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Vseevropske demonstracije, ki so bile 5. aprila 2008 v Ljubljani, so opozorile
na nesprejemljivo dejstvo, da se evropski delavci danes vedno bolj soočajo
z izgubo kupne moči, ker cene še naprej rastejo, plače pa ne morejo več
dohajati njihove rasti. Bogastvo in dobički velikih multinacionalnih družb stalno
naraščajo. Delež plač v bruto družbenem proizvodu pada, medtem ko delež
dobičkov v BDP strmo raste. Zato je po oceni evropske konfederacije sindikatov
nastopil čas, da vsi evropski sindikati skupaj stopimo v akcijo in pošljemo
jasen signal in zahteve predsedstvu Evropske unije, Evropski centralni banki
in še posebej evropskim finančnim in gospodarskim ministrom, da evropski
sindikati ne moremo sprejeti nepravičnosti, ki je posledica sedanjih razmer.
Zahtevamo realno rast plač, povečanje kupne moči, dostojne minimalne
plače, poštene plače v javnem in privatnem sektorju, enako plačilo za moške
in ženske ter zmanjšanje razlik v plačah med menedžerji in delavci!
Vseevropske demonstracije sovpadajo z zaostajanjem rasti plač v Sloveniji
in s hitrim poslabševanjem socialnega položaja zaposlenih. Demonstracije
sovpadajo tudi z dejstvom, da delodajalske organizacije v Sloveniji niso
pripravljene skleniti dogovora oziroma kolektivne pogodbe s slovenskimi
sindikati, ki naj bi zagotovila hitrejšo rast plač v skladu z inflacijo in produktivnostjo.
Zato so se vseevropskih demonstracij udeležile tudi vse sindikalne centrale
v Sloveniji. PERGAM je bil posebej povabljen na sodelovanje s strani UNI
EUROPA, organizacije iz vrst ETUC-a, katere članica je preko grafičnega
sindikata tudi KSS PERGAM.
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PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

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

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

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

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

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

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

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

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

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

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

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

Legenda:
Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni
dopust Ur.l.RS 76/2006, prenehanje veljavnosti – nekatere določbe se uporabljajo še v letu 2008
Kolektivna pogodba celulozne,papirne in papirno-predelovalne dejavnosti Ur.l RS 7/98, 78/00, 37/02,
Cel. pap.
33/04, 101/04, 126/04, 79/05, 91/06, 10/07, 86/07, 16/08
Grafična
Kolektivna pogodba grafične dej. Ur. list RS 51/98, 64/01, 24/04, 103/04, 79/05, 95/06, 10/07, 35/08
Čas. inf.
K. p. čas.inf.,založn. in knjig. dej. Ur.l.RS 43,77/00;24,46,78/01,33,117/04,79/05, 95/06, 10/07, 35/08
Revijalna
K. p. čas.inf.,založn. in knjig. dej. Ur.l.RS 43,77/00,24;46,78/01,33,117/04,79/05, 95/06, 10/07, 35/08
Založn.
K. p. čas.inf.,založn. in knjig. dej. Ur.l.RS 43,77/00;24,46,78/01,33,117/04,79/05, 95/06, 10/07, 35/08
Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti za
Knjigotr.
Knjigotrško dejavnost - Ur.l.RS 24,46,78/01, 33,117/04,79/05, 95/06, 10/07, 35/08
Kol. pog. dej. gost. in turizma Slo. Ur.list RS št. 83/97, 84/01, 35/98, 45/02, 33/03, 87/04, 139/04,
Gost.,turizem
71/05, 100/05, 83/06
Kol. pog. med delavci in družbami drobnega gospodarstva in velja za delodajalce, ki so člani GZSDrobno gosp.
Združenja drobnega gospodarstva, Ur. l. RS št. 6/00, 108/01, 103/04
Delavci zaseb. Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci, Ur. l. RS št. 26/91, 129/04, 81/06-odpoved

KP

Varovanje

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

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

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

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

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

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

ZA GRADBENE DEJAVNOSTI
Najn. osn.
Tarifni Najn. osn.
Najnižja
plača za
razred
pl./uro
izplačana plača
174 ur
I
II
III
IV-1
IV-2
V-1
V-2
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VII-3
VIII
XI

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

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

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

IZHODIŠČNE IN NAJNIŽJE OSNOVNE IN IZPLAČANE PLAČE V EUR ZA
KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO IN GRADBENE DEJAVNOSTI ZA
FEBRUAR IN MAREC 2008
ZA KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO
Izhodiščna Najnižja Izhodiščna Najnižja
Tarifni
plača
osnovna
plača
osnovna
razred
I. sk.
pl. I. sk.
II. sk.
pl. II.sk.
I
II
III
IV
V
VI/0
VI/1
VII/0
VII/1
VIII
IX

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

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

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

ZA GRADBENE DEJAVNOSTI
Najn. osn.
Tarifni Najn. osn.
Najnižja
plača za
razred
pl./uro
izplačana plača
174 ur
I
II
III
IV-1
IV-2
V-1
V-2
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VII-3
VIII
XI

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

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

557
582
623
687
721
759
796
834
900
948
1.040
1.143
1.370
1.648

5
24.4.2008 14:50:41

PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

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

6
Pergam-April-2008.indd 6

Januar - Februar - Marec 2008
24.4.2008 14:50:41

PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

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

Tarifni razred

TRGOVINATEKSTIL
GOST. IN TUR.
Najnižja osnovna Najnižja osnovna Najnižja osnovna
Najnižja osnovna plača
plača
plača
plača
na mesec
na uro
422,82
2,43
376,90
337,73
398,72
466,32
2,68
410,22
368,48
433,57
513,30
2,95
453,51
408,46
478,67
586,38
3,37
500,14
451,51
527,87
640,32
3,68
560,08
506,86
590,40
746,46
4,29
660,00
599,10
693,92
871,74
5,01
791,51
675,97
781,05
997,02
5,73
798,98
920,45

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

6,77

952,72

1.094,70

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

Tarifni razred

TRGOVINATEKSTIL
GOST. IN TUR.
Najnižja osnovna Najnižja osnovna Najnižja osnovna
Najnižja osnovna plača
plača
plača
plača
na mesec
na uro
422,82
2,43
376,90
337,73
398,72
466,32
2,68
410,22
368,48
433,57
513,30
2,95
453,51
408,46
478,67
586,38
3,37
500,14
451,51
527,87
640,32
3,68
560,08
506,86
590,40
746,46
4,29
660,00
599,10
693,92
871,74
5,01
791,51
675,97
781,05
997,02
5,73
798,98
920,45

I. enostavna dela
II. manj zahtevna dela
III. srednje zahtevna dela
IV. zahtevna dela
V. bolj zahtevna dela
VI. zelo zahtevna dela
VII. visoko zahtevna dela
VIII. najbolj zahtevna dela
IX. izjemno pomembna, najbolj
1.177,98
zaht. dela
Legenda:
Kovinska
Trgovina
Tekstil
Gost. in tur.

