja v 
tujino se obračunavajo v skladu z Uredbo 
o povračilu stroškov za službena potovanja 
v tujino (Ur . l . RS, št . 38, 93/1994, 24/1996, 
96/2000, 35, 86/2002, 66, 73/2004, 16/2007, 
30/2009, 51/2012) .) .

Tako kot pri vseh stroških v zvezi z delom, 
tudi povračila stroškov za službena potovanja 
do višine, določene po vladni uredbi, niso 
obdavčena in se zanje ne plačujejo prispevki 
za socialno varnost; če so zneski višji od 
tistih, ki jih določa vladna uredba, se za razliko 
plačajo prispevki in davek .

Za javne uslužbence se dnevnice za službena 
potovanja v domovini obračunavajo 
po aneksu h Kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (Ur . l . RS, št . 40/2012), in sicer znaša 
dnevnica za službeno potovanje v državi, ki 
traja več kot 12 ur, 16 EUR . Javni uslužbenec, 
ki ima na službenem potovanju poravnano 
celotno prehrano v ceni druge storitve ali 
pa mu prehrano poravna organizator, nima 
pravice do dnevnice . V primeru, da ima 
javni uslužbenec na službenem potovanju 
zagotovljene brezplačne obroke, se za 
zagotovljeni brezplačni zajtrk odšteje 20 
odstotkov, za brezplačno kosilo oziroma 
večerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov 
vrednosti dnevnice .

NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE 
se upravičencu ne všteva v davčno osnovo 
do višine 334 EUR, če opravlja delo izven 
kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato 
zaradi službenih potreb v času delovnih 
obveznosti prebiva ločeno od svoje 
družine . Družina je po določilih vladne 
uredbe življenjska skupnost staršev in 
otrok, določena s predpisi o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih, pri čemer se šteje, 
da ta skupnost obstaja le do otrokovega 
osemnajstega leta starosti oziroma največ 
do dopolnjenega šestindvajsetega leta 
starosti, če se otrok redno šola . Ne glede 
na prejšnji stavek je družina po tej določbi 
tudi življenjska skupnost zakoncev oziroma 
zunajzakonskih partnerjev .
- Nadomestilo za ločeno življenje po vladni 
uredbi znaša 334,00 EUR na mesec
- Nadomestilo za ločeno življenje za javne 
uslužbence znaša 140,54 EUR na mesec 

(Ur . l . RS, št . 40/2012) kot nadomestilo 
stroškov stanovanja za opravljanje dela več 
kot 70 km izven kraja bivališča njegove ožje 
družine in živi ločeno od nje .

TERENSKI DODATEK je povračilo stroškov 
za delo na terenu in se ne všteva v davčno 
osnovo do višine, ki je določena v vladni 
uredbi, če je izplačan delavcu, ki najmanj 
dva dni zaporedoma dela in prenočuje 
izven kraja svojega običajnega prebivališča 
in izven kraja sedeža delodajalca in ima 
zagotovljeno prehrano in prenočevanje . 
Ne glede na to se terenski dodatek do 
višine 4,49 EUR na dan ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja, 
če je pod pogoji, določenimi v kolektivni 
pogodbi, izplačan delojemalcu, ki najmanj 
dve izmeni zaporedoma dela izven kraja 
svojega običajnega prebivališča in izven 
kraja sedeža delodajalca .
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Regres za letni dopust

Regres se izplačuje v denarni obliki do konca 
junija tekočega leta; izjemoma se lahko regres 
v nelikvidnih podjetjih izplača najkasneje do 1 . 
novembra tekočega leta, če je tako določeno v 
kolektivni pogodbi .

Za regres je po Zakonu o dohodnini treba 
plačati davek, prispevki za socialno varnost 
pa se od regresa ne plačujejo do višine 70 % 
povprečne plače RS, kot to določa Zakon o 
prispevkih za socialno varnost.

Regres za letni dopust v javnem sektorju za 
javne uslužbence, za katere velja Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju (Ur . l . RS, št . 
95/2007, 17/2008), ZPSDP (Zakon o višini 
povračil v zvezi z delom in nekaterih drugih 
prejemkov), Zakon o državni upravi (Ur . l . RS, 
št . 24/2005) in za zaposlene v državni upravi 
(Ur . l . RS, št . 79/2006, 71/2008), Zakon o 
javnih financah (Ur . l . RS, št . 11/2011), Zakon 
o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 
(Ur . l . RS, št . 110/2011), Dogovor o ukrepih na 
področju plač, povračil in drugih prejemkov 
v javnem sektorju za uravnoteženje javnih 
financ za obdobje od 1 . junija 2012  do 1 . 
januarja 2014 (Ur . l . RS, št . 38/2012), Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2014 in 2015 (Ur . l . RS, št . 101/2013, 
9/2014, 25/2014, 38/2014), se za leto 2014 
izplača javnim uslužbencem, ki so bili zadnji 
dan meseca aprila 2014 uvrščeni v plačilne 
razrede do vključno 50. plačnega razreda v 
naslednji višini: 
- do vključno 15 . plačnega razreda 692,00 EUR
- od 16 . do vključno 30 . plačnega razreda 
484,40 EUR

- od 31 . do vključno 40 . plačnega razreda 
346,00 EUR
- od 41 . do vključno 50 . plačnega razreda 
100,00 EUR
- javnim uslužbencem, ki so uvrščeni v 51 . ali 
višji plačilni razred, se regresa za letni dopust 
za leto 2014 ne izplača .

Regres se javnim uslužbencem izplača pri 
plači za mesec maj 2014 .

Po Kolektivni pogodbi papirne in papirno-
predelovalne dejavnosti pripada delavcem 
regres v zakonski višini, to je za leto 2014 
789,15 EUR.

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

Po Kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo 
je določen regres najmanj 668 EUR, vendar 
ga je potrebno izplačati najmanj v višini 
minimalne plače, to je za leto 2014 789,15 
EUR.

V tekstilni dejavnosti znaša regres 790,00 
EUR in se lahko izplača v dveh ali več delih, če 
se tako dogovorita delodajalec in sindikat pri 
delodajalcu; lahko se dogovorita tudi za višji 
regres, kot je določen v kolektivni pogodbi .

V kolektivnih pogodbah grafične, časopisno-
informativne, revijalne, založniške, knjigotrške 
dejavnosti višina regresa predstavlja 70 
odstotkov zadnje povprečne plače RS, ki je v 
juliju 2014 znašala 1.072,10 EUR.

Regres v dejavnosti gostinstva in turizma 
znaša najmanj 900,00 EUR.

V Kolektivni pogodbi lesarstva je najmanjša 
višina regresa določena z minimalno plačo, to 
je za leto 2014 789,15 EUR, v podjetjih pa se 
lahko dogovori za višji regres .

TERENSKI DODATEK je po:
- vladni uredbi 4,49 EUR,
- aneksu h Kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji 3,36 EUR (Ur . l . RS, št . 40/2012),
- po Kolektivni pogodbi papirne in papirno-
predelovalne dejavnosti 3,07 EUR (Ur . l . RS, 
št . 110/2013)

- po Kolektivni pogodbi za obrt in 
podjetništvo 4,00 EUR, če delodajalec 
organizira na terenu tri obroke prehrane in 
prenočišče (Ur . l . RS, št . 92/2013),
- in po Kolektivni pogodbi za tekstilne, 
oblačilne, usnjarske in usnjarsko-
predelovalne dejavnosti Slovenije  2,50 EUR 
(Ur . l . RS, št . 18/2014) .
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Po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo 
znaša regres za leto 2014  en odstotek nad 
minimalno plačo, to je 797,09 EUR.

V kovinski industriji znaša regres za letni 
dopust 806,00 EUR.

Za regres za letni dopust v dejavnostih, 
kjer višina regresa ni posebej določena, je 
potrebno upoštevati zakonsko določeno višino 
regresa v višini minimalne plače . Osnove za 
določanje prejemkov iz delovnega razmerja 
so določene z zakoni, v KP in kolektivnih 
pogodbah dejavnosti . Na podlagi Zakona o 
začasni določitvi osnove za določanje plač in 
drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Ur . l . 
RS, št 19/1997) so se osnove za določanje plač 
in drugih prejemkov uskladile za mesec januar 
2008 . Tako znaša neto osnova za izplačilo teh 
prejemkov 577,51 EUR, bruto osnova za te pa 
znaša 822,26 EUR. (Ur . l . RS, št . 80/2008) .
Do višine zneskov povračil stroškov v zvezi 
z delom, ki so določeni v Uredbi o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja (Ur . l . RS, št 140/2006, 
76/2008), se ti prejemki delavcem ne vštevajo 
v osnovo za davek - dohodnino in se od njih 
ne odvajajo prispevki za socialno varnost . Če 
so povračila stroškov v zvezi z delom izplačana 
nad zneskom, ki ga določa za posamezne 
vrste stroškov vladna uredba, se mora za 
razliko prejemniku obračunati davek in tudi 
prispevke za socialno varnost, kot to določata 
Zakon o dohodnini (Ur . l . RS, št . 59/2006) in 
Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur . 
l . RS, št . 5/1996, 34/1996, 18/1996, 3/1998, 
7/1998, .81/2000, 97/2001) . Višine zneskov, ki 

jih za povračila stroškov v zvezi z delom določa 
vladna uredba, NISO PRAVICA, ki naj bi šla 
zaposlenim, pač pa so to le višine zneskov, 
ki se ne vštevajo v davčno osnovo . PRAVICE 
za posamezna povračila stroškov iz dela so 
določene v zakonih in kolektivnih pogodbah .

Zaradi spremenjene davčne obravnave 
dohodkov iz delovnega razmerja, ki je bila 
določena z Zakonom o davku od dohodkov 
pravnih oseb (Ur . l . RS, št . 117/2006, v 
nadaljevanju ZDDPO-2), povračila stroškov v 
zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine 
ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, plačila 
vajencem, regres za letni dopust) za pravne 
osebe od 1 . 1 . 2007  dalje niso več omejena v 
višini kot priznani odhodki, temveč se priznajo 
kot odhodek v obračunanem znesku . Iz tega 
razloga se vladna uredba za pravne osebe 
ne uporablja več za določanje višine davčno 
priznanih odhodkov, ker so vsi odhodki iz 
delovnega razmerja v celotnem obračunanem 
in izplačanem znesku priznani odhodki .

	  

Predsednik KSS 
PERGAM dr . Janez 
Posedi in generalni 
sekretar KSS 
PERGAM Jakob 
Počivavšek na seji 
Predsedstva KSS 
PERGAM .
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Leta 2012 je 
KSS PERGAM 

organiziral protest v 
podporo delavcem 
Radeče papir, ki je 

šla v stečaj . Leta 
2014 je v prostorih 
papirnice ponovno 
stekla proizvodnja 

papirja

Volitve v sindikatih
V zadnjem času je imelo kar nekaj PERGAM-
ovih sindikatov, ki so organizirani na nivoju 
delodajalca, volitve predsednikov sindikatov 
in novih članov izvršnih odborov sindikatov . 
Tako sta bili v družbah Mladinska knjiga 
trgovina d .o .o . in Mladinska knjiga Založba 
d .d . izvoljeni predsednici sindikatov: v 
prvi družbi Maja Pavlin in v drugi Maja 
Ogrizek . Oba sindikata sta izvolila tudi 
nove člane izvršilnega odbora . Novo 
predsednico in nov izvršilni odbor ima tudi 
Sindikat delavcev Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, kjer je nova 
predsednica Katarina Kralj Marinček in 
Sindikat Gorenjskega tiska, kjer je nova 
predsednica Marta Cof . Volitve so potekale 
tudi v družbi Paloma d .d ., kjer je bila 
ponovno izvoljena dosedanja predsednica 
sindikata in predsednica Sindikata 
papirne dejavnosti Nives Hrovat . Novega 
predsednika ima tudi Sindikat Papirnice 
Vevče, kjer je bil na to funkcijo izvoljen 
Domen Klančar, medtem ko v Papirnici 
Goričane  predsednik sindikata ostaja 
Boštjan Burnik . Volitve so potekale tudi v 
Sindikatu Kliničnega centra, kjer je bil za 
predsednika ponovno izvoljen Matija Cevc . 
V družbi Europapier je bila za sindikalno 
zaupnico izvoljena Lidija Paunovič, novo 
vodstvo pa imata še sindikat družbe EGP 
Škofja Loka, kjer je bil za predsednika 
izvoljen Janez Oman ter Sindikat prometnih 
pilotov Slovenije, ki ga vodi Teo Mikl .

Volilna skupščina je potekala tudi v Sindikatu 
cestnega gospodarstva Slovenije, kjer je bil 
ponovno izvoljen dosedanji predsednik Tone 
Turk, ki je sindikat že doslej uspešno vodil 
tudi v času bolečih stečajev podjetij Cestno 
podjetje Maribor, Cestno podjetje Ljubljana in 
družb skupine Ceste mostovi Celje .

Vsem izvoljenim predsednikom in članom 
organov sindikatov čestitamo za izvolitev in 
jim želimo uspešno sindikalno delo!

Radeče Papir Nova
Dve leti po stečaju družbe Radeče Papir 
d .o .o ., ko so se po 278 ustavili stroji v 
papirnici v Radečah, je bila papirnica, skupaj 
z družbo Muflon, januarja 2014 v postopku 
stečaja prodana novemu lastniku Emkaan 
Investments iz Dubaja . Kljub temu, da še 
vedno niso znane vse informacije o novem 
lastniku, delavci Radeče Papir v stečaju pa še 
vedno niso prejeli odpravnin iz stečajne mase, 
je dobra novica, da novo podjetje Radeče 
Papir Nova posluje, da je ponovno stekla 
proizvodnja papirja v Radečah in da podjetje 
tudi zaposluje . V podjetju tudi še naprej deluje 
sindikat, ki kljub stečaju nikoli ni prenehal 
delovati, v novem podjetju pa se že srečuje 
s prvimi izzivi in vzpostavljanjem socialnega 
dialoga z novimi lastniki in vodstvom . Njegov 
predsednik je še naprej Stane Klanšek . 
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Visokošolski sindikat Slovenije

Maja letos je funkcijo predsednika 
Sindikata Univerze v Ljubljani, ki deluje 
v okviru PERGAM-ovega Visokošolskega 
sindikata Slovenije, prevzel dr . Gorazd 
Kovačič . Visokošolski sindikat Slovenije je 
skupaj s KSS PERGAM začel odpirati vrsto 
problematik s področja visokega šolstva, ki 
so bile vrsto let povsem zanemarjene, zlasti 
v delu, ki se nanaša na položaj zaposlenih v 
visokem šolstvu, kar je prispevalo k izjemno 
pozitivnemu odzivu na organiziranje 
sindikata v tej dejavnosti, ki ga je potrebno 
še naprej krepiti . 

Tako smo bili zelo aktivni pogajalci pri 
predlogu novega Zakona o visokem šolstvu, 
ki naj bi odpravil sedanjo neustavno 
ureditev financiranja visokega šolstva, jasno 
opredelil javno službo, povečal notranjo 
demokratičnost univerz in jasneje 

ter ustrezneje uredil položaj zaposlenih 
v visokem šolstvu . Glede na to, da zakon 
zadeva vse zaposlene v visokem šolstvu in 
da se v praksi pojavljajo številne slabe prakse 
v odnosu do zaposlenih v tej dejavnosti, 
smo prispevali vrsto predlogov in pripomb, s 
katerimi bi v bodoče takšne prakse v čim večji 
meri odpravili . Mnoge naše pripombe so bile 
upoštevane . Zaradi volitev v Državni zbor 
RS ni bilo mogoče končati z usklajevanjem,  
zato so bile prekinjene tudi celovite razprave 
o konceptu novega zakona .  

Nova Kolektivna pogodba papirne 
in papirno predelovalne dejavnosti

V decembru 2013 je bila po dveh letih in 
pol, odkar je prenehala veljati Kolektivna 
pogodba celulozne, papirne in papirno 
predelovalne dejavnosti, vendarle sklenjena 
nova Kolektivna pogodba papirne in papirno 
predelovalne dejavnosti, ki je ena prvih 
kolektivnih pogodb dejavnosti po sprejemu 

reforme trga dela . Ta je sicer začela veljati 
med samimi pogajanji .

V zahtevnih pogajanjih je prevladalo stališče 
o nujnosti celovite ureditve odnosov med 
delodajalci in delavci v tej panogi ter o 
pozitivnih učinkih urejenih odnosov za obe 
strani . V KSS PERGAM smo prepričani, 
da nova kolektivna pogodba prinaša po 
obdobju negotovosti zaradi odsotnosti 
kolektivne pogodbe dejavnosti potrebno 

Pogajanja in 
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Sindikata papirne 
dejavnosti 
Slovenije
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Decembra 2013 je 
bila sklenjena nova 

Kolektivna pogodba 
papirne in papirno 

predelovalne 
dejavnosti

stabilnost v papirno industrijo, ki se bo lahko 
zdaj posvetila drugim izzivom, delavcem 
pa zagotovila ustrezno raven pravic, ki jim 
za delo v težkih pogojih papirne industrije 
vsekakor pripada . 

