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Drage Pergamovke in Pergamovci, 

Leto 2018 je za KSS PERGAM še posebej 
posebno leto, saj praznujemo 150 let, odkar 
so kot predniki KSS PERGAM ljubljanski ti-
skarji na sestanku sklenili ustanoviti svoje 
izobraževalno društvo, ki je bilo uradno usta-
novljeno 9. februarja 1868 kot prva delavska 
organizacija na Slovenskem. Od takrat so 
PERGAM in organizacije, ki tvorijo njegovo 
jedro in današnjo strukturo, prehodile dolgo 
pot, na kateri se je PERGAM razvil v strokov-
no, heterogeno organizacijo z močno identi-
teto, ki verodostojno zastopa interese vseh 
delavcev, zaposlenih v zasebnem in javnem 
sektorju . Pri vprašanjih, povezanih s sistemi 
socialnih zavarovanj in pri oblikovanju stra-
tegij na nacionalni ravni pa PERGAM kot 
sodobna sindikalna organizacija zastopa 
stališča, ki zadevajo vse državljane in gredo 
zatorej širše od interesov delavstva .

Nova številka Pergamovega Obveščevalca, 
ki je pred vami, ponovno prinaša aktualne 
vsebine s področja našega delovanja in ver-
jamemo, da bo v njem vsak našel kakšno ko-
ristno informacijo, ki jo bo lahko uporabil pri 
svojem sindikalnem delu . Hkrati pa so naše 
misli že usmerjene v naprej, v vsebine, s ka-

terimi se ukvarjamo in se bomo ukvarjali v 
prihodnje in so povezane tudi z prihodnostjo 
sindikalnega gibanja v Sloveniji in širše . Gre 
zlasti za izzive, ki so povezani s tehnološkim 
napredkom in razvojem ter njegovim vpli-
vom na pogoje dela, plačilo za delo, obstoj 
in preoblikovanje delovnih mest, izobraže-
vanje in usposabljanje zaposlenih, delovna 
razmerja . Vloga sindikatov bo ključna za 
snovanje ukrepov, ki morajo v ospredje teh 
sprememb postaviti zaposlene, zato tako kot 

doslej ob vsaki takšni prelomnici potrebuje-
mo močno sindikalno gibanje .

Dolgoletne izkušnje PERGAM-a nam bodo 
pri odzivanju na te spremembe v dragoceno 
pomoč . V okviru projekta, ki ga trenutno izva-
jamo, bomo še dodatno krepili tudi informi-
ranje in usposabljanje sindikalnih zaupnikov, 
ki ste ključni pri uresničevanju sindikalnega 
poslanstva na terenu . Eden od načinov je 
tudi preko Pergamovega Obveščevalca . 

Vsem Pergamovkam in Pergamovcem čes-
titam ob našem skupnem jubileju. Veliko je 
bilo storjenega, pa vendar nas čaka še veliko 
dela in verjamem, da bomo z našimi odlo-
čitvami prispevali k temu, da se bo Pergam 
še naprej razvijal in ostal spoštovan, rele-
vanten in proaktiven sogovornik pri vseh 
ključnih odločitvah tudi v prihodnje . 

Jakob Počivavšek,
Predsednik KSS Pergam 

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOČNEJŠI

Zahvala dolgoletni vodji službe pravne pomoči 
na Pergamu Tatjani Labernik ob zasluženem 
odhodu v pokoj,  13.3.2018  (Foto: arhiv KSS 
Pergam) 

U V O D N I K  _



3

DELAVNICA »KOLEKTIVNA POGAJANJA 
IN KREPITEV MOČI SINDIKATOV« 
 

Peter Virant, mag . 
strokovni sodelavec na KSS Pergam 

Udeleženci delavnice v Pragi,  oktober 2017  
(Foto: arhiv KSS Pergam)

Dne 18 . in 19 . oktobra 2017 je v Pragi v orga-
nizaciji Evropske zveze industrijskih sindi-
katov  IndustriaAll  v okviru evropskega pro-
jekta potekala regijska delavnica na temo 
»Kolektivna pogajanja in krepitev moči 
sindikatov«. Na delavnici so sodelovali 
sindikati iz držav Višegrajske skupine (Ma-
džarska, Slovaška, Češka, Poljska) in Slove-
nije .  Trendi, ki večinoma veljajo za države 
Višegrajske skupine, niso nujno primerljivi 
s trendi v Sloveniji .  Zato oba člana Indu-
striALL iz Slovenije (poleg KSS PERGAM je 
član IndustriAll- a tudi SKEI – Sindikat ko-
vinske industrije Slovenije) včasih sodelu-
jeta skupaj s sindikati Višegrajske skupine, 
včasih pa skupini sindikatov, ki prihajajo iz 
jugovzhodne  Evrope . 

Ne glede na navedeno so bili na delavnici 
na podlagi verodostojnih statističnih podat-
kov predstavljeni sledeči zaključki:

1 . Rast plač v jugovzhodni in centralni Evro-
pi zaostaja za rastjo produktivnosti .

2 . Pristop novih držav članic v Evropsko 
unijo ni povzročil trenda izenačevanja 
plač na področju EU .

3 . Razlike v plačah v Evropi (tako znotraj 
Evropske unije, kot zunaj nje) so ogro-
mne, se ne manjšajo in niso vezane na 
produktivnost ali dodano vrednost na za-
poslenega .

4 . Kljub določenim priporočilom  ( The 
Wage Coordination rule) plače v regijah 
centralne in jugovzhodne Evrope rastejo 
bistveno počasneje in ne upoštevajo rasti 
produktivnosti in inflacijskega faktorja .

5 . Šibkejša moč sindikatov pomeni politiko 
nizkih plač v omenjenih regijah .

6 . Razlika v plačah med državami zahodne 
in vzhodne Evrope, ki ne temelji na real-
nih predpostavkah rasti produktivnosti 
in rasti dodane vrednosti, resno načenja 
temelje enakosti  in kohezivnosti v Evrop-
ski uniji .

D O G O D K I  _
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Za primer  predstavljeni tabeli, ki potrjujeta 
naštete trditve:

D O G O D K I  _

Dogodki  

 

 
 
 
Razmerje med rastjo plač in rastjo produktivnosti v posameznih državah EU: 

 
 
Vir: avtorjev izračun na podlagi podatkov AMECO (Bela Galgozci – ETUI) 
 
 

Razmerje med rastjo plač in rastjo produktivnosti v posameznih državah EU:

Dogodki  

 

 
 
 
Razmerje med rastjo plač in rastjo produktivnosti v posameznih državah EU: 

 
 
Vir: avtorjev izračun na podlagi podatkov AMECO (Bela Galgozci – ETUI) 
 
 

Vir: avtorjev izračun na podlagi podatkov AMECO (Bela Galgozci – ETUI)
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D O G O D K I  _

Namen seminarja seveda ni bil namenjen 
zgolj naštetim ugotovitvam, ki niso vzpod-
budne . Za spremembo neugodnih trendov 
IndustriAll organizira vseevropsko akcijo, 
kjer poziva sindikate in druge akterje, da 
aktivno politično sodelujejo v kampanjah 
za zvišanje plač . Pomemben bo premik iz 
ekonomskega vprašanja v politično vpraša-
nje tako v posameznih državah, kot tudi na 
ravni Evropske unije . Razmah populizma 
(predvsem v državah višegrajske skupine) 
se napaja tudi iz zgoraj omenjenih dejstev  
o neenakosti  plač v Evropski uniji . Problem 
še zdaleč ni ekonomski ampak je izrazito po-
litičen .  Škarje in platno na področjih plačne 
politike ima poleg socialnih partnerjev tudi 
država, kar ne velja zgolj za politiko plač v 
javnem sektorju, temveč bodo  po mnenju 
udeležencev seminarja  posamezne države 

morale prevzeti tudi regulativo na področju 
politike plač v zasebnem sektorju . Množič-
ne  ekonomske migracije znotraj Evropske 
Unije iz vzhoda na zahod so posledice zgo-
raj naštetih dejstev in na dolgi  rok slabijo 
celoten koncept Evropske unije .

Seveda šibek, oslabljen položaj sindikatov, 
kar postaja realnost v marsikaterih državah 
centralne in jugovzhodne Evrope, ne pripo-
more k rešitvi problema . Na delavnici nam 
je bil predstavljen koncept obnove in širitve  
slovaškega sindikata OS KOVO (Sindikata 
kovinske in avtomobilske industrije), ki je 
z vztrajnim, načrtnim delom uspel ustaviti 
trend padanja članstva . V spodnji tabeli, ki 
je podobna tudi trendom splošne sindikali-
ziranosti v Sloveniji je predstavljen natan-
čen opis gibanja članstva:

Dogodki  

 

Namen seminarja seveda ni bil namenjen zgolj naštetim ugotovitvam, ki niso vzpodbudne. Za 
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sindikate in druge akterje, da aktivno politično sodelujejo v kampanjah za zvišanje plač. 
Pomemben bo premik iz ekonomskega vprašanja v politično vprašanje tako v posameznih 
državah, kot tudi na ravni Evropske unije. Razmah populizma (predvsem v državah 
višegrajske skupine) se napaja tudi iz zgoraj omenjenih dejstev  o neenakosti  plač v Evropski 
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politiko plač v javnem sektorju, temveč bodo  po mnenju udeležencev seminarja  posamezne 
države morale prevzeti tudi regulativo na področju politike plač v zasebnem sektorju. 
Množične  ekonomske migracije znotraj Evropske Unije iz vzhoda na zahod so posledice 
zgoraj naštetih dejstev in na dolgi  rok slabijo celoten koncept Evropske unije. 
 
Seveda šibek, oslabljen položaj sindikatov, kar postaja realnost v marsikaterih državah 
centralne in jugovzhodne Evrope, ne pripomore k rešitvi problema. Na delavnici nam je bil 
predstavljen koncept obnove in širitve  slovaškega sindikata OS KOVO (Sindikata kovinske 
in avtomobilske industrije), ki je z vztrajnim, načrtnim delom uspel ustaviti trend padanja 
članstva. V spodnji tabeli, ki je podobna tudi trendom splošne sindikaliziranosti v Sloveniji je 
predstavljen natančen opis gibanja članstva: 

 
 

 
Vir : OS KOVO – Konferenca v Pragi 
 
 

Slovaški sindikat OS KOVO je dokaz, da se trende da obrniti na bolje, da sindikalizem v 
deželah centralne in jugovzhodne Evrope ni mrtev in da so sindikati lahko ponovno 
pomemben akter, brez katerega ni ne ekonomske, ne politične stabilnosti.  
 
Razlike v plačah posameznih držav znotraj EU, ki se ne manjšajo, resno načenjajo vrednote, 
ki jih predstavlja Evropska Unija. Torej te razlike niso samo nepravične, ampak so tudi 
nevarne. Zato je potreben takojšnji  pristop k odpravi tega problema. Vsekakor so del rešitve 
močni, dobro organizirani  sindikati. 
 

Vir : OS KOVO – Konferenca v Pragi

Slovaški sindikat OS KOVO je dokaz, da se 
trende da obrniti na bolje, da sindikalizem 
v deželah centralne in jugovzhodne Evrope 
ni mrtev in da so sindikati lahko ponovno 
pomemben akter, brez katerega ni ne eko-
nomske, ne politične stabilnosti . 

Razlike v plačah posameznih držav znot-
raj EU, ki se ne manjšajo, resno načenjajo 
vrednote, ki jih predstavlja Evropska Uni-
ja . Torej te razlike niso samo nepravične, 
ampak so tudi nevarne . Zato je potreben 
takojšnji  pristop k odpravi tega problema . 
Vsekakor so del rešitve močni, dobro orga-
nizirani  sindikati .
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V  S R E D I Š Č U  _

STANJE, RAZVOJ IN AKTUALNA VPRAŠANJA 
SOCIALNEGA DIALOGA V SLOVENIJI

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

Plenarno zasedanje Evropskega Ekonomsko-
-socialnega odbora ECOSOC (Foto: arhiv 
KSS Pergam)

1. Uvod:
Bistven element evropskega ekonomsko 
socialnega modela je socialni dialog kot 
orodje za razreševanje ekonomsko social-
nih vprašanj . V sodobnih družbah, zlasti 
v evropskih državah, v katerih prevladuje 
socialno tržno gospodarstvo, dialog med 
socialnimi partnerji igra pomembno vlogo . 
Njegov namen je sodelovanje in vključe-
vanje socialnih partnerjev pri sprejemanju 
odločitev in njihovem izvrševanju, saj lah-
ko socialni dialog prispeva k legitimnosti in 
sprejemljivosti sprejetih odločitev . Namen 
pričujočega prispevka je podati opredelitev 
socialnega dialoga, predstavitev ravni, na 
katerih poteka, udeležence socialnega dia-
loga na teh ravneh ter oblike socialnega di-
aloga . Nenazadnje bo v prispevku predsta-
vljena tudi kratka ocenja stanja socialnega 
dialoga v Sloveniji in izzivi, s katerimi se bo 
na področju socialne dialoga v bližnji priho-
dnosti potrebno soočiti .

2. O socialnem dialogu:
Socialni dialog je organizirano sodelovanje 
med socialnimi partnerji kot predstavniki 
dela na eni in kapitala na drugi strani, z na-
menom doseganja dogovora za uresničeva-
nje skupnih ciljev ob upoštevanju različnih 
interesov ene in druge strani . Na ta način se 
s socialnim dialogom lahko učinkovito bodi-
si preprečuje, bodisi razrešuje konflikte, do 
katerih prihaja zaradi nasprotnih si intere-
sov med delom in kapitalom . Socialni dia-
log, v katerem sodelujejo socialni partnerji, 
sindikati in delodajalci, je bipartiten socialni 
dialog, medtem ko v tripartitnem socialnem 

dialogu poleg sindikatov in delodajalcev so-
deluje tudi Vlada . Le-ta lahko nastopa bodisi 
v svoji primarni vlogi izvršne veje oblasti, 
bodisi v vlogi delodajalca javnim uslužben-
cem . Posledica navedene dvojnosti lahko 
vodi tudi v konflikt interesov, če Vlada svojo 
oblastno vlogo izkoristi za potenciranje svo-
je moči v vlogi delodajalca – stranke v kolek-
tivnem dogovarjanju s sindikati . Tripartiten 
socialni dialog je potrebno ločiti od dialoga 
s civilno družbo, ki obsega širši krog delež-
nikov in poleg socialnih partnerjev vključuje 
tudi npr . nevladne organizacije .

Socialni partnerji, ki sodelujejo v socialnem 
dialogu, so delodajalci (na ravni delodajal-
ca) ali njihova združenja ter sindikati, repre-
zentativni na različnih ravneh (za območje 
države, na ravni dejavnosti, poklica, delo-
dajalca . . .) . Ni sicer izključeno sodelovanje 
nereprezentativnih sindikatov v socialnem 
dialogu, vendar imajo kolektivne pogodbe, 
sklenjene s takšno organizacijo drugačne 
pravne posledice, saj ne morejo veljati za 
delavce, ki niso člani tega sindikata, sindikat, 
ki nima reprezentativnosti pa tudi nima šte-
vilnih pravic in pristojnosti, kot jih sicer za-
konodaja daje reprezentativnim sindikatom . 

Ne glede na pomen socialnega dialoga za 
blažitev potencialnih konfliktov, ki so posle-
dica praviloma različnih interesov delavcev 
in delodajalcev, pa seveda ni moč izključiti 
položaja, v katerem socialni dialog ne prine-
se za obe strani sprejemljivih rešitev in se 
umakne skrajnemu sredstvu, ki je v takšnih 
primerih na voljo sindikatom – sindikalne-
mu pritisku, stavki . Tudi v takšnem primeru 
pa Zakon o stavki zapoveduje pogajanja za 
rešitev spora v času od napovedi stavke do 
same izvedbe stavke in v času njenega traja-
nja, kar pomeni, da je tudi v primeru stavke 
socialni dialog orodje, ki lahko in praviloma 
tudi dejansko pripelje do dogovora in skle-
nitve sporazuma o razreševanju stavkovnih 
zahtev med sprtima stranema .

3. O pravnih podlagah, ki opredeljujejo soci-
alni dialog in njegovo vlogo:
Temeljna podlaga za vodenje socialnega di-
aloga je pravica do združevanja in organizi-
ranja, ki omogoča organiziranje delavcev in 
delodajalcev v organizacije, ki se vključujejo 
v socialni dialog . Na mednarodni ravni prav-
no podlago za pravico do združevanja in or-
ganiziranja, katere bistven element je tudi 
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svoboda kolektivnega dogovarjanja, opre-
deljujeta predvsem dve temeljni konven-
ciji Mednarodne organizacije dela in sicer 
Konvencija o sindikalni svobodi in varstvu 
sindikalnih pravic (št . 87) ter Konvencija o 
uporabi načel o pravicah organiziranja in 
kolektivnega dogovarjanja  (št . 98) . Pravici 
do organiziranja in do kolektivnega dogo-
varjanja predpisujeta tudi Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah ter Evropska so-
cialna listina Sveta Evrope . Slednja nalaga 
državam članicam ne le obveznost, da do-
pustijo organiziranje in kolektivno dogovar-
janje, temveč tudi da spodbujajo medseboj-
no posvetovanje delavcev in delodajalcev, 
spodbujajo mehanizme za prostovoljna 
pogajanja med delodajalci ali njihovimi or-
ganizacijami in organizacijami delavcev, 
s ciljem, da bi uredile pravila in pogoje za 
zaposlovanje na podlagi določb kolektivnih 
pogodb ter da spodbujajo ustanavljanje in 
uporabo ustreznih mehanizmov za porav-
navo in prostovoljno arbitražo za reševanje 
delovnih sporov . Obveznost omogočanja 
dialoga med socialnimi partnerji izvira tudi 
iz Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, ki vključuje tudi 
vrsto določb v zvezi s socialnim dialogom, 
katerih izrecen namen je priznavanje in 
spodbujanje vloge socialnih partnerjev na 
ravni Unije ter pospeševanje dialoga med 
socialnimi partnerji ob upoštevanju njihove 
avtonomije . Citirani pogodbi opredeljujeta 
tudi socialni dialog na ravni Evropske unije 
in njenih institucij in sicer preko tristranske-
ga socialnega vrha za rast in zaposlovanje 
ter Evropskega ekonomsko socialnega od-
bora kot posvetovalnega odbora institucij 
Evropske unije, ki predstavlja glas organi-
zirane civilne družbe (torej ne le socialnih 
partnerjev) na ravni Evropske unije .

V Sloveniji svoboda kolektivnega dogovar-
janja kot najpomembnejša oblika socialne-
ga dialoga izvira iz pravice do sindikalne 
svobode, kot jo opredeljuje 76 . člen Ustave 
Republike Slovenije . Seveda pa normativni 
okvir za socialni dialog in vlogo socialnih 
partnerjev določajo številni zakoni, npr . Za-
kon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon 
o kolektivnih pogodbah, Zakon o delovnih 
razmerjih, Zakon o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju, Zakon o stavki, če naštejem 
zgolj nekatere . 

Za vodenje tripartitnega socialnega dialoga 
na ravni države so pomembna tudi pravila o 
delovanju Ekonomsko socialnega sveta, ki je 
bil sicer ustanovljen leta 1994 z Dogovorom 
o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 

kot posebnim sestavnim delom (separa-
tom) socialnega sporazuma . Gre za organ, 
katerega ustanovitev in delovanje temeljita 
na pogodbi (dogovoru), ki so ga sklenili so-
cialni partnerji z namenom obravnave vpra-
šanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonom-
sko in socialno politiko ter vprašanj, ki se 
nanašajo na posebna področja dogovarjanja 
socialnih partnerjev ter za podajanje mnenj 
oziroma stališč v zvezi z njimi .

Za to, da socialni dialog lahko poteka, mora 
biti izpolnjenih več pogojev . Prvi je medse-
bojno priznavanje in spoštovanje pravice 
do svobode združevanja, organiziranja in 
kolektivnega dogovarjanja . Socialni par-
tnerji (predstavniki delavcev in predstavniki 
delodajalcev) morajo biti neodvisni, njiho-
vo članstvo mora biti prostovoljno, kot or-
ganizacije pa morajo biti sposobni sodelo-
vanja v socialnem dialogu, kar med drugim 
terja ustrezno usposoljen kader za vodenje 
socialnega dialoga . Ker v socialni dialog 
skladno s svobodo združevanja, organizi-
ranja in kolektivnega dogovarjanja stranke 
vstopajo prostovoljno, mora za vodenje 
socialnega dialoga obstajati volja socialnih 
partnerjev za socialni dialog . Nenazadnje 
je pomembna (čeprav po mojem prepriča-
nju ne nujna) tudi institucionalna podpora 
socialnemu dialogu, ki spodbuja in olajšuje 
socialni dialog ter implementacijo dogovor-
jenega v socialnem dialogu . V tem smislu 
je pomembna ureditev, ki določa reprezen-
tativnost socialnih partnerjev, določa pravi-
la za sklepanje kolektivnih pogodb in tudi 
sicer na različnih področjih daje vlogo in 
podporo socialnim partnerjem in njihove-
mu delovanju .