952,72

1.094,70

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

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

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

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

4,12

528,17

3,04

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

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

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

Tarifni razred
I.
enostavna dela
II.
manj zahtevna dela
III.
srednje zahtevna dela
IV.
zahtevna dela
V.
bolj zahtevna dela
VI.
zelo zahtevna dela
VI./1 zelo zahtevna dela
VII./1 visoko zahtevna dela
VII./2 visoko zahtevna dela
VIII. najbolj zahtevna dela
IX.
izjemno zahtevna dela
VOZNIK
Legenda:
Cestno gosp.
Cestni p. p.
Lesarstvo
Komunala

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

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

4,12

528,17

3,04

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

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

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

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

ZNESEK NAJNIŽJEGA POVEČANJA PLAČ ZA JANUAR, FEBRUAR IN
MAREC 2008 PO KOLEKTIVNIH POGODBAH V SKLADU Z ZAKONOM
O DOGOVORU O POLITIKI PLAČ 2004-2005
Kolektivna pogodba dejavnosti
Cel., papirna in pap.-predelovalna dej.
Grafična dejavnost
Časopisno-informativna dejavnost
Revijalna dejavnost
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
Trgovina
Gradbene dejavnosti
Cestno gospodarstvo
Cestni potniški promet
Gostinstvo in turizem
Kemična in gumarska ind. I. skupina
Kemična in gumarska ind. II. skupina
Lesna
Tekstil
Drobno gospodarstvo
Delavci pri zasebnih delodajalcih
Po Zakonu o izvaj dog. o pol. plač

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

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

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

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

POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM

Pravica do povračila stroškov za prehrano med delom je
opredeljena v kolektivnih pogodbah in v zakonu o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov (Ur.l. 87/97). Po večini kolektivnih pogodb
dejavnosti in po zakonu se znesek povračila za prehrano
med delom usklajuje dvakrat letno - januarja in julija - v
skladu z gibanjem cen prehrambenih izdelkov, katerih
količnik rasti cen za obdobje julij –december 2007 je 1,075
(Ur.l. 5/08).
********************************************
Znesek povračila stroškov prehrane med delom, ki je
določen v Vladni uredbi (Ur. l. RS št. 140/2006), je 5,54
EUR za vsak dan, ko je delojemalec prisoten na delu
štiri ali več ur in 0,69 EUR za vsako uro nad 8
ur prisotnosti na delu, če je delojemalec prisoten na
delu več kot 8 ur.
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Do višine zneska za prehrano med delom, ki ga določa
Vladna uredba, se ne plačujejo prispevki za socialno varnost,
niti ni obdavčen z dohodnino, za pravne osebe pa so vsa
izplačila za prehrano med delom priznana kot odhodki.
V podjetjih privatnega sektorja lahko izplačujejo tudi
višje zneske za prehrano med delom, kot so določeni s
kolektivnimi pogodbami. V primeru, da bi bila povračila za
prehrano višja od zneska, ki je določen z Vladno uredbo, je
za razliko nad tem zneskom treba po Zakonu o dohodnini
in Spremembi zakona o prispevkih za socialno varnost
za prejemnika odvesti prispevke za socialno varnost in
obračunati dohodnino, za podjetja pa se celotni – tudi višji
znesek prizna kot odhodek.
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POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM V EUR PO
KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA JANUAR, FEBRUAR IN MAREC 2008
Kolektivna pogodba
KP
Cel. pap.
Grafična
Časinf.,rev.,založn.,knj.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Lesna
Gradb.
Cestno g.
Komunala
Cest. p. p.
Gost., turizem
Tekstil
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Negospodarstvo
Javni sektor

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

JANUAR
3,13
3,55
3,55
135,20
5,54
3,57
3,55
3,55
največ 5,54
najmanj 3,39
najmanj 4,59
4,17
3,10
največ 5,54
najmanj 3,07
3,55
3,55
135,20
135,20
3,55

FEBRUAR
3,13
3,55
3,55
137,97
5,54
3,57
3,55
3,55
največ 5,54
najmanj 3,39
najmanj 4,59
4,17
3,10
največ 5,54
najmanj 3,07
3,55
3,55
137,97
137,97
3,55

MAREC
3,13
3,55
3,55
138,71
5,54
3,57
3,55
3,55
največ 5,54
najmanj 3,39
najmanj 4,59
4,17
3,10
največ 5,54
najmanj 3,07
3,55
3,55
138,71
138,71
3,55

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

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

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

SOLIDARNOSTNA POMOČ
ob smrti
10 let
20 let
30 let
delavca
druž. člana
400,76
601,14
801,52
2.704,06
4.056,09
946,42
540,81
811,22
1.081,62
4.056,09
4.056,09
946,42
540,81
811,22
1.081,62
4.056,09
4.056,09
946,42
540,81
811,22
1.081,62
4.056,09
4.056,09
946,42
540,81
811,22
1.081,62
4.056,09
4.056,09
946,42
540,81
811,22
1.081,62
4.056,09
4.056,09
946,42
422,82
634,23
845,64
4.056,09
1622,44-2298,45 1081,62-1352,03
459,02
688,53
918,04
2.704,06
3.443,00
3.443,00
348,43
522,65
696,86
4.056,09
1.352,03
811,22
382,54
573,81
665,08
4.056,09
1.352,03
811,22
376,00
564,00
752,00
2.704,06
811,22
405,61
398,72
598,08
797,44
4.056,09
1.352,03
811,22
382,46
764,92
1.147,38
2.704,06
811,22
540,81
540,81
811,22
1.081,62
2.704,06
1.081,62
676,02
359,38
539,07
718,76
2.704,06
755,00
378,00
337,73
506,60
675,46
2.704,06
811,22
405,61
350,00
525,00
700,00
2.704,06
811,22
405,61
540,81
811,22
1.081,62
2.704,06
1.352,03
405,61
540,81
811,22
1.081,62
4.056,09
1.352,03
1.352,032
1 pl. TR
1,5 pl. TR
2 pl. TR
2.704,06
811,22
405,61
283,48
425,22
566,96
4.474,95
566,96
566,96
460,00
689,00
919,00
3.443,00
3.443,00
3.443,00
solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki
prizadene delavca - do višine 1.252,00
za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.529,84
za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.057,05
za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00
JUBILEJNA NAGRADA ZA
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DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z DELOM ZA FEBRUAR 2008 v EUR
KOLEKTIVNA
POGODBA
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Gradb.
Gost., turizem
Cest. g.
Komunala
Cest. p. p.
Tekstil
Lesna
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Javni sektor
Vladna uredba
Vladna uredba:
Cestno g.:
Kovinska ind.:
Vladna uredba

SOLIDARNOSTNA POMOČ
ob smrti
10 let
20 let
30 let
delavca
druž. člana
400,76
601,14
801,52
2.759,34
4.139,01
965,77
551,87
827,80
1.103,74
4.139,01
4.139,01
965,77
551,87
827,80
1.103,74
4.139,01
4.139,01
965,77
551,87
827,80
1.103,74
4.139,01
4.139,01
965,77
551,87
827,80
1.103,74
4.139,01
4.139,01
965,77
551,87
827,80
1.103,74
4.139,01
4.139,01
965,77
422,82
634,23
845,64
4.139,01
1655,60-2345,44 1103,74-1379,67
459,02
688,53
918,04
2.759,34
3.443,00
3.443,00
348,43
522,65
696,86
4.139,01
1.379,67
827,80
382,54
573,81
665,08
4.139,01
1.379,67
827,80
388,00
582,00
776,00
2.759,34
827,80
413,90
398,72
598,08
797,44
4.139,01
1.379,67
827,80
382,46
764,92
1.147,38
2.759,34
827,80
551,87
551,87
827,80
1.103,74
2.759,34
1.103,74
689,84
359,38
539,07
718,76
2.759,34
755,00
378,00
337,73
506,60
675,46
2.759,34
827,80
413,90
350,00
525,00
700,00
2.759,34
827,80
413,90
551,87
827,80
1.103,74
2.759,34
1.379,67
413,90
551,87
827,80
1.103,74
4.139,01
1.379,67
1.379,67
1 pl. TR
1,5 pl. TR
2 pl. TR
2.759,34
827,80
413,90
283,48
425,22
566,96
4.028,40
566,96
566,96
460,00
689,00
919,00
3.443,00
3.443,00
3.443,00
solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki
prizadene delavca - do višine 1.252,00
za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.529,84
za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.057,05
za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00
JUBILEJNA NAGRADA ZA

ODPRAVN.