Ker imajo posamezna podjetja in obrati 
v dejavnosti številne posebnosti, ki jih je 
treba še posebej obravnavati in naslavljati, 
je bilo mnogo aktivnosti v preteklih mesecih 
usmerjenih v sklepanje podjetniških 
kolektivnih pogodb . Sklenjene so bile že v 
družbah Količevo karton, Vipap Krško in 
Papirnica Goričane, v številnih podjetjih pa 
pogajanja še potekajo ali pa pričakujemo, da 
se bodo kmalu pričela (Aero, Lepenka Tržič, 
Duropack, Papirnica Vevče, Radeče Papir, 
Muflon, Paloma . . .) . V vseh podjetniških 
kolektivnih pogodbah so bili upoštevaje 
posebnosti posameznih podjetij dogovorjeni 
višji delovnopravni standardi kot v kolektivni 
pogodbi dejavnosti . 

Izjemnega pomena pa je tudi dejstvo, 
da je bila s sklepom ministrice za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
ugotovljena razširjena veljavnost Kolektivne 
pogodbe papirne in papirno predelovalne 
dejavnosti, kar pomeni, da kolektivna 
pogodba velja za vsa podjetja in vse 
zaposlene v papirni in papirno predelovalni 
dejavnosti, ne glede na to, ali so podjetja 
člani delodajalskih združenj ali ne . 

Novi PERGAM-ovi sindikati

Nov sindikat, povezan v KSS PERGAM, 
deluje v podjetju Riko hiše d .o .o ., ki izdeluje 
montažne lesene hiše . Sindikat, ki ga vodi 
Peter Adamič, se je že takoj ob ustanovitvi s 
pomočjo pravne službe KSS PERGAM soočil 
z reševanjem več let nerešene problematike 
plačevanja nadurnega dela, prav tako je 
podal tudi predlog za sklenitev podjetniške 
kolektivne pogodbe .

Prav tako je bil nov sindikat, imenovan 
PERUN, ustanovljen na Skladu za razvoj 
kadrov in štipendiranje Republike Slovenije . 
Sindikat vodi Karmen Bailat, ena prvih 
preizkušenj pa je povezana z zahtevki 
delodajalca, da zaposleni vrnejo del plač, ki 
naj bi jih ti neupravičeno prejeli . 
V nov sindikat so se organizirali tudi 
delavci Papir servisa v enoti Lenart, ki se 
ukvarja s predelavo odpadkov in za svojega 
predsednika izvolili Mirana Kaučiča . Na 
zahtevo sindikata in KSS PERGAM so v 
družbi pričeli z izboljševanjem pogojev 
dela, vzpostavitvijo funkcionalnih  tušev, 
ventilatorjev in boljše osvetlitve linij, prav 
tako je uspel dvig višine stroška za prehrano 
za 11% . Ker v celotni družbi Papir servis še 
ni bil izplačan regres za letni dopust v celoti 
in ker družba izplačuje povračilo stroškov za 
prehrano v trgovskih bonih, je KSS PERGAM 
od delodajalca zahteval takojšnje izplačilo 
regresa za letni dopust in izplačevanje 
stroškov za prehrano v denarju .
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TRADICIONALNI DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI 
SEMINAR KSS PERGAM 
o sodelovanju socialnih partnerjev pri spodbujanju 
konkurenčnosti delavcev in podjetij 

22 . in 23 . maja 2014 je v Zrečah potekal 
tradicionalni dvodnevni izobraževalni 
seminar KSS PERGAM za sindikalne 
zaupnike, katerega rdeča nit je bilo 
sodelovanje socialnih partnerjev pri 
spodbujanju konkurenčnosti delavcev in 
podjetij . Seminar je bil dobro obiskan, 
program pa je kot ponavadi postregel tudi z 
zelo zanimivimi predavatelji, med katerimi 
sta bila minister za kmetijstvo in okolje in 
ministrica za delo, družino, socialo in enake 
možnosti ter dve tuji gostji .

V uvodnem nagovoru je predsednik KSS 
PERGAM dr . Janez Posedi predstavil svoj 
pogled na nekatera aktualna dogajanja, 
pomen vlaganja v zaposlene in stališča 
KSS PERGAM na to vsebino v povezavi z 
aktivnostmi, pri katerih sodelujemo tudi kot 
centrala . Sledila je zanimiva predstavitev 
dr . Alexandre Dehmel, vodje sektorja za 
izobraževanje odraslih pri CEDEFOP, 
Evropskemu centru za razvoj poklicnega 
usposabljanja (European Centre for the 
Development of Vocational Training), ki je 
predstavila stanje in dobre prakse nekaterih 
evropskih držav pri sodelovanju socialnih 
partnerjev na področju izobraževanja 
odraslih in vlaganja v zaposlene . Najprej je 

predstavila svojo organizacijo in tripartitno 
sestavo upravnega odbora, nato pa pomen 
upravljanja s kadrovskimi viri ter poklicnega 
in vseživljenjskega izobraževanja v času krize 
ter globalizacije, pritiskov na konkurenčnost, 
demografskih sprememb ipd . Predstavila je 
strategijo Evropske unije na tem področju 
in cilje, ki si jih je na tem področju zadala . 
Opozorila je na stališče Evropskega 
združenja sindikatov (ETUC), iz katerega 
izhaja, da je trajen razvoj kompetenc in 
pridobivanja kvalifikacij družni interes in 
odgovornost delodajalcev, delavcev in 
oblasti . Predstavila je tudi načine, preko 
katerih lahko socialni partnerji prispevajo k 
uresničevanju teh ciljev: s podporo razvoju 
upravljanja s kadrovskimi viri in poklicnega 
izobraževanja, z zagotavljanjem ustreznih 
okvirov za te vsebine in mobilizacijo sredstev 
preko kolektivnih pogodb, s podporo in 
zagotavljanjem pridobivanja znanj ter z 
identifikacijo in sodelovanjem pri odpravljanju 
neskladij med potrebami in kvalifikacijami 
na trgu dela . Posebej je opozorila na 
vlogo teh vsebin pri socialno odgovornem 
prestrukturiranju kot švedske dobre prakse . 
Predstavila je tudi nekaj drugih dobrih tujih 
praks, eno avstrijsko, dve belgijski in eno 
iz Velike Britanije . Prva je iniciativa »Imaš 
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kompetence«, ki temelji na preverjanju in 
priznavanju določenih poklicnih znanj, druga 
so primeri belgijskih medpoklicnih pogodb 
zasebnega sektorja, ki vključujejo dostop do 
skladov za izobraževanje, plačanega odmora 
za izobraževanje in usposabljanje, odvisno od 
posameznih dejavnosti . Naslednji, prav tako 
belgijski primer dobre prakse so medsektorski 
skladi za usposabljanje, angleški primer pa 
so Ambasadorji učenja, nekakšni sindikalni 
predstavniki za področje izobraževanja in 
usposabljanja na ravni podjetja .

Omenjeni predstavitvi je sledila predstavitev 
aktivnosti projekta »Sodelovanje socialnih 
partnerjev pri povečanju konkurenčnosti 
delavcev in izboljšanju delovnih pogojev 
kot osnove konkurenčnosti podjetij«, ki ga 
delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada . Operacija 
se izvaja v okviru »Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-
2013« . Vodja projekta Nina Mežan je 
predstavila sam projekt, že izvedene in 
načrtovane aktivnosti, vključno s študijskim 
obiskom v Veliki Britaniji, kratko informacijo 
o raziskavi, ki jo izvaja dr . Maja Breznik in ki 
je v tistem času še potekala v treh izbranih 
podjetjih, o tematsko usmerjenih seminarjih, 
izmed katerih sta bila dva že izvedena, eden 
pa je bil izveden pozneje v mesecu juniju . 
Predstavila je tudi že opravljen seminar na 
temo pogajanj, ki je potekal v treh modulih in 
ki je bil zelo uspešen . Podrobneje sta študijski 
obisk v Veliki Britaniji in študijske krožke, ki 
se prav tako izvajajo kot aktivnosti projekta v 
podjetjih, v katerih smo že izvedli raziskavo, 
predstavila strokovni sodelavec na projektu 
mag . Peter Virant ter pravni svetovalec KSS 
PERGAM Aljoša Čeč . Predstavila sta dobre 
prakse izobraževanja, ki so bile udeležencem 
študijskega obiska predstavljene: vloga 
sindikatov pri poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju, ki so jo predstavili predstavniki 
sindikata UNITE the Union in predstavniki 
delodajalcev . Zelo zanimiva pa je bila tudi 
predstavitev izobraževanja odraslih, delavskih 
predstavnikov in pripadnikov ranljivih skupin 
na Ruskin College-u v Oxfordu . 

Mag . Dejan Židan, minister za kmetijstvo in 
okolje RS je v nadaljevanju predstavil nove 
politike na področju kmetijstva in okolja 
in v svoji predstavitvi opozoril na ključne 
izzive Slovenije na tem področju, povezane 
tudi z ukrepi za večjo samooskrbo, z ukrepi 
za zmanjšanje onesnaženja okolja, za 
učinkovitejše upravljanje z gozdovi . Hkrati 
je dal tudi vrsto drugih zanimivih informacij, 
ki zadevajo praktično vsakogar, povezanih 
z varno hrano in ukrepov ter stališč do teh 
vprašanj, kot se oblikujejo na nacionalnem 
nivoju ter na ravni Evropske unije .

V nadaljevanju je mag . Novka Piljić, regionalna 
sekretarka avstrijske konfederacije sindikatov 
za papirno in časopisno-informativno 
dejavnost, predstavila avstrijski sistem 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter 
vseživljenjskega učenja . Njena predstavitev je 
vključevala pregled stanja na avstrijskem trgu 
dela in sistem izobraževanja, nadaljevanje 
svoje predstavitve pa je posvetila predstavitvi 
avstrijskega sistema izobraževanja odraslih, 
institucij in shem, v okviru katerih to 
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izobraževanje poteka . Kot ključno institucijo 
in tudi dobro prakso za izobraževanje 
delavcev je predstavila Inštitut za poklicno 
izobraževanje, ki deluje pod pokroviteljstvom 
avstrijske delavske zbornice in sindikatov . 
Inštitut izobražuje in usposablja delavce 
brezposelne osebe in tiste, ki jim grozi 
brezposelnost, njihovi programi in sheme pa 
so prilagojeni tako posameznim dejavnostim, 
kot tudi podjetjem, ki izvajajo vajeništva in 
podobna izobraževanja in usposabljanja . 
Druga pomembna institucija je WAFF 
Svetovalni center za kariero in nadaljnje 
izobraževanje, kjer posamezniku brezplačno 
svetujejo pri načrtovanju njegove kariere in 
nadaljnjega izobraževanja . Predstavila je tudi 
aktivnosti in delovanje avstrijskega javnega 
zavoda za zaposlovanje ter projekt »Dunajski 
kvalifikacijski načrt 2020), pri katerem 
sodelujejo socialni partnerji, lokalne oblasti, 
zavod za zaposlovanje in drugi . Namen 
projekta je dvig izobrazbene strukture 
populacije na območju Dunaja .

Drugi dan seminarja se je začel s 
predstavitvijo analize učinkov reforme trga 
dela, ki sta jo predstavila dr . Anja Kopač Mrak, 
ministrica za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, ter Peter Pogačar, direktor 
Direktorata za delovna razmerja in pravice 
iz dela na istem ministrstvu . Predstavila 
sta ugotovitve analize leta 2013 uveljavljene 
reforme trga dela, se pravi, novega Zakona 
o delovnih razmerjih in sprememb Zakona 
o urejanju trga dela, s katerim so se med 
drugim zaostrili pogoji za delovanje 
agencij za zaposlovanje . Gre za analizo, ki 
jo je šest mesecev po uveljavitvi reforme 
izvedla strokovna skupina na ministrstvu . 
Predstavljeni so bili cilji, ki jih je reforma 
želela doseči in ključne spremembe, nato pa 
so bili predstavljeni učinki na trgu dela, ki se 
kažejo v zmanjšanju deleža novih zaposlitev 
za določen čas in porastu zaposlitev za 
nedoločen čas . Prikazana je bila tudi 
primerjava indeksa varovanja zaposlitve v 
Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU, 
kjer je Slovenija zelo blizu povprečja teh držav . 
Gosta sta predstavila tudi nekatere bistvene 
novosti novega zakona, ki se nanašajo na 
izboljšanje pravne varnosti zaposlenih, in 
analizirala učinke novega Zakona o delovnih 
razmerjih na kolektivne pogodbe dejavnosti, 
kjer so nekatere izkoristile možnost ureditev 
iz novega zakona za drugačno ureditev na 
ravni kolektivnih pogodb . Za zaključek so 
bili predstavljeni tudi izzivi in priporočila za 
nadaljnje urejanje na tem področju .

Za zaključek je sledila predstavitev rezultatov 
raziskave »Izboljšanje konkurenčnosti 
delavcev in delovnih pogojev«, ki jo je izvajala 

dr . Maja Breznik, strokovna sodelavka 
– raziskovalka na projektu KSS Pergam . 
Predstavila je ugotovitve, ki jih je oprla na 
informacije iz intervjujev in pogovorov s 
predstavniki sindikatov in svetov delavcev, 
predstavniki kadrovskih služb in uprav iz 
treh podjetjih  (ene iz papirne dejavnosti, 
ene iz grafične dejavnosti in ene iz dejavnosti 
založništva), ki smo jih izbrali za študije 
primerov, na ankete med vsemi zaposlenimi 
v teh podjetjih in na pogovore v fokusnih 
skupinah . Raziskava se je osredotočila 
predvsem na problem izobraževanja, 
delovnih pogojev in socialnega dialoga na 
ravni podjetij,  predstavitev pa je zajela še 
vprašanje ujemanja kvalifikacijske strukture 
in kompetenc zaposlenih s potrebami 
delovnega procesa, vključenost zaposlenih v 
izobraževanja in usposabljanja, zadovoljstva 
zaposlenih z delovnimi pogoji in podobno . 
Rezultati raziskave bodo izšli v publikaciji, ki 
jo bo izdal KSS PERGAM .

Ugotavljamo, da je bilo z izvedbo tega 
seminarja uspešno zaključeno še eno 
izobraževanje, namenjeno predvsem 
sindikalnim zaupnikom, kjer je bilo mogoče 
pridobiti mnogo novih, zanimivih informacij . 
V prihodnjem letu bomo PERGAMOV 
dvodnevni izobraževalni seminar spet 
ponovili, njegove vsebine pa bodo usmerjene 
predvsem v teme, s katerimi se delavci in 
sindikati srečujemo vsak dan pri svojem delu 

Jakob Počivavšek, univ . dipl . pravnik
Generalni sekretar KSS PERGAM
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mag . Peter Virant
Strokovni sodelavec 

KSS PERGAM

Gospodarska zbornica Slovenije je v 
oviru programa »Biflex  - Fleksibilnost 
v bipartitnem socialnem dialogu«, ki ga 
financira Evropski socialni sklad, kot partner 
pa sodeluje Konfederacija sindikatov 
Slovenije PERGAM, pripravila študijski 
obisk v Avstriji . Gostitelj in organizator 
je bila Avstrijska zvezna gospodarska 
zbornica na Dunaju (Wirtschaftkammer 
Österreich) . Namen obiska je bil spoznati 
sistem industrijskih odnosov (odnose 
med socialnimi partnerji) v Republiki 
Avstriji . Poudarek je bil na delavnopravni 
zakonodaji, kolektivnih pogajanjih, vlogi 
socialnih partnerjev in plačni politiki .

Poleg predstavnikov Gospodarske zbornice 
Slovenije smo se kot socialni partnerji in 
partnerji v projektu študijskega obiska 
udeležili tudi predstavniki Konfederacije 
sindikatov Slovenije PERGAM Nina Mežan, 
Aleš Bortek in Peter Virant . Pretežni del 
programa je potekal na sedežu avstrijske 
gospodarske zbornice, kjer so nam njihovi 
predstavniki predstavili sistem kolektivnih 
pogodb in pogajanj za kolektivne pogodbe 
v Avstriji z vidika delodajalcev . V okviru tega 
je bila predstavljena tudi delovnopravna 
zakonodaja in trg dela v Avstriji . Drugi del 
obiska je potekal na Avstrijski sindikalni 
centrali ÖGB, kjer so nam bile zgoraj 
omenjene teme predstavljene z vidika 
delojemalcev .