4. O ravneh, na katerih se odvija socialni 
dialog:
Socialni dialog se lahko odvija na različnih 
ravneh in v različnih oblikah . Lahko se od-
vija kot pogajanja (npr . kolektivne pogod-
be, socialni sporazum), usklajevanje (npr . 
zakonodaje, podzakonskih aktov, strategij, 
reformnih programov ali kot posvetovanje 
in izmenjava informacij (npr . o aktivni poli-
tiki zaposlovanja, o razmerah in aktivnostih 
na določenem področju (npr . davki, delo na 
črno), o ugotovitvah poročil inšpekcijskih 
služb . . .) .

4.1. Globalna raven
Na globalni ravni je najpomembnejši fo-
rum, kjer se vodi socialni dialog, Mednaro-
dna organizacija dela, ki deluje od leta 1919 
kot edina tripartitno organizirana agencija 
pod okriljem Združenih narodov in združu-
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je v svojih organih predstavnike Vlade, de-
lavcev in delodajalcev iz 187 držav . Medna-
rodna organizacija dela vzpostavlja delovno 
pravne standarde, razvija politike in progra-
me ki promovirajo dostojno delo za moške 
in ženske . Na globalni ravni so organizirani 
tudi socialni partnerji Na delavski strani je 
to International Trade union confederation, 
na delodajalski strani pa International orga-
nisation of employers . Sindikati imajo svo-
jo vlogo tudi v Organizaciji za ekonomsko 
sodelovanje in razvoj (OECD), pri kateri je 
ustanovljeno posebno telo (The Trade Uni-
on Advisory Committee (TUAC)) kot posve-
tovalni organ, katerega namen je možnost 
tekočega vključevanja in dialoga s sindikati 
v aktivnosti Organizacije in njenih odborov . 
Socialni partnerji lahko na globalni ravni 
sklepajo tudi dogovore in kolektivne pogod-
be, kar je sicer najpogosteje v gospodarskih 
družbah, ki so s svojimi podružnicami glo-
balno prisotne v več državah .

4.2. Raven Evropske unije
Na ravni Evropske unije in njenih institucij 
je socialni dialog dokaj intenziven in se od-
vija v okviru Evropskega ekonomskega od-
bora, kjer socialni partnerji skupaj z orga-
nizirano civilno družbo oblikujejo mnenja o 
določenih vsebinah in predlogih evropskih 
institucij (predvsem Evropske komisije), 
prek katerih sporoča pogled socialnih par-
tnerjev na te vsebine in predloge . Pred-
stavniki delavcev in delodajalcev na ravni 
Evropske unije s svojimi strokovnjaki sode-
lujejo tudi v svetovalnih odborih Evropske 
komisije za določena področja (npr Advi-
sory Committee on free movement of wor-
kers) . Nenazadnje so za več dejavnosti na 
ravni Evropske unije pod okriljem Evropske 
komisije organizirani sektorski odbori za 
socialni dialog, na katerih se vrši praviloma 
bipartitni socialni dialog na evropski ravni 
za izmenjavo dobrih praks, medsebojno 
obveščanje o izzivih, s katerimi se socialni 
partnerji srečujejo ter oblikujejo predlogi za 
razreševanje teh izzivov .
V opisanih oblikah socialnega dialoga delu-
jejo mednarodne organizacije sindikatov in 
delodajalcev, organizirane na ravni Evrop-
ske unije, razen v Evropskem ekonomsko 
socialnem odboru, v katerega so izvoljeni 
predstavniki delavcev, delodajalcev in nevla-
dnih organizacij iz posameznih držav članic . 
Sicer pa v imenu delodajalcev njihove inte-
rese v socialnem dialogu na ravni Evropske 
unije praviloma zastopajo tri organizacije, 
in sicer European Centre of Enterprises with 
Public Participation and of Enterprises of 
General Economic Interest (CEEP), BUSI-

NESSEUROPE in European Association of 
Craft Small and Medium-Sized Enterprises 
(UEAPME), medtem ko delavce zastopa Eu-
ropean Trade Union Confederation (ETUC) . 
Na posameznih področjih pa delavce zasto-
pajo tudi posamezne mednarodne sindikal-
ne organizacije, organizirane tudi na ravni 
Evropske unije, ki pa so prav tako povezane 
v ETUC (npr . UNI EUROPA, INDUSTRIALL, 
ETUCE . . .) .

4.3. Nacionalna raven
Čeprav že socialni dialog na ravni Evropske 
unije lahko pomembno vpliva na položaj 
zaposlenih v posameznih državah člani-
cah, vključno s Slovenijo (npr . preko uredb, 
direktiv), je z vidika posameznika še bolj 
neposredno pomemben socialni dialog na 
nacionalni ravni, ki se odvija na različnih 
področjih . Osrednja točka socialnega dialo-
ga na ravni države je Ekonomsko socialni 
svet, katerega temeljna področja delovanja 
so predvsem sklepanje socialnega sporazu-
ma, obravnava socialnih pravic in pravic iz 
obveznega zavarovanja, kot so pokojnine, 
invalidnine, socialne pomoči, nadomestila 
in drugo, problematike zaposlovanja in de-
lovnih razmerij, sistema kolektivnega dogo-
varjanja, cen in davkov, ekonomskega siste-
ma in ekonomske politike, pravne varnosti, 
soupravljanja delavcev, sindikalnih pravic 
in svoboščin ter sodelovanje z Mednaro-
dno organizacijo dela in Svetom Evrope ter 
sorodnimi institucijami v Evropski uniji in 
državah članicah Evropske unije . Od konca 
leta 2016 poleg obravnave naštetih vsebin 
na svojih plenarnih sejah deluje tudi v okvi-
ru strokovnih odborov, implementacijskih 
skupin in pogajalskih skupin . Predstavniki 
socialnih partnerjev interese skupine, ki jo 
predstavljajo, zastopajo na podlagi poseb-
nih zakonskih določb tudi v organih insti-
tucij socialnega zavarovanja (Svet Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
Skupščina in Upravni odbor Zavoda za 
zdravstveno zavarovanj Slovenije ter Svet 
Zavoda RS za zaposlovanje)  v nadzornem 
odboru Javnega štipendijskega, razvojne-
ga, invalidskega in preživninskega sklada, v 
Ekonomsko socialnem strokovnem odboru 
kot posvetovalnem organu pri Slovenskem 
državnem holdingu, v inšpekcijskem svetu, 
statističnem svetu Statističnega urada itd . 
Kar se tiče bipartitnega socialnega dialoga 
na ravni države poteka tudi kolektivno do-
govarjanje, katerega rezultat so kolektivne 
pogodbe najširše ravni, ki veljajo za več 
dejavnosti, npr . Splošna kolektivna pogod-
ba za gospodarstvo (ki sicer ne obstaja več 
od leta 2005) ali npr . Kolektivna pogodba 
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za negospodarske dejavnosti ter Kolektivna 
pogodba za javni sektor, ki veljata za javni 
sektor na nacionalni ravni, vendar jih ne 
sklepajo socialni partnerji, organizirani za 
raven države, temveč posamezni sindikati 
dejavnosti in poklicev, ki zastopajo zaposle-
ne v javnem sektorju .

4.4. Raven dejavnosti in poklica:
Za območje države, vendar omejeno na 
posamezno dejavnost je socialni dialog 
usmerjen predvsem v kolektivno dogovarja-
nje in sklepanje kolektivnih pogodb dejav-
nosti oziroma na ravni poklica v sklepanje 
poklicnih kolektivnih pogodb . V primeru 
prvega gre za izjemno pomembno raven 
kolektivnega dogovarjanja, ki je zelo raz-
širjena in ima v Sloveniji tudi zelo dolgo 
tradicijo . Poseben pomen kolektivnemu do-
govarjanju na ravni dejavnosti pa daje tudi 
Zakon o delovnih razmerjih, ki na več mes-
tih daje kolektivnim pogodbam na ravni de-
javnosti možnost drugačne ureditve, kot jo 
določa zakon ali jim celo ekskluzivno nala-
ga ali daje možnost ureditve posameznega 
instituta . Ni pa na ravni dejavnosti ali pok-
lica izključen tudi socialni dialog o določeni 
problematiki, ki ni nujno predmet urejanja 
v kolektivni pogodbi, je pa značilna za pred-
metno dejavnost ali poklic in zaradi svojega 
pomena vpliva na ekonomsko socialni po-
ložaj zaposlenih v tej dejavnost ali poklicui .

4.5. Raven delodajalca:
Nenazadnje se socialni dialog odvija tudi 
na ravni delodajalca, s sklepanjem pod-
jetniških kolektivnih pogodb, podajanju 
mnenj na splošne akte delodajalca, posve-
tovanjem s sindikati v primeru odpovedi 
večjemu številu delavcev ali spremembi 
delodajalca in drugih primerih, kjer zakono-
daja predvideva vlogo in delovanje sindika-
tov na ravni delodajalca (npr . po Zakonu o 
delovnih razmerjih, Zakonu o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju, Zakonu o varnosti 
in zdravju pri delu itd .) . V številnih državah, 
tudi evropskih, je zaznati trend decentrali-
zacije kolektivnega dogovarjanja in ohra-
njanje le-tega zgolj ali pretežno na ravni 
delodajalca in s tem odmik od kolektivnega 
dogovarjanja na ravni dejavnosti . Gre za ne-
varen trend, ki prenaša težišče kolektivnega 
dogovarjanja na raven, na kateri pogosto 
moč delodajalca in delavcev nista enakovre-
dna . Kolektivno dogovarjanje in sklenitev 
kolektivne pogodbe na ravni delodajalca pa 
je dobro in zaželjeno orodje, če nadgrajuje 
in dopolnjuje kolektivno pogodbo na ravni 
dejavnosti, pri tem pa lahko upošteva tudi 
posebnosti, ki so morda prisotne na ravni 

podjetja glede na ostala podjetja v dejavno-
ti . Izkušnje v nekaterih dejavnosti so poka-
zale, da je sklenitvi kolektivne pogodbe na 
ravni dejavnosti sledil intenziven socialni 
dialog na ravni delodajalca, katerega rezul-
tat so bile sklenjene nove kolektivne po-
godbe na ravni delodajalca, ki so izboljšale 
raven pravic iz kolektivne pogodbe dejav-
nosti tudi v podjetjih, v katerih kolektivnih 
pogodb prej ni bilo .

 
5. O stanju in izzivih socialnega dialoga in ko-
lektivnega dogovarjanja v Republiki Sloveniji
V zadnjih letih se je Ekonomsko socialni 
svet soočal s težavami pri svojem delova-
nju, ki so izvirale predvsem iz odnosa Vla-
de do tega organa in posledično na zmanj-
šanje zaupanja med socialnimi partnerji . 
Zdelo se je tudi, da se učinkovitost organa 
zmanjšuje, kar je bilo predvsem posledica 
odsotnosti volje za iskanje čim širšega so-
glasja pri predlogih, ki jih je obravnaval Eko-
nomsko socialni svet . Pričakovanja v zvezi 
s sprejemom novih Pravil o delovanju Eko-
nomsko socialnega sveta so bila zato veli-
ka . Danes lahko ugotovimo, da je stanje na 
tem področju morda nekoliko boljše, ven-
dar se zdi, da gre bolj za posledico pristopa 
socialnih partnerjev do dela tega organa in 
ne toliko za formalne spremembe delovanja 
tega organa .

Ureditev kolektivnega dogovarjanja v jav-
nem sektorju je v povsem specifična, kar 
vpliva tudi na sam socialni dialog v javnem 
sektorju, pokritost zaposlenih s koletivni-
mi pogodbami v tem delu pa je praktično 
100% . Za zasebni sektor pa se je na ravni 
države z izgubo kolektivne pogodbe, ki je na 
najvišji ravni predstavljala minimalni stan-
dard za vse zaposlene v zasebnem sektorju, 
izgubil temelj, ki so ga nadgrajevale kolek-
tivne pogodbe na ravni dejavnosti in nada-
lje kolektivne pogodbe na ravni delodajal-
cev . Posledično smo bili priča omejenemu 
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predvsem posledica odsotnosti volje za iskanje čim širšega soglasja pri predlogih, ki jih je 
obravnaval Ekonomsko socialni svet. Pričakovanja v zvezi s sprejemom novih Pravil o 
delovanju Ekonomsko socialnega sveta so bila zato velika. Danes lahko ugotovimo, da je 
stanje na tem področju morda nekoliko boljše, vendar se zdi, da gre bolj za posledico pristopa 
socialnih partnerjev do dela tega organa in ne toliko za formalne spremembe delovanja tega 
organa. 
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in selektivnemu dogovarjanju o rasti plač, 
marsikje stagnaciji dogovarjanju o plačni 
politiki, medtem ko posamezni elementi 
plačnega sistema brez rdeče niti postopno 
vodenijo . Številni delavci niso več pokriti s 
kolektivnimi pogodbami in so tako izpostav-
ljeni močnejšemu položaju delodajalca pri 
opredelitvi pravic in obveznosti v pogodbi 
o zaposlitvi, še posebej upoštevaje dejstvo, 
da je Zakon o delovnih razmerjih v nekaterih 
delih podnormiran . Glede na navedeno bi 
bilo smotrno ponovno pretehtati in redefi-
nirati odnos do kolektivne pogodbe najširše 
ravni za gospodarstvo, hkrati pa upoštevati, 
da se je s prekarizacijo delovnih razmerij in 
spremembami na trgu dela, ki so posledica 
tehnološkega napredka, pojavila potreba po 
kolektivnem naslavljanju teh izzivov, ki jih 
je mogoče nasloviti v socialnem dialogu na 
najvišji ravni in s tem slediti cilju minimal-
nega standarda kar se tiče zagotavljanja kva-
litetnih in varnih delovnih mest .

Kolektivne pogodbe dejavnosti so v času 
krize bile na preizkušnji in kar nekaj kolek-
tivnih pogodb je bilo v tem času odpoveda-
nih, pogajanja o plačah so v pretežni meri 
zastala, v nekatere kolektivne pogodbe so 
bile vključene posebne klavzule za primer 
težav s solventnostjo, v katerih bi se lah-
ko znašli delodajalcu . V zadnjem obdobju 
je opaziti drugačen trend, ki se kaže v večji 
pripravljenosti na socialni dialog, na sklepa-
nje novih kolektivnih pogodb dejavnosti, pa 
tudi na pogajanja o eskalaciji plač Ne glede 
na to pa plačni model, kot ga vsebuje ve-
čina kolektivnih pogodb v tarifnem delu,ni 
več ustrezen, ne odraža prave cene dela v 
Sloveniji in bi bil zato potreben celovite pre-
nove, ki bi zadevala najširši krog zaposle-
nih . To pa ni edina točka, ki bi morala biti 
predmet kolektivnega dogovarjanja tako 
na ravni dejavnosti, kot na ravni države . 
Poleg tega bi se tudi bipartitni socialni di-
alog moral v prihodnje osredotočiti na ne-
katere vsebine, ki jih prinaša praksa in na-
predek . Tako bi morale kolektivne pogodbe 
ustrezno nasloviti pravico in obveznost do 
izobraževanja in usposabljanja, kar bo izje-
mnega pomena glede na hitro spremenljive 
okoliščine dela, povezane tehnološkim na-
predkom, digitalizacijo in robotizacijo . Prav 
tako omenjene okoliščine terjajo tudi iska-
nje rešitev in vključevanje delavcev v novih 
oblikah dela, prekarnih delavcev, v socialni 
dialog ter v kolektivno dogovarjanje . Glede 
na to, da enega večjih problemov v praksi 
pomeni tudi delovni čas, je tudi to vsebina, 
ki je lahko in bi morala biti predmet soci-

alnega dialoga in natančnejšega urejanja v 
kolektivnih pogodbah .

6. Zaključek:
Povsem jasno je, da je socialni dialog izje-
mno pomembno orodje ter učinkovit način 
za to, da se interes socialnih partnerje sliši 
in upošteva pri pripravi, usklajevanju, poga-
janju in sprejemanju odločitev, kar še po-
sebej velja za delavsko stran in za urejanje 
položaja delavcev kot pogodbeno šibkejšo 
stran v delovnem razmerju . Prav zaradi 
slednjega dejstva je organizirano delavstvo 
in kolektivno uveljavljanje interesov delav-
cev vzvod, ki lahko nadomesti siceršnje 
umanjkanje moči posameznega delavca v 
razmerju do delodajalca . 

Izkušnje držav, ki imajo boljši socialni dia-
log, kažejo na to, da so te države hitraje in 
uspešneje izšle iz krize oziroma jih le-ta ni 
tako močno prizadela . V Sloveniji ima soci-
alni dialog relativno dolgo tradicijo in kljub 
številnim težavam, s katerimi se je soočal, 
ali se sooča še danes, ne more biti nobene-
ga dvoma o tem, da bi bila kakovost in le-
gitimnost številnih odločitev, tako Vlade in 
Državnega zbora, kot tudi samih socialnih 
partnerjev, v primeru odsotnosti socialne-
ga dialoga manjša od trenutne . Zato naj bo 
ta prispevek namenjen tudi kot doprinos k 
osveščanju o pomenu in pomembnosti so-
cialnega dialoga, njegovi strukturiranosti in 
potrebi po njegovi krepitvi . 

Z novinarske konference Pergamovih repre-
zentativnih sindikatov javnega sektorja;  ja-
nuar 2018  (Foto: arhiv KSS Pergam ) 

V  S R E D I Š Č U  _
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V  S R E D I Š Č U  _

POGAJANJA V JAVNEM SEKTORJU V LETU 2017

Aleš Bortek,
univ . dipl . pravnik, pravni svetovalec

Leto 2017 je bilo na področju socialnega 
dialoga najbolj pestro leto po vstopu v nov 
plačni sistem leta 2008, seveda če to ''pest-
rost'' razumemo v pozitivnem smislu, torej 
v smislu zviševanja pravic . V letih krize je 
bil namreč socialni dialog tudi pester, a tak-
rat je šlo za to, da smo se sindikati borili za 
ohranitev pravic ali pa vsaj za njihovo čim 
manjše znižanje . Vse boljši gospodarski ka-
zalci Slovenije so že v letu 2016 nakazovali 
na to, da se bo pritisk predvsem na plače 
(tako v zasebnem kot javnem sektorju) v 
naslednjih letih začel stopnjevati . Pred so-
cialnimi partnerji v javnem sektorju je bil še 
posebej zahteven izziv, saj smo leta 2008 
vstopili v nov plačni sistem, ki bi bil po svo-
ji uveljavitvi potreben določenih popravkov 
zaradi plačnih anomalij . Nastop finančne in 
gospodarske krize je sprejem popravkov kar 
nekaj let preprečeval in jih odlagal v priho-
dnost, v tem času pa se je nakopičilo veliko 
plačnih krivic .

V mesecu decembru 2016 smo sindikati z 
Vlado RS po napornih pogajanjih dosegli 
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela 
in drugih ukrepih v javnem sektorju (v nada-
ljevanju: Dogovor 2016), s katerim smo:
• na eni strani del interventnih ukrepov 

podaljšali v leto 2017 oziroma v leti 
2017 in 2018,

• na drugi strani pa smo se dogovorili, da 
v letu 2017 odpravimo plačne anomali-
je, in sicer v obsegu 70 milijonov evrov 
letno, dvigi na delovnih mestih pa lahko 
znašajo največ tri plačne razrede . Poleg 
tega smo zaradi FIDES-ovih dogovar-
janj z Vlado zapisali varovalko, da se 
kot anomalija obravnavajo tudi delov-
na mesta, ki po vsebini, zahtevnosti ali 
kakšni drugi okoliščini morda ne bodo 
ustrezno vrednotena glede na primer-
ljiva delovna mesta zdravnikov . S tem 
smo želeli preprečiti razgradnjo načela 
enakega plačila za delo na primerljivih 
delovnih mestih in posledično razgra-
dnjo enotnega plačnega sistema, kar bi 
vodilo v neskončne plačne turbulence 
med poklicnimi skupinami .

Dogovor 2016 je določal naslednjo časov-
nico: do 1 . 5 . 2017 se vladna in sindikalna 
stran dogovorita o načinu odprave anoma-
lij, v vsakem primeru pa javni uslužbenci na 
delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 
26 . plačnega razreda, pridobijo pravico do 
izplačila višje plače s 1 . 7 . 2017, drugi javni 
uslužbenci pa s 1 . 10 . 2017 (dogovorjen je bil 
torej poračun, če bi se pogajanja zavlekla) .