OB UPOKOJ.

Predsednik sevalcev Robert
Kokovnik in predsednik
SINCE 07 Matic Munc sta
na evropskih demonstracijah
uspešno kombinirala modro
z rdečim
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DRUGA IZPLAČILA V ZVEZI Z DELOM ZA MAREC 2008 v EUR
KOLEKTIVNA
POGODBA
Cel. pap.
Grafična
Čas. inf.
Revijalna
Založn.
Knjigotr.
Kovinska
Trgovina
Kem. I. sk.
Kem. II. sk.
Gradb.
Gost., turizem
Cest. g.
Komunala
Cest. p. p.
Tekstil
Lesna
Drobno gosp.
Delavci zaseb.
Varovanje
Javni sektor
Vladna uredba
Vladna uredba:
Cestno g.:
Kovinska ind.:
Vladna uredba

SOLIDARNOSTNA POMOČ
ob smrti
10 let
20 let
30 let
delavca
druž. člana
400,76
601,14
801,52
2.774,12
4.161,18
970,94
554,82
832,24
1.109,65
4.161,18
4.161,18
970,94
554,82
832,24
1.109,65
4.161,18
4.161,18
970,94
554,82
832,24
1.109,65
4.161,18
4.161,18
970,94
554,82
832,24
1.109,65
4.161,18
4.161,18
970,94
554,82
832,24
1.109,65
4.161,18
4.161,18
970,94
422,82
634,23
845,64
4.161,18
1664,47-2358,00 1109,65-1387,06
459,02
688,53
918,04
2.774,12
3.443,00
3.443,00
348,43
522,65
696,86
4.161,18
1.387,06
832,24
382,54
573,81
665,08
4.161,18
1.387,06
832,24
388,00
582,00
776,00
2.774,12
832,24
416,12
398,72
598,08
797,44
4.161,18
1.387,06
832,24
382,46
764,92
1.147,38
2.774,12
832,24
554,82
554,82
832,24
1.109,65
2.774,12
1.109,65
693,53
359,38
539,07
718,76
2.774,12
755,00
378,00
337,73
506,60
675,46
2.774,12
832,24
416,12
382,33
573,50
764,66
2.774,12
832,24
416,12
554,82
832,24
1.109,65
2.774,12
1.387,06
416,12
554,82
832,24
1.109,65
4.161,18
1.387,06
1.387,067
1 pl. TR
1,5 pl. TR
2 pl. TR
2.774,12
832,24
416,12
283,48
425,22
566,96
3.978,57
566,96
566,96
460,00
689,00
919,00
3.443,00
3.443,00
3.443,00
solidarnostna pomoč za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki
prizadene delavca - do višine 1.252,00
za 40 let skupne delovne dobe pripada jubilejna nagrada v višini 1.529,84
za 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu je jubilejna nagrada 1.057,05
za 40 let delovne dobe je jubilejna nagrada 919,00
JUBILEJNA NAGRADA ZA

ODPRAVN.

OB UPOKOJ.

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

Slika 9

Močno žensko Pergamovo
zastopstvo na vseevropskih
demonstracijah v Ljubljani
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PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Delavcem pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v skladu z določili kolektivnih pogodb.
Kolektivna pogodba

Višina povračila

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

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

Vladna uredba

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

DNEVNICE za službena potovanja v domovini
− Cela dnevnica – nad 12 ur do vklj. 24 ur odsotnosti

dnevnico kot povračilo stroškov prehrane
povračilo stroškov prevoza
povračilo stroškov za prenočevanje
povračilo drugih stroškov
(Ur.l. 76/06) (Ur.l. 142/04,7,60/05) (Ur. l. 62/07,19/08)
Po kolektivni
Po zakonu za
Po vladni uredbi
pogodbi za zasebni
negospodarstvo
EUR
sektor EUR
EUR
15,02
15,02
20,28 *20,97

− Polovična dnevnica – nad 8 do 12 ur odsotnosti

7,51

7,51

10,13

*10,47

− Znižana dnevnica – od 6 do 8 ur odsotnosti

5,26

5,26

7,06

*7,30

Od 26. februarja 2008 dalje so dnevnice za službena potovanja v državi za negospodarstvo višje, vrednosti so navedene z
* v drugem stolpcu tabele
Vladna uredba določa, da, če je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in se delojemalec
vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov
prehrane med delom do višine 5,54 EUR za vsak dan, ko je delavec na delu prisoten štiri ali več ur.
Dnevnica in povračilo stroška za prehrano se med seboj izključujeta.
Stroški prenočevanja se ne vštevajo v davčno osnovo, če so dokumentirani s potnim nalogom in računi. Če stroški
prenočevanja vključujejo tudi zajtrk, se znesek dnevnice zmanjša v skladu z Vladno uredbo.
Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju v primeru, ko delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se ne
všteva v davčno osnovo do višine 0,29 EUR za prevoženi kilometer, po kolektivnih pogodbah pa je povračilo teh stroškov
določeno po stari uredbi v višini 30% cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov.
Povračila stroškov za službena potovanja v tujino se obračunavajo v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino (Ur.l.RS št. 38, 93/94, 24/96, 96/00, 35, 86/02, 66, 73/04, 16/07).
Tako, kot pri vseh stroških v zvezi z delom, so tudi povračila stroškov za službena potovanja do višine, določene po Vladni
uredbi, neobdavčena in zanje se ne plačujejo prispevki za socialno varnost.
V negospodarstvu se dnevnice za službena potovanja v domovini obračunavajo po Zakonu o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov –ZPSDP (Ur. list RS št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06-ugot. sklep) in po
določilih Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji – KPnd (Ur. list RS št. 18/91, 53/92,
34/93, 18/94-ZRPJZ, 27/94-aneks, 59/94-aneks, 80/94-aneks, 64/95-aneks, 37/97-aneks, 87/97-ZPSDP in ZURD98, 3/98,
9/98-ZDMPNU-A in ZPSDP-A, 39/99-ZMPURP in aneks, 40/99-popr., 67/00-razlaga, 81/00-razlaga, 23/01-razlaga,
43/01-razlaga, 99/01 aneks, 19/02-razlaga, 8/03, 73/03-aneks, 77/04-sklep, 81/04-ugot. sklep, 61/05, 115/05 in 43/06
ZKoIP, v zvezi z 31. čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPJS-Ur.l. RS št. 57/07); ker so zneski višji od tistih, ki
jih določa Vladna uredba, se za razliko plačajo prispevki in davek.
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DRUGI STROŠKI IZ DELA ZA JANUAR, FEBRUAR IN MAREC 2008
NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE Za regres je po Zakonu o dohodnini treba plačati
se upravičencu ne všteva v davčno osnovo do višine
334 EUR, če opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo
družino, ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih
obveznosti prebiva ločeno od svoje družine. Družina je
po določilih Vladne uredbe življenjska skupnost staršev in
otrok, določena s predpisi o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, pri čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le do
otrokovega osemnajstega leta starosti oziroma največ do
dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti, če se otrok
redno šola. Ne glede na prejšnji stavek je družina po
tej določbi tudi življenjska skupnost zakoncev oziroma
zunajzakonskih partnerjev.

davek, prispevki za socialno varnost pa se od regresa
ne plačujejo do višine 70% povprečne plače RS, kot to
določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Nadomestilo za ločeno življenje znaša za negospodarstvo
(Ur.l.RS 62/07,19/08):
- za povračilo stroškov prehrane 162,86 EUR, od 26. 4.
2008 dalje 168,40 EUR
- in za povračilo stroškov stanovanja 133,25 EUR, od
26. 4. 2008 dalje 237,78 EUR

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

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

REGRES ZA LETNI DOPUST
Regres za leto 2007 v zasebnem sektorju je določen v
Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač, povračilu
stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Ur.l. št.
76/06); regres znaša najmanj 617,59 EUR, zgornja meja
regresa ni določena. Za podjetja z izgubo v preteklem letu
znaša regres najmanj 542,48 EUR. Regres se izplačuje v
denarni obliki do konca junija tekočega leta; izjemoma
se lahko regres v nelikvidnih podjetjih izplača najkasneje
do 1. novembra tekočega leta, če je tako opredeljeno v
kolektivni pogodbi dejavnosti.
Za leto 2008 regres še ni dogovorjen.