Za razumevanje avstrijskega modela 
socialnega partnerstva je potrebno 
upoštevati, da je nastal kmalu po 2 . svetovni 
vojni, da se je sproti oblikoval in posodabljal 
in da ima kontinuirano zgodovino 
več kot 60 let . Nastal je ob spoznanju 

socialnih partnerjev, da le socialni dialog 
pripomore k dolgoročnejši stabilnosti, ne 
samo odnosov med socialnimi partnerji, 
temveč družbe same . Avstrijski model 
socialnega partnerstva je vključen v sam 
družbenopolitični sistem Republike Avstrije 
in predstavlja enega izmed njegovih 
temeljev .

Avstrijski model dokazuje, da delavsko 
soupravljanje in socialno partnerstvo lahko 
pomenijo konkurenčno prednost . Avstrija 
je nedvomno gospodarsko uspešna, vendar 
za svojo uspešnost ni žrtvovala pravic 
delavk in delavcev . 

Na kratko bi model lahko predstavili 
takole: socialni partnerji so Gospodarska 
zbornica, ki zagovarja interese delodajalcev, 
interese delavcev pa Delavska zbornica, ki 
je pogajalske pravice predala sindikatom . 
Članstvo v gospodarski zbornici je za 
delodajalce obvezno, obvezen je tudi 
prispevek vsakega zaposlenega za članstvo 
v Delavski zbornici . Na ta način so v sistem 
kolektivnega dogovarjanja zajeti praktično 
vsi delodajalci in vsi zaposleni . Za vsako 
področje oziroma branžo so sklenjene 
kolektivne pogodbe, kolektivne pogodbe 
pa imajo tudi nekateri poklici . Tako je v 
sistem vključenih več kot 95% zaposlenih . 
Ta pokritost je tudi najvišja v Evropi . Pravice 
in dolžnosti so utemeljene v kolektivnih 
pogodbah, enako tudi vrednosti tarifnih 
razredov . Na ta način institut minimalne 
plače niti ni potreben, zato ga avstrijska 
zakonodaja ne pozna .

Pomembno nenapisano pravilo je, da se 
socialni partnerji pogajajo vsako leto . Do 

ŠTUDIJSKI OBISK V AVSTRIJI  (Dunaj 5. in 6. junij 2014) 
– avstrijski model socialnega partnerstva
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sedaj se še ni zgodilo, da do pogajanj 
ne bi prišlo, kar kaže na visoko kulturo 
socialnega dialoga . Pogajanja se navadno 
začnejo v septembru in se končajo do 
novembra . Socialni partnerji se v tem 
času uskladijo o vseh odprtih vprašanjih,  
predvsem pa določijo plačno politiko 
oziroma konkretno vrednost tarifnih 
razredov za naslednje leto . Kolektivne 
pogodbe so sklenjene na panožni ali 
poklicni ravni in veljajo za vse delodajalce 
in njihove zaposlene v Avstriji . Kolektivnih 
pogodb na ravni podjetij praktično 
ni oziroma so zelo redke . Prednosti 
takega kolektivnega dogovarjanja so 
nedvomno za obe strani . Cena dela ni 
predmet konkurence, zato ne prihaja do 
konkurenčnega boja na račun plač delavk 
in delavcev . Delodajalci v podjetjih se s 
plačno politiko ne ukvarjajo, cena dela je 
predvidljiva in stabilna . Stavk praktično 
ni oziroma se čas trajanja le teh meri v 
minutah .

Opazili smo, da tako predstavniki 
delodajalcev kakor tudi predstavniki 
delojemalcev obstoječi sistem cenijo in da 
se medsebojno spoštujejo . Tudi v razlagah 
in vidikih ene in druge strani ni bilo 
pomembnih razlik .

Delodajalci so kot problem omenili visoke 
stroške dela, se pravi, višino prispevkov 
in davkov, ki jo morajo plačevati državi . 
V Avstriji poznajo socialno kapico, saj je 
določena zgornja meja plačil za zdravstveno 
in pokojninsko zavarovanje, vendar je 
potrebno upoštevati dejstvo progresivne 
obdavčitve, kar učinek socialne kapice 
občutno zmanjša .

Dejstvo je, da v Avstriji delodajalcem pri 
odpuščanju ni potrebno navajati razloga . S 
tem je trg dela resda bolj fleksibilen, vendar 
imajo zaposleni tudi v primeru tovrstnega 
odpuščanja sodno varstvo . Sodišča v tem 
primeru ne ocenjujejo zgolj postopkovno 
in formalni vidik odpuščanja, temveč tudi 
socialni vidik in utemeljenost odpovednega 
razloga, zato pogosto razsodijo v korist 
delavca in je v tem primeru delodajalec 
dolžan vzeti delavca nazaj . Vprašanje 
utemeljenega razloga za odpoved je 
tako v sodni praksi povsem relevantno, 
kljub dejstvu, da zakonodajno ni urejeno . 
Stroški odpravnin zaposlenim se po novi 
zakonodaji izplačujejo iz odpravninskega 

sklada, v katerega se obvezno vplačuje . 
Tako odpusti neposredno ne posegajo v 
poslovanje podjetja .
Seveda sistem ni idealen . Visoka raven 
varstva zaposlenih, socialnih transferjev 
in podobno obremenjuje tako podjetja 
kot tudi zaposlene . Brezposelnost je sicer 
najnižja v Evropi, vendar je tu potrebno 
upoštevati dejstvo, da tisti brezposelni, ki 
so vključeni v izobraževanje (ki ga izvajajo 
tudi delavske zbornice), niso vpisani v 
register brezposelnih . Vendar je sistem kljub 
temu še vedno trden . Je pa dejstvo, da ga 
avstrijska podjetja za razliko od proizvodov 
ne izvažajo v druge države .

Ob vseh teh navedbah se vsakdo vpraša, 
kaj smo mi, ki smo v začetku 90 . let v 
pretežnem delu prevzeli ravno avstrijski 
model, naredili  narobe . Je bila kriva ukinitev 
obveznega članstva v Gospodarski zbornici, 
nesposobnost dogovarjanja socialnih 
partnerjev, neustrezna zakonodaja? 
Mogoče pa je razlog zgolj zloraba moči 
tistih, ki so si vzeli moč odločanja . Ko smo 
se v zgodnjih 90 . letih odločali za drugačen 
model družbenoekonomskih odnosov, 
smo resda izbrali kapitalizem . Prepričan pa 
sem, da nismo želeli izbrati kapitalizma 19 . 
stoletja in neoliberalizma, temveč socialno 
tržni model kapitalizma, katerega temelj 
je socialno partnerstvo . In ne drži, da tega 
modela v Evropi ni več …

Strokovni sodelavec 
KSS PERGAM mag . 
Peter Virant je 
dober poznavalec 
industrijskih 
odnosov doma in v 
tujini
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DELODAJALČEVA DOLŽNOST OBVEŠČATI SINDIKAT 
IN Z NJIM SODELOVATI

Pogosto se v praksi pojavlja vprašanje 
vloge sindikata pri delodajalcu, določene 
spremembe na tem področju je prinesel 
tudi v letu 2013 sprejeti Zakon o delovnih 
razmerjih . V KSS PERGAM smo zato na 
tem mestu zbrali osnovne informacije 
o delodajalčevih dolžnostih obveščanja 
sindikata pri delodajalcu in sodelovanju z 
njim, ki temeljijo na veljavni zakonodaji .  
Druge obveznosti delodajalca so lahko 
urejene tudi v panožni ali podjetniški 
kolektivni pogodbi, v pogodbi o zagotavljanju 
pogojev za delo sindikata, v splošnih aktih 
delodajalca, v ožji področni zakonodaji ali v 
podzakonskih aktih . Poznavanje navedenih 
pravic in pristojnosti sindikata je ključno za 
delovanje sindikatov in za delo sindikalnih 
zaupnikov .

Čeprav posamezni zakoni vežejo dolžnosti 
delodajalca na različno opredeljene 
lastnosti sindikatov, je reprezentativnost 
sindikata lastnost, ki je urejena enotno v 
Zakonu o reprezentativnosti sindikatov (Ur . 
l . RS, št . 13/1993, v nadaljevanju: ZRSin) . 
V skladu z 2 . členom omenjenega zakona 
sindikat postane pravna oseba z dnem 
izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma 
drugega temeljnega akta, ki jo za sindikate 
na ravni podjetij izdajo upravne enote na 
prvi stopnji . Reprezentativnost pa sindikat 
v podjetju pridobi na dva možna načina: 
ali je član reprezentativne zveze oziroma 
konfederacije sindikatov za območje države, 
(v katere se povezujejo sindikati iz različnih 
panog, dejavnosti ali poklicev, in v katere 
je včlanjenih najmanj 10 % delavcev iz 
posamezne panoge, dejavnosti ali poklica), 
ali pa združuje najmanj 15 odstotkov 
delavcev v podjetju . Za sindikate, ki so 

reprezentativni na prvi podlagi, se šteje, da 
imajo odločbo o reprezentativnosti, če je bila 
odločba izdana zvezi oziroma konfederaciji, 
v katero so združeni, medtem ko odločitev 
o reprezentativnosti sindikata na drugi 
podlagi sprejme delodajalec . Če delodajalec 
te odločitve ne sprejme, ima sindikat na 
podlagi 10 . člena ZRSin zagotovljeno sodno 
varstvo pred sodišči, pristojnimi za spore iz 
delovnih razmerij .
Največ določb, s katerimi zakonodajalec 
nalaga delodajalcu obveščanje in 
sodelovanjem s sindikati v podjetju, je v 
Zakonu o delovnih razmerjih (U . l . RS, št . 
21/2013 (78/2013 popr .); v nadaljevanju: 
ZDR-1) . Za sindikate v podjetju se štejejo v 
skladu s sedmim odstavkom 10 . člena ZDR-
1 reprezentativni sindikati, ki imenujejo ali 
izvolijo sindikalnega zaupnika po 205 . členu 
tega zakona . Upoštevaje 205 . člen ZDR-
1 zastopa sindikat njegov predsednik, če 
zaupnik ni določen . 

10 . člen ZDR-1 ureja tudi dolžnost 
delodajalca, da pred sprejemom posreduje 
v mnenje sindikatom pri delodajalcu 
predloge splošnih aktov delodajalca, s 
katerimi delodajalec določa organizacijo 
dela ali določa obveznosti, ki jih morajo 
delavci poznati zaradi izpolnjevanja 
pogodbenih in drugih obveznosti . Sindikat 
mora podati mnenje v roku osmih dni . Če 
je sindikat posredoval mnenje v roku osmih 
dni, ga mora delodajalec pred sprejemom 
splošnih aktov obravnavati in se do njega 
opredeliti .

ZDR-1 je uredil novo dolžnost delodajalca do 
sindikata in sicer mora delodajalec sindikat 
skladno s 59 . členom ZDR-1 na zahtevo 

Aljoša Čeč, 
univ . dipl . prav .

Pravni svetovalec
Pravna služba  KSS 

PERGAM
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sindikata enkrat letno obveščati o razlogih 
za uporabo dela napotenih (agencijskih) 
delavcev in njihovem številu . S tem je 
omogočena notranja kontrola agencijskega 
dela pri delodajalcih uporabnikih .

Če pride do pravnega prenosa podjetja in 
z njim delavcev (pravni prenos podjetja ali 
dela podjetja, izveden na podlagi zakona, 
drugega predpisa, pravnega posla oziroma 
pravnomočne sodne odločbe ali združitve 
ali delitve delodajalca – bolj natančno 75 . 
člen ZDR-1), morata  na podlagi 76 . člena 
ZDR-1 delodajalec prenosnik in delodajalec 
prevzemnik najmanj 30 dni pred prenosom 
obvestiti sindikate pri delodajalcu o:
- datumu ali predlaganemu datumu 
prenosa,
- o razlogih za prenos,
- pravnih, ekonomskih in socialnih 
posledicah prenosa za delavce ter
- o predvidenih ukrepih za delavce .
Delodajalec prenosnik in delodajalec 
prevzemnik se morata z namenom, da se 
doseže sporazum, najmanj 15 dni pred 
prenosom s sindikati iz prejšnjega odstavka 
posvetovati o pravnih, ekonomskih 
in socialnih posledicah prenosa in o 
predvidenih ukrepih za delavce .

Sindikat ima pomembno vlogo v postopku 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani 
delodajalca . Delodajalec mora namreč, 
kot to zahteva 86 . člen ZDR-1, s pogojem 
če delavec to zahteva, o nameravani redni 
ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
pisno obvestiti sindikat, katerega član je 
delavec ob uvedbi postopka . Sindikat, 
katerega član je delavec, lahko v roku 
šestih dni poda obrazloženo nasprotovanje 
nameravani odpovedi delovnega razmerja, 
če meni, da za odpoved ni utemeljenih 
razlogov ali da postopek ni bil izveden 
skladno z zakonom . Če svojega mnenja v 
tem roku ne poda, se šteje, da odpovedi ne 
nasprotuje . Delodajalec mnenja sindikata 
ni dolžan upoštevati, vendar po naših 
izkušnjah delodajalci dobro obrazloženo 
in pravno utemeljeno mnenje sindikata 
upoštevajo pri svojih odločitvah . 

V postopkih krivdne odpovedi, odpovedi iz 
razloga nesposobnosti ali izredne odpovedi 
lahko skladno s 85 . členom ZDR-1 pri 
zagovoru delavca po pooblastilu delavca 
sodeluje predstavnik sindikata (ali druga, s 
strani delavca pooblaščena oseba) .

ZDR-1 v 99 . členu nalaga delodajalcu 
dolžnost obveščanja in posvetovanja s 
sindikati v primeru odpuščanja večjega 
števila delavcev (če ugotovi, da bo zaradi 
poslovnih razlogov v obdobju 30 dni 
postalo nepotrebno delo najmanj 10 
delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 
več kot 20 in manj kot 100 delavcev ali 
najmanj 10% delavcev pri delodajalcu, 
ki zaposluje najmanj 100, vendar manj 
kot 300 delavcev ali najmanj 30 delavcev 
pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več 
delavcev) .  Delodajalec mora o razlogih za 
prenehanje potreb po delu delavcev, številu 
in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, 
o predvidenih kategorijah presežnih 
delavcev, o predvidenem roku, v katerem 
bo prenehala potreba po delu delavcev 
ter o predlaganih kriterijih za določitev 
presežnih delavcev pisno čim prej obvestiti 
sindikate pri delodajalcu . Predhodno se 
mora, z namenom, da doseže sporazum, 
posvetovati s sindikati pri delodajalcu 
o predlaganih kriterijih za določitev 
presežnih delavcev, pri pripravi programa 
razreševanja presežnih delavcev pa o 
možnih načinih za preprečitev in omejitev 
števila odpovedi ter o možnih ukrepih za 
preprečitev in omilitev škodljivih posledic . 
Sindikatom pri delodajalcu mora na podlagi 
100 . člena ZDR-1 poslati tudi kopijo pisnega 
obvestila Zavodu za zaposlovanje . V kolikor 
se delodajalec ne drži teh zakonskih 
določil, so odpovedi pogodb o zaposlitvi 
nezakonite . Skladno s 102 . členom ZDR-1 v 
tem postopku delodajalec oblikuje predlog 
kriterijev za določitev presežnih delavcev, 
le v soglasju s sindikatom pri delodajalcu 
pa lahko delodajalec namesto kriterijev iz 
kolektivne pogodbe oblikuje lastne kriterije 
za določitev presežnih delavcev .

Podobno dolžnost nalaga ZDR-1 
delodajalcu tudi v 104 . členu v primeru 
stečaja ali sodne likvidacije družbe, vendar 
v manjšem obsegu, saj mora stečajni 
oziroma likvidacijski upravitelj pred 
odpovedjo pogodb o zaposlitvi večjemu 
številu delavcev obvestiti sindikate pri 
delodajalcu o razlogih za prenehanje potreb 
po delu delavcev itd . ., posvetovati pa le o  
možnih načinih za preprečitev in omejitev 
števila odpovedi in o možnih ukrepih za 
preprečitev in omilitev škodljivih posledic, 
ne pa tudi o kriterijih za določitev presežnih 
delavcev . Drugače je v postopku prisilne 
poravnave, kjer mora delodajalec v primeru 
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večjega števila presežnih delavcev izpolniti 
vse obveze iz poglavja o presežnih delavcih . 