Časovnica je bila namenoma zastavljena 
zelo ambiciozno, po eni strani je zagota-
vljala kar najhitrejše povišanje plač, zlasti 
najnižje plačanim uslužbencem, po drugi 
strani pa je silila socialne partnerje k iskanju 
razumnih rešitev . Pogajanja v prvi polovici 
leta 2017 so bila intenzivna in naporna, do 
soglasja pa je prišlo konec meseca julija .

Sindikati smo bili pri teh pogajanjih zelo us-
pešni in smo uspeli vladno stran prepričati 
v to, da so anomalije v prvi skupini (skupini 
delovnih mest do 26 . plačnega razreda in še 
nekaterih delovnih mest pooblaščenih ura-
dnih oseb) obsežne, še poseben poudarek 
je bil na plačni skupini J . Čeprav je Dogovor 
2016 določal, da se za odpravo anomalij na 
vseh delovnih mestih, torej tako v prvi kot 
drugi skupini, skupaj nameni 70 milijonov 
evrov letno, smo uspeli v pogajanjih z vlado 
že za odpravo anomalij zgolj v prvi skupini 
nameniti 71 milijonov evrov letno (od tega 
samo za plačno skupino J dobrih 25 milijo-
nov evrov) . Nekatera najbolj zapostavljena 
delovna mesta so se dvignila za tri plačne 
razrede, večina pa za enega ali dva . Dvig 
plač se je realiziral v mesecu septembru 
oz . oktobru, poračun je bil izplačan od 1 . 7 . 
2017 dalje . Plača se je dvignila 60 .000 jav-
nim uslužbencem .

Vse to pa je botrovalo temu, da so bila po-
gajanja za drugo skupino, torej za delovna 
mesta nad 26 . plačnim razredom, v jese-
ni še bolj zahtevna . Vlada je sprva podala 
predlog, ki je v tej skupini delovnih mest 
predvideval odpravo za vsega 8 milijonov 
evrov anomalij, enako osiromašen pa je bil 
tudi njen pogled na to, katera delovna mes-
ta bi lahko bila primerljiva z zdravniki . Sin-
dikati smo predstavili svoje predloge, ki jih 
je vlada na nikoli povsem pojasnjen način 
ovrednotila na 991 milijonov evrov in s tem 
dodatno izvajala javni pritisk na nas . Ker na 
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pogajanjih ni bil dosežen praktično nikakr-
šen napredek, se je konflikt stopnjeval do te 
mere, da smo sindikati pričeli s stavkovni-
mi aktivnostmi . Sindikati znotraj pogajalske 
skupine pod vodstvom Jakoba Počivavška 
smo za dan 24 . 1 . 2018 napovedali stavko 
s protestnih shodom pred vlado in postavili 
stavkovne zahteve, med drugim: odpravo 
preostalih anomalij in začetek odpravljanja 
še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno 
z znižanjem plačne lestvice za 8% . 

Socialni dialog se je torej ob koncu leta 2017 
radikaliziral do skrajnosti, zato je ostal Do-
govor 2016 le delno realiziran .

Splošna stavka javnega sektorja;  24.1.2018  
(Foto: SIOL.NET) 

V  S R E D I Š Č U  _
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N O V O S T I  _

KOLEKTIVNA DOGOVARJANJA

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

V letu 2017 in 2018 se je bistveno okrepil 
pogajalski proces v zasebnem sektorju . Po-
gajanja v javnem sektorju, ki potekajo konti-
nuirano vse od uveljavitve novega plačnega 
sistema v javnem sektorju, so se po več le-
tih pogajanj o interventnih ukrepih premak-
nile k pogajanjem o postopni odpravi še 
preostalih interventnih ukrepih, ter k poga-
janjem o odpravljanju nakopičenih anoma-
lij . Pogajanja v javnem sektorju so predmet 
ločenega prispevka, zato se tukaj osredoto-
čamo na pogajanja v zasebnem sektorju . 

Na krovni ravni v zasebnem sektorju še 
vedno pogrešamo centralizirana pogajanja 
najbolj reprezentativnih sindikalnih in delo-
dajalskih organizacij o ključnih vprašanjih, 
skupnih vsem delavcem in delodajalcem 
v zasebnem sektorju, tako o določitvi mi-
nimalne cene dela kot o drugih pomemb-
nih vsebinah, ki so pomembna danes, še 
bolj pa morda v prihodnje . S tem mislimo 
predvsem na posledice starajoče se aktivne 
družbe ter vpliva digitalizacije, ki zahteva 
številne ukrepe: prilaganje delovnih mest, 
vlaganje delodajalcev v dodatna izobraževa-
nja, kontroliranje in postopno skrajševanje 
delovnega časa, etc .  

Vodstvo KSS PERGAM je že leta 2016 oceni-
lo, da je potrebno iskati odgovore na krovni 
ravni, kjer že od leta 2006 dalje čutimo ne-
gativne posledice neobstoja Splošne kolek-
tivne pogodbe za gospodarske dejavnosti 
(SKPGd) . Na podlagi sklepa Predsedstva 
KSS PERGAM so strokovne službe pripravi-
le predlog nove SKPGd, ki ga je vodstvo KSS 
PERGAM v letu 2017 posredovalo v uskla-
jevanje z drugimi sindikalnimi centralami, 
ki delujejo v gospodarstvu . Žal se do da-
našnjega dne do osnutka še niso opredelile 
vse sindikalne centrale, pričakujemo, da bi 
lahko uskladili predlog do poletnih mesecev 
in ga potem posredovali reprezentativnim 
delodajalskim organizacijam

Novinarska konferenca o pobudi za sklenitev 
nove Splošne kolektivne pogodbe za gospodar-
stvo;  28. 9. 2017  (Foto: arhiv KSS Pergam) 
Na sliki (z leve): Emil Serafin, predsednik 
Sindikata časopisno-informativne, založniške 
in knjigotrške dejavnosti Slovenije, Boštjan 
Furjan, podpredsednik Sindikata grafične 
dejavnosti Slovenije, Aljoša Čeč,generalni 
sekretar KSS PERGAM, Jakob Počivavšek, 
predsednik KSS PERGAM, Nives Hrovat, 
predsednica Sindikata papirne dejavnosti 
Slovenije

KSS PERGAM je v letu 2017 in v začetku leta 
2018 aktivno sodelovala tudi na panožnih 
pogajanjih naših sindikatov v zasebnem 
sektorju . Po skoraj treh letih pogajanj je bila 
sklenjena nova Kolektivna pogodba za gra-
fično dejavnost (KPGRAF), ki je v celoti pre-
novljena, hkrati pa je ohranila vse institute 
stare kolektivne pogodbe iz leta 1999 . Oce-
njujemo, da predstavlja zelo dober standard 
na ravni dejavnosti, hkrati pa pričakujemo, 
da ga bomo pomembno nadgradili tudi 
v pogajanjih na ravni podjetij . Po zgledu 
Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-
-predelovalno dejavnost (KPPAP) sklenjene 
konec leta 2013, kjer smo po njeni sklenitvi 
v krogu pogajanj na ravni delodajalcev skle-
nili podjetniške kolektivne pogodbe v skoraj 
vseh podjetjih, kjer je prisoten PERGAMov 
sindikat, so strokovne službe KSS PERGAM 
po sklenitvi in objavi KPGRAF nemudoma 
pripravile analizo standard po podjetjih in 
predlog dviga posamičnih pravic na rav-
ni podjetja, s sklenitvijo nove podjetniške 
kolektivne pogodbe ali aneksa k obstoječi 
kolektivni pogodbi . Odziv podjetniških sin-
dikatov je bil zelo dober in pričakujemo, da 
bomo v letu 2018 ustrezno uredili pravice 
tudi na podjetniški ravni . KPGRAF je tudi 
posebna priloga tokratnega obveščevalca . 
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Podpis nove Kolektivne pogodbe grafične 
dejavnosti, dne 21.12.2017  (Foto: arhiv KSS 
Pergam)  

Pogajanja smo vodili tudi v papirni in pa-
pirno-predelovalni industriji . Skupaj s Sin-
dikatom dejavnosti Slovenije smo pripra-
vili tako predlog dviga najnižjih osnovnih 
plač kot tudi predlog nekaj potrebnih spre-
memb KPPAP . Po dveh krogih sestankov 
pogajalskih skupin smo v začetku leta 2018 
izvedli sestanek predstavnikov sindikata 
PERGAM s pogajalsko skupino na strani 
delodajalcev ter UO ZPPPI ter ZDS, Sekci-
jo za papir in les . Na krovni ravni smo se 
dogovorili o povišanju najnižjih osnovnih 
plač po KPPAP za 3,5% z januarjem 2018, 
prav tako pa smo se za lažji potek vsakole-
tnega pogajalskega procesa dogovorili, da 

se v letu 2018 in nadalje pogajalski proces 
vsako leto prične in zaključi v 2 . kvartalu 
leta, in sicer tako, da si delojemalska in 
delodajalska stran v posameznem kole-
darskem letu v mesecu aprilu izmenjata 
predloge za spremembe KP dejavnosti, v 
maju pa pričneta pogajanja o vsebini pre-
dlogov . Prepričani smo, da bo na ta način 
pogajalski proces tekel hitreje, prav tako 
pa smo ponovno potrdili zavezanost obeh 
strani k socialnemu dialogu in iskanju naj-
boljših rešitev . Prav v papirni panogi je 
dogovarjanje socialnih partnerjev po naši 
oceni izjemnega pomena, ker se delovna 
populacija pospešeno stara, nove kadre pa 
je zelo težko pridobiti in vpeljati v delovni 
proces, zato je sindikat v tej panogi aktiv-
no sodeloval tako pri pripravi nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij kot pri vpeljavi siste-
ma vajeništva .

V letu 2017 smo s predstavniki delodajalskih 
organizacij izmenjali tudi osnutke nove Ko-
lektivne pogodba časopisno-informativne, 
založniške in knjigotrške dejavnosti (KP-
ČIZK), skladno z dogovorom pogajalskih 

N O V O S T I  _

Podpis Aneksa h KP za papirno in papirno-
-predelovalno dejavnost;  16.1.2018  (Foto: 
arhiv KSS Pergam) 
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skupin na pogajanjih leta 2016 . Pogajalski 
skupini sta se že sestali ter dogovorili za 
potek pogajanj v letu 2018, na katerih bosta 
ob pričakovano daljšem procesu pogajanj 
za novo KPČIZK sproti vršila tudi pogajanja 
o letnem usklajevanju izhodiščnih plač po 
veljavni kolektivni pogodbi . 

Ob podpisu podjetniške Kolektivne pogodbe v 
Delu d.d.  (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Po pristopu k Kolektivni pogodbi gradbe-
nih dejavnosti (KPGRAD), ki smo ga izvedli 
v začetku leta 2017, smo se ob koncu leta 

2017 prvič udeležili tudi pogajanj za skleni-
tev sprememb in dopolnitev KPGRAD . Na 
pogajanjih smo se z delodajalsko stranjo 
dogovorili za dvig najnižjih osnovnih plač 
za 2,1%, prav tako pa smo spremenili do-
ločilo o jubilejnih nagradah – te od sedaj 
pripadajo članom vseh sindikatov, podpi-
snikov KPGRAD, torej tudi članov Sindikata 
cestnega gospodarstva Slovenije (SCGS), 
ki deluje v okviru KSS PERGAM . Strokovne 
službe KSS PERGAM so na podlagi sklepov 
predsedstva SCGS pripravile tudi osnutek 
nove Kolektivne pogodbe cestnega gospo-
darstva (KPCG), po izmenjavi stališč z de-
lodajalsko stranjo pa smo se odločili, da 
bomo skušali specifike cestnega gospodar-
stva urejati v KPGRAD . V začetku leta 2018 

je bil tako pripravljen in delodajalski strani 
posredovan predlog Aneksa h KPGRAD, s 
katerim bi uredili vsebine, ki smo jih tradi-
cionalno urejali v KPCG . Odziv delodajalske 
strani pričakujemo v kratkem . 

Poleg navedenega je potekalo tudi več po-
gajanj za kolektivne pogodbe na ravni delo-
dajalca, kjer je zlasti strokovna služba KSS 
PERGAM zagotavljala ustrezno strokovno 
podporo za pogajanja in aktivno sodelovala 
v pogajanjih . Med drugim smo v letu 2017 
po izvedeni stavki uspešno zaključili pogaja-
nja za sklenitev Kolektivne pogodbe poklic-
nih pilotov Slovenije v Adrii Airways . Rezul-
tat našega dolgoletnega uspešnega dela pri 
zastopanju pilotov v navedenem podjetju se 
je pokazal tudi v priznanju s strani Sindikata 
Adria Airways, ki združuje delavce, ki niso 
del kabinskega osebja, in ki je v letu 2017 
pristopil v KSS PERGAM, kmalu zatem pa 
smo tudi uspešno sklenili kolektivno pogod-
bo za ta del zaposlenih v Adrii .

Podpis nove podjetniške kolektivne pogodbe 
v VOC-u dne 8.11.2017 (Foto: arhiv KSS 
Pergam) 
Od leve proti desni: Aleš Marovt, podpredse-
dnik Sindikata VOC;  Roman Moškotevc, 
direktor družbe VOC;  Nataša Vidaković, 
predsednica sveta delavcev družbe VOC 
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NOVI PREDSEDNIKI SINDIKATOV V PODJETJIH 

Za predsednika v sindikatu PERGAM PLA-
MA TERMOPLASTI je bil izvoljen Robert 
Jelenič. 
Novi predsednik SINDIKATA PERGAM DS 
SMITH je postal Martin Vidmar. 
V SINDIKATU KOČEVSKI TISK je vodenje 
prevzel Dražan Saftić. 
Za novega predsednika v SINDIKATU PA-
PIRNICE GORIČANE pa je bil izvoljen De-
jan Bogomolec.
Ponovno sta bili izvoljeni predsednici SIN-
DIKATA MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA 
Maja Pavlin  in Mojca Kohek kot predsedni-
ca SINDIKATA MLADINSKA KNJIGA ZA-
LOŽBA .
Jože Veselič je bil izvoljen za predsednika 
sindikata KSS PERGAM v Domu starejših 
občanov Metlika .
Mateja Dvornik je bila izvoljena za predse-
dnico sindikata v družbi TISKARNA NOVO 
MESTO .
V družbi KOLIČEVO KARTON je vodenje 
sindikata po upokojitvi dolgoletnega pred-
sednika sindikata Staneta Ravnikarja prev-
zela Valči Rožič. 

Vsem novoizvoljenim predsednikom iskreno 
čestitamo in želimo uspešno sindikalno delo!

Stane Ravnikar,  shod papirničarjev 2014  
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

IN MEMORIAM:  Milan Štimec  (1955–2018) 

Mnogo prezgodaj nas je v letošnjem letu zapustil Milan Štimec, dolgoletni 
predsednik Sindikata veterinarjev Slovenije . Pustil je močan pečat sindikal-
nemu organiziranju in delovanju, zlasti med doktorji veterinarske medicine . 
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MINI REFORMA TRGA DELA

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

Marca 2016 je Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti predstavi-
lo dokument »Za dostojno delo«, v katerem 
so bili predlagani ukrepi, ki naj bi predstav-
ljali koncept boja proti prekarizaciji, ki se 
pojavlja na trgu dela in skušali odgovoriti na 
izzive,ki se v zvezi s prihodnostjo dela pos-
tavljajo na trgu dela . Dokument je obravna-
val Ekonomsko socialni svet in za nadaljnje 
delo v zvezi s tem imenoval delovno skupi-
no, ki je o predlaganih ukrepih v dokumen-
tu sicer opravila razpravo, a so ji bili še pred 
zaključkom dela predstavljeni predlogi spre-
memb treh zakonov, in sicer novele Zakona 
o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga 
dela ter Zakona o inšpekciji dela .

Največ prahu je dvignil predlog Zakona o 
delovnih razmerjih, ki je predvideval nov od-
povedni razlog, po katerem bi delodajalec 
lahko odpovedal pogodbo o zaposlitvi de-
lavcu zaradi porušenega zaupanja . Zaradi 
velikega nasprotovanja sindikatov takšne-
mu predlogu, ki bi omogočil povsem samo-
voljno odpuščanje zaposlenih in za odpo-
ved dejansko ne bi bil več potreben noben 
utemeljen objektiven razlog, je ministrstvo 
predlog opustilo in ga nadomestilo z re-
definicijo odpovednega razloga nesposob-
nosti . Ministrstvo je sicer pripravilo analizo 
omenjenega odpovednega razloga, ki naj 
bi pokazala na problematičnost tega odpo-
vednega razloga, vendar iz njene vsebine 
takšnih zaključkov ni moč sprejeti . Izkazalo 
se je, da je ureditev odpovednih razlogov v 
Zakonu o delovnih razmerjih povsem ustre-
zna, dovolj jasna, mednarodno pravno pri-
merljiva in v skladu z mednarodnimi akti, ki 
zavezujejo Slovenijo, poleg tega pa poseb-
nih težav pri presoji odpovednega razloga 
nesposobnosti ni zaznati niti v sodni pra-
ksi, še zlasti po letu 2013, ko ni več potreb-
na izrecna kvalifikacija odpovednega razlo-
ga v odpovedi pogodbe o zaposlitvi, temveč 
mora delodajalec v odpovedi navesti in ute-
meljiti dejanski odpovedni razlog . Glede na 
navedeno so sindikati redefiniciji odpoved-
nih razlogov ostro nasprotovali, zato je bil 
predlog kljub nasprotovanju delodajalcev iz 
usklajevanja umaknjen .

Tako ministrstvo, kot tudi delodajalska 
stran, so že od predstavitve treh zakonskih 
predlogov vztrajali na tem, da bi se trojica 
sprememb zakonov s področja trga dela 
sprejemala v paketu . Sindikati so medtem 
na drugi strani poudarjali predvsem pomen 
spremembe Zakona o inšpekciji dela, ki 
naslavlja problematiko prekarnosti . Ome-
njena povezava treh zakonov v paket se je 
tudi v nadaljnjem usklajevanju pokazala kot 
problematična, saj je kljub usklajenosti veli-
ke večine rešitev usoda vseh treh predlogov 
visela na zgolj enem odprtem vprašanju 
med socialnimi partnerji .

Kompromis, ki je bil na koncu vendarle do-
sežen, je sledil temu, za kar si je tekom ce-
lotnega postopka usklajevanja prizadevala 
sindikalna stran, in sicer da se v zakonodaj-
ni postopek vloži le tiste zakonske rešitve, 
glede katerih je doseženo soglasje social-
nih partnerjev . V Državni zbor sta bila tako 
vložena novela Zakona o inšpekciji dela ter 
Zakona o urejanju trga dela, medtem kot 
novela Zakona o delovnih razmerjih zaradi 
neusklajenega predloga o nadomestilu za 
brezposelnost v primeru sporazumnega pre-
nehanja pogodbe o zaposlitvi zankrat, vsaj 
do 27 .6 .2017 še ostaja predmet usklajevanj 
med socialnimi partnerji . V nadaljevanju so 
izpostavljene najpomembnejše spremembe, 
ki jih prinašata noveli Zakona o inšpekciji 
dela ter Zakona o urejanju trga dela .

Ker je ena večjih težav na trgu dela prekari-
zacija dela in s tem segmentacija trga dela, 
usklajen predlog novele Zakona o inšpekciji 
dela prinaša predvsem nove pristojnosti in-
špektoratu za delo v primerih, ko inšpektor 
odkrije primere, v katerih ima delo vse ele-
mente delovnega razmerja, delavec pa dela 
ne opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi . 
V tem primeru bo imel inšpektor možnost 
odrediti delodajalcu, da delavcu v roku treh 
delovnih dni izroči pogodbo o zaposlitvi, ki 
ustreza dejanskemu stanju, upoštevaje pla-
čilo za delo vsaj v višini, kot je primerljivo 
za vrsto, obseg in  kakovost dela, upošte-
vaje kolektivno pogodbo in splošne akte, 
ki zavezujejo delodajalca . Neupoštevanje 
odrejenega ukrepa in izdaja neustrezne 
pogodbe v zaposlitvi je tudi sankcionirana, 
delavcu pa dana možnost sodnega varstva, 
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v kolikor ponujena pogodba o zaposlitvi ni 
skladna z zakonskimi zahtevami . 

Nadalje novela Zakona o inšpekciji dela 
prinaša možnost prepovedi opravljanja de-
javnosti in uporabe osnovnih sredstev delo-
dajalcu, pri katerem je bilo najmanj dvakrat 
v enem letu pravnomočno ugotovljeno, da 
plače ni izplačal do dneva, ki je z zakonom 
določen kot skrajni rok za plačilo plače, 
torej do 18 . dne tekočega meseca za pre-
tekli mesec . Gre torej za skrajno možnost 
sankcioniranja delodajalcev, pri katerih z 
milejšimi ukrepi ni mogoče doseči odpra-
ve kršitev, ki se kažejo v neizplačevanju ali 
zamudi izplačila plač zaposlenim . Ob tem 
je potrebno poudariti, da to seveda ni edini 
ukrep, ki naj zagotovi poplačilo zaposlenih, 
temveč gre za dodatno možnost ukrepanja 
v teh primerih . 