Januar - Februar - Marec 2008
Pergam-April-2008.indd 19

Regres za letni dopust v javnem sektorju za javne
uslužbence, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju (Ur.l.RS št. 95/07, 17/08), znaša za leto 2008
672,00 EUR ( Ur. list RS št. 38/2008 ) in se izplača pri
plači za mesec april 2008.
Po Kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo znaša
regres najmanj 668 EUR.

Regres v dejavnosti trgovine znaša za leto 2007 najmanj
625,94 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v
denarju najmanj 333,83 EUR. V primeru izplačila dela
regresa v nedenarni obliki je delodajalec ta del regresa
dolžan zagotoviti v obliki, ki jo delavec potrebuje za
zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb in mora
biti po vrednosti enakovredna denarni obliki.
V primeru, da ima delodajalec v preteklem letu izgubo
in izvaja sanacijski program in bi izplačilo regresa v
dogovorjeni višini ogrozilo obstoj delodajalca in izgubo
zaposlitve delavcev, se sindikat in delodajalec lahko
dogovorita o drugačni višini regresa in skleneta o tem
dogovor v pisni obliki.
Najnižji polni regres v kovinski industriji znaša 622
EUR in velja do določitve zneska regresa za letni dopust
za leto 2008.
Regres za letni dopust v tekstilni dejavnosti znaša za
leto 2007 najmanj 617,59 EUR, v podjetjih z izgubo v
preteklem poslovnem letu pa najmanj 542,48 EUR.
V kemični in gumarski industriji znaša regres za letni
dopust najmanj 617,59 EUR.
V kolektivnih pog. grafične, časopisno-inform., revijalne,
založniške, knjigotr. dejavnosti je višina regresa določena
na 70% zadnjega znanega podatka povprečne plače RS,
torej znaša v teh dejavnostih najnižji regres za januar
2008 1.044,16 EUR ,za februar 2008 939,96 EUR in
za marec 2008 928,33 EUR.
V kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti je določeno, da se regres vsako
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leto poveča za rast življenjskih stroškov, to je po statističnih
podatkih za 2,5% in znaša za leto 2008 657,9936 EUR.
Regres za letni dopust v k komunalnih dejavnostih za
leto 2008 znaša 750 EUR.
V Kolektivni pogodbi lesarstva je regres določen najmanj
v višini minimalne plače, v podjetjih pa se lahko dogovori
za višje zneske.
Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet znaša
regres 650,00 EUR, v podjetjih z izgubo v preteklem
poslovnem letu pa 540,00 EUR.
Osnove za določanje prejemkov iz delovnega razmerja
so določene z zakoni, v KP in kolektivnih pogodbah
dejavnosti.
Na podlagi Zakona o začasni določitvi osnove za določanje
plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Ur. list RS
19/97) so se osnove za določanje plač in drugih prejemkov
uskladile za mesec januar 2008; tako znaša neto osnova
za izplačilo teh prejemkov 566,96 EUR, bruto osnova za
te pa znaša 806,14 EUR. (Ur. list RS 23/08).
Povprečna mesečna bruto plača v RS za november 2007
znaša 1.491,65 EUR (Ur. l. RS št.22/08), za december
2007 znaša 1.342,80 EUR (Ur.l. RS št. 19/08), za januar
2008 pa znaša 1.326,19 EUR (Ur.l. RS št. 33/08).
Povprečna mesečna bruto plača v RS za obdobje septembernovember 2007 znaša 1.352,03 EUR (Ur.l. RS št. 6/08), za
obdobje oktober-december 2007 znaša 1.379,67 EUR (Ur.
l.RS št. 19/08), za obdobje november 2007-januar 2008 pa
znaša 1.387,06 EUR (Ur. l. RS št. 33/08).

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

pergam
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FEBRUARJA SO SE POVEČALE PLAČE GRAFIKOM, ZALOŽNIKOM,
ČASOPISARJEM IN KNJIGOTRŠCEM
Že na sklenjenih pogajanjih za lanskoletna avgustovska povečanja plač je bilo v grafični dejavnosti, založniški
dejavnosti, revijalni dejavnosti, časopisno-informativni dejavnosti in knjigotrški dejavnosti dogovorjeno in v
aneksih k tarifnim prilogam kolektivnih pogodb dejavnosti tudi zapisano in objavljeno, da se bodo osnovne plače
v teh dejavnostih februarja 2008 dodatno povečale, če bo inflacija decembra 2007 v primerjavi z decembrom
2006 presegla 2,85 % in sicer bo povečanje za razliko med 2,85 % in doseženo rastjo inflacije. Dejanska razlika
je bila 2,75 % in za toliko so se plače v navedenih dejavnostih s februarjem tudi povečale.
Povečanja osnovnih plač, ki je bilo že dogovorjeno in uradno objavljeno v lanskem letu, niti ne bi bilo potrebno
ponovno objavljati v Uradnem listu, pa vendar smo se za objavo odločili oboji partnerji zato, da smo objavili
nove vrednosti izhodiščnih plač, ki jih v nekaterih družbah uporabljajo za izračun plač. Anekse objavljamo tudi
v našem OBVEŠČEVALCU.

A N E K S št. 5
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
(Uradni list RS št. 103/2004, 79/2005, 95/2006, 10/2007, 93/2007)
1. člen
V Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge dodajo novi dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek,
ki se glasijo:
»(12) Na podlagi prvega odstavka 2.a točke se izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v desetem
odstavku 1. točke, meseca februarja 2008 povečajo za 2,75 %.
(13) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Tarifni razred

RR

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

1,00
1,10
1,22
1,37
1,56
1,79
2,03
2,81

Izhodiščne plače v EUR
za polni delovni čas
401,45
441,60
489,77
549,99
626,26
718,60
814,94
1.128,07

3,39

1.360,92

in veljajo od meseca februarja 2008 dalje.
(14) Osnovne plače delavcev iz enajstega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem
tarifnem razredu, določenih v trinajstem odstavku te točke, se na podlagi prvega odstavka 2.a točke te tarifne priloge z
mesecem februarjem 2008 povečajo za 2,75 % in se izplačujejo od meseca februarja 2008 dalje.«
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2. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.

3. člen
Ta Aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2008 .