Kadar namerava delodajalec odpovedati 
pogodbo o zaposlitvi imenovanemu ali 
voljenemu sindikalnemu zaupniku, mora že 
na podlagi 86 . člena, v primeru, če delavec to 
zahteva, obvestiti sindikat, katerega član je 
delavec . Vendar mora na podlagi specialne 
norme 112 . člena ZDR-1 pridobiti  soglasje 
sindikata, če sindikalni zaupnik ravna v 
skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in 
pogodbo o zaposlitvi, razen če v primeru 
poslovnega razloga odkloni ponujeno 
ustrezno zaposlitev ali če gre za odpoved v 
postopku prenehanja delodajalca . V kolikor 
delodajalec soglasja sindikata ne pridobi, 
je odpoved nezakonita . Moramo opozoriti, 
da skladno z najnovejšo sodno prakso 
takšno varstvo uživajo le sindikalni zaupniki 
reprezentativnih sindikatov, in sicer le eden 
zaupnik na sindikat, v kolikor ni s kolektivno 
pogodbo ali pogodbo o delovanju sindikata 
dogovorjeno večje število zaupnikov, ki 
uživajo varstvo, zato je temu potrebno 
nameniti posebno pozornost .

Če sindikat poda negativno mnenje 
v zvezi z redno odpovedjo iz razloga 
nesposobnosti ali iz krivdnega razloga ali z 
izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in 
sindikalni zaupnik pri delodajalcu zahteva 
zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe 
o zaposlitvi zaradi odpovedi, prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje 30 dni 
od vročitve odpovedi oziroma do poteka 
roka za mediacijo ali arbitražo oziroma 
sodno varstvo . Če se sindikalni zaupnik in 
delodajalec sporazumeta o reševanju spora 
pred arbitražo, se zadržanje učinkovanja 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi 
odpovedi podaljša do izvršljive arbitražne 
odločitve . Če sindikalni zaupnik v sodnem 
postopku uveljavlja nezakonitost odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi in najkasneje ob 
vložitvi tožbe predlaga sodišču izdajo 
začasne odredbe, se zadržanje učinkovanja 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi 
odpovedi podaljša do odločitve sodišča 
o predlogu za izdajo začasne odredbe . 
Delodajalec lahko v času zadržanja 
učinkovanja prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi zaradi odpovedi do izvršljive 
arbitražne odločitve oziroma do odločitve 
sodišča o predlogu za izdajo začasne 
odredbe prepove sindikalnemu zaupniku 
opravljati delo, ki ni povezano z opravljanjem 

funkcije predstavnika delavcev, vendar mu 
mora v tem času zagotavljati nadomestilo 
plače v višini polovice povprečne plače 
sindikalnega zaupnika v zadnjih treh 
mesecih pred odpovedjo .

V skladu z 148 . členom ZDR-1 mora 
delodajalec pred začetkom koledarskega 
oziroma poslovnega leta obvestiti sindikate 
pri delodajalcu o letnem razporedu 
delovnega časa . ZDR-1 je določil tudi 
povsem novo pristojnost sindikata in sicer 
148 . člen določa: »Če sindikat oziroma svet 
delavcev ali delavski zaupnik pri delodajalcu 
tako zahteva, ga mora delodajalec enkrat 
letno obvestiti o izrabi delovnega časa, 
upoštevaje letni razpored delovnega časa, 
o opravljanju nadurnega dela oziroma o 
začasni prerazporeditvi delovnega časa .« . 
Ta pristojnost bo prišla zelo prav v podjetjih 
in organizacijah, kjer je veliko vprašanj 
v zvezi z delovnim časom in  plačilom za 
posebne pogoje dela .

Delodajalec se mora posvetovati s sindikati 
pri delodajalcu v skladu z 153 . členom ZDR-
1 glede razporeda delovnega časa tudi pred 
uvedbo nočnega dela (če se nočno delo 
redno opravlja z nočnimi delavci, pa najmanj 
enkrat letno), o določitvi časa, ki se šteje kot 
čas nočnega dela, o oblikah organiziranosti 
nočnega dela, o ukrepih varnosti in zdravja 
pri delu ter socialnih ukrepih . 

Podobno kot v postopku odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi mora delodajalec tudi v 
disciplinskem postopku (174 . člen ZDR-1) 
omogočiti, da pri postopku po pooblastilu 
delavca sodeluje sindikat .

V skladu z določbo 203 . člena ZDR-1 mora 
delodajalec sindikatu zagotoviti pogoje za 
hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih 
dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi 
se varujejo pravice in interesi delavcev . 
Delodajalec je dolžan sindikatu omogočiti 
dostop do podatkov, ki so potrebni pri 
opravljanju sindikalne dejavnosti . 204 . člen 
ZDR-1 določa, da se kot pisno obveščanje 
sindikata v primerih, ki jih določa ta 
zakon, šteje tudi obveščanje sindikata po 
elektronski poti – z uporabo informacijske 
tehnologije v skladu z ureditvijo v kolektivni 
pogodbi ali dogovorom med delodajalcem 
in sindikatom .
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To dejavnost opravljajo imenovani ali 
izvoljeni sindikalni zaupniki, če zaupnik 
ni določen, pa zastopa sindikat njegov 
predsednik ( 205 . člen ZDR-1) . Sindikat izvoli 
sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal 
pri delodajalcu . Sindikat mora obvestiti 
delodajalca o imenovanju oziroma izvolitvi 
sindikalnega zaupnika . Sindikalni zaupnik 
ima pravico zagotavljati in varovati pravice 
in interese članov sindikata pri delodajalcu, 
pri čemer mora izvajati sindikalno dejavnost 
v času in na način, ki ne zmanjšuje 
učinkovitosti poslovanja delodajalca . 
Število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo 
varstvo iz 112 . člena ZDR-1, pa se lahko 
določi v skladu s kriteriji, dogovorjenimi v 
kolektivni pogodbi oziroma dogovorjenimi 
med delodajalcem in sindikatom (207 . člen 
ZDR-1) .

Sindikalnemu zaupniku z imuniteto po 
207 . členu in 112 . členu ZDR-1 zaradi 
sindikalne dejavnosti ni mogoče znižati 
plače ali proti njemu začeti disciplinskega 
ali odškodninskega postopka ali ga kako 
drugače postavljati v manj ugoden ali 
podrejen položaj .

Na zahtevo sindikata zagotavlja delodajalec 
v skladu z aktom sindikata, katerega član 
je delavec, tehnično izvedbo obračuna in 
plačevanja sindikalne članarine za delavca 
(207 . člen ZDR-1) .

To so obveznosti delodajalca o obveščanju 
sindikata, posvetovanju ali sodelovanju s 
sindikatom na podlagi ZDR-1 . Ožji področni 
zakoni pa urejajo naslednje situacije, ko 
je delodajalec zavezan k sodelovanju s 
sindikatom na različne načine .

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(Ur . l . RS, št . 42/1993 s spremembami; 
v nadaljevanju: ZSDU) v 17 . in 18 . členu 
določa, da lahko v novoustanovljeni 
družbi reprezentativni sindikat skliče zbor 
delavcev zaradi izvolitve sveta delavcev v 
delovnem času, po dogovoru z direktorjem 
družbe oziroma drugim poslovodstvom 
družbe . ZSDU, ki ureja drugačno obliko 
delavskega predstavništva in sodelovanja 
pri upravljanju, izrecno določa: »S pravico 
do sodelovanja delavcev pri upravljanju 
se ne posega v pravice in obveznosti 
sindikatov in združenj delodajalcev, da 
ščitijo interese svojih članov . Svet delavcev 
se mora vzdržati kakršnihkoli oblik 
sindikalnega boja .« (7 . člen ZSDU) . Pri delu 
volilnih organov za izvolitev delavskega 
predstavništva po ZSDU so lahko navzoči 
tudi predstavniki sindikatov v družbi (22 . 
člen ZSDU) . Skladno s 27 . členom ZSDU 
ima vsak reprezentativni sindikat v družbi 
tudi posebno pravico predlagati kandidate 
za člane sveta delavcev . V povezavi z 48 . 
členom ZSDU lahko sindikat za člane sveta 
delavcev, ki jih je predlagal, začne tudi 
postopek za odpoklic člana sveta delavcev .

Socialni dialog 
med delodajalcem 
in sindikatom na 
nivoju podjetja je 
bil tudi vsebina 
raziskave, ki smo 
jo v KSS PERGAM 
opravili v treh 
podjetjih . Na sliki 
razdeljevanje 
anketnih 
vprašalnikov v enem 
od podjetij
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Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur . l . RS, 
št . 86/2004 s spremembami; v nadaljevanju: 
ZVOP-1) v 77 . členu ureja postavitev 
videonadzora pri delodajalcu (izvajanje 
videonadzora znotraj delovnih prostorov se 
lahko izvaja le v izjemnih primerih, kadar 
je to nujno potrebno za varnost ljudi ali 
premoženja ali za varovanje tajnih podatkov 
ter poslovne skrivnosti, tega namena pa 
ni možno doseči z milejšimi sredstvi . 
Videonadzor se lahko izvaja le v tistih 
delih prostorov, kjer je potrebno varovati 
interese iz prejšnjega stavka . Prepovedano 
je izvajati videonadzor v delovnih prostorih 
izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, 
dvigalih in sanitarnih prostorih . Zaposleni 
morajo biti pred začetkom izvajanja 
videonadzora po tem členu vnaprej pisno 
obveščeni o njegovem izvajanju . Pred 
uvedbo videonadzora pri osebi javnega ali 
zasebnega sektorja se mora delodajalec 
posvetovati z reprezentativnim sindikatom 
pri delodajalcu . Če delodajalec ne upošteva 
utemeljenih argumentov sindikata in krši 
zgoraj navedene omejitve, ima sindikat tako 
kot druge zainteresirane osebe možnost 
ukrepanja po določbah ZVOP-1 .

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur . 
l . RS, št . 43/2011; v nadaljevanju: ZVZD-1) 
v 46 . členu določa, da mora delodajalec 
sindikatom, ki so organizirani pri njem, 
posredovati na običajen način izjavo o 
varnosti z oceno tveganja in dokumentacijo 
o nezgodah pri delu, ki jo delodajalec 
hrani v skladu s predpisi . Skladno z 48 . 
členom ZVZD-1 mora delodajalec seznaniti 
sindikate pri delodajalcu z ugotovitvami, 
predlogi ali ukrepi nadzornih organov, kadar 
opravi pristojna inšpekcija inšpekcijski 
nadzor pri delodajalcu . 

Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur . l . RS, št . 96/2012 in 
nadaljnji; v nadaljevanju: ZPIZ-2):  ureja 
prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, pri katerem je s pokojninskim 
načrtom kolektivnega zavarovanja določeno, 
da morajo del premije prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja plačevati tudi 
zavarovanci prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, zaposleni pri delodajalcu, 
ki pokojninski načrt financira . V imenu 
zaposlenih odloča o sklenitvi pogodbe 
o oblikovanju pokojninskega načrta 
reprezentativni sindikat pri delodajalcu 
(235 . člen ZPIZ-2) . Pokojninski načrt se 

lahko oblikuje tudi tako, da predstavlja del 
kolektivne pogodbe . To pomeni, da morata 
delodajalec in reprezentativni sindikat pri 
delodajalcu skleniti kolektivno pogodbo 
(če podjetniška kolektivna pogodba ni že 
sklenjena), pri čemer morata upoštevati 
določbe Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Ur . l . RS, št . 43/2006, s spremembami; v 
nadaljevanju: ZKolP) . 

ZKolP pravzaprav predstavlja ključen 
predpis s področja sindikalnega delovanja 
– ureja namreč stranke, vsebino, postopek 
sklenitve kolektivne pogodbe, njeno obliko, 
veljavnost in prenehanje, mirno reševanje 
kolektivnih delovnih sporov ter evidenco 
in objavo kolektivnih pogodb . Sindikatom 
priznava posebno vlogo in pristojnost, se 
pravi, da se na kolektivni ravni pogajajo 
in dogovarjajo o pravicah in obveznostih 
svojih članov, v primeru reprezentativnih 
sindikatov pa o pravicah in obveznostih 
vseh zaposlenih pri delodajalcu . Kolektivna 
pogodba namreč poleg pravic in obveznosti 
podpisnikov pogodbe (enako kot vsaka 
druga pogodba) vsebuje tudi določbe, s 
katerimi se urejajo pravice in obveznosti 
delavcev in delodajalcev pri sklepanju 
pogodb o zaposlitvi, med trajanjem 
delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem 
pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo, ter 
drugi osebni prejemki in povračila v zvezi 
z delom, varnost in zdravje pri delu ali 
druge pravice in obveznosti, ki izhajajo 
iz razmerij med delodajalci in delavci, 
ter zagotavljanje pogojev za delovanje 
sindikata pri delodajalcu . ZKolp to vlogo 
priznava edino sindikatom s tem ko določa: 
»Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati 
oziroma združenja sindikatov kot stranka 
na strani delavk in delavcev …«

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur . l . 
RS, št . 25/2008; v nadaljevanju: ZUDDob), 
ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku 
družbe in udeležbo v lastništvu družbe, 
pogodbo o udeležbi pri dobičku, postopek 
za sklenitev pogodbe, denarno in delniško 
shemo ter pogoje za pridobitev olajšav pri 
davkih in prispevkih za socialno varnost, 
določa v 8 . členu dolžnost delodajalca, da 
v 30 dneh odgovori na pobudo za sklenitev 
pogodbe, ki jo na strani delavcev poda 
reprezentativni sindikat v družbi . Mnenje 
poslovodstva mora biti obrazloženo in 
mora biti objavljeno v skladu z ZSDU . 
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Zakon o stavki (Ur . l . SFRJ, št . 23/1991, s 
spremembami; v nadaljevanju: ZStk) ureja 
ustavno pravico delavcev do stavke kot 
skrajne oblike delavskega boja, pri čemer 
ima posebno vlogo sindikat . Je namreč 
eden od dveh možnih subjektov, ki lahko 
sprejmeta sklep o stavki: sklep o začetku 
stavke delavcev pri delodajalcu lahko 
sprejme ali organ sindikalne organizacije 
pri delodajalcu ali pa večina delavcev pri 
delodajalcu . Če sindikat sprejme sklep 
o stavki, imenuje tudi organ, ki zastopa 
interese delavcev in v njihovem imenu 
vodi stavko (stavkovni odbor) . Če sprejme 
sklep o stavki večina delavcev in sindikat, 
pa se lahko na poziv strani v sporu 
predstavniki sindikata vključijo v pogajanja 
za sporazumno reševanje nastalega spora .

Poleg navedenih dolžnosti delodajalca 
se lahko dodatne dolžnosti obveščanja 
in posvetovanja delodajalca s sindikati 
določijo v kolektivnih pogodbah, ki 

zavezujejo delodajalca . Te dolžnosti so 
lahko tako v normativnem delu kolektivnih 
pogodb (normativni del lahko vsebuje 
določbe, s katerimi se urejajo pravice 
in obveznosti delavcev in delodajalcev 
pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med 
trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s 
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo 
za delo, ter drugi osebni prejemki in povračila 
v zvezi z delom, varnost in zdravje pri delu 
ali druge pravice in obveznosti, ki izhajajo 
iz razmerij med delodajalci in delavci, 
ter zagotavljanje pogojev za delovanje 
sindikata pri delodajalcu – 3 . člen ZKolP), 
kot tudi v obligacijskem delu (kolektivna 
pogodba v obligacijskem delu ureja pravice 
in obveznosti strank, ki so jo sklenile, lahko 
pa tudi način mirnega reševanja kolektivnih 
sporov – 3 . člen ZKolP), v kolikor je 
delodajalec podpisnik kolektivne pogodbe, 
torej praviloma v primeru t .i . podjetniške 
kolektivne pogodbe .

UREJANJE STATUSA NAVIDEZNO SAMOZAPOSLENIH 
– ALI RAJŠI SPRENEVEDANJE?

Ogled evropske razprave s preliminarnimi 
rezultati ankete KSS Pergam o ekonomsko 
odvisnih delavcih

Za problematiko prekarnih delovnih 
razmerij, v katerih delavci ne opravljajo 
dela po pogodbi o zaposlitvi, se sindikati 
dolgo niso posebej zanimali, v zadnjih 
letih pa je tudi s porastom tega pojava 
postala ena izmed pomembnih tem, s 
katero se spoprijemamo tudi v sindikatih . 
Pomembna je z vidika položaja delavcev, 
ki delo opravljajo v takih razmerjih in ki je 
zaradi dejstva, da za ta razmerja ne veljajo 
določila Zakona o delovnih razmerjih in 

kolektivnih pogodb, praviloma bistveno 
slabši od delavcev, ki delo opravljajo po 
pogodbi o zaposlitvi . Zato imajo ta razmerja 
negativen vpliv na trg dela in na zaposlene 
po pogodbah o zaposlitvi, saj znižujejo 
ceno dela in ustvarjajo pritisk na znižanje 
ravni pravic delavcev, negativen vpliv pa 
imajo tudi na zdravstveno in pokojninsko 
blagajno in posledično na celotno družbo .