Novela Zakona o urejanju trga dela na dru-
gi strani prinaša spodbude za zaposlovanje 
brezposelnih oseb z nižjo stopnjo izobrazbe 
(do vključno srednješolske), ki bodo ime-
li po novem ob zaposlitvi za polni delovni 
čas pravico do dodatnih 20% zadnjega neto 
nadomestila za primer brezposlenosti in 
jo bodo lahko koristili do trenutka, ko bi se 
jim izteklo prejemanje nadomestila za pri-
mer brezposelnosti, vendar največ 12 me-
secev . Glede na to, da Slovenijo na nujnost 
ukrepov in spodbud za brezposelne z nizko 
stopnjo izobrazbe opozarja tako Evropska 
skupnost, kot tudi OECD, naj bi na ta način 
spodbudili k zaposlitvi tiste brezposelne, pri 
katerih obstaja velika verjetnost za to, da bo 
razlika med višino nadomestila za primer 
brezposelnosti in plačo v primeru zaposlitve 
relativno nizka in bi zato dodaten prejemek 
predstavljal spodbudo za zaposlitev . 

Prav tako predlog prinaša obveznost prijave 
v evidenco iskalcev zaposlitve na Zavod za 
zaposlovanje za delavce, ki jim je bila po-
godba o zaposlitvi odpovedana iz poslov-
nega razloga ali iz razloga nesposobnosti, 
in sicer najkasneje v roku 3 delovnih dni 
po vročitvi odpovedi, torej v času odpo-
vednega roka, kar je po obstoječi ureditvi 
prepuščeno posamezniku . Namen je zopet 
čim hitrejša zaposlitev brezposelne osebe, 
medtem ko je opustitev te obveznosti sank-
cionirana z znižanjem višine nadomestila 
za primer brezposelnosti z 80% na 60% 
osnove za nadomestilo, a ne manj, kot zna-
ša minimalna višina nadomestila, torej 350 

EUR . Predlog tudi za kršitev nekaterih dru-
gih obveznosti brezposelne osebe (odklo-
nitev vključitve v program APZ ali kršitev 
obveznosti, sprejete s pogodbo o vklju-
čitvi v program APZ; odklonitev ustrezne 
ali primerne zaposlitve ali neprizadevnost 
za zaposlitev pri razgovoru za zaposlitev, 
opustitev aktivnosti pri iskanju zaposlitve, 
razen če je brezposlena oseba te obvezno-
sti  oproščena z zaposlitvenim načrtom) 
predvideva kot prvo sankcijo znižanje na-
domestila za primer brezposelnosti za 30% 
(vendar ne na manj kot na 350 EUR), med-
tem ko prej tovrstne postopnosti ukrepov v 
primeru kršitev ni bilo, zaradi česar so bile 
brezposelne osebe v primeru kršitev črtane 
iz evidence brezposlenih oseb, kar bi se po 
predlogu zgodilo šele v primeru ponovne 
kršitve .

Nenazadnje novela Zakona o urejanju trga 
dela vpeljuje evidenco študentskega dela, ki 
jo bo kot javno pooblastilo vodila Študent-
ska organizacija Slovenija . Gre za informa-
cijski sistem osebnih elektronskih portfoliev 
znanj, izkušenj in kompetenc, ki se pridobi-
jo z opravljanjem občasnega in začasnega 
dela študentov in dijakov,  zaradi izvajanja 
nadzora, spremljanja, načrtovanja in vode-
nja politike na področju trga dela, za razvoj 
storitev in ukrepov za mlade ter za znan-
stvenoraziskovalne in statistične namene .

Med socialnimi partnerji pa ostaja neuskla-
jeno in predmet nadaljnjega usklajevanja 
nadomestilo za primer brezposelnosti za 
delavce, o katerem bi se po noven lahko 
dogovorila delavec in delodajalec v spora-
zumu o prenehanju delovnega razmerja . Po 
predlogu ministrstva bi bilo nadomestilo 
delavcu odmerjeno po pravilih, po katerih 
se tudi sicer odmerja nadomestilo, vendar 
v primeru nadomestila ob sporazumnem 
prenehanju delovnega razmerja prejemanje 
nadomestila ne bi smelo trajati dlje kot 6 
mesecev, financiral pa bi ga delodajalec . O 
sklenitvi sporazuma bi delodajalec moral 
obvestiti Zavod za zaposlovanje, delavec pa 
bi v 15 dneh po sklenitvi lahko od njega osto-
pil .Za sindikate predmetni predlog odpira 
vrsto vprašanj, zlasti v razmerju do drugih 
načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi, 
predvsem odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v 
razmerju do varstva posebnih kategorij de-
lavcev . Obstaja strah, da bi delodajalci kot 
močnejša stranka v razmerju do delavca 
v delovnem razmerju delavce prisiljevali v 
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sklepanje sporazumov, namesto da bi jim 
odpovedali pogodbo o zaposlitvi, glede na 
to, da bi bili stroški delodajalca v teh prime-
rih nižji, delavec pa bi bil lahko prikrajšan 
za nekatere svoje pravice . V nadaljevanju 
bo potrebno najti dodatne varovalke, ki bi 
te strahove odpravile ali vsaj minimizirale .

Za konec – izjemnega pomena je to, da sta 
bila konsenz in soglasje o rešitvah, ki gredo 
v nadaljnji postopek, dosežena v socialnem 
dialogu in da so rešitve dejansko takšne, 
da predstavljajo dobrobit tako za delavce 
in brezposelne, kot tudi za delodajalce in 
družbo . Medtem ko novela Zakona o ure-
janju trga dela meri predvsem na hitrejšo 
aktivacijo brezposelnih oseb in s tem več 

priložnosti za zaposlitev pri delodajalcih, 
ki iščejo in pogosto težko najdejo delav-
ce, novela Zakona o inšpekciji dela meri 
na zmanjševanje obsega prekarnosti in 
zmanjšanje števila kršitev delovnopravne 
zakonodaje . S tem meri tudi na zmanjše-
vanje možnosti za socialni dumping, ki ga 
predstavljajo delodajalci, ki s kršitvami de-
lavskih pravic in uporabo prekarnega dela 
predstavljajo nelojalno konkurenco deloda-
jalcem, ki zakonodajo spoštujejo . S tem, ko 
so bile v nadaljnji postopek posredovane 
zgolj usklajene rešitve, pa je bila spoštova-
na tudi dosedanja tradicija, po kateri brez 
soglasja socialnih partnerjev ni sprememb 
temeljnih zakonov s področja trga dela . 

Z novinarske konference na temo 
povezovanja sindikalnih central 
ZSSS in KSS Pergam;  25. oktober 2017  
(Foto: Blaž Samec, DELO) 
Na sliki: levo predsednik KSS Pergam Jakob 
Počivavšek,  desno predsednica ZSSS Lidija 
Jerkič 
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NOVEJŠA SODNA PRAKSA 

Ida Mišič Pavšek, 
univ . dipl . pravnica, pravna svetovalka 
 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Vrhovno sodišče) je imelo 
tudi lani veliko opravka z ugotavljanjem 
zakonitosti odpovedi pogodb o zaposlitvi, 
tako rednih kot izrednih .  V zvezi s tem je 
spodaj predstavljenih nekaj primerov od-
ločitev Vrhovnega sodišča, in sicer: primer 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo 
nove pogodbe o zaposlitvi za isto delo, a 
za nižjo plačo; primer odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi iz poslovnega razloga zaradi 
zmanjšanja povpraševanja po izdelkih in 
posledično upada naročil, ob dejstvu, da je 
delodajalec v obdobju pred odpovedjo kon-
tinuirano odrejal nadure; in primer izredne 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri čemer je 
imela delavčeva kršitev vse znake kaznivega 
dejanja . Vendar najprej predstavljamo odlo-
čitev Vrhovnega sodišča v primeru plače, ki 
je bila javnemu uslužbencu sicer pravilno 
določena v pogodbi o zaposlitvi, odločbi ali 
sklepu, a je bila obračunana in delavcu iz-
plačana v previsokem znesku .  

Sklep VIII Ips 185/2016 z dne 21. 
2. 2017

V prejšnji izdaji Obveščevalca je bila pred-
stavljena zelo pomembna sodba Vrhovnega 
sodišča VIII Ips 256/2016 z dne 20 . 12 . 2016, 
v kateri se je Vrhovno sodišče ukvarjalo z 
vprašanjem, ali je delavec v javnem sektor-
ju glede na določbe Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS) 
dolžan vrniti plačo, ki mu jo je delodajalec 
napačno določil v pogodbi o zaposlitvi in 
za katero se pozneje izkaže, da je, glede na 
pravila plačnega sistema, določena previso-
ko . Vrhovno sodišče se je torej v konkret-
nem primeru predvsem ukvarjalo z vpraša-
njem, ali so določbe pogodbe o zaposlitvi, v 
katerih je plača javnega uslužbenca določe-
na napačno oz . nezakonito, nične ali ne . Ob 
tem velja spomniti, da je posledica ničnosti 
to, da mora vsaka pogodbena stranka dru-
gi vrniti vse, kar je prejela na podlagi nič-
ne pogodbe oz . nične določbe v pogodbi . 
Vrhovno sodišče je v konkretnem primeru 
razsodilo, da v takšnem primeru ne gre za 
ničnost takšne določbe v pogodbi o zapo-

slitvi, ampak »zgolj« za nezakonitost, zato 
se delavcu za naprej v pogodbi o zaposlitvi 
določi ustrezno nižja plača . V tem primeru 
tudi ne nastopijo posledice odprave za na-
zaj, to je glede vrnitve preveč izplačane pla-
če, katere izplačilo je imelo podlago v sicer 
nezakoniti določbi pogodbe o zaposlitvi . 

V letu 2017 pa je Vrhovno sodišče presojalo 
situacijo, ko je plača s pogodbo o zaposli-
tvi, odločbo ali sklepom določena pravilno 
oz . zakonito (konkretno v skladu s tretjim 
odstavkom 3 . člena ZSPJS), le obračunana 
in izplačana je v previsokem znesku . Delo-
dajalec je namreč približno leto in pol delav-
cu izplačeval plačo v višjem znesku, kot je 
bila določena s pogodbo o zaposlitvi, kljub 
temu, da je bil na nepravilen obračun opo-
zorjen s strani pristojnega ministrstva . V 
nadaljevanju je predstavljena vsebina tega 
sklepa z opravilno številko VIII Ips 185/2016 
z dne 21 . 2 . 2017 .

V ponovljenem postopku sta sodišči prve 
in druge stopnje zavzeli stališče, da se v 
konkretni situaciji uporabljajo določbe 3 . in 
3 .a, člena ZSPJS, ki so prisilne narave, zato 
so ravnanja delodajalca v nasprotju z njimi 
nična, javni uslužbenec pa je dolžan zara-
di ničnega razpolaganja preveč izplačano 
plačo vrniti . Ob tem sta prvostopenjsko in 
drugostopenjsko sodišče presodili, da oko-
liščine o védenju delodajalca, da javnemu 
uslužbencu plačuje preveč kot bi bilo pravil-
no oz . zakonito, niso odločilnega pomena .

Zoper odločitvi sodišč prve in druge stop-
nje je delavec vložil pravno sredstvo na 
Vrhovno sodišče in v njem zatrjeval, da iz 
določb ZSPJS jasno izhaja, da v obravnava-
nem primeru ni mogoče govoriti o ničnosti 
in sankcijah, ki iz nje izhajajo, ampak je v 
zakonu naloženo, kako mora ravnati delo-
dajalec . Delavec je v tem pravnem sredstvu 
zatrjeval tudi, da se določbe 3 .a člena ZSPJS 
o vračanju preveč izplačanih zneskov nana-
šajo samo na plače, ki so določene s pogod-
bo o zaposlitvi, sklepom ali aneksom delo-
dajalca, medtem ko za dejanska izplačila, ki 
nimajo podlage v pogodbi, sklepu ali anek-
su in kamor sodi tudi obravnavani primer, 
zakon sploh ne predvideva vračanja .

Vrhovno sodišče je štelo navedbe delavca v 
pravnem sredstvu za utemeljene in v obra-
zložitvi zapisalo, da če je plača s pogodbo o 
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zaposlitvi, odločbo ali sklepom pravilno do-
ločena, le obračunana in izplačana je v pre-
visokem znesku, pravil o ničnosti pogod-
be sploh ni mogoče uporabiti . Po mnenju 
Vrhovnega sodišča gre v takšnem primeru 
za neupravičeno pridobitev in se uporablja-
jo pravila o vračanju neupravičeno pridob-
ljenega, ki določajo, da je tisti, ki je bil brez 
pravnega temelja obogaten na škodo dru-
gega, prejeto dolžan vrniti, vendar pa tisti, 
ki kaj plača, čeprav ve, da ni dolžan, nima 
pravice zahtevati nazaj, razen če si je pridr-
žal to pravico ali če je plačal, da bi se izognil 
sili . Vrhovno sodišče je nadalje v obrazloži-
tvi odločbe zapisalo, da je torej v konkret-
nem primeru odločilnega pomena, ali je 
delodajalec vedoma plačal nekaj, kar ni bil 
dolžan, pri čemer se ne more šteti, da je ve-
doma izplačal nekaj, kar ni bil dolžan, če je 
to storil pomotoma, čeprav ni bil dovolj skr-
ben . Povedano poenostavljeno je Vrhovno 
sodišče odločilo, da mora delavec še zme-
raj vrniti preveč izplačano plačo tudi v pri-
meru, ko je delodajalec zaradi nezadostne 
skrbnosti pomotoma delavcu nakazoval 
plačo v previsokem znesku . Ker sta sodišči 
prve in druge stopnje zmotno razsodili, da 
se delavka ne more uspešno sklicevati, da je 
delodajalec vedel, da sta obračun in izplači-
lo plače nepravilna (kar posledično pomeni, 
da po pravilih vračanja neupravičeno pri-
dobljenega delodajalec ne more zahtevati 
vračila tako izplačane plače), je Vrhovno 
sodišče sodbi sodišč prve in druge stopnje 
razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve 
stopnje v novo sojenje, z navodilom, da naj 
v ponovljenem postopku sodišče prve stop-
nje dopolni dejansko stanje (ali in kdaj je 
tožnica izvedela, da so izplačila nezakonita) 
in o zahtevku ponovno odloči .

 

Sodba VIII Ips 318/2016 z dne 6. 
6. 2017

V konkretnem primeru se je Vrhovno sodiš-
če ukvarjalo z vprašanjem zakonitosti odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove 
pogodbe o zaposlitvi za isto delo, na istem 
delovnem mestu, le za nižjo plačo . Deloda-
jalec je delavcu zaradi ekonomskih razlogov 
(nedoseganje planiranih rezultatov) odpo-
vedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga in delavcu istočasno ponudil skle-
nitev nove pogodbe o zaposlitvi za isto delo 
oz . isto delovno mesto, za katero je imel 
sklenjeno odpovedano pogodbo o zaposli-
tvi, pri čemer je bila v ponujeni pogodbi o 

zaposlitvi plača nižje določena . Tožnik je 
novo pogodbo o zaposlitvi podpisal, ker se 
je bal, da bi sicer izgubil zaposlitev in ostal 
brez pravice do odpravnine in do denarne-
ga nadomestila za čas brezposelnosti, saj je 
bila ponujena zaposlitev ustrezna .

Sodišče prve stopnje se je postavilo na stran 
delavca in ugotovilo nezakonitost takšne 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi . Ugotovilo 
je obstoj ekonomskega razloga, ki bi uteme-
ljeval odpoved pogodbe o zaposlitvi, vendar 
pa potreba po opravljanju dela pod pogoji 
iz pogodbe o zaposlitvi ni prenehala, saj je 
delavec še naprej v enakem obsegu opravljal 
delo, kot ga je opravljal po odpovedani po-
godbi o zaposlitvi . Presodilo je, da potreba 
po znižanju plače ne more biti utemeljen 
razlog za znižanje plače . Delodajalec se je na 
to sodbo pritožil in drugostopenjsko sodišče 
je ugodilo njegovi pritožbi ter presodilo, da 
je v primeru tehtnega ekonomskega razloga 
sprememba (znižanje) plače lahko dopustna 
tudi, če se ostali pogoji dela ne spremenijo . 

Delavec je zoper odločitev drugostopenj-
skega sodišča vložil pravno sredstvo . V 
njem je navedel, da se vsebina, organiza-
cijska opredelitev in zahtevnost dela na de-
lovnem mestu ni spremenila . Ekonomske 
razmere so bile vzrok za znižanje plač, zni-
žanje pa je bilo razlog za odpoved pogodbe 
o zaposlitvi . Delavec je nadalje trdil, da mu 
je delodajalec pogodbo o zaposlitvi odpo-
vedal po tem, ko ni pristal na sporazumno 
spremembo pogodbe, odpoved pogodbe 
o zaposlitvi s ponudbo nove tako pomeni 
enostranski poseg v višino plače .

Vrhovno sodišče je štelo navedbe delavca 
v pravnem sredstvu za utemeljene, zato je 
drugostopenjsko sodbo spremenilo tako, 
da se je pritožba delodajalca zavrnila, potr-
dilo pa je sodbo sodišča prve stopnje . V ob-
razložitvi je zapisalo, da je delodajalec kljub 
finančnim težavam delavčevo delo, ki se 
po vsebini, zahtevnosti ali organiziranosti 
ni spremenilo, še vedno potreboval, razlog 
za odpoved pogodbe o zaposlitvi pa je bilo 
znižanje plače . V nadaljevanju je Vrhovno 
sodišče v obrazložitvi navedlo, da poseg v 
plačo, če se hkrati ne spremeni naziv delov-
nega mesta oziroma vrsta dela (s posledico 
spremembe vsebine del ali vrste del), ali čas 
za katerega je sklenjena pogodba o zaposli-
tvi ali trajanje delovnega časa, brez soglasja 
delavca ni dopusten . Odpoved pogodbe o 
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zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zapo-
slitvi za isto delo na istem delovnem mes-
tu, le za nižjo plačo, po svoji vsebini, čeprav 
prikrito, pomeni enostranski poseg deloda-
jalca v plačo . Vrhovno sodišče je torej skle-
nilo, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki 
ji sledi ponudba nove pogodbe o zaposlitvi 
za nižjo plačo, ne glede na finančne težave 
delodajalca zakonita le, če se hkrati spre-
meni tudi opredelitev delovnega mesta (v 
smislu vsebine, organizacijske, opredelitve, 
zahtevnosti, itd .) .

Sklep VIII Ips 182/2016 z dne 21. 
2. 2017

V tem primeru se je Vrhovno sodišče ukvar-
jalo z vprašanjem zakonitosti odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi delavki iz poslovnega 
razloga (z dne 2, 7, 2012), saj naj bi prišlo 
do zmanjšanja povpraševanja po izdelkih in 
posledično upada naročil . Zoper navedeno 
odpoved pogodbe o zaposlitvi je delavka 
vložila tožbo, ki pa jo je izgubila tako na prvi 
kot na drugi stopnji . Sodišči I . in II . stopnje 
sta namreč ugotovili, da je pri delodajalcu 
obstajal utemeljen razlog za odpoved po-
godbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, 
saj je dejansko prišlo do zmanjšanja povpra-
ševanja po izdelkih ter posledičnega upada 
naročil, zato je bila odpoved zakonita . 

Delavka je vztrajala in vložila še izredno 
pravno sredstvo na Vrhovno sodišče in v 
njem – med drugim – navajala, da so pro-
izvodni delavci, med katerimi je bila tudi 
sama, v letu 2011 in prvi polovici leta 2012 
običajno delali tudi po 20 nadur na mesec, 
kar je postalo pravilo tudi po odpovedi po-
godbe o zaposlitvi delavki . Nadalje je na-
vajala, da se delodajalec, ki vsakomesečno 
kontinuirano odreja nadure, čeprav so te 
v okviru zakonskega minimuma, ne more 
sklicevati na obstoj poslovnega razloga oz . 
zmanjšanja potrebe po delu delavcev; da ni 
bil podan nobeden od zakonskih razlogov 
za  odreditev nadurnega dela; in da je razla-
ga delodajalca, da je šlo za izjemoma pove-
čan obseg del, le pretveza .