Ljubljana, 26. februar 2008

Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva,
grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Mitja Zupančič

Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus

Sindikat grafične dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Metod Jerman

A N E K S št. 6
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti
(Uradni list RS št. 117/2004, 79/2005, 95/2006, 10/2007, 93/2007)
1. člen
V Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge dodata
nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
» (8) Na podlagi prvega odstavka 2.a točke se izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v sedmem
odstavku 1. točke, meseca februarja 2008 povečajo za 2,75 %.
(9) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje :
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Tarifni razred

RR

Časopisnoinformativna in
revijalna dejavnost

Založniška
dejavnost

Knjigotrška
dejavnost

I

enostavna dela

1,00

421,87

407,37

378,36

II

manj zahtevna dela

1,15

485,15

468,48

435,11

III

srednje zahtevna dela

1,30

548,43

529,58

491,87

IV

zahtevna dela

1,45

611,71

590,69

548,62

V

bolj zahtevna dela

1,70

717,18

692,53

643,21

VI

zelo zahtevna dela

2,20

928,11

896,21

832,39

VII

visoko zahtevna dela

2,60

1.096,86

1.059,16

983,74

VIII

najbolj zahtevna dela

3,30

1.392,17

1.344,32

1.248,59

IX

izjemno zahtevna dela

3,80

1.603,11

1.548,01

1.437,77

in veljajo od meseca februarja 2008 daleje.«
2. člen
V 2. točki Tarifne priloge se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
» (5) Osnovne plače delavcev iz četrtega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem
tarifnem razredu, določenih v devetem odstavku 1. točke, se na podlagi prvega odstavka 2.a točke te tarifne priloge z
mesecem februarjem 2008 povečajo za 2,75 % in se izplačujejo od meseca februarja 2008 dalje.«
3. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta Aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2008.
Ljubljana, 26. februar 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva,
grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Mitja Zupančič

Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus

Sindikat časopisno-informativne,
založniške in knjigotrške dejavnosti
Slovenije
Predsednica
Spomenka Gerželj
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POBUDA ZA PRIČETEK NOVIH POGAJANJ ZA DVIG PLAČ
V DEJAVNOSTIH
17. aprila 2008 so se na skupni seji sindikatov papirne, grafične, časopisno-informativne, založniške in knjigotrške
dejavnosti sestali člani vseh treh predsedstev in obravnavali opredelitev stališč do predlogov delodajalcev in
sindikatov za Kolektivno pogodbo o usklajevanju plač, povračilih stroškov v zvezi z delom in regresu za letni
dopust za leti 2008-2009. Predstavniki Sindikata cestnega gospodarstva Slovenije so to problematiko uvrstili
na dnevni red svoje skupščine že 31. marca 2008.
Pogajanja za navedeno kolektivno pogodbo na državnem nivoju so se »ponovno« začela 21. aprila 2008.
Na seji sindikatov dejavnosti so bila izoblikovana tudi izhodišča za pričetek pogajanj o plačah za leti 2008
oziroma 2009 v posamezni dejavnosti in pobude za začetek pogajanj so bile delodajalski strani posredovane.
Predsedstva so kot izhodišče za pogajanja opredelila:
povečanje oziroma dvig izhodiščnih in osnovnih
plač ter najnižjih osnovnih plač zaposlenih;
enkratni dvig izhodiščnih in osnovnih ter najnižjih
osnovnih plač v letu 2008 (najkasneje avgusta
2008), ki bo zagotovil bistveno izboljšanje
materialnega in socialnega položaja zaposlenih
ter povečanje njihove kupne moči. Zato mora biti
dvig izhodiščnih in osnovnih ter najnižjih osnovnih
plač večji od predvidenega povprečnega letnega
indeksa inflacije v letu 2008;
dvig izhodiščnih in osnovnih plač ter najnižjih
osnovnih plač tudi na podlagi dosežene
produktivnosti v dejavnosti največ do višine 20 %
dosežene produktivnosti v dejavnosti;
v dejavnosti cestnega gospodarstva tudi dvig
osnove za nadure in dvig dodatka za delo preko
polnega delovnega časa;
vgraditev mehanizma v primeru slabih poslovnih
rezultatov v posameznih gospodarskih družbah.
Predsedstva predlagajo, da se pri pogajanjih o
dvigu izhodiščnih in osnovnih plač v letu 2008
upošteva:
izrazito poslabšanje materialnega položaja
zaposlenih na kolektivni pogodbi v dejavnosti,
kar velja tako za zaposlene z najnižjimi plačami,
kot tudi za srednje in visoko izobražene kadre;
izrazito visoka inflacija v lanskem letu, ki se še
povečuje oziroma ohranja trend visoke rasti tudi
v letošnjem letu. To je še posebej značilno za
cene hrane (v začetku letošnjega leta so sicer
bolj umirjene, vendar ob ohranitvi visoke ravni
cen iz lanskega leta), oblačila in obutev, kjer
cene v začetku letošnjega leta dosegajo največjo
rast, ter za cene storitev, kar vse direktno vpliva
na znižanje kupne moči zaposlenih in slabšanje
njihovega materialnega položaja;
predvideni povprečni indeks inflacije v obdobju
januar-december 2008, ki je po konzervativnih
predvidevanjih oziroma ocenah Banke Slovenije
5,6 % in bistveno večji od predvidene inflacije v
Evropski uniji;
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sprotno razvrednotenje plač zaposlenih
zaradi visoke inflacije, nivo povprečnih plač
v dejavnosti glede na nivo povprečnih plač v
Sloveniji in dodaten dvig minimalne plače, ki
vodi v čedalje večjo uravnilovko;
dosežene rezultate poslovanja v dejavnosti
oziroma realno rast dodane vrednosti in
produktivnosti na zaposlenega v dejavnosti ter
upravičene zahteve zaposlenih, da se v rast
plač na ravni dejavnosti vgradi tudi del rasti
produktivnosti (največ do 20 %), kar je tudi
načelni dogovor na ravni države.
Konkretne predloge za posamezne dejavnosti bo
pergamova pogajalska skupina predstavila na prvem
srečanju pogajalskih skupin.
Delodajalcem je bilo predlagano, naj bi se pogajanja
pričela čim preje in pogajalske skupine se bodo zopet
podale na trdo in trnovo pogajalsko pot.

Udeleženci letne skupščine
SCGS v Radovljici
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BOGATEJŠI SMO ZA SINDIKAT NVO
20. marca 2008 je bila v sejni sobi KSS PERGAM
ustanovna
skupščina
novega
SINDIKATA
ZAPOSLENIH V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH s
kratico NVO, ki je povezan v KSS PERGAM.
Ustanovne skupščine se je udeležilo lepo število
predstavnikov različnih nevladnih organizacij:
društva DNSOS, Zavoda Salesianum OE Skala,
Centra Jaspis, Zavoda CNVOS, Zavoda ARS Ramovš,
Zavoda za e participacijo, Društva Altra, društva CPM,
društva CNM, PIC-a, Slovenske zveze za tobačno
kontrolo, RK, predsednik SINCE 07 in predstavniki
vodstva KSS PERGAM.
Po pozdravnih govorih predsednika konfederacije
PERGAM Dušana Rebolja in predsednika sindikata
SINCE07 – Sindikata Centrov za socialno delo Matica
Munca je ustanovna skupščina sindikata soglasno
sprejela naslednje sklepe:
1. Sprejme se predloženi statut SINDIKATA
NVO Sindikata zaposlenih v nevladnih
organizacijah. Z 20.03. 2008 prične tudi
javna razprava o spremembah in dopolnitvah
statuta, ki traja do 30.04. 2008. Vse pripombe
in dopolnitve se v pisni obliki lahko pošlje na e
naslov sindikatnvo@yahoo.com.
2. Za predsednico SINDIKATA NVO je bila
izvoljena Tina Divjak iz PIC-a.
3. Izvršni odbor Sindikata NVO šteje 7 članov,
izvoljeni so: Tina Divjak (predsednica), Lidija
Mesarič, Matej Verbajs, Ivan Cencelj, Anita
Caruso, Mihaela Lovše, Sašo Pjevac.
4. S sprejetjem statuta in izvoljenim organom je
sindikat tudi konstituiran.
5. SINDIKAT NVO Sindikat zaposlenih v
nevladnih organizacijah podpiše konfederalno
pogodbo s Konfederacijo sindikatov Slovenije
PERGAM.
6. V roku dveh mesecev se skliče 1. redna
skupščina sindikata NVO, na kateri bodo
sprejete dopolnitve statuta in izvoljeni ustrezni
organi.