V KSS PERGAM smo med prvimi v svoj statut 
vključili možnost včlanitve in organiziranja 
delavcev, ki svojega dela ne opravljajo na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, v okviru KSS 
PERGAM pa deluje tudi sindikat OSAT, ki 

Dr . Maja Breznik
Strokovna sodelavka 
na projektu - 
raziskovalka
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povezuje pogodbene delavce in katerega 
pobudniki in ustanovitelji so predvsem 
nekdanji pogodbeni delavci in delavke 
družbe Delo revije, ki je končala v stečaju 
in je ob tem tudi razgalila problem položaja 
terjatev tovrstnih delavcev do delodajalca . 

V nekaterih primerih drži, da 
samozaposlovanje nudi delavcem več 
avtonomije in neodvisnosti ter ustvarja 
boljše pogoje za usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja; spodbujalo naj bi tudi 
ustvarjalne potenciale delavcev in delavk . S 
tega vidika je dobra novica, da se v Sloveniji 
delež samozaposlenih povečuje (za 29,7 
odstotka v obdobju 2000–2011 med tistimi, 
ki ne zaposlujejo drugih delavcev)1  in da 
predstavlja kar 12 odstotkov vsega delovno 
aktivnega prebivalstva oziroma 8 odstotkov 
brez kmetov (SURS, Si-Stat) . Toda za 
mnoge med njimi je samozaposlovanje 
izhod iz brezposelnosti . Zadnja poročila 
celo kažejo, da delodajalci nadomeščajo 
redno zaposlene s samozaposlenimi, zato 
da jim ni treba upoštevati delovnopravnega 
varstva delavcev in da zmanjšajo stroške 
dela .2

Zato so vse pogostejše samozaposlene 
osebe, ki opravljajo delo po pogodbah 
civilnega prava, četudi so okoliščine, v 
katerih opravljajo delo, zelo podobne 
delovnim pogojem redno zaposlenih . 
Delo opravljajo v prostorih delodajalca z 
njegovimi delovnimi orodji, po navodilih in 
pod nadzorom delodajalca ter nepretrgoma 
vsak dan . Te samozaposlene osebe so zato 
dobile ime »navidezni samozaposleni« 
(ang . bogus self-employed) in jih je mogoče 
najti med, denimo, zavarovalniškimi agenti, 
novinarji, šoferji in celo po industrijskih 
obratih . Delodajalec »navidezno 
samozaposelnim« ni dolžan zagotavljati 
dopusta, plačevati nadomestila plače za ta 
čas in za čas bolniške odsotnosti, regresa 
za letni dopust, povračila stroškov v zvezi 
z delom,  ni dolžan upoštevati omejitev 
glede delovnega časa in z njimi lahko 
prekine sodelovanje preko noči, brez 
odpovednih rokov in odpravnin . Iz teh 
razlogov so nekatere skupine »navidezno 
samozaposlenih« izpostavljene revščini, 
resnim zdravstvenim problemom in stresu .3 

Slovenski Zakon o delovnih razmerjih, ki je 
stopil v veljavo pred enim letom, je določil 
delno delovnopravno varstvo za ekonomsko 

odvisno osebo, t .j . »samozaposleno osebo, 
ki na podlagi pogodbe civilnega prava, 
osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa 
opravlja delo v okoliščinah ekonomske 
odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev« 
s pogojem, da najmanj 80 odstotkov 
svojih letnih dohodkov pridobi od istega 
naročnika . Status pa ji mora priznati 
delodajalec, potem ko mu je oseba ob 
koncu koledarskega ali poslovnega leta 
predložila dokaze . Pod takimi pogoji je tem 
osebam zagotovljena uporaba določb ZDR 
o prepovedi diskriminacije, zagotavljanju 
minimalnih odpovednih rokov, prepovedi 
odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih 
odpovednih razlogov, zagotavljanju plačila 
za pogodbeno dogovorjeno delo, kot je 
primerljivo za vrsto, obseg in kakovost 
prevzetega dela, upoštevaje kolektivno 
pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo 
naročnika ter obveznosti plačila davkov in 
prispevkov ter uveljavljanju odškodninske 
odgovornosti . Ob tem je nujno opozoriti, 
da omenjena določba ne pomeni, da je 
delodajalcu prepuščena odločitev o tem, 
ali mora skleniti pogodbo o zaposlitvi 
z delavcem in mu torej zagotoviti vse 
pravice iz Zakona o delovnih razmerjih in 
kolektivnih pogodb ali pa mu priznati zgolj 
status ekonomsko odvisne osebe . Status 
ekonomsko odvisne osebe in opravljanje 
dela na podlagi sklenjene pogodbe civilnega 
prava je možna le takrat, ko niso podani 
vsi elementi delovnega razmerja . Če so 
le-ti podani, je opravljanje dela dopustno 
zgolj na podlagi pogodbe o zaposlitvi in 
je prepovedano opravljanje dela na drugih 
podlagah . 

Na KSS Pergam so od sprejema določil o 
varstvu ekonomsko odvisnih oseb prihajala 
opozorila, da osebe, ki jih ta ureditev zadeva, 
niso mogle uveljaviti status »ekonomsko 
odvisne osebe« po postopku, ki ga je 
predvidel zakon, in da se njihov socialni 
položaj ni izboljšal . Iz tega razloga smo se 
odločili, da z anketo med samozaposlenimi 
zberemo podatke o položaju in uveljavljanju 
pravic »ekonomsko odvisnih delavcih« . 
Anketo smo razposlali našim sindikalnim 
zaupnikom, ki so kontaktirali ljudi iz 
ciljnih skupin v svojih okoljih . Ker je vzorec 
naključen in smo doslej zbrali manjše 
število izpolnjenih anket, prosimo, da na 
rezultate gledate kot nekakšen »pregled 
terena«, ne pa kot na pravo »poročilo« .
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Razprava o navideznih samozaposlenih v 
EU

Preden pa vam predstavimo rezultate 
iz ankete, bomo povzeli potek evropske 
razprave o navideznem samozaposlovanju, 
ki je slovenskega zakonodajalca pripeljala 
do odločitve, da vpelje novo pravno 
kategorijo »ekonomsko odvisnih oseb« .
Na lažno samozaposlovanje je že leta 1999 
opozorila evropska skupina ekspertov, ki 
jo je vodil pravnik Alain Supiot . Ugotovila 
je, da je po zakonih večine evropskih držav 
prepovedano opravljanje dela po privatnih 
pogodbah, če obstajajo elementi delovnega 
razmerja . Zato je priporočila, da se osebam 
v takem položaju status spremeni v redno 
delovno razmerje in da se jim prizna polno 
delovno pravno varstvo . Priporočilo se 
je oprlo na odločitve sodišč po mnogih 
evropskih državah, ki so navidezno 
samozaposleni osebi priznala status 
zaposlene osebe, če je imelo razmerje 
elemente delovnega razmerja . Podobno 
kot druge evropske pravne ureditve tudi 
slovenski Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-
1) opredeljuje elemente delovnega razmerja 
v 4 . členu ZDR-1, po katerem je mogoče 
ugotavljati obstoj delovnega razmerja . In 
ker je po drugem odstavku 13 . člena ZDR-
1 prepovedano sklepati pogodbe civilnega 
prava, če obstajajo elementi delovnega 
razmerja, so tudi slovenska sodišča že v več 
takih primerih odločila v korist delavcev . 
Sodni postopek ugotavljanja elementov 
delovnega razmerja sicer delavcem 
zagotavlja določeno pravno varstvo, ni 
pa učinkovito pravno varstvo, ki ga je 
»zahtevala« Supiotova skupina ekspertov .
Mednarodna organizacija dela je že v 90 . 
letih 20 . stoletja organizirala razpravo o 
delavcih, ki delajo v podobnih razmerah 
kakor redno zaposleni, toda brez 
delovnopravnega varstva in jim dala ime 
»delavci, ki potrebujejo varstvo« .4  Razprave, 
raziskave in tožbe proti delodajalcem so 
hkrati potekale v posamičnih državah 
in tudi Evropska komisija je imela v letu 
2000 krog posvetov s socialnimi partnerji 
o »modernizaciji in izboljšanju delovnih 
pogojev«, na katerih so se omenjali tudi 
»ekonomsko odvisni delavci« . 
Roberto Pedersini je leta 2002 za European 
Industrial Relations Observatory (EIRO) 
pripravil primerjalno študijo o »ekonomsko 
odvisnih delavcih« .5  Ugotovil je, da večina 
evropskih nacionalnih zakonodaj definira 

»odvisno delo« kot »podreditev«, ki 
najpogosteje pomeni moč delodajalca, 
da daje navodila, kontrolira delo, določa 
delovni čas, zagotavlja surovine ipd . 
delavcu, ki delo opravlja sam . Ekonomska 
odvisnost je le eden izmed kazalcev 
podreditve, pravi Pedersini, saj samo zaradi 
ekonomske odvisnosti neke osebe še ne 
gre morda za »navidezno samozaposleno 
osebo« . Kljub temu Pedersini priporoča 
»ekonomsko odvisnost« kot oporno 
točko pri identifikaciji ciljne skupine, na 
katero bi bilo potrebno razširiti socialno in 
delovnopravno varstvo . Pedersini je v študiji 
predstavil dve možnosti urejanja statusa: 
(1) Prva možnost je, da običajno socialno 
in delovnopravno varstvo zaposlenih 
preprosto razširimo še na »navidezno 
neodvisne delavce in delavke« (oziroma 
samozaposlene) . Tako Avstrija in Francija 
samodejno priznata status določenim 
skupinam navidezno neodvisnim delavcev: 
Avstrija ta status priznava prodajnim 
zastopnikom, farmacevtom v javno 
odprtih lekarnah in športnikom, Francija 
pa novinarjem, umetnikom, modelom, 
gozdarjem in prodajalcem v franšizah . V 
teh primerih morajo delodajalci dokazovati, 
da so delavci v resnici neodvisni . 
(2) Lahko pa se ustvarijo novi pravni 
zaposlitveni statusi, s katerimi se navidezno 
neodvisnim delavcem prizna določeno 
socialno in delovnopravno varstvo, ne 
pa v celoti . Take ureditve sta v času, ko je 
Pedersini pripravljal študijo, poznali Avstrija 
(za skupino »neodvisnih pogodbenikov«, 
freie Dienstnehmer) in Italija (za skupino, 
ki izvajajo »usklajeno in kontinuirano 
sodelovanje«, collaborazioni coordinate e 
continuative ali Co .co .co .) .
Po letu 2002, če sodimo po študiji 
Social Protection Rights of Economically 
Dependent Self-employed Workers (2013), 
je v spremembah evropskih nacionalnih 
delovnopravnih zakonodaj prevladala 
druga možnost . Evropske države, vključno 
s Slovenijo, so iz ekonomsko odvisnih 
delavcev ustvarjale nove pravne kategorije 
delavcev in delavk, ki so jim zagotovile 
nekatere vidike socialnega varstva in 
delavskih pravic, niso pa jim priznale 
polnega varstva in vseh pravic odvisnih 
delavcev . Tudi omenjena študija je na 
prvo možnost urejanja statusa povsem 
pozabila . Izraz ekonomsko odvisni delavec 
obravnava kot pravni pojem, vmesno 
kategorijo med samozaposleno osebo in 
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odvisnim delavcem, ki nastopa v pravnih 
sistemih nekaterih evropskih državah Italije, 
Nemčije, Avstrije, in Slovaške .6  

Omenjena študija, četudi ima 
podatke o zlorabah »navideznega 
samozaposlovanja«, pravi, da bi s »preveč 
restriktivnim prijemom tvegali, da ustvarimo 
dodatne ovire za vključevanje v trg dela in 
čezmejno mobilnost v EU« . Ali z drugimi 
besedami: če bi navidezno samozaposlenim 
zagotovili pravice, ki jim jih priznava večina 
evropskih delovnopravnih zakonodaj, bi 
zmanjšali fleksibilnost dela in povečali 
nezaposlenost . Poročilo torej opravičuje 
nezakonito ravnanje z argumentom, da 
večja fleksibilnost trga dela zmanjšuje 
nezaposlenost . Kritično branje študij, ki so 
zagovarjale ta argument, je pokazalo, da ga 
lahko spodnesejo samo majhne spremembe 
v meritvah z istimi podatki in zelo pogosto 
privedejo celo do nasprotnega argumenta: 
da ima večja varnost zaposlitve pozitiven 
učinek na zmanjšanje nezaposlenosti . 
Zato je glavni zagovornik tega argumenta, 
organizacija OECD, v 2006 Employment 
Outlook morala priznati, da nima trdnih 
dokazov, da bi manjša varnost zaposlitve 
zagotavljala tudi manjšo nezaposlenost .7

Evropski parlament je v Resoluciji o socialni 
varnosti za vse, vključno za samozaposlene 
delavce iz januarja 20148  podčrtal trditev, 
da »zniževanja ravni socialne varnosti ne 
smemo videti kot rešitev, ki utira pot večji 

stopnji zaposlenosti« . Države članice pa je 
pozval in spet podčrtal, da »na jasen način 
identificira navidezno samozaposlovanje in 
kaznuje delodajalce, če odkrije in dokaže 
take primere«, ni pa dal jasnih navodil, kako 
naj to uresničijo .

Oklevanje evropskih institucij in nacionalnih 
vlad težko razumemo, ker je celo ZDA, ki ima 
nižje delovne standarde v primerjavi z EU, 
napovedala »vojno« proti »navideznemu 
pogodbenemu delu« .9  Taki delavci delajo 
v nečloveških razmerah in prejemajo 
sramotno nizko plačilo za delo, delodajalci 
pa državi tajijo davke . Zvezna država New 
York je zato januarja 2014 sprejela zakon, s 
katerim se predpostavlja, da je tak delavec 
zaposlena oseba, razen če delodajalec 
dokaže nasprotno . Kalifornija pa je z novim 
zakonom omogočila, da lahko navidezni 
pogodbeni delavci tožijo delodajalce . 

Anketa KSS Pergam: za večino status 
samozaposlene osebe ni izbira, temveč 
prisila

V anketi, ki smo jo v KSS PERGAM izvedli 
med osebami, ki dela ne opravljajo na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, nas je med 
drugim zanimalo, ali so samozaposlene 
osebe v tem letu poskušale uveljaviti status 
ekonomsko odvisnega delavca in če so 
bile uspešne . Predstavljamo preliminarne 
rezultate ankete na osnovi 52 izpolnjenih 
vprašalnikov, ki smo jih doslej zbrali .
Na anketo so se doslej odzvali večinoma 
sodelavci in sodelavke slovenske javne 
televizije, med katerimi prevladujejo 
novinarji (24 vprašalnikov) in tehnični 
sodelavci, organizatorji producenti, 
tajnice režije, oblikovalci, vzdrževalci 
informacijskega sistema ipd . Moških je 
le dobra četrtina, sicer pa so anketiranci 
in anketiranke vseh starosti med 22 in 53 
let (povprečna starost je 37 let) . Starejši 
opravljajo delo na ta način že več kot 20 
let, iz česar lahko sklepamo, da je prehod 
iz samozaposlitve v redno zaposlitev težka . 
Po statusu so samostojni podjetniki (25), 
samozaposleni v kulturi brez pravice do 
plačevanja prispevkov (14), nezaposleni 
(6), študenti (3) in drugo . Večina izpolnjuje 
zakonski pogoj za priznanje statusa 
ekonomsko odvisnega delavca, saj le štirje 
pridobijo od istega naročnika manj kot 80 
odstotkov vseh svojih prihodkov,10  in večina 
(31) je prepoznala vseh pet elementov za 

Raziskovalka in 
strokovna sodelavka 

KSS PERGAM 
dr . Maja Breznik
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ugotavljanje delovnega razmerja kot način 
opravljanja svojega dela za »naročnika«, 
kar pomeni, da zanje ne pride v poštev 
niti status ekonomsko odvisnega delavca, 
temveč bi delodajalec z njimi moral skleniti 
pogodbe o zaposlitvi . 