Vrhovno sodišče je štelo zgoraj opisane tr-
ditve delavke za utemeljene . V obrazložitvi 
je zapisalo, da delavka upravičeno opozarja 
na pomembnost dejstva, da je delodajalec 
v letu 2011 in prvi polovici leta 2012 delav-
cem kontinuirano odrejal nadurno delo, pri 

čemer se je sodišče prve stopnje zadovolji-
lo z razlago, da nadurno delo ni presegalo 
zakonskih okvirov, sodišče druge stopnje 
pa je zavzelo stališče, da zaključki sodišča 
prve stopnje o tem niso odločilni in da so 
navedbe delavke v zvezi z nadurami nebi-
stvene . Nadalje je Vrhovno sodišče v obra-
zložitvi zapisalo, da je odpoved pogodbe o 
zaposlitvi zakonita, če za to obstaja resen 
razlog . Zato je pomembno, ali ima deloda-
jalec na voljo samo to rešitev, ali pa obsta-
jajo še kakšne druge učinkovite in primerne 
možnosti . Ena od njih je lahko zmanjšanje 
ali ukinitev nadurnega dela . Če je namreč 
z drugačno razporeditvijo dela, npr . tudi z 
zmanjšanjem ali ukinitvijo nadurnega dela, 
delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi 
mogoče nadaljevati, razlog za odpoved po-
godbe o zaposlitvi ne more biti utemeljen . 
Seveda zgolj dejstvo, da se je nadurno delo 
opravljalo, ne zadošča za zaključek, da po-
slovni razlog ne obstoji, lahko pa je obstoj 
poslovnega razloga vprašljiv, če delodajalec 
delavcem kontinuirano odreja opravljanje 
nadur, in sicer tako glede organizacijske kot 
ekonomske upravičenosti . V zvezi s tem 
velja posebej opozoriti na določbo prvega 
odstavka 145 . člena ZDR (oz . prvega odstav-
ka 146 . člena ZDR-1), po kateri se nadurno 
delo ne sme uvesti, če je delo možno op-
raviti v polnem delovnem času z ustrezno 
organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo 
delovnega časa z uvajanjem novih izmen 
ali z zaposlitvijo novih delavcev . Odreditev 
dela preko polnega delovnega časa je torej 
izjema, do katere lahko pride le pod pogo-
ji, ki jih določa zakon, nikakor pa ne more 
predstavljati stalne oblike oziroma načina 
opravljanja dela . Vrhovno sodišče je zato 
zadevo vrnilo sodišču prve stopnje z navo-
dilom, naj se v ponovljenem postopku ugo-
tovi, ali bi se z drugačno organizacijo dela 
dalo izogniti opravljanju nadur in zagotoviti 
delavki nadaljevanje delovnega razmerja . 

Sodba VIII Ips 116/2017 z dne 3. 
10. 2017 

V konkretnem primeru je šlo za delavko, 
vodjo klicnega centra, ki je pri opravljanju 
nalog pri delodajalcu sprejela nedovoljeno 
nagrado od osebe A . A ., ki je imela interes, 
da se pospešujejo storitve čiščenja rezer-
voarjev, ki jih je opravljalo A . A .-jevo pod-
jetje za stranke delodajalca . V času, ko je 
bila delavka vodja klicnega centra A . A .-jevo 
podjetje z njenim delodajalcem ni imelo no-
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benega pogodbenega odnosa . Kljub temu 
se je delavka sama z A . A . dogovarjala, da 
bodo delavci v klicnem centru (še naprej) 
prodajali storitev čiščenja rezervoarjev, ki jo 
je opravljalo njegovo podjetje, ter bili za to 
s strani A . A . denarno nagrajeni . V skladu z 
dogovorom je delavka v spornem obdobju 
podrejenim delavcem dajala navodila, da 
pospešujejo sprejemanje naročil za A . A .-
-jevo podjetje, o sprejetih naročilih vodila 
evidenco in jo po določenem obdobju pos-
redovala A . A . Ta ji je nato prinesel kuverte 
z denarjem, ki jih je razdelila med podre-
jene delavce tako, da je vsak, ki je pridobil 
naročilo za A . A .-jevo podjetje, za to prejel 
določen znesek . O takšnem načinu poslo-
vanja in nagrajevanja tožeča stranka ni ob-
vestila nadrejenih . Kršitve delavke so imele 
vse znake kaznivega dejanja nedovoljenega 
sprejemanja daril  in pomoči pri kaznivem 
dejanju nedovoljenega dajanja daril, zato ji 
je delodajalec podal izredno odpoved po-
godbe o zaposlitvi .

Delavka je vložila tožbo, v kateri je zatrje-
vala, da je izredna odpoved pogodbe o za-
poslitvi nezakonita, da ji delovno razmerje 
ni prenehalo in da jo je delodajalec dolžan 
pozvati nazaj na delo in jo prijaviti v obve-
zna zavarovanja, ji obračunati in izplačati 
plače ter povrniti stroške sodnega postop-
ka . Delavka je tožbo izgubila tako na prvi 
kot na drugi stopnji, zato je vložila še iz-
redno pravno sredstvo na Vrhovno sodiš-
če . V njem je navajala, da očitana ravnanja 
ne morejo imeti znakov kaznivega dejanja, 
zato je tožena stranka zamudila šest meseč-
ni rok za podajo izredne odpovedi . Delavka 
se tudi ni strinjala s stališčem pritožbenega 
sodišča, da za navedeno kaznivo dejanje 
niso zahtevana kakšna posebna pooblastila 
v družbi, položaj ali pravice . Zatrjevala je, 
da iz opisa kaznivega dejanja izhaja, da ga 
lahko stori tisti, ki lahko poskrbi, da nekdo 
pridobi določen posel oziroma ga ohrani, 
sama pa ni bila v takšnem položaju in ni 
imela pristojnosti, da bi nekomu zagotovila 
ali ohranila posel z njenim delodajalcem . 

Vrhovno sodišče se z navedbami delavke ni 
strinjalo in je presodilo, da izredno pravno 
sredstvo delavke ni utemeljeno . V obrazlo-
žitvi je navedlo, da ni enakosti v nepravu . 
Če delavec krši pogodbeno ali drugo obve-
znost iz delovnega razmerja in ima kršitev 
vse znake kaznivega dejanja ter obstajajo 
okoliščine, zaradi katerih delovnega raz-

merja ni mogoče nadaljevati niti do izteka 
odpovednega roka, potem so podani pogoji 
za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi . 
Od delodajalca ni mogoče zahtevati, da 
ob ugotovljenih pogojih za izredno odpo-
ved pogodbe o zaposlitvi delavcu ne sme 
podati izredne odpovedi samo zato, ker je 
nekaterim drugim delavcem ni . Nadalje je 
zapisalo, da v primeru, da ima delavčeva kr-
šitev vse znake kaznivega dejanja objektivni 
rok za podajo izredne odpoved pogodbe o 
zaposlitvi traja ves čas, ko je možen kazen-
ski pregon . Ker je delodajalec delavki očital 
kršitve z znaki kaznivega dejanja, ki jih je v 
sodnem postopku tudi dokazal, je sodišče 
pravilno upoštevalo daljši objektivni rok za 
podajo odpovedi, zato ugovor delavke, da 
je potekel šest mesečni objektivni rok za po-
dajo odpovedi, ni utemeljen . Glede navedb 
delavke, da za kaznivo dejanje nedovoljene-
ga sprejemanja daril potrebna posebna po-
oblastila v družbi pa je Vrhovno stališče za-
pisalo, da zakon v primeru tega kaznivega 
dejanja ne zahteva, da bi moral imeti sto-
rilec v družbi formalna pooblastila za skle-
nitev posla . Zadostuje, da ima položaj, ki 
mu dejansko omogoča vpliv na pridobitev 
ali ohranitev posla oziroma koristi, takšen 
položaj pa je delavka imela, saj je bila vodja 
klicnega centra .
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PREDSTAVITEV PROJEKTA  »BOLJŠA 
USPOSOBLJENOST SOCIALNIH PARTNERJEV ZA 
BOLJŠI SOCIALNI DIALOG«

Nina Mežan, univ . dipl . org .
svetovalka za medn . dejavnost / vodja projekta 
 

V KSS PERGAM smo 11 . 12 . 2017 pričeli z iz-
vajanjem projekta, sofinanciranega s strani 
Evropskega socialnega sklada, z naslovom 
»Boljša usposobljenost socialnih partnerjev 
za boljši socialni dialog«. Projekt je usmer-
jen v izobraževanje in usposabljanje social-
nih partnerjev, zaposlenih na KSS PERGAM 
in sindikalnih zaupnikov z namenom prido-
bitve novih znanj in veščin za učinkovitejše 
in bolj enakopravno sodelovanje in vodenje 
socialnega dialoga na vseh ravneh .

Omenjeni projekt je bil izbran in odobren 
v postopku izvedbe Javnega razpisa za so-
financiranje projektov socialnih partnerjev 
(Uradni list RS, št . 23/2017 in 26/2017 - po-
pravek) .  Konfederacija sindikatov Slovenije 
PERGAM projekt izvaja skupaj s projektnim 
partnerjem Gospodarsko zbornico Sloveni-
je .  Projekt traja štiri leta; kot že omenjeno, 
se je pričel izvajati sredi decembra 2017 in 
se bo zaključil 31 . 12 . 2021 . 

Na Pergamu smo izhajali iz teze, da se 
zaradi tehnološkega razvoja, globalnega 
gospodarstva in novih poslovnih modelov 
spreminja tudi trg dela, organizacija dela in 
narava delovnih razmerij . Te spremembe se 
nanašajo na organizacijo delovnega časa, 
mobilnost delovne sile, pravne podlage za 
opravljanje dela in znanja, ki jih delodajalci 
iščejo pri delavcih . Hkrati se družba stara, 
kar vpliva na zmanjšanje razpoložljive de-
lovne sile  tako z vidika upokojevanja starej-
ših generacij, kakor tudi z vidika medgene-
racijskih neskladij v ravni znanj in veščin, ki 
se iščejo na trgu dela . To pa vpliva na vrsto 
področij, ki jih bo potrebno nasloviti, da bi 
se lahko učinkovito soočili z izzivi na trgu 
dela v prihodnje in s posledicami teh izzi-
vov . Spremembe v organizaciji dela vplivajo 
na delovna razmerja na različne načine . V 
smislu organizacije delovnega časa prina-
šajo izzive na področju usklajevanja dru-
žinskega in poklicnega življenja, predvsem 
tudi zaradi možnosti neprestane doseglji-

vosti s sredstvi informacijske tehnologije . 
Spremenjena organizacija dela postavlja 
pred preizkušnjo pogodbo o zaposlitvi kot 
temeljni institut delovnega prava, ki delav-
cu zagotavlja pravno in socialno varnost . S 
tem se temeljito spreminja tudi socialni di-
alog . Glede na naštete izzive, s katerimi se 
soočamo tako zaposleni na Pergamu, kot 
tudi drugi deležniki, pa je nujno potrebno 
vseživljenjsko učenje in usposabljanje, saj 
le na ta način zaposleni lahko ohranjajo ko-
rak z izzivi na trgu dela .

Projekt »Boljša usposobljenost socialnih par-
tnerjev za boljši socialni dialog« bo z načrto-
vanimi aktivnostmi med drugim pripomo-
gel k boljši usposobljenosti zaposlenih v 
Konfederaciji PERGAM . Namen projekta pa 
ni zgolj pridobitev znanj zaposlenih, tem-
več tudi prenos znanja na člane, konkretno 
sindikalne zaupnice in zaupnike ter na ta 
način širjenje pridobljenih znanj do zapo-
slenih v podjetjih in zavodih ter partnerja v 
projektu, da bi se lahko učinkovito soočili 
z izzivi na trgu dela v prihodnje in ohranili 
korak s posledicami teh izzivov . 

S projektom želimo • krepiti kompetence  
zaposlenih v Konfederaciji sindikatov Slove-
nije PERGAM za bolj enakopravno sodelo-
vanje in vodenje socialnega dialoga na vseh 
ravneh;  • načrtno usposabljati sindikalne 
zaupnike do te mere, da bodo še bolj uspo-
sobljeni za vodenje socialnega dialoga na 
podjetniški oz . zavodski ravni;  • prenašati 
pridobljena znanja in veščine na zaposlene 
v podjetjih oz . zavodih za bolj učinkovito 
soočanje z izzivi na trgu dela  • in ne nazad-
nje obveščati širšo javnost o pomembnosti 
socialnega dialoga kot instituta urejanja od-
nosov med delodajalci in delojemalci . 

To pomeni, da bodo načrtovana izobraže-
vanja in usposabljanja namenjena pridobi-
vanju tistih konkretnih znanj, ki bodo omo-
gočala aktivno sodelovanje v razpravah o 
reformah, spremembah zakonodaje na vseh 
področjih, povezanih s trgom dela, zlasti pa 
tudi v kolektivnem dogovarjanju in social-
nem dialogu na vseh ravneh, ter ne nazad-
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nje pri svetovanju in individualnemu delu s 
članstvom in drugimi zaposlenimi . Posle-
dično želimo na ta način krepiti kompetence 
za zagotavljanje pravne države ter vplivati 
na oblikovanje javnih politik s področja trga 
dela in izboljšanje položaja vseh zaposle-
nih, zlasti v tistih dejavnostih, kjer se spre-
membe na trgu dela zaradi tehnološkega in 
informacijskega razvoja najhitreje dogajajo . 
V sklopu projektnih aktivnosti načrtujemo 
izvajanje tako inovativnih, kakor tudi že ute-
čenih oblik vseživljenjskega učenja . 

Za dosego ciljev projekta smo predvideli iz-
vedbo naslednjih aktivnosti: 

• izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 
izobraževanje zaposlenih bo poleg skupnih 
vsebin za vse zaposlene v modulskem študi-
ju, zasnovano individualno, torej bo vezano 
na področja dela, ki jih zaposleni opravljajo; 

• izvedba analize oz. raziskave 
rezultati raziskave bodo razkrili potrebe in 
želje zaposlenih in sindikalnih zaupnikov 
po tistih znanjih in veščinah, ki jih najbolj 
potrebujejo pri vodenju socialnega dialoga, 
razumevanju industrijskih odnosov, varnos-
ti in zdravja pri delu (rezultati bodo upora-
bljeni za nadaljnji sistem izobraževanj in 
vseživljenjskega učenja zaposlenih in sindi-
kalnih zaupnikov); 

• vzpostavitev E-učilnice
preko spletnega izobraževalnega portala se 
bo izvajal modulski študij; 

• izvedba Sistemskega modulskega študija 
v obliki izobraževanj preko E-učilnice 

sistemski modulski študij je zamišljen kot 
kombinacija klasičnih oblik (kot so predava-
nja in delavnice) in učenja preko E-učilnice, 
ki bo tekom projekta omogočala udeležen-
cem vpogled in učenje vsebin . Pri tem je 
poleg samih vsebin pomemben tudi način 
izobraževanja, saj bodo udeleženci osvaja-
li nove tehnologije in načine pridobivanja 
znanja . S takim načinom izobraževanja 
nameravamo nadaljevati tudi po projektu, 
E-učilnico pa nadgrajevati z vsebinami tudi 
po končanju projekta; 

• študijski krožki 
študijski krožki so metoda dela in izobraže-
vanja hkrati . S projektom se študijski krožki 
širijo na nova področja, značilno pa je, da 
vsak prinaša nove inovativne rešitve . Po-
tekali bodo v sodelovanju z Andragoškim 
centrom Slovenije in bodo hkrati del mreže 
vseh študijskih krožkov v Sloveniji . S to me-

todo učenja in dela nameravamo nadalje-
vati tudi v prihodnje . Cilje bodo udeleženci 
oblikovali tekom demokratičnega, nehierar-
hičnega procesa, pod pogojem, da bodo 
sledili ciljem razpisa in da bo produciran 
tudi konkreten končni produkt; 
• vsakoletni dvodnevni izobraževalni se-

minarji
letni dvodnevni seminarji imajo poleg iz-
obraževalne vloge tudi pomemben vidik 
obveščanja o aktivnostih projekta  in bodo 
priložnost prenosa znanj tudi drugim de-
ležnikom (vsem sindikalnim zaupnikom, 
partnerjem, širši javnosti) . Hkrati bodo 
predstavljali priložnost preizkusa prenosa 
pridobljenih znanj ter uvajanja inovativnih 
andragoških metod; 

• študijski obiski - prenos dobrih praks 
študijski obiski so namenjeni prenosu dob-
rih praks, v okviru projekta se načrtujeta 
najmanj dva študijska obiska . Prvi predsta-
vlja prenos prakse izobraževanj sindikalnih 
zaupnikov iz Švedske – LO Sindikalna cen-
trala sindikatov privatnega sektorja . Drugi 
študijski obisk pa bo obisk Evropske kon-
federacije sindikatov javnega sektorja EPSU 
v Bruslju, ki bo namenjen spoznavanju in-
stitucij socialnega dialoga in njihove vloge 
pri izobraževanju, vseživljenjskem učenju, 
varnosti pri delu na ravni EU; 

• izdelava publikacij: Pergamov Obvešče-
valec, Priročnik za delo sindikalnih zau-
pnikov 

tovrstno obveščanje in izdane publikacije 
bodo omogočale dostopnost najširši jav-
nosti in s tem krepile pravno varnost aktiv-
nega prebivalstva . V okviru te aktivnosti bo 
izdelanih več izdaj glasila Pergamov Obve-
ščevalec in ob zaključku projekta Priročnik 
za sindikalne zaupnike; 

• razvoj Mobilne aplikacije
mobilna aplikacija bo predstavljala inovati-
ven način obveščanja in izobraževanja vseh 
sindikalnih zaupnikov in bo z geslom omo-
gočala dostopnost preko mobilnih in elek-
tronskih naprav do vseh najbolj potrebnih 
informacij, vezanih na cilje projekta in tudi 
konkretnih vsebin, ki jih potrebujejo pred-
stavniki delojemalcev pri svojem vsakda-
njem delu; 

• novinarske konference
načrtovani sta dve tiskovni konferenci z na-
menom, da se cilji, rezultati in sam namen 
projekta predstavi najširši možni javnosti; 

• informiranje in obveščanje preko objav 
na spletnih straneh
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o realizaciji in poteku projektnih aktivnosti 
bomo sproti obveščali preko novic na Per-
gamovi spletni strani; 

• nadgradnja spletnih strani

• vodenje projekta ter vsebinsko in finanč-
no poročanje. 

Z uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti v 
okviru projekta bo dosežen ključni cilj jav-
nega razpisa; to je povečana usposoblje-
nost zaposlenih v organizacijah socialnih 
partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri 
pripravi in izvajanju politik in pristopov, 
povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenj-
skim učenjem ter zagotavljanjem pravne 
varnosti aktivnega prebivalstva . 

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

OB ŠESTI OBLETNICI VISOKOŠOLSKEGA 
SINDIKATA SLOVENIJE

dr. Marko Marinčič, 
Predsednik Visokošolskega sindikata Slove-
nije (VSS) 
 

Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) je nas-
tal v politično negotovem času po nezau-
pnici Pahorjevi vladi 20 . septembra 2011 . Že 
maja istega leta sta bili na predlog tedanje-
ga ministra za visoko šolstvo Gregorja Go-
lobiča v Državnem zboru sprejeti resoluciji 
o nacionalnem programu visokega šolstva 
2011-2020 ter o raziskovalni in inovacijski 
strategiji Slovenije 2011-2020 . V strategijah, 
ki sta sicer (še pred krizo) predvidevali dvig 
proračuna za področji visokega šolstva in 
znanosti in nekaj smiselnih novosti, je bilo 
mogoče obenem razbrati jasne nastavke za 
neoliberalne reforme: visokošolski nacional-
ni program je dopustil možnost izstopa iz 
sistema javnih uslužbencev in omejil dosto-
pnost študija z vavčerskim sistemom, teme-

lječim na ECTS kreditnih točkah (posledica 
je npr . omejevanje brezplačnega vzporedne-
ga študija, namenjenega najboljšim študen-
tom), raziskovalna strategija pa je kratkoroč-
nim ekonomskim interesom dala izrecno 
prednost pred raziskavami z dolgoročnim 
razvojnim učinkom . Vzporedno s tem je v 
resorju še ene ministrice stranke ZARES, 
Irme Pavlinič Krebs, nastajal »zakon o nego-
spodarskih javnih službah«, ki bi povzročil 
korenito reformo zavodov (med njimi tudi 
univerz) v duhu široke menedžerske avtono-
mije (new public management) . Dogajanje 
so spremljale številne civilne pobude aka-
demskih delavcev, ki so izhajajoč iz izkušenj 
drugod po svetu hitro prepoznali tip politi-
ke, značilen za ekonomsko periferne države: 
globalni kapital instrumentalizira lokalne 
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politične elite, ki v zameno za obrobno ude-
ležbo pri profitu klestijo stroškovne postav-
ke, povezane s socialno državo, znanostjo, 
izobraževanjem, kulturo, torej vsem tistim, 
kar presega interes kapitala in njegovih lokal-
nih izpostav . Temu se je sprva zoperstavljala 
neformalna akademska združba, imenovana 
Odbor za obrambo visokošolskega in znan-
stvenega dela, v letu 2011 pa se je oblikovalo 
bolj propulzivno gibanje Mi smo univerza, ki 
je enakovredno vključevalo univerzitetne de-
lavce in študente . Ravno v času pred ustano-
vitvijo VSS se je iztekala zasedba ljubljanske 
Filozofske fakultete . Vsaj tisti, ki smo pri teh 
dogajanjih sodelovali, smo se za ustanovitev 
klasičnega sindikata odločili iz razočaranja 
nad civilnimi pobudami, razpetimi med don-
kihotskim idealizmom, osebnimi karierizmi 
in strankarsko kontaminacijo .