Prizadeval si bo za izboljšanje delovno-pravnega
položaja delavcev v posameznih organizacijah, saj
se sedaj recimo plače zaposlenim izplačujejo ob
nejasnih merilih, ne ve se, katere kolektivne pogodbe
naj bi zanje veljale, nejasni so standardi in normativi
dela, ponekod slab odnos nadrejenih do zaposlenih,
pojavlja se tudi nasilje uporabnikov nad zaposlenimi,
nejasna je struktura vodenja, pojavlja se kolizija
interesov članov društva in zaposlenih v društvu,
nejasne so strukture vodenja in odgovornosti vodij in
še in še. Sindikat si je s programom dela zadal za cilj
postopno urejanje razmer in bo za minimalna izhodišča
vrednotenja dela zaposlenih v nevladnih organizacijah
skušal doseči primerljivost z delovnimi mesti v javnem
sektorju ter za uvrstitev v plačne razrede upoštevanje
napredovanja in nazivov v skladu z Zakonom o plačah
v javnem sektorju.
Novemu pergamovemu sindikatu NVO želimo
uspešno delo, veliko doseženih ciljev in tudi v
nadaljnjem prizadevanju za izboljšanje položaja
zaposlenih v nevladnih organizacijah obilo
smelosti, ki jim je ne manjka, zato uspeh ne
more izostati. Ob tem pa – prisrčno dobrodošli v
Pergamovi družini !

Slika 12
Slika 13

Predsednica Sindikata NVO
Tina Divjak, levo Peter Virant,
desno Dušan Rebolj

Sklenili so tudi, da pristopijo k ureditvi celostne podobe
spletne strani sindikata in k sodelovanju povabili vse,
ki so pripravljeni prispevati svoje ideje.
Za izvedbo vseh potrebnih začetnih opravil za
vzpostavitev normalnega delovanja sindikata, bo
vodstvu NVO strokovno svetoval in izvedel potrebne
postopke predstavnik Pergama Peter Virant.
Sindikat NVO bo imel ogromno dela, saj je prav področje
dela v nevladnih organizacijah najmanj urejeno, kljub
temu, da je njihovo delo družbeno izjemno pomembno.
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POMEMBEN ZAKON O DUŠEVNEM ZDRAVJU
MORA OBRAVNAVATI ESS
Na pobudo Sindikata zaposlenih v nevladnih
organizacijah je KSS PERGAM zahtevala, da se čim
preje na eno od prihodnjih sej ESS uvrsti predlog
Zakona o duševnem zdravju. Gre za nov pomemben
zakon, ki bo urejal varstvo pravic oseb s težavami v
duševnem zdravju, vzpostavil pravni okvir za celostno
in dolgoročno zasnovano varstvo duševnega zdravja,
opredelil mrežo izvajalcev programov in storitev za
duševno zdravje in omogočil sprejem nacionalnega
programa duševnega zdravja. Zakon naj bi državljanom
R Slovenije omogočil enakopravno dostopnost do
psihiatrične oskrbe.
Zakon je izredno pomemben tudi za bodoče delovanje
nevladnih organizacij, saj naj bi uredil temelj njihovega
delovanja. Pri tem je pomembno poudariti, da so
v Sloveniji na področju duševnega zdravja veliko
prispevale prav nevladne organizacije, ki so že
v devetdesetih letih začele z izvajanjem različnih
programov, katerih temelj je bilo okrevanje oseb s
težavami v duševnem zdravju in njihovo vključevanje
v vsakdanje življenje.
Glede na to, da so zaposleni nevladnih organizacij
v okviru KSS PERGAM organizirali svoj sindikat, ki
vključuje praktično vse nevladne organizacije, je KSS
PERGAM še posebej zainteresirana, da se predlog
tega zakona vključi v obravnavo na ESS. S tem bi
se tudi ESS vključil v javno razpravo o tem novem
zakonu.
KSS PERGAM predlaga, da se na seji ESS, ko bo
obravnavan ta zakon, zagotovi udeležba predstavnikov
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
Ministrstva za zdravje, KSS PERGAM pa bo zagotovila,
da tvorni prispevek na seji podajo predstavniki
nevladnih organizacij, ki so pomemben dejavnik na
tem področju. Predlogi sprememb predloga Zakona
o duševnem zdravju so bili Ekonomsko socialnemu
svetu posredovani skupaj z zahtevo o uvrstitvi
obravnave tega zakona na sejo ESS.
Sindikat NVO je pripravil predloge sprememb k
predlogu Zakona o duševnem zdravju, s katerimi
želi zagotoviti boljši položaj nevladnih organizacij, ki
delujejo na tem področju in zagotoviti pošteno plačilo
za njihove predstavnike.
Med drugim predlaga, naj ministrstvo zagotavlja
sredstva za delovanje izvajalcev obravnave v
skupnosti in za programe nevladnih organizacij s
področja duševnega zdravja iz 3. člena zakona v višini,
ki so potrebna za izpolnjevanje potrebnih kadrovskih,
tehničnih in prostorskih pogojev izvajalcev in ki so
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potrebna za plačilo delavcev skladno s kolektivno
pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.
Svoj predlog utemeljuje z dejstvom, da je potrebno
poleg same določitve nalog in izvajalcev urediti vsaj v
osnovi tudi financiranje izvajalcev le-teh. Predvsem je
ta potreba največja za delovanje nevladnih organizacij,
saj v Sloveniji njihovo financiranje in podpora države
ni enotno in sistemsko urejeno. Prevečkrat se žal
dogaja, da se od nevladnih organizacij predvideva
prostovoljno delovanje ali delovanje brez poštenega
plačila za delo, ki je povsem primerljivo s plačanim
delom v javnem sektorju.
S predlagano spremembo želi sindikat NVO nevladnim
organizacijam zagotoviti pošteno plačilo za njihovo
delo in plačilo, ki jim bo omogočalo normalno delo in
zaposlitev motiviranega kadra, ki bo lahko v največji
meri deloval v korist pacientov.
Predlagana sprememba tako določa, da ministrstvo
poskrbi tudi za financiranje izvajalcev obravnave v
skupnosti in za programe nevladnih organizacij in
sicer tako, da zagotavlja:
1.) sredstva,
potrebna
na
izpolnjevanje
kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev,
ki bodo določeni s podzakonskim aktom in
2.) sredstva, potrebna za kritje stroškov dela,
pri čemer se zagotavljajo takšna sredstva,
ki omogočajo delavcem plačila skladno s
kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva.
Nadalje sindikat predlaga, naj imajo koordinator storitev
in člani delovne skupine iz tretjega odstavka 89.
člena novega zakona pravico do plačila za svoje
delo in do povrnitve stroškov, ki so jih je imel v zvezi z
opravljanjem svojih nalog.
Plačilo in povračilo materialnih stroškov naj
se povrne skladno s kolektivno pogodbo za
zdravstveno dejavnost in socialno varstvo.

V obrazložitvi tega predloga sprememb sindikat
meni,da bi morali biti koordinator in člani delovne
skupine glede na zahtevnost svojega dela pravično
plačani, skladno s kolektivno pogodbo za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva, tako, da jim pripada
najmanj dnevnica, dodatek na terensko delo, če pride
do tega in povrnitev nastalih materialnih stroškov.
Predlagana ureditev v zakonu po mnenju sindikata ne
bo zagotavljala kakovostnega dela delovnih skupin in
ustrezne motivacije ter udeležbe strokovnjakov, kar bo
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vse na škodo pacientov. Ker gre za izredno ranljivo
skupino, bi jo bilo potrebno zaščititi tudi tako, da jo
obravnavajo dobro plačani in motivirani strokovnjaki.
Glede na navedeno se predlaga, da se koordinatorju

in članom delovne skupine zagotovi iz sredstev
ministrstva pošteno plačilo za njihovo delo, saj se
lahko le tako zagotovi, da bo delo opravljeno kvalitetno
in bodo s tem pravice pacientov ustrezno zaščitene.