Le osem anketirancev se ne bi zaposlilo, če bi 
jim to možnost ponudili, zato ugotavljamo, 
da za večino status samozaposlene osebe 
ni izbira, temveč prisila . Teh osem večinoma 
dela za več naročnikov in zato ne izpolnjujejo 
zakonskih kriterijev za priznanje statusa 
ekonomsko odvisnega delavca . Ostali bi se 
zaposlili takoj, če bi imeli možnost . Obseg 
njihovega dela ustreza redni zaposlitvi . 
Vsi, razen redkih izjem, delajo celo leto več 
kot osem ur na dan, več kot 70 odstotkov 
pa redno tudi preko vikenda . Čeprav ima 
večina visoko izobrazbo (kar 28 oseb) ali 
višjo univerzitetno izobrazbo (11 oseb), jih 
je največ (23 oseb) imelo v letu 2013 letni 
dohodek med 9 .401 in 15 .000 EUR, se pravi, 
da so imeli na voljo potem, ko so plačali 
prispevke in davke, manj ali celo veliko manj 
kot 1 .000 EUR na mesec . 16 oseb je imelo 
letne dohodke med 15 .001 in 22 .000 EUR in 
pet oseb med 22 .001 in 32 .000 EUR v letu 
2013 . Devet oseb pa je imelo v letu 2013 
dohodke do 9 .400 EUR, se pravi pod pragom 
revščine . Večina poroča, da opravljajo isto 
delo kot redno zaposleni, niso pa, razen 
redkih izjem, upravičeni do nadomestila 
plače zaradi bolniške odsotnosti, regresa 
za letni dopust, povračila stroškov za pot 
na delo ipd . Ena oseba poroča, da mora za 
plačilo po pavšalu doseči delovni normativ, 
ki ne velja za redno zaposlene . Če bi ga 
hotela doseči, bi morala delati več, a kot 
mati samohranilka ne more ostati v službi 
tudi popoldne, zato je plačana samo po 
opravljenem »kosu« . Te vrste plačila pa 
so se najbolj zmanjšale v zadnjih letih . 
Neredkim pogodbe podaljšujejo na tri 
mesece . Eni osebi niso podaljšali pogodbe 

brez pojasnila po več kot desetih letih dela 
za istega »delodajalca« .   

Zbrani vzorec je sicer relativno skromen, 
a med vsemi 52 anketiranci nihče ne 
poroča, da bi mu delodajalec priznal 
status ekonomsko odvisnega delavca . 
Samo ena oseba je obvestila delodajalca 
in druga to namerava storiti, čeprav se 
večina zaveda, da so »ekonomsko odvisne 
osebe« in kakšna pravna sredstva imajo 
na voljo . Dva sta napisala, da se bojita, 
da jima bo delodajalec v tem primeru 
odpovedal pogodbo . Iz rezultatov ankete 
lahko tudi razberemo, da je neupoštevanje 
splošne prepovedi opravljanja dela po 
pogodbah civilnega prava ob podanih 
elementih delovnega razmerja še bistveno 
večji problem kot uveljavljanje statusa 
ekonomsko odvisnega delavca . Kljub temu 
lahko upravičeno sklepamo, da zdajšnji 
način urejanja statusa ekonomsko odvisnih 
oseb ni ustrezen in vsekakor bi bilo potrebno 
v nadaljevanju uveljaviti ustreznejše 
zakonske okvire in tudi druge ukrepe za 
zagotavljanje učinkovitega pravnega varstva 
osebam, ki opravljajo delo v okoliščinah 
ekonomske odvisnosti ali ki delo opravljajo 
brez pogodbe o zaposlitvi kljub temu, da so 
podani vsi elementi delovnega razmerja . 
V KSS PERGAM bomo temu področju tudi 
v prihodnosti posvetili posebno pozornost, 
želimo pa si tudi nadaljevati z anketo, s 
katero bi zajeli še večji vzorec oseb, ki svojega 
dela ne opravljajo na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi . Zato prosimo tudi vas, da nam 
pomagate povečati vzorec . Prosimo vas, da 
posredujete informacijo o anketi vsem, ki 
jih poznate . Vsi zainteresirani lahko dobite 
vprašalnik na spletni strani 
www.sindikat-pergam.si,
izpolnjenega pa lahko pošljete po navadni 
pošti ali na elektronski naslov 
sindikat-pergam@siol.net .  



37

PREDSTAVITEV PROJEKTA »SODELOVANJE SOCIALNIH 
PARTNERJEV PRI POVEČANJU KONKURENČNOSTI DELAVCEV 
IN IZBOLJŠANJU DELOVNIH POGOJEV KOT OSNOVE 
KONKURENČNOSTI PODJETIJ«

Razprave o slovenskem trgu dela in o 
domnevni nujnosti reform le-tega so 
praviloma pospremljene s navajanjem 
očitkov trgu dela, ki naj bi bil tog, segmentiran 
in naj bi prispeval ključni element 
nekonkurečnosti Slovenije v mednarodnem 
merilu . V Konfederaciji sindikatov Slovenije 
PERGAM (v nadaljevanju: KSS PERGAM) 
ob pogovorih o reformi trga dela vseskozi 
opozarjamo na nujnost vlaganja v zaposlene 
in s tem v njihovo večjo prilagodljivost ter 
konkurenčnost, ki se nenazadnje izraža 
posredno tudi v večji prilagodljivosti 
delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen .

V KSS PERGAM smo zato s 1 .8 .2013 pričeli 
z izvajanjem projekta, sofinanciranega 
s strani Evropskega socialnega sklada, 
z naslovom »Sodelovanje socialnih 
partnerjev pri povečanju konkurenčnosti 
delavcev in izboljšanju delovnih pogojev 
kot osnove konkurenčnosti podjetij« . 
Projekt je usmerjen v cilj, ki bi moral biti 
skupen delavcem in delodajalcem, to pa je 
izboljšanje kvalifikacij, izobrazbene ravni in 
delovnih pogojev z namenom povečanja 
konkurenčnosti delavcev in podjetij . 

Pri našem delu tako v zasebnem, kot tudi 
v javnem sektorju, pogosto opažamo 
neskladnosti med želeno in potrebno 
izobrazbo ali kvalifikacijami ter dejanskim 
stanjem izobrazbene strukture zaposlenih 
pri delodajalcih . Posledice tega so lahko 
dejansko pomanjkljiva  znanja in kompetence 
za opravljanje določenega dela, pogosto 
pa prihaja tudi do formalnih zapletov pri 

spremembi organizacije in sistemizacije 
pri delodajalcu ter pri oblikovanju plačne 
politike, ki še vedno marsikje premočno 
sloni na formalno pridobljeni izobrazbi . 
Pogosti so tudi očitki o neskladju znanj, ki jih 
mladi pridobivajo v procesu izobraževanja s 
potrebami delovnih procesov . 

Pri projektu zato izhajamo iz teze, da si 
tudi v kriznih časih ali zlasti zaradi krize 
ne moremo privoščiti, da bi zanemarili 
razvoj znanja, strokovnosti in kompetenc 
zaposlenih, ki bodo odločilni dejavnik pri 
okrevanju gospodarstva in pri razvijanju 
konkurenčne prednosti podjetij v 
prihodnosti . Ta argument je pomemben 
s stališča uspešnega upravljanja podjetij, 
a nič manj s stališča delavcev in delavk, 
ki bodo s primerno kadrovsko politiko 
ohranili konkurenčnost, pa tudi s stališča 
države kot regulatorja trga dela in izvajalca 
aktivne politike zaposlovanja, ki se utegne 
lažje spopasti z brezposlenostjo osebe, ki 
ima večje znanje in kompetence in si bo 
zato bistveno lažje in hitreje našla pot iz 
brezposlenosti v zaposlitev . 

Projektne aktivnosti se bodo oprle na 
raziskavo konkretnih podjetij, ki bo 
identificirala glavne ovire za konkurencnost 
delavcev in dobre prakse . Raziskava bo 
preučila temeljno osnovo konkurenčnosti 
delavcev: pridobivanje ustreznih kvalifikacij 
za opravljanje poklica pred zaposlitvijo in 
v času aktivnega življenja, in sicer tako v 
okviru delovnega razmerja, kot tudi izven 
njega . Raziskava in projektne aktivnosti 

Jakob Počivavšek, 
univ . dipl . pravnik

Generalni sekretar 
KSS PERGAM
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se bodo zato posvetili tudi nekaterim 
vidikom, ki pomembno prispevajo k boljši 
usposobljenosti delovne sile . Zanemarjenje 
teh vidikov, kot so sodelovanje podjetij 
in izobraževalnih ustanov v učnih 
programih, štipendijske politike podjetij, 
vseživljenjsko učenje, dokvalifikacije ali 
prekvalifikacije zaposlenih ali iskalcev 
zaposlitev, medgeneracijsko sodelovanje 
pri usposabljanju in zaposlovanju, dodatna 
usposabljanja delovne sile itd ., prav tako 
znižuje konkurenčnost podjetij . 

S projektom želimo nasloviti tudi izboljšanje 
delovnih pogojev in lažje usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, ki oboje 
lahko izrazito pozitivno vpliva na odnos 
zaposlenih do dela in s tem pripomore k 
skupni večji učinkovitosti delodajalca . 

Dobre prakse in inovativni pristopi na tem 
področju, ki jih bomo s projektom skušali 
identificirati, bi lahko okrepila podjetja, hkrati 
pa bi predstavljala tudi možnost odpiranja 
novih delovnih mest .

Kljub dejstvu, da v načelu ni nestrinjanja 
o tem, da bolje usposobljeni, zadovoljni 
in motivirani zaposleni lahko bistveno 
pripomorejo h konkurenčnosti in uspešnosti 
delodajalca, se v praksi vendarle prepogosto 
srečujemo z odsotnostjo vlaganja v 
zaposlene, včasih pa tudi pasivnostjo 
glede pridobivanja dodatnih znanj s strani 
zaposlenih . Veliko rezerv je tudi na področju 
izboljšanja delovnih pogojev, zlasti kar se tiče 

delovnega časa v povezavi z usklajevanjem 
poklicnega in družinskega življenja in 
prilagajanja delovnih mest posameznim 
ranljivim skupinam na trgu dela . S projektom, 
ki ga bomo v KSS PERGAM izvajali do konca 
septembra prihodnjega leta, želimo potrditi 
ali ovreči nekatere stereotipe v zvezi s 
slovenskim trgom dela, analizirati stanje  in 
se dokopati do nekaterih dobrih praks, ki se 
pri delodajalcih že izvajajo . Prepričani smo, 
da bi rezultati projekta lahko bili izjemno 
široko uporabni in da bi ustrezna kadrovska 
politika v najširšem smislu lahko bistveno 
vplivala na konkurenčnost delodajalcev 
tako v zasebnem, kot tudi v javnem 
sektorju . S tem bi pripomogla k premiku 
Slovenije z mesta, na katerem je z vidika 
konkurenčnosti v zadnjem obdobju obstala 
ali celo nazadovala, tudi zaradi zanemarjanja 
vprašanj, ki bodo predmet proučevanja v 
projektu .

 Sodelujoči 
na Projektu – 
predstavniki KSS 
PERGAM kot 
nosilca projekta
in predstavnici 
GZS kot partnerja v 
projektu
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PROJEKT KSS PERGAM: »SODELOVANJE SOCIALNIH 
PARTNERJEV PRI POVEČANJU KONKURENČNOSTI DELAVCEV 
IN IZBOLJŠANJU DELOVNIH POGOJEV KOT OSNOVE 
KONKURENČNOSTI PODJETIJ«

Kako spodbuditi zaposlene in podjetja k 
izboljšanju znanj in motivacij zaposlenih. 
Delavke in delavci so danes izpostavljeni 
težkim preizkušnjam: povečuje se 
intenzivnost dela za isto ali celo manjše 
plačilo, povečali so se pritiski na zaposlene 
z uvajanjem fleksibilnih oblik zaposlovanja 
(ki v Sloveniji predstavljajo kar 40 odstotkov 
zaposlenih), stopnja brezposelnosti je 
dosegla rekordno raven . Zaposlenim 
samim zmanjkuje virov in motivacije za 
vseživljenjsko izobraževanje, podjetja 
pa so v procesu razdolževanja prisiljena 
zmanjševati sredstva za izobraževanje . 
Usposobljenost zaposlenih, njihova 
motiviranost in pripravljenost na nove 
tehnološke spremembe so pomembni 
elementi konkurenčnosti podjetij, zato 
smo se socialni partnerji, KSS PERGAM 
in GZS v okviru projekta osredotočili na 
izobraževanje zaposlenih . Pričakujemo, da 
bomo s celovitimi projektnimi aktivnostmi 
(od prenosa tujih praks, analize stanja in 
raziskovanja do izobraževanja) prišli do 
izvirnih rešitev za razvoj znanja, strokovnosti 
in kompetenc zaposlenih v manj ugodnih 
gospodarskih okoliščinah . 

Projektni finančni viri so omogočili, da smo 
sindikalne zaupnike in projektne partnerje 
poslali na kratek študijski obisk v Anglijo, 
kjer so lahko proučili nekatere dobre in – 
da ne bomo pristranski - tudi slabe prakse . 
Nekateri so bili prvič na študijskem obisku 
v tujini, zato so bili še toliko bolj dovzetni za 
vse informacije . Obiskali so sindikat Unite 
in srečali so se z British Printing Industries 
Federation . Ti so jim med drugim predstavili 
sistem pridobivanja poklicnih kvalifikacij 
Business Innovation & Skills, ki ga vodijo 
socialni partnerji in šole . Zlasti jih je 
zanimalo, kako je grafična industrija tovrstno 
usposabljanje izkoristila za prestrukturacijo 
panoge, ki se ji krči obseg klasične tiskarske 
dejavnosti in zato razvija nove poslovne 
modele v povezavi z informacijskimi 
tehnologijami . Potem so obiskali Ruskin 
College v Oxfordu, ki se že od leta 1899 
ukvarja z izobraževanjem sindikalnih članov . 
Na udeležence so izobraževalni programi, 

metode ocenjevanja, študijska gradiva, 
knjižnica in ugodni študijski pogoji naredili 
velik vtis in so odšli trdno prepričani, da je 
potrebno podobne izobraževalne programe 
vzpostaviti tudi v Sloveniji .

V okviru projektnih aktivnostih smo lahko 
že vzpostavili model takega izobraževanja s 
seminarjem »Strategije in tehnike sodobnih 
pogajanj« v treh modulih, katerih cilj je 
okrepiti znanja in veščine pogajalcev v 
socialnem dialogu . Modul bo udeležence 
oskrbel z veščinami in znanji, s katerimi 
bodo sposobni identificirane rešitve prenesti 
v svoja delovna okolja . Mnogokrat se je 
mogoče izogniti industrijskim akcijam 
(stavkam, demonstracijam), če vpleteni 
imajo potrebna znanja, sposobnost ocene 
nasprotnih argumentov in sposobnost 
predstavitve svojih argumentov, zato 
je poznavanje pogajalskih veščin lahko 
izjemno pomembno . Zlasti v trenutku, ko 
je nova Kolektivna pogodba za papirno 
in papirno-predelovalno dejavnost dala 
spodbudo za kolektivna dogovarjanja na 
ravni podjetij . Sindikalni zaupniki bodo 
nova znanja in veščine, ki so jih pridobili na 
usposabljanju v okviru projekta, kmalu tudi 
praktično uporabili za uspešno dogovarjanje 
z delodajalci . 

Pomemben prispevek projekta bodo tudi 
ugotovitve iz raziskave, ki sočasno poteka . 
Strokovni sodelavci KSS PERGAM ravno 
izvajajo obsežne aktivnosti v podjetjih 
iz papirno-predelovalnega, grafičnega in 
založniškega sektorja . V izbranih podjetjih 
so že opravili intervjuje in ankete med 
zaposlenimi . V analizi konkretnih primerov 
bomo lahko kmalu spoznali konkretne 
izobraževalne strategije podjetij in 
spreminjanje delovnih pogojev pod velikimi 
konkurenčnimi pritiski, vlogo socialnega 
dialoga pri reševanju težav, s katerimi se 
trenutno soočajo slovenska podjetja, ter 
prilaganje zaposlitev skupinam s posebnimi 
potrebami, ki so v tem času še posebej 
ranljive . S podjetji, ki so se vključila v 
raziskavo, imamo izjemno dobro sodelovanje 
in je že samo po sebi zgled, da je dober 
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socialni dialog še zlasti pomemben v času 
zaostrenih gospodarskih pogojev . Nič slabše 
se niso odrezali zaposleni: sodelovanje 
zaposlenih pri anketiranju je bilo odlično, saj 
je bila odzivnost na anketiranje med 60 in 80 
odstotnim deležem glede na vse zaposlene . 
Kmalu načrtujemo tudi izvedbo študijskih 
krožkov, s katerimi bomo osmislili 
raziskovalno delo v konkretnih podjetjih . S 
študijskimi krožki v podjetjih pričakujemo 
spremembe in izboljšave politik izbranih 
podjetij (večjo senzibilnost za izobraževanje 
zaposlenih na ključnih področjih in 
boljše delovne pogoje) . Zato utemeljeno 
pričakujemo, da bo projekt v neposredno 
pomoč vključenim podjetjem, ki bodo lahko 
v času izvajanja raziskave in študijskih 
krožkov identificirala svoje prednosti in 
morebitne pomanjkljivosti . Sodelovanje v 
raziskovalnem delu in v študijskih krožkih 
bo za nameček okrepil sodelovanje vseh 
deležnikov pri reševanju problemov in 
oblikovanju novih prijemov, kar bo imelo 
ugodne učinke tudi po zaključku projekta . 