Obenem je v letu 2010 prišlo do nenačelne 
koalicije med Konfederacijo sindikatov jav-
nega sektorja in tedanjo politično garnitu-
ro, ki je na podlagi hitre spremembe zako-
na omogočila enostranski podpis aneksa h 
kolektivni pogodbi za javni sektor in zamr-
znitev odprave plačnih nesorazmerij . Ta ni v 
enaki meri zadela vseh javnih uslužbencev: 
med bolj prikrajšanimi so bili pedagoški 
delavci na univerzah in raziskovalci, a tudi 
številni drugi . Poznejši razvoj dogodkov, 
zlasti dobljena tožba Pergama glede tretje 
četrtine plačnih nesorazmerij, je pokazal, 
da je ad hoc politični sporazum SVIZ-a in 
njegovih satelitov z neuspešno Pahorjevo 
vlado pomenil tudi poseg v zakonite pravice 
velikega dela javnih uslužbencev . (Zanimivo 
je, da je država celo po dobljeni tožbi usta-
novam samo deloma povrnila manjkajoča 
sredstva za plače .) 

Vsa ta dogajanja so se tako ali drugače ste-
kla v pobudo za ustanovitev novega sindika-
ta . Na Neodvisni sindikat delavcev ljubljan-
ske univerze (NSDLU), ki je bil nekaj let po 
svoji ustanovitvi precej aktiven, zdaj ni bilo 
več mogoče računati: zaradi stalnega doto-
ka funkcionarskih apanaž je zapadel v nede-
javnost in se v odločitvah povsem podredil 
Konfederaciji sindikatov javnega sektorja 
oz . hegemoniji učiteljskega sindikata (gre 
za bizaren primer sindikata, ki ima članstvo 
predvsem v skupini J, vendar po nareku 
svoje konfederacije stalno glasuje zoper in-
terese te skupine) . V SVIZ-u, ki je imel med 
več deset člani glavnega odbora največ dva 
predstavnika visokega šolstva in znanosti, 
preboj seveda ni bil mogoč . Celo z rektorata 
ljubljanske univerze so prihajale konkretne 
pobude za izboljšanje materialnega po-
ložaja univerzitetnih delavcev: živ dokaz, 
da na univerzah pravzaprav nismo imeli 
sindikata. Sindikati, ki smo jih imeli, so se 

posvečali zgolj benignim dejavnostim, kot 
so ekskurzije, ozimnice, vstopnice za savno 
in praznovanje Dedka Mraza . Vse lepo in 
prav, a tudi zaradi tovrstnega sindikalnega 
epikurejstva se je materialni položaj delav-
cev na univerzah poslabševal, univerze pa 
so bile kot ustanove čedalje bolj odvisne od 
zunanjih virov . Prišli smo do točke, ko sta 
bili plači učitelja začetnika v prvem razredu 
osnovne šole in univerzitetnega asistenta 
izenačeni, plača lektorja tujih jezikov, ki iz-
obražuje učitelje tujih jezikov, pa je za uči-
teljsko močno zaostala . Ob tem je država v 
celoti financirala dejavnost šol, univerze pa 
prepuščala komercialnim dejavnostim in s 
tem ogrožala njihovo temeljno poslanstvo .

Konkretna pobuda za ustanovitev novega 
sindikata je zasluga Janeza Posedija . Kot 
univerzitetni delavec je dobro poznal notra-
nje razmere, kot dejavna javna osebnost pa 
je navezal veliko koristnih stikov . Sam sem 
se z njim večkrat srečal ob raznih alterna-
tivnih dogodkih, tudi ob zasedbi Filozofske 
fakultete; všeč mi je bila njegova zavzetost, 
a tudi pragmatična skepsa nad utopičnim 
akademskim aktivizmom . Ko sem mu v ne-
kem mailu na hitro navrgel zamisel o novem 
sindikatu, mi je (najbrž mi teh citatov ne bo 
zameril) 27 . maja 2011 med drugim odgovo-
ril tole: »Trenutno sem predsednik Sindika-
ta Veterinarske fakultete, ki spada k VIR-u, 
vendar se moram te funkcije, ker je sindikat 
del ZSSS, znebiti najpozneje do konca juni-
ja . Razlog za to je v tem, da kandidiram za 
predsednika Konfederacije Sindikatov PER-
GAM . Vsekakor pa sem zelo zainteresiran za 
ustanovitev novega sindikata v visokem šol-
stvu in znanosti, pa tudi sicer v dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja . Če bom predsednik 
PERGAM-a, bo to sigurno eno od gradbišč 
nove konfederacije (v mislih je imel združi-
tev central, najprej Pergama in KS90, nato 
tudi ZSSS), saj sem prepričan, da je slo-
vensko visoko šolstvo eden od temeljev, ne 
samo razvoja ampak predvsem preživetja 
Slovencev .«  V ozadju teh slovesnih držav-
niških izjav je bil iskren in resen namen . 
Kmalu po izvolitvi je Posedi sklical sesta-
nek . 16 . januarja 2012 se je zbrala skupina 
posameznikov, ki se pred tem osebno sploh 
nismo poznali: Elizabeta Zirnstein (Univer-
za na Primorskem), Marija Javornik Krečič 
in Bojan Oštir (Univerza v Mariboru), Agata 
Šega in Marko Marinčič (Univerza v Ljublja-
ni; že od začetka je bila v ljubljanski skupini 
tudi Lilijana Burcar), Janez Posedi (Univer-
za v Ljubljani, po novem tudi Pergam), s 
Pergama pa še novi generalni sekretar Jaka 
Počivavšek, vodja pravne službe Tatjana La-
bernik in Peter Virant, ki je bil v poznejših 
mesecih in letih nepogrešljiv pri ustanavlja-
nju univerzitetnih in fakultetnih sindikatov . 
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Tistim, ki smo prišli z univerz, se ni niti sa-
njalo, v kaj se spuščamo; v svoji akadem-
ski radovednosti smo nadpovprečno veliko 
časa posvetili prostozidarski ikonografiji 
Pergamovega pečata . Po dveh mesecih is-
kanja osebe, ki bi prevzela formalno vlogo 
podpisnika in ustanovitev sindikata prijavi-
la, sem to vlogo začasno prevzel, takrat še 
v naivnem upanju, da bo sindikat lahko de-
loval po načelu neposredne demokracije in 
brez stalnih funkcij, podobno kot zagrebška 
Akademska solidarnost, ki sem jo poznal iz 
aktivističnih let pred tem . Taka oblika orga-
nizacije se je izkazala za iluzijo, ustanovitelji 
sindikata pa smo (kar smo pozneje pogosto 
obžalovali) dobili vlogo klasičnih sindikal-
nih funkcionarjev, od katerih – četudi delo 
opravljajo nepoklicno – članstvo pričakuje, 
da bodo organizaciji dajali takt in prevze-
mali glavnino dela . Edini element neposre-
dne demokracije, ki je preživel do danes, je 
Googlova diskusijska skupina, v katero je 
vključenih ok . 200 najbolj zavzetih članov 
(oglaša pa se jih intenzivno cca . 6 in občas-
no nekaj deset) . Poseben čar te neformalne 
skupine so »krti«, ki nam olajšujejo komuni-
kacijo s konkurenčnim sindikatom, z univer-
zitetnimi vodstvi in z vlado . Vendar mailing 
lista dejansko opravlja tudi vlogo najširšega 
foruma, v katerem se lahko oglasil vsak . Z 
večino članstva, ki si tolikšne vpletenosti ne 
želi, pa komuniciramo v obliki okrožnic, ki 
jih razpošiljamo po vsaki univerzi posebej . 
Zlasti na Univerzi v Ljubljani, ki je velika in 
ohlapno povezana, se s konkretnimi proble-
mi ukvarjamo na ravni posamezne fakultete . 

Kroniki dosežkov in neuspehov se na tem 
mestu odrekam; kogar zanimajo, si lahko 
ogleda naš spletni arhiv . Jedro sindikata sta 
sprva vsaj v številčnem pogledu predstavlja-
la sindikata ljubljanske Filozofske fakultete, ki 
ga je tudi po umiku iz nedejavnega NSDLU 
vodila Agata Šega, in Veterinarske fakultete, ki 
je v Pergam in VSS prestopil iz Zveze svobod-
nih sindikatov (sindikat VIR); Janez Posedi 
je vodenje takrat prepustil Boštjanu Flajniku . 
Kmalu nato sta Elizabeta Zirnstein in Marija 
Javornik Krečič poskrbeli tudi za ustanovitev 
sindikatov na primorski (29 . 5 .) in mariborski 
univerzi (29 . 6 .) . Ustanovitev sindikata lju-
bljanske univerze je čakala do januarja 2013, 
saj smo dolgo naivno računali, da se nam 
NSDLU vendarle pridružil . Ker se to ni zgo-
dilo, smo na Univerzi v Ljubljani ustanovili 
povsem nov sindikat, ki ga je prvo leto vodila 
Karin Cvetko Vah (trenutno predsednica sindi-
kata na Fakulteti za matematiko in fiziko), od 
leta 2014 do danes pa Gorazd Kovačič, ki je 
sindikat razširil na več fakultet in ključno pri-
speval, da javnost VSS ne dojema samo kot 
interesne skupine, temveč tudi kot družbeno 
angažirano intelektualno instanco . 

Univerzitetni sindikati delujejo avtonomno, 
vedno bolj samostojni so tudi sindikati fa-
kultet; ob tem pa nam v štiričlanskem pred-
sedstvu VSS in v neformalnem razširjenem 
predsedstvu, v katerem so vsi zaupniki, 
uspeva ohranjati enotno politiko v korist 
vsem zaposlenim v visokem šolstvu . Tudi 
ob zadnjih (žal neuspešnih) pogajanjih 
z vlado smo pokazali, da v enaki meri za-
stopamo vse skupine in da ne pristajamo 
niti na poklicno premoč niti na številčno 
prevlado . Čeprav smo se morali leta 2014 
zaradi majhnega števila članov v skupini J 
opreti na poklicno reprezentativnost (pok-
lic »visokošolski učitelj in sodelavec«), 
smo se z vztrajnim delom za vse skupine 
dokazali kot sindikat celotne dejavnosti, v 
katerem načelo solidarnosti prevladuje nad 
interesom močnejšega ali vplivnejšega . Od 
marca 2016 smo reprezentativni tudi v de-
javnosti »visoko šolstvo«, članstvo pa nam 
odtlej vztrajno narašča .

Preboj do reprezentativnosti nam je v prvih 
letih zelo olajšal Pergam, ki v naš vzpon vlo-
žil ogromno truda . V napornih letih 2012 in 
2013 sem lahko kot predstavnik Pergama so-
deloval pri pogajanjih o socialnem sporazu-
mu za področje izobraževanja, znanosti in 
kulture . V tistem času nam je uspelo vzpo-
staviti dobro sodelovanje s SVIZ-om; da je 
terciarno izobraževanje v pogajanjih dobilo 
večjo težo in da smo poudarek z ozko inte-
resnih tematik razširili na vprašanja, ki zade-
vajo uporabnike, je bil v veliki meri zaslužen 
predstavnik Zveze svobodnih sindikatov v 
delovni skupini Goran Lukić . Vendar smo 
se morali sindikati v teh letih žal omejiti na 
defenzivno politiko: tedanja državna politika 
je krizo skušala izkoristiti tudi za pavšalne 
pritiske na javne uslužbence, izostali pa niso 
niti antiintelektualistični izpadi, ki so priha-
jali s samega vrha izvršne oblasti . Danes z 
obžalovanjem ugotavljamo, da so nam pod 
Janševo vlado ob vsaki novi žalitvi pristopne 
izjave kar deževale, na komaj kaj boljšo po-
litiko vlade Alenke Bratušek ali Mira Cerarja 
(ta je povrhu delovala v času gospodarske 
rasti), pa večina reagira sprijaznjeno . Bi sin-
dikati tudi Janšev odstop tik pred volitvami 
vzeli na znanje kot usodno kozmično dej-
stvo? Prepričan sem, da ne . Pogubna logi-
ka »manjšega (?) zla« nam jemlje celo tisto 
energijo, ki bi jo lahko v času gospodarske 
rasti črpali iz upravičenih materialnih priča-
kovanj članstva in vseh zaposlenih .

Med prispevke VSS s širšim družbenim do-
metom lahko štejemo načelnost, ki jo je naš 
sindikat pokazal pri obrambi osebne integri-
tete posameznika, še posebno v primerih 
mobinga, spolnega nadlegovanja in drugih 
oblik pritiska na podrejene na delovnem 
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mestu . Ponosni smo, da smo na te prime-
re opozarjali javno, tudi za ceno neprijetne 
publicitete . Akademski prostor je s svojim 
zanašanjem na nezapisana pravila kolegial-
nosti pogosto zelo dovzeten za samovoljo 
in zlorabe; univerza, ki bi morala biti zgled 
ostalim, žal vztrajno skrbi za svarilne zgle-
de . Nekateri ekscesi, ki smo jim bili na uni-
verzah priča zadnja leta, so tudi za druge 
zgovoren dokaz, da je kriterije korektnosti 
težko postaviti previsoko, pravna regulacija 
odnosov, zlasti med nadrejenimi in podreje-
nimi, pa nikdar ni dovolj stroga in dosledna .

VSS je povezovanju med sindikati, tudi 
med sindikati javnega in zasebnega sektor-
ja, naklonjen . To velja tudi za povezovanje 
s Svobodnimi sindikati, saj v zadnjem času 
zgledno sodelujemo s sindikatom VIR, v 
Počivavškovi koordinaciji pa tudi z drugimi . 
Na vsak način pa bomo vztrajali, da ob mo-
rebitnih združitvah ne izgubimo učinkovite 
centralizirane podpore, ki nam jo daje Per-
gam, in avtonomije, ki jo imamo sindikati 

javnega sektorja znotraj sedanje konfedera-
cije . Težko bi se identificirali s sindikalno or-
ganizacijo, ki bi namesto na vsebinski dia-
log stavila na hierahijo in na premoč večine . 
V Zvezo svobodnih sindikatov bomo vnesli 
kulturo artikulirane demokratične razprave 
in širše družbene razmisleke, ali pa nas v tej 
združbi ne bo .

Še pomembnejša pridobitev, ki se ji ne želi-
mo odreči, je premik v razmišljanju, do ka-
terega je prišlo prav ob zadnjih pogajanjih . 
V Koordinaciji sindikatov javnega sektorja, 
ki sta se ji tik pred propadom pogajanj (to-
rej žal prepozno) pridružila tudi zdravstve-
na sindikata KSJS, je prevladalo spoznanje, 

da je v kontekstu globalne ekonomije edi-
na prihodnost za sindikate v povezovanju . 
Nelojalna tekma med sindikati znotraj ob-
robne države, kot je Slovenija, je s stališča 
korporacij dobra novica; dokler je tako, jih 
lahko sindikati skrbijo približno toliko kot 
odprtje družinske tovarne zdravil v predme-
stju Kamnika . 

Zato se mi zdi nujno, da bi se začeli sindika-
ti javnega sektorja bolj identificirati s svojo 
družbeno koristno vlogo in bi tudi javno več 
kot doslej govorili o uporabnikih . Ekonomi-
stično propagando, ki nam namenja vlogo 
zajedalcev, bomo premagali šele takrat, ko 
bomo sposobni spregovoriti še o čem dru-
gem kot o svojih plačah . Na primer o tem, 
da progresivne davčne stopnje in prispevki 
niso namenjeni, kot je prepričana večina, 
novoletnim bifejem v državnih uradih in 
javnih zavodih, temveč solidarnostnemu 
prerazporejanju dobička, boljšemu zdravju, 
boljši izobraženosti, večji varnosti in na-
sploh boljšemu življenju vseh . 

Predsedstvo VSS; december 2017  (Foto: 
arhiv sindikata VSS) 
Z leve: dr. Marko Marinčič, predsednik VSS;  
doc.dr. Elizabeta Zirnstein, predsednica 
VSS-SUP;  dr. Gorazd Kovačič, predsednik 
VSS-SUL;  dr. Marija Javornik Krečič, 
predsednica VSS-SUM 
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V P R A Š A N J A  I N  O D G O V O R I  _

VI SPRAŠUJETE, MI ODGOVARJAMO  

Aleš Bortek,
univ . dipl . pravnik, pravni svetovalec 

VARSTVO NOSEČE DELAVKE

Nosečo delavko, zaposleno za določen čas, zanima, ali ji lahko pogodba o zaposlitvi v času 
nosečnosti preneha veljati, saj zaradi nosečnosti uživa posebno zakonsko varstvo.

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljeva-
nju: ZDR-1) v 115 . členu res določa posebno 
pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi nosečim delavkam, pa tudi delav-
kam, ki dojijo otroka do enega leta starosti, 
ter staršem v času, ko izrabljajo starševski 
dopust v strnjenem nizu v obliki polne od-
sotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega 
dopusta . Varstvo ne velja v primeru izredne 
odpovedi ali uvedbe postopka za prenehanje 
delodajalca (npr . začetek stečajnega postop-
ka), pod pogojem, da soglasje k odpovedi 
poda inšpektor za delo .

Noseče delavke torej uživajo varstvo pred 
odpovedjo, vendar pa morajo o nosečnosti 
obvestiti delodajalca . Če slednji za noseč-
nost ne ve, varstvo glede odpovedi ne velja . 
Če noseča delavka šele ob oziroma po pre-
jemu odpovedi obvesti delodajalca o noseč-
nosti, pa uživa varstvo na način, da ji odpo-
vedni rok ne more preteči v času nosečnosti, 
dojenja otroka do enega leta starosti in izra-
be starševskega dopusta . Enako velja tudi za 
delavko, ki v trenutku prejema odpovedi še 
ni noseča, zanosi pa po prejemu odpovedi, a 

pred iztekom odpovednega roka; tudi ta de-
lavka pa mora delodajalca o nosečnosti ob-
vestiti, sicer varstva ne uživa in ji odpovedni 
rok brez ovir izteče .

Zakon torej določa varstvo pred odpovedjo 
(in pred iztekom odpovednega roka) . V pri-
meru, ko ima delavka sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas, pa bo ta pogodba 
prenehala veljati z iztekom časa, ne z odpo-
vedjo . Nosečnost ni ovira, da pogodba o za-
poslitvi za določen čas izteče .
Teoretično pa bi bili možni dve situaciji, v ka-
terih bi delavki vseeno prišlo v poštev varstvo 
pred odpovedjo:
1 . če bi želel delodajalec predčasno prekiniti 

pogodbo o zaposlitvi za določen čas, bi to 
lahko dosegel z odpovedjo; pri odpovedi 
pa bi noseča delavka uživala varstvo;

2 . če bi bila pogodba o zaposlitvi za določen 
čas sklenjena v nasprotju z zakonom, bi 
se štela za sklenjeno za nedoločen čas; v 
tem primeru z iztekom časa ne bi mogla 
prenehati, ampak bi jo moral delodajalec 
odpovedati, pri odpovedi pa bi delavka 
uživala varstvo .

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI

Delavec je pri delodajalcu zaposlen 9 let in se bo upokojil. Delodajalec ga je obvestil, da mu 
pripada odpravnina ob upokojitvi le v višini ene plače. Delavca zanima, ali je to pravilno.

ZDR-1 v 132 . členu določa, da je v primeru, 
če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti 
ni določeno drugače, delodajalec delavcu, 
ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj 
pet let in se upokoji, ob prenehanju pogod-
be o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino 
v višini dveh povprečnih mesečnih plač v 
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih 
plač delavca za pretekle tri mesece, če je to 
za delavca ugodneje .

Zakonske pravice so minimum, pod katere-
ga kolektivne pogodbe ne morejo iti, razen 
v primeru nekaterih izjem . Ena od teh je 
tudi ureditev odpravnine ob upokojitvi . Sle-
dnjo lahko kolektivna pogodba dejavnosti 
določi v manjšem obsegu, kot je določena 
v zakonu .