NOV SINDIKAT V TČR
V gospodarski družbi TČR d.d. so bile v marcu 2008 izvedene volitve v delavska predstavniška telesa – v
Izvršni odbor Sindikata PERGAM in v svet delavcev.
V 4. mandat Izvršnega odbora Sindikata PERGAM DELO TČR d.d., ki je povezan v Konferenco sindikatov
PERGAM DELO, so bili izvoljeni: JANJA MALIČ, ANTON ČANČAR, EGON KIRN, MUNIB SMAJIČ in VLADO
KOVAČIČ.
Na ustanovni seji Izvršnega odbora sindikata so sindikalni zaupniki v skladu s pravili izmed izvoljenih članov
Izvršnega odbora Sindikata TČR izvolili za predsednika sindikata VLADOTA KOVAČIČA in MUNIBA SMAJIČA
za njegovega namestnika.
Vsem sindikalnim zaupnikom v TČR iskrene čestitke ob izraženem zaupanju članstva in izvolitvi na sindikalno
funkcijo! Uspešno krmarjenje sindikalne barke jim želimo, da bodo potniki tudi ob viharjih varno pripluli v pristan
!

Predsednik Sindikata TČR Vlado Kovačič (levo) je s Pergamovo zastavo vodil
Pergamove udeležence na vseevropskih demonstracijah v Ljubljani
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PRAVNI KOTIČEK
Piše: Jaka Počivavšek

SPREMEMBA ZAKONA O MINIMALNI PLAČI
Po izjemno visoki inflaciji v letu 2007 je bil poleg velikih
pritiskov za uskladitev plač z inflacijo še posebej velik
pritisk za dvig minimalne plače, ki bi preprečil ali vsaj
omilil negativne posledice visoke inflacije za tiste z
najnižjimi plačami.
Zaradi tega je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v drugi polovici meseca januarja sklicalo
delovno skupino socialnih partnerjev, ki naj bi se
dogovorila in uskladila glede spremembe Zakona
o minimalni plači. Razlogov za spremembo zakona
je bilo več, poleg uskladitve same višine minimalne
plače tudi zaveza iz socialnega sporazuma, da se
v postopek določanja višine minimalne plače vključi
tudi Ekonomsko socialni svet in da se z natančnejšo
definicijo določi, kaj vse zajema minimalna plača.
Ministrstvo je zaradi tega v začetku dokaj ambiciozno
pristopilo k sistemski spremembi zakona, s čemer so
se na začetku strinjali tudi delodajalci, na tretji seji
delovne skupine pa je postalo jasno, da v relativno
kratkem času, v katerem bi morala biti spremenjena
višina minimalne plače, da prejemniki minimalne
plače ne bi bili preveč prizadeti, ni mogoče doseči
soglasja o drugih vprašanjih zakona, temveč da je
potrebno nemudoma pristopiti zgolj k spremembi
višine minimalne plače in le-to izredno in nemudoma
zvišati.
Že v mesecu januarju smo se sindikati in delodajalci
na nivoju države dogovorili za dvig minimalne plače za
35 €, od katerih bi 20 € dali delodajalci, 15 € pa država
s spremembo zakonodaje, ki določa obremenitve
plač. Zaradi izjemno visoke inflacije tudi v prvih
mesecih leta 2008 so se zahteve sindikatov po dvigu
minimalne plače povečale na povišanje minimalne
plače za 50 € neto. Na tripartitnih usklajevanjih med
vlado, delodajalci in sindikati je bil dogovorjen dvig
minimalne plače za 28 € bruto, kar naj bi hkrati z
nedavno spremembo Zakona o dohodnini pomenilo
44,99 € neto.

bo prinesel takšnega učinka, kot ga želi prikazati
vlada in smo to s svojimi strokovnimi izračuni tudi
dokazali. Ker posebna davčna olajšava za delavce,
ki na leto prejmejo manj kot 6.800 € bruto, znaša
2.000 €, za tiste, ki prejmejo od 6.800 € do 9.000 €
pa znaša ta olajšava 1.000 €, izračun pokaže, da
delavec ob prejemu 12 minimalnih plač z novo višino
in z izplačilom minimalnega regresa, kot ga določa
Zakon o delovnih razmerjih, preseže 6.800 € in zato
ni deležen davčne olajšave v višini 2.000 €, temveč
le v višini 1.000 €. To pa pomeni, da je neto učinek
povišanja minimalne plače zgolj 31,66 € in ne 44,99 €,
kot je bilo dogovorjeno.
PERGAM je zato na obravnavi predlagane spremembe
minimalne plače na Ekonomsko-socialnem svetu
predlagal in zahteval od Ministrstva za finance, da
pripravi spremembo Zakona o dohodnini, s katero naj
bi dvignili prag letnih bruto prejemkov, do katerega je
posameznik še upravičen do posebnih davčnih olajšav.
Prav tako je PERGAM zahteval, da kljub zakonski
spremembi višine minimalne plače še naprej poteka
delo in usklajevanje delovne skupine za sistemsko
spremembo Zakona o minimalni plači.
Zakon o dopolnitvi minimalne plače je bil 2. 4. 2008
sprejet v Državnem zboru, obravnavan v Državnem
svetu ter objavljen v 36. številki letošnjega Uradnega
lista. Po spremembi znaša minimalna plača od 1.
marca 2008 dalje 566,53 €, izveden pa naj bi bil tudi
poračun minimalne plače od 1. marca 2008 do začetka
veljavnosti zakona.

V PERGAMU smo že v teku samih usklajevanj
poudarjali, da obstoječ sistem davčnih olajšav ne
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OBVESTILO O SPREMEMBI URADNIH UR PRAVNEGA SVETOVALCA ZA JAVNI SEKTOR
Zaradi tedenskih obveznosti v zvezi s pogajanji za nov plačni sistem v javnem sektorju ob četrtkih
vas obveščamo, da bodo uradne ure pravnega svetovalca Jaka Počivavška za pravno pomoč članom,
zaposlenim v javnem sektorju, odslej ob torkih namesto ob četrtkih, in sicer od 9h do 12h in od 14h do
17h.