Jakob Počivavšek, univ . dipl . pravnik
Generalni sekretar KSS PERGAM
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VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NI LE FRAZA, TEMVEČ JE 
PREDPOGOJ ZA USPEŠEN JUTRI

Izhodišče projekta z naslovom Sodelovanje 
socialnih partnerjev pri povečanju 
konkurenčnosti delavcev in izboljšanju 
delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti 
podjetij, ki ga izvajamo pri KSS PERGAM 
v partnerstvu z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in ga financira Evropski socialni 
sklad in MDDSZ, je, da si tudi v kriznih 
časih ali zlasti zaradi krize ne moremo 
privoščiti, da bi zanemarili vlaganja v znanja 
in kompetence delavcev. Žal evropski 
primerjalni podatki kažejo ravno nasproten 
proces predvsem glede Slovenije . 

Medtem ko, denimo, Danska in Nemčija 
tudi v času krize povečujeta delež odraslih, 
vključenih v izobraževanje, je Slovenija v 
skupini držav, ki so v tem obdobju ta delež 
precej zmanjšale . V Sloveniji je po podatkih 
evropske ankete o izobraževanju odraslih 
(Adult Education Survey ali krajše AES) ta 
delež padel s 40,6 odstotka v letu 2007 na 
36,2 odstotka v letu 2011 . Češka je, denimo, 
uspela v tem času ohraniti isti delež in 
ima tako zdaj višji delež kakor Slovenija . 
Slovenija se je hkrati pridružila skupini držav 
(skupaj z Bolgarijo, Poljsko in baltskimi 
državami), kjer je po izjavah anketirancev 
glavna ovira, da se ne izobražujejo, strošek 
za izobraževanje . Izobraževanje odraslih 
je potemtakem omejeno na tiste, ki imajo 
sredstva, da si ga lahko privoščijo; istočasno 
so zavoljo gospodarske recesije in dolžniške 
krize zasebnega sektorja tudi podjetja 
morala krčiti sredstva za izobraževanje .

Anketa, ki smo jo nedavno opravili v 
okviru projekta, je pokazala nadaljnje 
padanje deleža vključenosti zaposlenih v 
izobraževanje glede na podatke AES iz leta 
2011 . Na podlagi rezultatov iz omenjene 
ankete tudi sklepamo, da delodajalci 
zaposlene z nižjo izobrazbo manj pogosto 
vključujejo v izobraževanje . Ville Nurmi, 
finska strokovnjakinja za upravljanje 
človeških virov (UČV) v papirni industriji 
ugotavlja, da morajo evropske strategije 
UČV v podjetjih - v nasprotju z ameriškimi - 
zajeti tudi zaposlene z nižjo izobrazbo . Kot 
pravi: »Kompetitivnosti ne bomo zagotovili 
z outsourcingom, nižanjem stroškov dela, 
seljenjem produkcije in drugimi ukrepi, s 
katerimi se lahko v najslabšem primeru 

podjetje skrči . Zaposlene je treba spodbuditi 
k samoiniciativnosti . Pridobiti morajo več 
znanja o podjetju in dobaviteljih, vključno s 
finančnimi vidiki njihovega dela .«

Sindikat lahko spodbuja člane in članice k 
izobraževanju ter v socialnem dialogu na 
ravni podjetja, panoge in države pomaga 
ustvarjati spodbudno okolje za dodatno 
usposabljanje tako zaposlenih, kakor tudi 
iskalcev zaposlitve . Ravno s tem namenom 
je KSS PERGAM prejšnji teden organizirala 
dvodnevni seminar za sindikalne 
funkcionarje o izobraževanju odraslih. 
Namen seminarja je bil predvsem krepitev 
kompetenc sindikalnih funkcionarjev na 
področju izobraževanja, saj je to predpogoj 
za njihovo bolj aktivno in s tem uspešnejše 
delovanje tudi na tem področju . Na 
seminarju sta nam Alexandra Dehmel iz 
CEDEFOP-a in Novka Piljić iz avstrijskega 
sindikata GPA-djp predstavili nekaj 
zanimivih in uspešnih evropskih zgledov 
ter modelov . 

Izobraževanje predstavlja pomemben del 
dejavnosti avstrijskih sindikatov, ki preko 
inštituta BFI organizira okoli 20 .000 
izobraževanj letno po vsej državi . Stopnja 
sindikaliziranosti je v Avstriji dobra in 
preko države in drugih evropskih virov 
jim uspe zagotoviti sredstva, s katerimi 
lahko sindikati nudijo članom in članicam 
mogočno podporo: vsi člani in članice imajo 
med drugim na voljo tudi vavčer za potrebe 
izobraževanja . Zanimivi pa so tudi manjši 
eksperimenti, kot je projekt Du kannst was!, 
namenjeni predvsem migrantom in ljudem 
brez formalne izobrazbe, ki lahko dobijo 
formalno priznanje znanj in veščin, ki so jih 
pridobili z delovnimi izkušnjami .

Zanimiv primer so tudi belgijski socialni 
partnerji, ki v panožnih kolektivnih pogodbah 
definirajo potrebe po novih znanjih . Skupaj 
oblikujejo načrte izobraževanja in določijo 
pravice zaposlenih, ki se izobražujejo . 
Hkrati ustanavljajo tudi »sklad za 
usposabljanje«, v katerega prispevajo vsi 
delodajalci . Po podatkih CEDEFOP naj bi 
bilo v Belgiji okoli 50 panožnih skladov za 
usposabljanje . Podobno švedski socialni 
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 Izobraževalni 
seminar KSS 
PERGAM, 22 .-23 . 
maj 2014, v Zrečah; 
s predavatelji iz 
tujine

partnerji ustanavljajo »prehodne sklade« 
za namene prekvalifikacij zaposlenih v 
primerih prestrukturiranja podjetij .

Zanimiva praksa, stara dobrih 10 let, 
prihaja tudi iz Velike Britanije . Angleški 
sindikati imajo v podjetjih predstavnike 
za izobraževanje (union learning 
representatives), ki so istočasno voljeni 
predstavniki sindikata . Sindikat ima na 
voljo sklad za izobraževanja, iz katerega 
krijejo usposabljanja predstavnikov za 
izobraževanja in stroške samih izobraževanj 
za zaposlene . 

Navedene dobre prakse potrjujejo 
našo tezo, da je potrebno zagotoviti 
zadostne materialne in kadrovske vire za 
izobraževanje odraslih. Ocenjujemo, da je 
ključnega pomena povečanje odgovornosti 
delodajalcev (tudi s sofinanciranjem države) 
za izobraževanje zaposlenih. Menimo, 
da je potrebno uvesti nove izobraževalne 
programe. Z vseživljenjskim učenjem se 
da zagotoviti dokvalifikacijo delavcev tam, 
kjer je to potrebno, in izvesti prekvalifikacijo 
zaposlenih za nov gospodarski ciklus, 
seveda pa so predpogoj zadostna vlaganja 
v te namene. Prepričani smo, da bodo 
naše ugotovitve in primeri dobrih praks, 
ki bodo predstavljeni v okviru projekta, 
doprinesli tudi k večjemu zavedanju, da so 
kompetence zaposlenih poleg tehnološke 
konkurenčnosti ključne za konkurenčnost 
gospodarstva.

Jakob Počivavšek, univ . dipl . pravnik
Generalni sekretar KSS PERGAM
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NOVEJŠA SODNA PRAKSA

V zadnjih mesecih je bilo izdanih nekaj 
zanimivih sodb s področja odsotnosti z 
dela zaradi zdravstvenih razlogov (tako 
imenovane ‘’bolniški stalež’’), zlasti z vidika 
pravic in obveznosti, ki jih imajo delavci . 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) vsebuje 
splošno pravilo, da mora delavec obveščati 
delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo 
oz . bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih 
pogodbenih obveznosti . To pomeni, da mora 
delavec pred ali vsaj ob nastopu bolniškega 
staleža o tem obvestiti delodajalca . Ko delavec 
nastopi bolniški stalež, ima pa nekatere 
obveznosti, predvsem mora opustiti dejanja, 
ki bi lahko povzročila poslabšanje njegovega 
zdravstvenega stanja ali podaljšala čas 
okrevanja .

Kršitve zgoraj navedenih obveznosti šteje ZDR 
med tiste kršitve, za katera sme delodajalec 
najstrožje sankcionirati delavca – to je z izredno 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi . Izredna 
odpoved je tako med drugim dovoljena:
- če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne 
pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa 
ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in 
mogel storiti,
- če delavec v času bolniškega staleža ne 
spoštuje navodil pristojnega zdravnika, 
imenovanega zdravnika ali zdravstvene 
komisije,
- če delavec v času bolniškega staleža opravlja 
pridobitno delo ali
- če delavec v času bolniškega staleža brez 
odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega 
zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz 
kraja svojega bivanja.

Poglejmo si nekatere primere, ki so se 
znašli pred sodišči . Vsem je skupno to, da je 
delodajalec delavcu zaradi kršitev, povezanih 
z bolniškim staležem, podal izredno odpoved 
pogodbe o zaposlitvi .

Sodba Višjega delovnega in socialnega 
sodišča, Pdp 200/2014, z dne 13.3.2014
Dejansko stanje je bilo sledeče: delavka je 
imela priznan bolniški stalež do vključno 
12 .4 .2011, in sicer na podlagi odločbe ZZZS . 
Zoper to odločbo je vložila pritožbo na 
zdravstveno komisijo ZZZS, saj je želela imeti 
priznan bolniški stalež do konca meseca 
aprila . Po negativnem odgovoru zdravstvene 
komisije je vložila še tožbo (t .i . socialni spor) .

Svojega delodajalca o tem, da ne bo prišla na 
delo, ni obvestila . Menila je namreč, da ji v 
primeru naesposobnosti za delo delodajalca 
ni treba obveščati, da na delo ne bo prišla . 
Navsezadnje je bila v podobni situaciji pred 
nekaj meseci: takrat ji je bil priznan le polovični 
bolniški stalež (4 ure dnevno) in na delo 
kljub temu ni prišla, delodajalca pa o tem ni 
obvestila . Hkrati se je pritožila na zdravstveno 
komisijo, ki ji je nato ugodila in ji za nazaj 
priznala polni bolniški stalež . Delodajalec 
takrat zoper delavko ni ukrepal .
Ko je delavka svoje ravnanje v mesecu aprilu 
2011 ponovila, pa se je delodajalec odločil, 
da bo ukrepal . Takoj ko je preteklo 5 delovnih 
dni in delavke ni bilo na delo, o razlogih za 
odsotnost pa ni obvestila delodajalca, ji je 
podal izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi .
Zoper to odpoved je delavka vložila tožbo . 
Kmalu zatem je zmagala v socialnem sporu, ki 
ga je pred tem sprožila zoper ZZZS . Resda je 
bila zmaga le delna, saj ji je bil bolniški stalež 
za nazaj podaljšan le za tri dni (do vključno 
15 .4 .2011), vendar pa se je v sodnem postopku 
proti delodajalcu zastavilo vprašanje, ali je 
izredna odpoved zaradi podaljšanja bolniškega 
staleža izgubila podlago, saj delavka ob 
prejemu odpovedi ni bila neupravičeno 
odsotna pet dni, temveč le dva dneva .

Prvostopenjsko sodišče je presodilo, da 
izredna odpoved ni izgubila podlage, zato je 
delavka spor izgubila . Pritožila se je na Višje 

Aleš Bortek, 
univ . dipl . pravnik
Pravni svetovalec 

Pravna služba KSS 
PERGAM
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delovno in socialno sodišče, kjer je bila prav 
tako neuspešna . Višje delovno in socialno 
sodišče je v sodbi zapisalo:
Zmotno je prepričanje delavke, da ji ni možno 
očitati opustitve obveščanja delodajalca 
za čas do vključno 15.4.2011, ker ji je bil za 
čas od 13.4.2011 do vključno 15.4.2011 v 
socialnem sporu priznan bolniški stalež. 
Sploh ni bistveno, ali je delavec upravičeno ali 
neupravičeno odsoten z dela. Bistveno je to, da 
delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride 
na delo (v tem času ima lahko celo odobren 
bolniški stalež), vendar pa o razlogih za svojo 
odsotnost ne obvesti delodajalca, čeprav bi to 
moral in mogel storiti. Odpoved delodajalca je 
zato zakonita.

Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča, 
Pdp 226/2014, z dne 13.3.2014
Povzemamo dejansko stanje: delavka je bila od 
26 .7 .2012 do 20 .8 .2012 v bolniškem staležu . 
Delodajalec je za mesec avgust prejel račun 
za službeni mobilni telefon, ki ga je delavka 
uporabljala, in ugotovil, da je bil dovoljeni limit 
prekoračen . Delavko je zaprosil za soglasje, 
da pri mobilnem operaterju za njeno številko 
zaprosi za razčlenjen račun . Delavka je 
soglašala .
Delodajalec je iz razčlenjenega računa ugotovil, 
da je delavka uporabljala telefon od 15 .8 .2012 do 
19 .8 .2012 v tujini, in sicer v Avstriji in Italiji . Zato 
je delavkinega osebnega zdravnika zaprosil za 
obrazložitev, kakšna navodila ji je dal za čas 
bolniškega staleža . Osebni zdravnik je pojasnil, 
da je delavki odobril bolniški stalež zaradi 
bolezni, ki ni zahtevala fizičnega mirovanja, 
zato je smela izvajati sprostitvene dejavnosti, 
se umakniti iz okolja, iti na sprehode…, ni pa ji 
konkretno dovolil odhoda izven kraja bivanja, 
še manj pa odhoda v tujino .
Delodajalec je zato delavki podal izredno 
odpoved pogodbe o zaposlitvi . Delavka je zoper 
odpoved vložila tožbo . Menila je, da s tem, ko 
je odšla v tujino, ni kršila svojih obveznosti, saj 
ni prišlo do poslabšanja njenega zdravstvenega 
stanja .
Na prvi stopnji je delavka tožbo izgubila . 
Pritožila se je na Višje delovno in socialno 
sodišče, kjer pa je bila prav tako neuspešna . Višje 
delovno in socialno sodišče je v sodbi zapisalo: 
V sodnem postopku je bilo ugotovljeno, da je 
delavka v času bolniškega staleža odpotovala v 
tujino, ne da bi zato imela konkretno odobritev 
osebnega zdravnika. Dejstvo, da ni prišlo 
do nikakršnega poslabšanja zdravstvenega 
stanja, ni bistveno. To pomeni, da je v celoti 
podan odpovedni razlog iz ZDR, zaradi česar je 
odpoved delodajalca zakonita.

Sodba Vrhovnega sodišča, Ips 183/2013, z dne 
24.3.2014
Dejansko stanje je bilo takšno: delavec je 
imel za mesec marec 2012 odobren bolniški 
stalež . Osebna zdravnica mu je ob odobritvi 
dala ustno navodilo, da naj se izogiba večjim 
fizičnim naporom . 
Delodajalec je za nadzor nad tem, ali delavec 
zlorablja bolniški stalež, najel detektiva . 
Ta je ugotovil, da je delavec v času staleža 
hodil na sprehode, opravljal nakupe v bližnji 
trgovini in da se je udeležil obravnave o meji 
med sosedi, ki je potekala na zemljišču med 
sosedi (mejaši) . Delodajalec je, ne da bi to pri 
zdravnici preveril, ta ravnanja delavca štel za 
kršitev njenih navodil, zato je delavcu podal 
izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi .
Delavec je vložil tožbo, s katero je tako na 
prvi kot drugi stopnji zmagal . Delodajalec se 
je obrnil na Vrhovno sodišče, a neuspešno . 
Vrhovno sodišče je v sodbi zapisalo:
Osebna zdravnica je na sodišču izpovedala, 
da omenjenih aktivnosti delavca ne šteje za 
kršitev navodil, ki mu jih je dala ob odobritvi 
bolniškega staleža; za kršitev navodil bi štela 
daljše delo oz. dvigovanje bremen nad 10 kg. 
Ker torej delavec ni kršil navodil pristojnega (v 
tem primeru osebnega) zdravnika, je odpoved, 
ki jo je podal delodajalec, nezakonita.