V konkretnem primeru je delavec zaposlen 
v dejavnosti kovinske industrije, za katero 
kolektivna pogodba določa, da delavcu ob 
upokojitvi pripada odpravnina v višini:
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Na podlagi 2 . člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št . 43/06) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št . 21/2013 in nadaljnji) pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev 

Gospodarska zbornica Slovenije - Medijska zbornica, Dimičeva 13, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Medijske zbornice Rajko Djordjević
in

Združenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za les in papir, Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Sekcije za les in papir Bogdan Božac
 ter

kot predstavnika delavcev 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, Trg OF 14, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Jakob Počivavšek

in
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, Trg OF 14, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Bojan Pečnak

sklepata naslednjo

KOLEKTIVNO POGODBO GRAFIČNE DEJAVNOSTI

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(uvodna določba)
1 . Pogodbeni stranki s to kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti (v nada-

ljevanju KPGraf) avtonomno urejata medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in 
delodajalcev skladno z zakoni .

2 . KPGraf je sestavljena iz obligacijskega in normativnega dela, katerega 
sestavni del je tudi tarifna priloga . 

II. OBLIGACIJSKI DEL
SPLOŠNO

2. člen
(krajevna veljavnost)

Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije .
3. člen

(stvarna veljavnost KPGraf )
Ta kolektivna pogodba velja za delodajalce v Republiki Sloveniji, ki so čla-
ni podpisnikov in na trgu pridobitno opravljajo kot glavno dejavnost eno 
od naslednjih dejavnosti po SKD 2008:

4. člen
 (osebna veljavnost)

1 . Ta kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, 
opredeljenih v določbah o stvarni veljavnosti te kolektivne pogodbe .

2 . Za poslovodne delavce in prokuriste ta kolektivna pogodba ne velja, 
razen, če je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi .

3 . Kolektivna pogodba velja tudi za vajence, dijake in študente na ob-
veznem praktičnem usposabljanju, v obsegu, kot je to določeno v tej 
kolektivni pogodbi .

5. člen
 (časovna veljavnost)

1 . Ta kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas . 
2 . Tarifna priloga je sestavni del normativnega dela te kolektivne pogodbe .

6. člen
 (veljavnost in objava KPGraf )

1 . KPGraf v obligacijskem delu stopi v veljavo z dnem podpisa pogod-
benih strank . V normativnem delu začne KPGraf veljati s prvim dnem 
naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu RS .

2 . Stroške objave kolektivne pogodbe v Uradnem listu RS nosi vsaka od 
strank do ene polovice .

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. člen

 (pozitivna in negativna izvedbena dolžnost)
1 . Stranki te kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima 

na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te kolektivne pogodbe in 
spoštovanje njenih določb .

2 . Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju 
te kolektivne pogodbe .

8. člen
 (sprememba ali dopolnitev KPGraf )

1 . Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembo oziro-
ma dopolnitev te kolektivne pogodbe .

2 . Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopolnitev kolektivne 
pogodbe, predloži drugi stranki pisni predlog sprememb in dopolnitev z 
obrazložitvijo razlogov in ciljev za spremembe s priporočenim pismom .

3 . Druga pogodbena stranka se je dolžna do predloga pisno opredeliti v 
roku 30 dni od prejema predloga .

4 . Če druga stranka ne sprejme predloga za spremembo ali dopolnitev 
pogodbe oziroma se do predloga ne opredeli v 30 dneh, lahko stranka 
predlagateljica začne postopek pomirjanja pred organom, ki ga določa 
ta kolektivna pogodba .

9. člen
 (sklenitev nove KPGraf )

1 . Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se lahko začne kadar-
koli na obrazloženo pobudo ene od pogodbenih strank . 

2 . Do pisne in obrazložene pobude za sklenitev nove kolektivne pogod-
be se je druga pogodbena stranka dolžna opredeliti v roku 30 dni od 
prejema pobude .

3 . V primeru, da druga pogodbena stranka ne sprejme pobude za skle-
nitev nove KPGraf, oziroma se do pisne pobude v roku, ki ga določa 
prejšnji odstavek tega člena, ne opredeli, se postopek za sklenitev nove 
kolektivne pogodbe ustavi .

10. člen
 (odpoved kolektivne pogodbe)

1 . Kolektivno pogodbo lahko odpove vsaka od strank s šestmesečnim 
odpovednim rokom .

2 . Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, 
vendar najdalj 12 mesecev, še naprej uporabljajo določbe normativne-
ga dela te kolektivne pogodbe .

3 . Odpoved kolektivne pogodbe mora biti pisna . 
4 . Po odpovedi te kolektivne pogodbe lahko vsaka stranka predlaga skle-

nitev nove kolektivne pogodbe . 
11. člen

 (komisija za razlago in spremljanje izvajanja KPGraf )
1 . Komisija za razlago in spremljanje izvajanja KPGraf je sestavljena iz 

treh članov (v nadaljevanju komisija) . Delodajalska in delojemalska 
stran te kolektivne pogodbe v komisijo imenuje po enega člana, ta dva 
pa sporazumno imenujeta tretjega člana, ki je predsednik komisije .

2 . Komisija se konstituira v roku 90 dni po sklenitvi KPGraf . Način dela 
komisije določa poslovnik, ki ga sprejme komisija . 

3 . Komisija spremlja izvajanje KPGraf tako da sprejema razlage in priporočila .
4 . Razlago  posamezne določbe kolektivne pogodbe poda komisija v pri-

meru, ko je potrebno posebno pojasnilo glede vsebine razumevanja 
določbe, ki za prakso ni dovolj jasna . 

5 . Priporočilo strankama je strokovni predlog komisije za ureditev dolo-
čenega vprašanja . Na podlagi lastnih ugotovitev ob spremljanju izva-
janja te kolektivne pogodbe ali na podlagi posredovanih predlogov ali 
vprašanj, komisija oblikuje predloge in priporočila za spremembo ali 
dopolnitev te kolektivne pogodbe, ki jih posreduje pogodbenima stran-
kama v obravnavo .

6 . Delodajalska ali delojemalska stran lahko predlaga, da se v delo komi-
sije pritegne tudi zunanje strokovne sodelavce kot svetovalce . 

7 . Komisija je dolžna pri svojem delu upoštevati mednarodne delovno-
pravne konvencije, predpise s področja delovnih razmerij, ustaljeno 
sodno prakso in namen, ki sta ga stranki hoteli doseči s posamezno 
pravno normo . 

8 . Razlaga se zapiše in objavi na enak način kot kolektivna pogodba .
MIRNO REŠEVANJE KOLEKTIVNIH SPOROV S POMIRJANJEM IN 
ARBITRAŽO

18 .110 Tiskanje časopisov

18 .120 Drugo tiskanje

18 .130 Priprava za tisk in objavo

18 .140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

12. člen
(reševanje kolektivnih sporov med pogodbenima strankama KPGraf )

1 . Pogodbeni stranki KPGraf lahko medsebojne kolektivne spore, ki iz-
hajajo iz te kolektivne pogodbe in jih ni bilo mogoče rešiti s pogajanji, 
rešujeta na miren način s pomirjanjem ali arbitražo . 

2 . Za spore iz prvega odstavka tega člena se štejeta spor o pravicah in 
interesni spor, ki izvirata iz te kolektivne pogodbe . 

3 . V kolikor s to kolektivno pogodbo ni drugače urejeno, se za reševanje 
kolektivnih sporov uporabljajo vsakokrat veljavne določbe  zakonov, ki 
urejajo kolektivne pogodbe, arbitražo in mediacijo v civilnih in gospo-
darskih zadevah .

13. člen
(začetek postopka mirnega reševanja kolektivnih sporov s pomirjanjem)
1 . Postopek pomirjanja se začne s predlogom, najkasneje v roku 30 dni 

od nastanka spora .
2 . Predlagatelj pomirjanja v predlogu navede vsebino spornega razmerja 

in imenuje enega člana v komisijo za pomirjanje .
3 . Druga stranka odgovori na predlog in imenuje enega člana v komisijo 

za pomirjanje v nadaljnjih 10 delovnih dneh .
4 . Člana komisije sporazumno imenujeta predsednika komisije .
5 . V primeru, da druga stranka ne odgovori na predlog, ne imenuje čla-

nov v komisijo za pomirjanje, če člani komisije ne imenujejo predse-
dnika komisije za pomirjanje ali v primeru, da stranki kolektivne po-
godbe ne sprejmeta predloga za rešitev spora komisije za pomirjanje, 
se postopek ustavi .

6 . Med postopkom pomirjanja lahko katerakoli stranka kadarkoli izjavi, 
da ne želi nadaljevati s postopkom . Postopek se ustavi .

14. člen
(postopek pomirjanja)

1 . V postopku pomirjanja se smiselno uporabljajo določbe zakona ki ure-
ja mediacijo v delovnih sporih .

2 . V primeru uspešnega zaključka pomirjanja pogodbeni stranki skladno 
s svojimi pooblastili skleneta zavezujoč pisni sporazum . 

3 . Pisni sporazum strank se sporoči organu, pristojnemu za vodenje evi-
dence kolektivnih pogodb in objavi na enak način kot kolektivna pogodba . 

15. člen
(arbitražni postopek)

1 . V primeru ustavitve postopka pomirjanja lahko katerakoli stranka spro-
ži postopek pred arbitražo, v roku 30 dni od dneva ustavitve postopka 
pomirjanja .

2 . Arbitraža odloča v sestavi tričlanskega senata . Po enega člana ter nje-
govega namestnika določita pogodbeni stranki . Arbitra sporazumno 
določita predsednika in njegovega namestnika .

3 . Glede rokov se v postopku pred arbitražo smiselno uporabljajo določ-
be o rokih, ki veljajo za postopek pomirjanja .

16. člen
(objava)

Odločitev arbitraže se sporoči organu, pristojnemu za vodenje evidence 
kolektivnih pogodb in objavi na enak način kot kolektivna pogodba .

III. NORMATIVNI DEL
SPLOŠNO

17. člen
(pomen izrazov)

1 . V tej kolektivni pogodbi uporabljena izraza »delodajalec« in »delavec«, 
zapisana v moški spolni slovnični obliki sta uporabljena kot nevtralna 
oblika za ženske in moške . 

2 . Izraz »splošni akt delodajalca« v tej kolektivni pogodbi pomeni splošni 
akt, s katerim lahko delodajalec ureja pravice in obveznosti delavcev pri 
delodajalcu v primeru, ko pri delodajalcu ni organiziranega sindikata .  

3 . Delodajalec lahko določi vodilne delavce s sistemizacijo delovnih mest 
ali drugim ustreznim aktom, mali delodajalec pa lahko s pogodbo o 
zaposlitvi .

4 . Izraz »organizacijska enota« pomeni sestavni del delodajalca, ki zdru-
žuje delovna opravila in delavce pri opravljanju določenega dela delov-
nega procesa . Organizacijske enote lahko določi delodajalec .

5 . »Delovno mesto« je najmanjša organizacijska enota v strukturi delo-
dajalca, v okviru katere se izvajajo posamezne naloge .

6 . »Izmensko delo« pomeni katerokoli metodo organizacije dela v izme-
nah, pri čemer si delavci izmenično sledijo na istih delovnih mestih 
po določenem vzorcu, ki je lahko prekinjen ali neprekinjen, vključno s 
krožnim vzorcem, kar ima za posledico nujnost, da delavci delajo ob 
različnih urah v določenem dnevnem ali tedenskem obdobju .

7 . Pri uveljavitvi pravic iz te kolektivne pogodbe na podlagi delovne dobe 
pri zadnjem delodajalcu se v omenjeno delovno dobo šteje nepreki-
njena delovna doba:
• pri zadnjem delodajalcu,
• pri delodajalcu, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca,
• pri delodajalcu, ki so kapitalsko povezani z večinskim deležem,
• za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajalcu, od katerih 

so bili prevzeti .
8 . Kot neprekinjena delovna doba pri zadnjem delodajalcu se šteje tudi 

delovna doba, prekinjena brez krivde ali volje delavca . V primeru po-
novnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali 
razloga nesposobnosti se upošteva kot podlaga za pravico do odprav-
nine samo obdobje od ponovnega nastopa dela .

9 . Pomen izrazov, ki se nanašajo na plače in druge osebne prejemke, je  
opredeljen  v poglavju o plačah in drugih osebnih prejemkih .

10 . Izraz »varovan sindikalni zaupnik« je opredeljen v poglavju o pogojih 
za delovanje sindikata .

18. člen
(minimalni standardi)

1 . Sklenjena pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem mora 
upoštevati minimalne delovnopravne standarde, kot jih določajo zako-
ni in ta kolektivna pogodba .

2 . Odstopanje od minimalnih standardov je dovoljeno v primerih, ko je 
ogroženo poslovanje delodajalca, obstoj delovnih mest ali iz drugih 
utemeljenih razlogov, na podlagi pisnega sporazuma med reprezenta-
tivnim sindikatom pri delodajalcu in delodajalcem . Sporazum se lahko 
sklene za omejeno časovno obdobje 6 mesecev z možnostjo podaljša-
nja za enako obdobje . 

3 . Če se v roku 18 mesecev od prenehanja sporazuma o odstopu od mi-
nimalnih standardov iz prejšnjega odstavka izkaže ponovna potreba 
po sklenitvi takega sporazuma, nov sporazum sklene delodajalec in 
reprezentativni sindikat pri delodajalcu ob soglasju reprezentativnega 
sindikata dejavnosti . Soglasje pridobi  sindikat pri delodajalcu pred 
podpisom tega sporazuma . 

4 . Reprezentativni sindikat v dejavnosti mora svoje soglasje posredovati 
reprezentativnemu sindikatu pri delodajalcu najkasneje v roku 14 dni . 
Če se reprezentativni sindikat dejavnosti v tem roku ne opredeli, se 
šteje, da je soglasje dano .

19. člen
(podlaga za razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede)

1 . Delovna mesta se v tarifne razrede na ravni delodajalca razvršča v de-
vet tarifnih razredov .

2 . Pri razvrščanju delovnih mest v tarifne razrede na ravni delodajalca se 
lahko upoštevajo strokovna izobrazba, dodatna znanja, delovne izku-
šnje, stopnja odgovornosti, delovni napori, težje delovne razmere  in 
drugi kriteriji . V takem primeru delodajalec pri razvrščanju delovnih 

mest v tarifne razrede upošteva pravilo, da je delovno mesto lahko uvr-
ščeno le v enak ali višji tarifni razred, kot bi bilo samo ob upoštevanju 
kriterija izobrazbe za zasedbo delovnega mesta . 

3 . Delodajalec se lahko tudi odloči, da bo delovna mesta razvrstil v tari-
fne razrede le na podlagi zahtevnosti za zasedbo delovnega mesta na 
podlagi izobrazbe, kot sledi:  

TARIFNI 
RAZRED

STOPNJA (RAVEN) 
IZOBRAZBE VRSTA IZOBRAZBE

I . (enostav-
na dela) I . 

nedokončana 
osnovnošolska 
obveznost 

11001 – nepopolna nižja stopnja
osnovnošolske izobrazbe
11002 – popolna nižja stopnja 
osnovnošolske izobrazbe
11003 – nepopolna višja stopnja 
osnovnošolske izobrazbe
11099 – nepopolna osnov-
nošolska izobrazba, drugje 
nerazporejeno

II . (manj 
zahtevna 
dela)

II . osnovnošolska 
izobrazba 

12001 – osnovnošolska izo-
brazba
12099 - osnovnošolska izobraz-
ba, drugje nerazporejeno

III . 
(srednje 
zahtevna 
dela)

III . 
nižja poklicna in 
podobna izo-
brazba 

13001 – nižja poklicna izobrazba
13099 – nižja poklicna in 
podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno

IV . (zahtev-
na dela) IV .

srednja poklicna 
in podobna 
izobrazba 

14001 – srednja poklicna 
izobrazba
14099 – srednja poklicna in 
podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno

V . (bolj 
zahtevna 
dela)

V .
srednja strokov-
na in splošna 
izobrazba 

15001 – srednja strokovna 
izobrazba
15002 – srednja splošna 
izobrazba
15099 – srednja strokovna 
in splošna izobrazba, drugje 
nerazporejeno

VI . (zelo 
zahtevna 
dela)

VI ./I .

Višješolska, 
višja strokovna 
in podobna 
izobrazba 

16101 – višja strokovna izo-
brazba
16102 – višješolska izobrazba 
(prejšnja)
16199 – višješolska, višja stro-
kovna in podobna izobrazba, 
drugje nerazporejeno

VII . (visoko 
zahtevna 
dela)

VI ./
II .

Visokošolska 
izobrazba prve 
stopnje, visoko-
šolska strokovna 
izobrazba 
(prejšnja) in 
podobna izo-
brazba 

16201 – specializacija po višje-
šolski izobrazbi (prejšnja)
16202 – visokošolska strokovna 
izobrazba (prejšnja)
16203 – visokošolska strokov-
na izobrazba (prva bolonjska 
stopnja)
16204 – visokošolska univerzi-
tetna izobrazba (prva bolonjska 
stopnja)
16299 – visokošolska izobraz-
ba prve stopnje in podobna 
izobrazba, drugje nerazporejeno

VIII . 
(najbolj 
zahtevna 
dela)

VII . 

Visokošolska 
izobrazba druge 
stopnje in po-
dobna izobrazba 

17001 – specializacija po 
visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnja)
17002 – visokošolska univerzite-
tna izobrazba (prejšnja)
17003 – magistrska izobrazba 
(druga bolonjska stopnja) 
17099 – visokošolska izobrazba 
druge stopnje, drugje neraz-
porejeno

IX . (iz-
jemno 
pomemb-
na, najbolj 
zahtevna 
dela)

VIII .

visokošolska 
izobrazba tretje 
stopnje in po-
dobna izobrazba 

18101 – specializacija po univer-
zitetni izobrazbi (prejšnja)
18102 – magisterij znanosti 
(prejšnji)
18199 – magistrska (prejšnja) 
in podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno
18201 – doktorat znanosti 
(prejšnji)
18202 – doktorska izobrazba 
(tretja bolonjska stopnja)
18299 – doktorska znanstvena 
in podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno

 

5 . V primeru, da manjši delodajalec, skladno z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja  ni dolžan sprejeti akta o sistemizaciji in organizaciji delovnih 
mest, se delovno mesto razvršča glede na zahtevano stopnjo izobraz-
be, kot izhaja iz objave prostega delovnega mesta . 

20. člen
 (akt o sistemizaciji)

1 . Akt o sistemizaciji in organizaciji je splošni akt delodajalca, ki določa 
delovna mesta, določa pogoje za opravljanje dela na posameznem de-
lovnem mestu ter opis del in nalog posameznega delovnega mesta .

2 . Opredelitev tarifnih razredov po tej pogodbi ne posega v pristojnost 
delodajalca, da v aktu o sistemizaciji delovnih mest lahko določi zah-
teve za zasedbo posameznega delovnega mesta tudi alternativno v 
smislu spregleda izpolnjevanja izobrazbe kot pogoja za zasedbo posa-
meznega delovnega mesta ob izpolnjevanju alternativno določenih po-
gojev, kot so na primer daljše ob delu pridobljene izkušnje in podobno . 
V takem primeru delovno mesto ohrani uvrstitev v tisti tarifni razred, ki 
jo ima brez spregleda izpolnjevanja pogoja izobrazbe .

3 . Delovna mesta posameznega tarifnega razreda se lahko v aktu o sis-
temizaciji razvrstijo v plačilne razrede . Podlaga za razvrščanje v posa-
mezne plačilne razrede pri delodajalcu so zahteve po dodatnih znanjih, 
daljših delovnih izkušnjah, večji odgovornosti, z delom povezanimi na-
pori in težje delovne razmere .
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SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI, PRAVICE IN OBVEZNOSTI V 
ČASU TRAJANJA POGODBE O ZAPOSLITVI IN PRENEHANJE POGOD-
BE O ZAPOSLITVI

21. člen
(predhodni preizkus pri izbiri kandidatov)

1 . Delodajalec lahko pred izbiro preizkusi usposobljenost za delo prija-
vljenih kandidatov, pri čemer določi ustrezen strokovni način preizkusa .

2 . Delodajalec imenuje strokovno komisijo, organizacijo ali pooblaščeno 
osebo, ki opravi preizkus v skladu s pravili stroke . Delodajalec lahko 
preizkusi le strokovno usposobljenost, znanje, veščine in spretnosti ter 
psihofizične sposobnosti, ki so potrebne pri delu .

3 . Kandidat, ki se takega preizkusa ne udeleži, ne more biti upoštevan 
pri izbiri .

22. člen
(pogodba o zaposlitvi)

1 . S pogodbo o zaposlitvi delavec in delodajalec uredita vsebine, po-
membne za sklenitev in trajanje delovnega razmerja .