MEDNARODNI KOTIČEK
Piše: Nina Mežan

NOV PRISTOP K IZOBRAŽEVALNIM SEMINARJEM UNI-EG
V okviru Mednarodne mreže sindikatov grafične
dejavnosti za Evropo je 10. decembra 2007 na sedežu
UNI – Europa Graphical v Bruslju potekal sestanek
za evalvacijo srednje in vzhodno-evropskih
regijskih seminarjev UNI-EG. Evalvacijski sestanek
je bil namenjen ne samo ocenjevanju uspešnosti
seminarjev, ki so bili izvedeni v letu 2007 v državah
Srednje in Vzhodne Evrope; ampak tudi načrtovanju
programa izobraževalnih aktivnosti v vseh štirih regijah
za leto 2008.
Leta 2007 so bili v okviru UNI – Europa Graphical
izobraževalni seminarji za štiri regije organizirani
v naslednjih državah: ● skupina za nordijske in
baltske države (Litva, Latvija, Estonija) 31. avgusta
– 1. septembra v Talinu, Estonija; ● skupina za Južno
in Vzhodno Evropo (Albanija, Bolgarija, Hrvaška,
Romunija, Makedonija, Srbija, Črna gora) 24. – 25.
septembra na otoku Braču, Hrvaška; ● skupina za
Srednjo Evropo (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska,
Slovenija) 10. – 12. oktobra na Bledu, Slovenija; ●
skupina za Vzhodno Evropo (Belorusija, Gruzija,
Moldavija, Rusija, Ukrajina) 31. oktobra – 2. novembra
v Tbilisiju, Gruzija. Skupna konferenca UNI-EG za
sindikate iz vseh štirih srednje in vzhodno-evropskih
regij pa je bila 4. – 5. aprila 2007 v Budimpešti,
Madžarska.
Omenjenega srečanja smo se udeležili vsi tisti
predstavniki nacionalnih sindikalnih central, ki
smo v preteklem letu v svojih državah organizirali
regijske izobraževalne seminarje UNI-EG ter nekateri
predavatelji, brez katerih ne bi bilo uspešno izpeljanih
seminarjev, namenjenih izobraževanju predstavnikov
sindikatov iz srednje in vzhodno-evropskih držav,
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včlanjenih v UNI-EG; in sicer: Dany Müller, Bruno
Chauveau, Stjepan Kolarić, Josef Peitz, Karl-Heinz
Sunderhaft, Hans Kern, Christian Backlund, Jan
Strandberg, Herman Leisink, Nicola Konstantinou,
Nina Mežan.
Skupna splošna ocena izobraževalnih seminarjev je
pomembna za evalvacijsko poročilo, ki ga je moralo
vodstvo UNI-EG po pogodbi do 15. decembra 2007
oddati Evropski Komisiji za refundiranje finančnih
sredstev za te namene. Zato smo v prvem delu srečanja
pregledali in ocenili vsebino izobraževalnega gradiva,
samo organizacijo seminarjev, številčnost udeležbe in
izvedbo akcijskih načrtov kot rezultatov lanskoletnih
seminarjev. Strinjali smo se, da sta bili organizacija
posameznih seminarjev in prav tako njihova udeležba
zelo uspešni. Glede izobraževalnega gradiva pa je
bilo ocenjeno, da se vsebina seminarjev v zadnjih
treh letih ni kaj dosti spremenila ter da ni bilo opaziti
nobenega napredka pri posodabljanju in prilagajanju
same vsebine; zato bi bilo na tej točki nujno potrebno
narediti občuten korak naprej. Pri pregledu akcijskih
načrtov za organiziranje sindikalnega članstva
je bilo razvidno, da so se udeleženci osredotočili
predvsem na multinacionalke, konkretno na grafična,
papirna oziroma embalažna podjetja Waz, Ringier,
Mondi, International Paper, SCA, Smurfitt Kappa,
Duropack Turpak, Tetrapack in Mayr-Melnhof. Ker je
pri multinacionalnih podjetjih velik problem ravno pri
navezovanju kontaktov in medsebojnem informiranju
med sindikalnimi zaupniki, je vodstvo UNI-EG odločilo,
da je treba čimprej vzpostaviti mrežo kontaktov v
navedenih multinacionalkah in posledično realizirati
akcijske načrte, izdelane na regijskih seminarjih
2007.
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Da bi se čim bolj prilagodili potrebam po močnejšem sindikalnem organiziranju v multinacionalnih podjetjih,
se je UNI-EG odločila za nov pristop k izobraževalnim seminarjem v letu 2008. Glede na to, da je glavni
cilj letošnjih seminarjev vzpostavitev mreže kontaktov ter boljše povezovanje in informiranje med sindikalnimi
predstavniki v posameznih multinacionalkah, bodo po novem organizirani seminarji za skupine udeležencev iz
konkretnih multinacionalk, in ne več seminarji za skupine po regijah. Na našem srečanju smo izdelali naslednji
načrt za letošnja izobraževanja, in sicer so multinacionalke izbrane glede na njihovo velikost in področja, ki jih
pokrivajo s svojimi tovarniškimi obrati:
izobraževalni seminarji (od septembra 2008 do februarja 2009)
• v Turčiji za podjetja Tetrapack, Mayr-Melnhof, Alcan;
• na Baltiku za podjetja Sanoma, SCA, Donneley;
• na Slovaškem za podjetja Waz, Ringier, Smurfitt Kappa;
• v Rusiji za podjetja iz nekdanje Sovjetske zveze;
skupna konferenca za sindikalne predstavnike iz držav Srednje in Vzhodne Evrope
• Krakov na Poljskem, septembra 2008.
Torej UNI-EG letos ne bo organizirala regijskih seminarjev, kakor smo bili vajeni do sedaj, pač pa se bodo ti
seminarji po namembnosti razširili na udeležence iz zgoraj naštetih multinacionalk. Ta novost za KSS PERGAM
sicer ni ravno vzpodbudna, saj sindikalno ne deluje v nobeni grafični multinacionalki in zato tudi ne bo imela več
toliko priložnosti za sodelovanje na tovrstnih seminarjih. Vendar pa so med zgoraj naštetimi multinacionalkami
v okviru UNI-EG poleg grafičnih tudi podjetja za papirno oziroma embalažno dejavnost. Za letošnje seminarje
je izbrano tudi multinacionalno podjetje Mayr-Melnhof, ki ima v privatni lasti papirnico Količevo Karton, zato bo
na izobraževanju v Turčiji lahko sodeloval tudi PERGAM s svojimi predstavniki iz domžalske papirnice.
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VI SPRAŠUJETE,
MI ODGOVARJAMO
Odgovarja pravna služba
KSS PERGAM

Vprašanje:
Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen za nedoločen
čas, delo je opravljal polovični delovni čas, za polovični
delovni čas je delno invalidsko upokojen in prejema
delno invalidsko pokojnino. Delavcu je bila podana
redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga. Delodajalec je delavcu odmeril odpravnino v
skladu s 109. členom Zakona o delovnih razmerjih, pri
tem pa kot osnovo upošteval povprečno plačo, ki jo je
delavec dejansko prejel pri delodajalcu, ni pa v osnovi
upošteval zneska delne invalidske pokojnine.
Ali v osnovo za izračun odpravnine zaradi redne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
(v nadaljevanju odpravnina) sodi tudi znesek delne
invalidske odpravnine, ki jo delavec prejema za
polovični delovni čas?

Odgovor:
Drugi odstavek 66. člena Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS št. 42/2002, 103/2007, v nadaljevanju
ZDR) določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni
čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, pravico do plačila za delo po dejanski
delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti
iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni
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delovni čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.
Glede na to, da 109. člen ZDR, ki določa kriterije za
izračun odpravnine, za ta primer ne določa nikakršne
posebnosti, ima delavec skladno s citiranim drugim
odstavkom 66. člena ZDR pravico do odpravnine,
kakršna bi mu šla, če bi pri delodajalcu delal polni
delovni čas, kar pomeni, da mora delodajalec
pri njenem obračunu v osnovo šteti tako znesek
povprečne plače, kot tudi znesek povprečne delne
invalidske odpravnine, ki jo je delavec prejel v zadnjih
treh mesecih.
Navedeno pa nedvoumno izhaja tudi iz četrtega
odstavka 132. člena ZDR, ki ureja tovrstno situacijo
za primer odpravnine ob upokojitvi in ga je mogoče
smiselno uporabiti tudi v predmetni zadevi, in sicer leta določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v
primeru upokojitve pravico do odpravnine sorazmerno
delovnemu času, za katerega je bila sklenjena
pogodba o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec
dela krajši delovni čas v skladu s 66. členom ZDR,
torej delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Glede na vse navedeno, je delodajalec dolžan
delavcu odpravnino obračunati upoštevajoč osnovo, v
kateri bo upoštevana tako povprečna plača, kakor tudi
povprečna delna invalidska pokojnina, ki jo je delavec
prejel v zadnjih treh mesecih pred redno odpovedjo.
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