Sodba Vrhovnega sodišča, Ips 44/2014, z dne 
22.4.2014
Dejansko stanje je bilo sledeče: delavcu je 
osebna zdravnica odobrila bolniški stalež . Ob 
tem mu je dala navodilo, da naj se izogiba 
fizičnim naporom . Delavec je v času staleža 
odpotoval iz kraja bivanja in se udeležil 
atletskega tekmovanja . Delodajalec mu je zato 
podal izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi .
Delavec je vložil tožbo, ki jo je na prvi in drugi 
stopnji izgubil . Obrnil se je še na Vrhovno 
sodišče, a je bil tudi tam neuspešen . Vrhovno 
sodišče je v sodbi zapisalo:
Delodajalec je delavcu podal izredno odpoved, 
ker v času bolniškega staleža ni spoštoval 
navodil pristojne zdravnice, poleg tega pa je 
brez njene odobritve odpotoval iz kraja svojega 
bivanja. Iz izpovedi zdravnice na sodišču se 
je izkazalo, da sta oba odpovedna razloga 
podana: zdravnica je omenjene aktivnosti 
delavca štela za kršitev njenih navodil, 
dovoljenja za zapustitev kraja bivanja pa mu 
prav tako ni dala. Zdravnica je celo poudarila, 
da tudi, če bi jo delavec zaprosil za dovoljenje 
za udeležbo na atletskem tekmovanju, mu 
takšnega dovoljenja zaradi narave njegove 
bolezni ne bi dala. Ker je delavec s tem kršil 
zakon, je odpoved delodajalca zakonita.
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SPREMEMBA ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU V 
ZVEZI S POSTOPKI VRAČILA PREVEČ IZPLAČANIH PLAČ

V KSS PERGAM smo že več let opozarjali 
na neustreznost ureditve Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju in na nesprejemljive 
zahteve delodajalcev v javnem sektorju, 
ki so od zaposlenih zahtevali vračilo plač, 
ki naj bi jim bile domnevno izplačane v 
previsokih zneskih, četudi so imeli delavci 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi in v njih 
plače tudi dogovorjene in opredeljene . 
Med prizadetimi so bili številni zaposleni v 
javnem sektorju pri različnih delodajalcih, 
med najbolj odmevnimi primeri pa so bili 
tudi zaposleni in naši člani v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana, na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Skladu 
za razvoj kadrov in štipendiranje ter Splošni 
bolnišnici Murska Sobota . 

Po velikih prizadevanjih je bila dne 4 .7 .2014 
v Uradnem listu št . 50/2014 objavljena 
sprememba Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (v nadaljevanju: Zakon), ki 
spreminja ureditev ravnanja delodajalca v 
primeru napačnega izplačila plače, za katero 
smo si v KSS PERGAM prizadevali že vse od 
leta 2010 .

Zakon vsebuje šest pomembnih sprememb, 
ki so v korist delavcem, zato vas v nadaljevanju 
seznanjamo z njimi, seveda pa je potrebno 
vsak primer natančno proučiti, zato pravna 
služba KSS PERGAM individualno obravnava 
vsak primer, s katerim se naši člani obračajo 
na pravno službo KSS PERGAM .

1. Uporaba splošnih pravil civilnega prava
Zakon sedaj v tretjem odstavku 3 .a člena 
izrecno določa, da se za vračilo preveč 
izplačanih zneskov plač uporabljajo 
splošna pravila civilnega prava . Po našem 
prepričanju gre za izjemno pomembno 

določilo, saj je sodna praksa do leta 2008 
zavračala zahtevke delodajalcev po vračilu 
preveč izplačanih plač prav z obrazložitvijo, 
da po splošnih pravilih civilnega prava o 
neupravičeni obogatitvi delavec preveč 
izplačane plače ni dolžan vrniti, saj so plače 
v javnem sektorju predpisane z zakoni in 
kolektivnimi pogodbami, ki bi jih delodajalec 
moral poznati in je torej izplačal nekaj, 
za kar je vedel, da ni dolžan, zato delavec 
tega ni dolžan vrniti . Prepričani smo, da 
je delavec utemeljeno zaupal strokovnim 
službam delodajalca pri pripravi njegove 
pogodbe o zaposlitvi in zato ne more nositi 
bremena vračila preveč izplačanih plač . 
Ob tem dodajamo, da trenutna praksa 
Višjega delovnega in socialnega sodišča 
od prej predstavljenega stališča odstopa in 
delavcem praviloma nalaga vračilo preveč 
izplačanih plač, vendar te odločitve še 
niso potrjene s strani Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije . Prepričani smo, da bo 
Vrhovno sodišče pritrdilo našemu stališču, 
da delavec po splošnih pravilih civilnega 
prava ni dolžan vračati ničesar in kljub temu, 
da so po našem mnenju že doslej obstajale 
vse podlage za takšno odločitev, ni povsem 
izključeno, da bo na drugačno sodno prakso 
vplivala tudi spremenjena zakonska ureditev .

2. Možnost sklenitve dogovora o vračilu 
preveč izplačane plače
Po ugotovitvi neskladnosti določb o plači 
v pogodbi o zaposlitvi mora delodajalec 
delavca nemudoma pisno obvestiti, mu svoje 
ugotovitve obrazložiti in izročiti pisni predlog 
zakonitega aneksa k pogodbi o zaposlitvi . 
Če je bila delavcu izplačana višja plača, 
kor bi mu pripadala za delo na delovnem 
mestu po pogodbi o zaposlitvi, se delavec in 
delodajalec lahko dogovorita o vračilu preveč 

Jakob Počivavšek, 
univ . dipl . pravnik

Generalni sekretar
KSS PERGAM
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izplačanih plač . Če se uspeta dogovoriti, je 
vračilo omejeno na preveč izplačane plače 
za največ deset mesecev pred prenehanjem 
napačnega izplačevanja plače in je hkrati 
omejeno na največ dvakratnik zakonito 
določene osnovne plače delavca . Možen je 
tudi dogovor o obročnem odplačevanju, pri 
čemer obdobje vračila ne sme biti daljše kot 
24 mesecev . Delavec bo sklenil dogovor, če 
bo ocenil, da ne želi postopka pred sodiščem, 
ki bi o tej obveznosti odločalo po splošnih 
pravilih civilnega prava, kar smo sedaj uspeli 
vgraditi tudi v zakon . 

3. Možnost za odpust dolga
Delavec, katerega osnovna plača je enaka 
ali nižja od minimalne plače, lahko poda 
predlog za odpust dolga, ki izvira iz naslova 
preveč izplačane plače . Predlog mora 
delavec podati v 30 dneh  od pisnega poziva 
delodajalca k podpisu dogovora o vračilu 
preveč izplačane plače in če so izpolnjeni 
pogoji za odpust dolga, delodajalec delavcu 
dolg odpusti s sklepom, ki ga mora izdati v 
osmih dneh od podaje predloga za odpust 
dolga . 

4. Tožba za vračilo celotnega zneska preveč 
izplačane plače
Če do dogovora o vračilu preveč izplačane 
plače ne pride in če ni podana vloga za 
odpust dolga, delodajalec zahteva celoten 
znesek preveč izplačane plače s tožbo pred 
pristojnim sodiščem, le-to pa bo moralo 
o obveznosti vračila odločiti, pri čemer 

bo moralo upoštevati v točki 1 omenjena 
splošna pravila civilnega prava (po našem 
mnenju bo moralo upoštevati dejstvo, da je 
delavec pogodbeno šibkejša stranka in zato 
ne more odgovarjati za napake delodajalca) . 
Ob tem poudarjamo, da Zakon sedaj izrecno 
določa, da se delodajalcu v vsakem primeru 
(če seveda obveznost vračila obstaja) 
neposredno vrača zgolj neto znesek preveč 
izplačane plače . Istočasno opozarjamo na 
dejstvo, da je tudi pri morebitnih zahtevkih 
delodajalca iz naslova preveč izplačanih plač 
potrebno upoštevati splošne zastaralne roke 
za te zahtevke, kar pomeni pet letni zastaralni 
rok za denarne terjatve . Vse to pomeni, 
da lahko delavec v morebitnem sodnem 
postopku uveljavlja ugovor zastaranja za 
zneske, ki so mu bili izplačani več kot pet let 
pred dnevom vložitve tožbe .   

5. Ugovor zoper zapisnik inšpektorata za 
plače
Zakon za razliko od dosedanje ureditve uvaja 
možnost ugovora zoper zapisnik inšpektorata 
za plače, s katerim je mogoče ugovarjati 
zoper ugotovitve v inšpekcijskem nadzoru, 
ki bi lahko imele  za posledico začetek 
postopkov za vračilo preveč izplačanih 
plač . Ugovor zoper zapisnik pri ministrstvu, 
pristojnem za plače v javnem sektorju, lahko 
vloži predstojnik proračunskega uporabnika, 
pri katerem je bil izveden inšpekcijski nadzor 
in reprezentativni sindikat pri delodajalcu, če 
se ugotovitve nanašajo na akt o sistemizaciji . 
Ugovor je potrebno vložiti v roku 8 dni od 

Po več letih je 
sindikatom javnega 
sektorja na pobudo 
KSS PERGAM in ob 
precejšnjem trudu 
naših pogajalcev 
uspelo doseči 
spremembo Zakona 
o sistemu plač v 
javnem sektorju 
v zvezi z vračilom 
napačno izplačanih 
plač . Na sliki ena 
od sej sindikalne 
pogajalske skupine
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vročitve inšpekcijskega zapisnika, pri čemer 
opozarjamo na prehodne določbe zakona, po 
katerih je možno ugovore vložiti tudi zoper 
zapisnike o opravljenem inšpekcijskem 
nadzoru, izdane pred uveljavitvijo zakona, 
in sicer je zoper te zapisnike možno vložiti 
ugovor v dveh mesecih od uveljavitve 
zakona . Vsekakor pričakujemo, da bodo 
delodajalci glede na spremenjeno ureditev 
to možnost izkoristili . Delodajalec in v 
določenih primerih tudi sindikat, ki se 
ne strinjata z ugotovitvami inšpektorja v 
inšpekcijskem zapisniku, lahko torej podata 
ugovor zoper ta zapisnik in v primeru, da 
ministrstvo, pristojno za plače v javnem 
sektorju pritrdi njunim argumentom, lahko 
to seveda prav tako vpliva na ukrepe, ki bi jih 
na podlagi ugotovitev sicer sprejel in izvedel 
delodajalec .     

6. Prehodne in končne določbe
V zvezi s prehodnimi in končnimi določbami 
Zakona opozarjamo še na to, da Zakon 
določa, da se že začeti postopki pred 
delodajalcem, kot tudi pred sodišči, končajo 
po določbah spremenjenega Zakona in da 
je lahko tudi delavci, ki jih delodajalec toži 
za vračilo preveč izplačane plače, sklenejo 
sodno poravnavo pod pogoji, ki jih Zakon 
sicer določa za sklenitev dogovora in odpust 
dolga . V zvezi z navedenim predlagamo 
članom KSS PERGAM, zoper katere so že 
vložene tožbe na vračilo preveč izplačanih 
plač, naj se o vplivu sprememb Zakona 
posvetujejo s pravno službo KSS PERGAM 

in naj ne sklepajo nobenih dogovorov ali 
poravnav brez poprejšnjega posveta s 
pravno službo KSS PERGAM . Sklepanje 
poravnav ali dogovorov še pred morebitno 
odločitvijo ministrstva o ugovoru zoper 
zapisnik inšpektorata ali pred morebitno, 
za delavce ugodno odločitvijo Vrhovnega 
sodišča v zvezi z vračilo preveč izplačane 
plače, bi imelo za posledico nesporno 
obveznost vračila, ne glede na morebitno 
pravno neutemeljenost zahteve po vračilu . 

Nenazadnje Zakon prinaša novo ureditev 
tudi za tiste, ki so se z delodajalcem še 
pred uveljavitvijo Zakona dogovorili za 
vračilo preveč izplačane plače oziroma so 
preveč izplačano plačo že vrnili . Iz naslova 
enakega obravnavanja Zakon v teh primerih 
predvideva odpust dolga nad omejitvijo, 
ki jo za vračila na podlagi dogovora določa 
spremenjeni Zakon oziroma predvideva 
vračilo že plačanega zneska, ki to omejitev 
presega .

Ocenjujemo, da navedene spremembe 
pomenijo pomembno izboljšanje dosedanje 
ureditve in položaja, v katerem so se znašli 
delavci po krivdi delodajalca in številnih, 
med seboj tudi nasprotujočih razlag Zakona . 
Vsak član, ki želi o predstavljeni problematiki 
dodatne informacije ali je v dvomu, kako 
ravnati, se seveda lahko obrne po nasvet 
in pravno pomoč na pravno službo KSS 
PERGAM .

Za celotno vodenje, koordiniranje in usklajevanje projekta 
»Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti 
delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove 
konkurenčnosti podjetij«, sofinanciranega s strani Evropskega 
socialnega sklada, v okviru katerega je izdana tudi ta številka 
Obveščevalca, je odgovorna Nina Mežan, vodja projekta/
svetovalka za mednarodno dejavnost, ki je tudi kontaktna oseba 
za vse informacije o izvajanju projekta, njegovi časovni, vsebinski 
in finančni strukturi ter organizaciji in izvedbi vseh projektnih 
aktivnosti .
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VI SPRAŠUJETE, MI ODGOVARJAMO

Vprašanje:
Delavec, ki mu je bila odpovedana pogodba o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga po uveljavitvi 
novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
in mu je bila hkrati ponujena nova pogodba o 
zaposlitvi pri drugem delodajalcu, sprašuje, 
ali mu pripada odpravnina, v kolikor odkloni 
sklenitev ponujene pogodbe o zaposlitvi z 
drugim delodajalcem .

Odgovor:
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo 
nove pogodbe o zaposlitvi, z istim ali drugim 
delodajalcem, je poseben pravni institut, ki 
ga ureja ZDR-1, pred njim pa tudi že prejšnji 
zakon (ZDR) .

V kolikor je delavcu istočasno z odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga 
ali razloga nesposobnosti ponujena nova 
pogodba o zaposlitvi pri istem delodajalcu, 
nastopijo posebne pravne posledice, ki se 
razlikujejo od pravnih posledic, ki nastopijo, 
če je delavcu samo odpovedana pogodba o 
zaposlitvi in mu ni ponujena nova .
Te pravne posledice pa so lahko različne 
tudi glede na to, kakšna je ponujena 
nova pogodba o zaposlitvi . Samo kadar 
je ponujena zaposlitev ustrezna in za 
nedoločen čas, izgubi delavec pravico do 
odpravnine, če ponujene zaposlitve ne 
sprejme v predpisanem roku 15-ih dni, sicer 
pa pravico do odpravnine obdrži . 
Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero 
se zahteva (1) enaka vrsta in raven izobrazbe, 
kot se je zahtevala za opravljanje dela, za 
katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo 
pogodbo o zaposlitvi, (2) ki je sklenjena za 
delovni čas, kot je bil dogovorjen v prejšnji 
pogodbi o zaposlitvi, in če (3) kraj opravljanja 
dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe 
smeri z javnim prevoznim sredstvom ali 
z organiziranim prevozom delodajalca od 
kraja bivanja delavca .

V primeru, da je delavcu že v času 
odpovednega roka ali s strani zavoda za 
zaposlovanje ponujena nova pogodba o 
zaposlitvi pri drugem delodajalcu, izgubi 
delavec pravico do odpravnine samo, 
če je ponujena zaposlitev ustrezna in za 
nedoločen čas in če se je drugi delodajalec 
v pogodbi o zaposlitvi zavezal, da bo glede 
minimalnega odpovednega roka in pravice 
do odpravnine upošteval delovno dobo 

delavca pri obeh delodajalcih, delavec pa je 
tako zaposlitev sprejel .

Če torej delavec zavrne ponujeno pogodbo 
o zaposlitvi pri drugem delodajalcu, mu 
vedno pripada odpravnina . Tako ureditev je 
vseboval že ZDR in se v ZDR-1 ni spremenila . 
Izgubi pa lahko delavec v nekaterih primerih 
pravico do uveljavljanja nadomestila za 
brezposelnost na zavodu za zaposlovanje .
ZDR-1 je prav nasprotno uveljavil še dodatno 
varovalko, ki ščiti delavce pred tem, da 
bi bili pri pravici do odpravnine izigrani . 
V kolikor se delavec odloči in sprejme 
ponujeno zaposlitev pri drugem delodajalcu, 
in če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, 
delavcu prejšnji delodajalec solidarno ali 
subsuidiarno odgovarja za preneseno 
pravico do odpravnine in ostale terjatve, 
nastale pri novem delodajalcu . Prejšnji 
delodajalec je solidarno ali subsidiarno 
odgovoren v primeru odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi s strani novega delodajalca brez 
volje ali krivde delavca, če do prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi pride v roku dveh let 
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri novem 
delodajalcu . 

	  

Ob stečajih 
nekaterih cestnih 
podjetij je bilo tudi 
kar nekaj ponudb 
novih pogodb 
o zaposlitvi pri 
drugem delodajalcu . 
Na sliki predsednik 
Sindikata cestnega 
gospodarstva 
Slovenije Tone Turk .

Aljoša Čeč, 
univ . dipl . prav .
Pravni svetovalec
Pravna služba  KSS 
PERGAM
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