2 . Delodajalec delavca pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi seznani z de-
jansko vsebino in naravo dela ter s tem povezanimi tveganji . 

3 . Delodajalec delavcu pred podpisom pogodbe o zaposlitvi omogoči 
seznanitev z vsebino kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki določajo 
njegove pravice in obveznosti . 

4 . Delavec lahko kadarkoli zahteva vpogled v vsebino kolektivnih pogodb 
in splošnih aktov, delodajalec pa mu tega ne sme odreči .

23. člen
(opravičeni razlogi, zaradi katerih delavec ne začne delati)

1 . V primeru, da delavec ne prične z delom na dogovorjeni datum v skla-
du s pogodbo o zaposlitvi, kot opravičen razlog šteje razlog, ki ga dolo-
ča zakon, ki ureja delovna razmerja . 

2 . Delavec, ki dela ni nastopil na dan, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi, 
je razlog za to dolžan nemudoma sporočiti, razen če tega iz objektivnih 
razlogov ne more storiti .

24. člen
(konkurenčna prepoved)

1 . Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega so-
glasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, 
ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo 
ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco .

2 . Če delavec krši določbo prvega odstavka tega člena, krši pogodbene in 
druge obveznosti iz delovnega razmerja mu lahko delodajalec ali izred-
no odpove pogodbo o zaposlitvi ali redno odpove pogodbo o zaposlitvi 
iz krivdnega razloga . 

25. člen
(konkurenčna klavzula)

V primeru dogovora o konkurenčni klavzuli se s pogodbo o zaposlitvi lahko 
natančneje določijo dela in naloge, ki jih delavec pod pogoji iz zakona, ki ure-
ja delovna razmerja, ne sme opravljati po prenehanju delovnega razmerja .

26. člen
(sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas)

1 . Če delavec sklene delovno razmerje za določen čas, morata biti v po-
godbi o zaposlitvi določena: 
• razlog, na podlagi katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje za 

določen čas, 
• čas trajanja pogodbe za določen čas .

2 . Delodajalec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas poleg 
primerov, ki jih določa zakon, še v naslednjih primerih:
• v prvem letu, ko prvič začne opravljati dejavnost, vendar z veljavnostjo 

pogodbe o zaposlitvi najdlje do izteka prvega leta opravljanja dejavnosti;
• za čas trajanja poskusnega dela, če delavec prvič sklepa pogodbo o 

zaposlitvi s tem delodajalcem;
• v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi z vodilnim delavcem, ki pri 

delodajalcu ni zaposlen za nedoločen čas in katerega delo je veza-
no na mandat poslovodne osebe, ob upoštevanju časovne omejitve 
dveh let za sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas po zakonu 
o delovnih razmerjih; 

• zaposlitve pripravnika za čas trajanja pripravništva;
• izpolnitve obveznosti po pogodbi o štipendiranju .

3 . Delodajalec, ki zaposluje največ 5 delavcev, lahko sklepa pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas izven primerov, določenih z zakonom in to 
kolektivno pogodbo .

27. člen
(projektno delo)

1 . Delodajalec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas v prime-
ru izvajanja projektnega dela .

2 . Kot projektno delo se šteje delo, ki se prične, izvaja in zaključi skladno 
s projektno dokumentacijo in ima svojo samostojno finančno in orga-
nizacijsko konstrukcijo .

3 . Če je delo projektno organizirano, se pogodba o zaposlitvi za določen 
čas lahko sklene tudi za obdobje, daljše od dveh let, če se pogodba o 
zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta .

28. člen
(poskusno delo)

1 . Delavec in delodajalec, ki se v pogodbi o zaposlitvi dogovorita o po-
skusnem delu, opredelita tudi njegovo trajanje in način spremljanja . 

2 . Z nastopom dela delavca delodajalec imenuje izmed delavcev, zaposle-
nih pri delodajalcu oziroma zunanjih sodelavcev, strokovno komisijo ali 
pooblaščenega delavca, ki spremlja delavčevo delo v poskusni dobi . Če 
komisija ni imenovana, opravlja to nalogo delavčev neposredno nadrejeni .

3 . Delavec lahko v času trajanja poskusnega dela kadarkoli redno odpove 
pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim rokom .

4 . Pri ocenjevanju poskusnega dela lahko delodajalec poleg strokovne 
usposobljenosti ocenjuje tudi primernost kandidata za delo . Ocena 
mora biti izdelana na podlagi v naprej določenih pogojev . Pri oceni 
primernosti kandidata za delo naj se upošteva predvsem sposobnost 
vzdrževanja odnosa do dela in kolektiva, sposobnost ekipnega dela, če 
je to pogoj za zasedbo delovnega mesta .

5 . Delodajalec lahko kadarkoli v času trajanja poskusnega dela poda pi-
sno oceno o uspešno opravljenem delu .

6 . Če delodajalec v času trajanja poskusnega dela poda pisno oceno o 
neuspešno opravljenem poskusnem delu, lahko delavcu redno odpove 
pogodbo o zaposlitvi .

29. člen
(uvajanje v delo)

1 . Ko se delavec pri delodajalcu prvič zaposli, ga delodajalec lahko uvede 
v delo .

2 . Uvajanje v delo sestavlja: 
• seznanitev delavca z dejavnostjo delodajalca, njegovo organizacijo 

in s poslovanjem, 
• seznanitev z vsebino dela, delovnimi in drugimi postopki na delov-

nem mestu, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, 
• seznanitev s sodelavci, s katerimi bo delavec redno sodeloval pri iz-

vajanju svojih delovnih nalog, 
• seznanitev z oceno tveganja, vključno z ukrepi za zagotavljanje var-

nosti in zdravja pri delu, 
• izvajanje delovnih nalog na delovnem mestu (sprva pod nadzorom, 

kasneje samostojno),
• seznanitev s podatki, ki so poslovna skrivnost in s postopki ravnanja 

s temi podatki, 
• seznanitev z varstvom osebnih podatkov, 
• seznanitev z drugimi obveznostmi delavca, ki izhajajo iz zakona, ak-

tov delodajalca in pogodbe o zaposlitvi .
3 . Delodajalec ob pričetku uvajanja v delo imenuje enega ali več poobla-

ščenih delavcev, ki delavca uvedejo v delo . Pooblaščeni delavci morajo 
imeti najmanj enako stopnjo strokovne izobrazbe kot delavec ali mo-
rajo opravljati delo na delovnem mestu, za katero je delavec sklenil 
pogodbo o zaposlitvi .

4 . Vsebino in trajanje uvajanja v delo se opredeli v pogodbi o zaposlitvi ali 
s posebnim pisnim dokumentom, pri čemer trajanje uvajanja v delo ne 
sme trajati več kot šest mesecev .

30. člen
(pripravništvo)

1 . Kot pripravnik lahko sklene pogodbo o zaposlitvi, kdor prvič začne opravljati 
delo, ustrezno vrsti in ravni  svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da 
se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju .

2 . Trajanje pripravništva ne sme biti daljše od enega leta .
3 . Delodajalec mora pripravniku določiti mentorja, ki mora imeti najmanj 

tri leta delovnih izkušenj v stroki, za katero se pripravnik usposablja .
4 . Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi delodajalec in ga ob 

nastopu pripravništva izroči pripravniku . Program mora vsebovati tudi 
način spremljanja in ocenjevanja pripravništva .

5 . Mentor je dolžan skrbeti za izvajanje programa pripravništva, uvajati 
pripravnika v delo, mu dajati strokovne nasvete, navodila in pomoč pri 
praktičnem delu, ter napisati mnenje o delu pripravnika . 

6 . Delodajalec imenuje tričlansko strokovno komisijo, pri kateri priprav-
nik opravlja strokovni izpit . Člani strokovne komisije morajo imeti naj-
manj tri leta delovnih izkušenj . Mentor je lahko član komisije, vendar 
ne more biti njen predsednik . 

7 . Mentor in člani komisije se lahko imenujejo izmed delavcev, zaposle-
nih pri delodajalcu ali zunanjih sodelavcev .

8 . Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom pred strokovno komi-
sijo . Pripravnik opravlja strokovni izpit v roku, ki ga določa zakon, ki 
ureja delovna razmerja .

9 . O opravljanju strokovnega izpita se piše zapisnik ter se izda potrdilo o 
opravljenem pripravništvu, ki vsebuje:
• ime in priimek ter rojstne podatke pripravnika,
• dan opravljanja strokovnega izpita,
• dan, mesec in leto izdaje potrdila,
• delovno mesto, za katere je pripravnik opravil strokovni izpit,
• podpis predsednika strokovne komisije in pooblaščenega delavca delodajalca .

31. člen
(medsebojno izključevanje)

Poskusno delo in pripravništvo se med seboj izključujeta .
32. člen

(obveznost opravljanja drugega dela)
1 . Delavec mora začasno opravljati tudi drugo delo, ki ni predmet pogod-

be o zaposlitvi, v naslednjih izrednih primerih: 
• zmanjšanja ali povečanja obsega dela pri delodajalcu ali v posamezni 

organizacijski enoti, 
• nadomeščanja začasno odsotnega delavca, 
• v primerih začasnih zdravstvenih omejitev delavca, ki izhajajo iz 

mnenja izvajalca medicine dela, delavec pa lahko po oceni izvajalca 
medicine dela opravlja drugo delo,

• nenadne okvare strojev, materiala in drugih sredstev za delo na de-
lovnem mestu, če okvare ni bilo mogoče preprečiti z rednim vzdrže-
vanjem delovnih sredstev,

• nadomeščanja delavca, ki iz objektivnih razlogov ne sme zapustiti 
delovnega mesta zaradi narave dela, ki zahteva kontinuirano zago-
tavljanje dela ali storitev, da se delavcu zagotovi odmor med delom, 

• ko delavec ne more opravljati svojega dela zaradi izvajanja ukrepov 
za varnost in zdravje pri delu, 

• v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi drugemu delavcu, 
• v primerih uvajanja novih tehnologij, nove organizacije dela in novih proi-

zvodnih programov, delovnih procesov, predlogov izboljšav in podobno,
• v primerih, ki jih navaja kolektivna pogodba pri delodajalcu .

2 . Delodajalec mora najkasneje ob začetku opravljanja drugega dela de-
lavcu izročiti pisni nalog za drugo delo, razen izjemoma v primerih iz 
druge ali četrte alineje prejšnjega odstavka, ko mora delodajalec pisni 
nalog izročiti delavcu najkasneje naslednji delovni dan .

3 . Delavec je dolžan v primerih iz prvega odstavka začasno opravljati dru-
go delo, ki je vsaj primerno, najdlje  65 delovnih dni v koledarskem letu .

4 . Delavec je dolžan v obdobju iz 3 . odstavka začasno opravljati drugo 
delo na vseh delovnih mestih, ne glede na to ali gre za primerno delo, 
v trajanju najdlje 20 delovnih dni v koledarskem letu .

5 . Kot primerno delo se šteje delo, ki ga kot primerno delo opredeljuje 
zakon, ki ureja delovna razmerja . 

6 . Če delavec pisno soglaša, lahko opravlja drugo delo na vseh delovnih 
mestih tudi za daljše obdobje, kot je navedeno v prejšnjih odstavkih 
tega člena .

7 . Delavec mora biti usposobljen in zdravstveno zmožen za varno opra-
vljanje drugega dela .

8 . Delavcu pripada v času opravljanja odrejenega dela iz drugega odstav-
ka tega člena tista plača, ki je zanj bolj ugodna .

33. člen
(delo na domu)

1 . V času trajanja delovnega razmerja se lahko delodajalec in delavec do-
govorita o delu na domu .

2 . Delo na domu se lahko organizira pod naslednjimi pogoji:
• če gre za takšna dela in naloge, ki jih ni potrebno opravljati v pro-

storih delodajalca, 
• če delavec razpolaga s primernimi poslovnimi ali drugimi prostori,
• če je zagotovljena varnost pri delu,
• če je zagotovljeno sprotno obveščanje delavcev, ki delo opravljajo na 

domu .
3 . V primeru dela delavca na domu je delodajalec dolžan zagotavljati 

varne in zdrave razmere za delo in varno delovno okolje, ter občasno 
nadzorovati varnost in zdravje pri delu .

4 . Pravice, obveznosti in pogoji opravljanja dela na domu med delavcem 
in delodajalcem se uredijo z novo pogodbo o zaposlitvi, upoštevaje 
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja .

5 . Delodajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi določita nadomestilo za 
uporabo delavčevih sredstev najmanj v višini amortizacije .

34. člen
(kriteriji za določanje presežnih delavcev v primeru odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi večjemu številu delavcev)
1 . V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev je 

delodajalec dolžan pripraviti program razreševanja presežnih delavcev .
2 . Pri določanju presežnih delavcev se v isto kategorijo razvrščajo delavci, 

ki so medsebojno zamenljivi . 
3 . Kategorije presežnih delavcev se lahko v naprej določijo na ravni de-

lodajalca . 
4 . Kriteriji in metoda uporabe kriterijev za razreševanje presežnih de-

lavcev se določijo vnaprej, ali v postopku priprave programa na ravni 
delodajalca .

5 . Delavec je dolžan delodajalcu priskrbeti potrdila v zvezi z izpolnjeva-
njem kriterijev do postavljenega razumnega roka . Kasneje dostavljenih 
dokazil delodajalec pri pripravi programa ni dolžan upoštevati . 

6 . Če kriteriji niso pri delodajalcu v soglasju s sindikatom drugače opre-
deljeni, se za določitev presežnih delavcev uporabijo naslednji kriteriji: 
a) delovna uspešnost
b) strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za delo
c) delovne izkušnje
d) delovna doba
e) zdravstveno stanje delavca
f) socialne razmere

7 . Delodajalec mora delavce obveščati o vseh aktivnostih, povezanih z 
nastankom in reševanjem presežkov delavcev, delavci pa morajo biti 
osebno seznanjeni z možnimi načini reševanja svojega delovnega 
položaja .

35. člen
(napotitev delavca na delo v drug kraj)

1 . Delodajalec lahko napoti delavca na delo v drug kraj brez njegove privo-
litve, če je kraj opravljanja dela v pogodbi o zaposlitvi širše opredeljen . 

2 . Delodajalec lahko delavca napoti na delo v kraj, kjer v času sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi delodajalec še ni opravljal svoje dejavnosti, je 
pa ta kraj opisno opredeljen kot kraj opravljanja dela in od običajnega 
prebivališča ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z osebnim 
prevozom v običajnih razmerah . 

3 . Višino povračil stroškov v primeru napotitve delavca v drug kraj določa 
tarifna priloga .

36. člen
(delovni čas)

1 . Polni delovni čas znaša najmanj 36 ur in največ 40 ur tedensko .
2 . Delavcem invalidom, ki delajo s krajšim delovnim časom in delavcem 

v času medicinske rehabilitacije, ki imajo pravico delati s krajšim delov-
nim časom od polnega, se trajanje dnevnega delovnega časa v primeru 
prerazporeditve delovnega časa pri delodajalcu ne sme podaljšati .

3 . Če delavec uveljavlja pravico do krajšega delovnega časa od polne-
ga zaradi starševstva v skladu s predpisi o starševskem varstvu, se v 
aneksu k pogodbi o zaposlitvi določi tudi razporeditev delovnega časa 
delavca . 

4 . Če dopuščajo delovni pogoji, delodajalec delavcu z družinskimi obve-
znostmi omogoči zaradi lažjega usklajevanja poklicnih obveznosti delo 
v razporedu delovnega časa, ki je za delavca ugodnejši .

37. člen
(pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa)

Delovni čas lahko delodajalec začasno prerazporedi tudi v primerih:
• ki so določeni z zakonom, ki ureja delovna razmerja za uvedbo nad-

urnega dela,
• zaradi nepredvidenega zmanjšanega ali povečanega obsega dela, ki je 

lahko tudi posledica sezonskih vplivov,
• zaradi začasnega pomanjkanja energije (kot npr .: elektrika, para, plin, 

voda) ali začasnega nepredvidenega pomanjkanja surovin (kot npr . re-
produkcijskih materialov, sestavnih delov), do katerega je prišlo kljub 
skrbnemu načrtovanju,  

• zaradi nepredvidene začasno povečane odsotnosti delavcev z dela, 
• zaradi elementarnih nesreč ali izjemnih vremenskih okoliščin,
• v drugih primerih določenih s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali v 

splošnem aktu delodajalca .
38. člen

(neenakomerna razporeditev ter začasna prerazporeditev delovnega časa)
1 . V primerih, ko to narekujejo objektivni, tehnični razlogi ali razlogi orga-

nizacije dela, se pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazpore-
ditvi delovnega časa upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna 
obveznost v obdobju 12 mesecev od uvedbe, znotraj poslovnega ali ko-

ledarskega leta ali referenčnega obdobja, ki ga določi delodajalec v nap-
rej enotno za vse delavce v posamezni organizacijski enoti delodajalca .

2 . Delodajalec o izbiri referenčnega obdobja iz prvega odstavka tega čle-
na obvesti delavce in sindikat pri delodajalcu . 

3 . Prerazporejene ure delavca, ki jih delavec ni izrabil znotraj tekočega 
referenčnega obdobja iz prvega odstavka tega člena (višek prerazpore-
jenih ur), se izplačajo kot nadure .

4 . V kolikor se delavec in delodajalec dogovorita, da bo delavec namesto 
plačila nadur iz prejšnjega odstavka raje izrabil višek prerazporejenih ur 
iz preteklega referenčnega obdobja v naslednjem referenčnem obdobju, 
mu je delodajalec dolžan poleg plačila koriščene ure obračunati in izpla-
čati tudi dodatek za nadurno delo v višini, kot je določen v tej pogodbi .

39. člen
(odreditev dela preko polnega delovnega časa)

1 . Delodajalec lahko odredi delo preko polnega delovnega časa v prime-
rih, ki jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja .

2 . Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega 
delovnega časa (nadurno delo) tudi: 
• če  bi delodajalec zaradi višje sile zamujal s pogodbeno dogovorje-

nimi roki,
• v drugih, izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih določenih v ko-

lektivni pogodbi pri delodajalcu .
3 . Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev nadurnega dela, dolo-

čena z zakonom, se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju 
štirih mesecev . S kolektivno pogodbo pri delodajalcu se lahko določi 
tudi daljše referenčno obdobje, vendar ne daljše od šestih mesecev .

40. člen
(odmor)

Trajanje odmora se določi in koristi skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja .
41. člen

(deljeni delovni čas)
1 . Delodajalec lahko določi deljen delovni čas, pri katerem prekinitev ne 

sme biti krajša od ene ure in ne daljša od dveh ur . Čas prekinitve se 
ne všteva v delovni čas . S podjetniško kolektivno pogodbo se lahko 
dogovori daljši čas prekinitve . 

2 . V primeru deljenega delovnega časa ima delavec, ki dela krajši delov-
ni čas od polnega, skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o star-
ševskem dopustu, pravico do dela brez prekinitve .

42. člen
(darovanje krvi)

1 . Delavec ima v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, pravico do 
odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi .

2 . Delavec mora o odsotnosti z  dela zaradi darovanja krvi obvestiti delo-
dajalca najmanj dva dni pred darovanjem krvi, razen v izrednih prime-
rih, ko je delavec pozvan k darovanju krvi, o čemer delavec delodajalca 
nemudoma obvesti .

43. člen
(pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače)

1 . Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ 
sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu, v primerih, do-
ločenih s to kolektivno pogodbo . Delavec se o izrabi odsotnosti dogo-
vori z delodajalcem . 

2 . Plačana odsotnost za posamezni primer traja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .Odsotnost iz tega člena je mogoče izrabiti samo ob nastopu dogodka .
4 .Nadomestilo plače za primere iz prvega odstavka tega člena izplača delodajalec .

44. člen
(druge plačane odsotnosti z dela)

1 . Delodajalec mora delavcu na podlagi predložitve ustreznega dokazila 
omogočiti odsotnost z dela zaradi opravljanja:
• državljanskih dolžnosti,
• odziva na vabilo sodišča ali drugega državnega organa,
• opravljanja funkcije v predstavniških organih republike in lokalnih skupnosti .

2 . Če v primerih odsotnosti iz prejšnjega odstavka ni predpisana mož-
nost povrnitve nadomestila, je taka odsotnost v breme delavca, če 
delodajalec ne odloči drugače .

3 . Delavec je dolžan naznaniti odsotnost tri dni pred nameravano odsotnostjo .
45. člen

(pravica do odsotnosti z dela brez nadomestila plače)
1 . Delavec ima pravico do odsotnosti z dela brez nadomestila plače v 

dogovoru z delodajalcem .  
2 . Glede obveznosti plačila prispevkov se delavec in delodajalec dogovo-

rita pred nastopom odsotnosti .
3 . Namesto odsotnosti z dela brez nadomestila plače lahko delavec in 

delodajalec za posamezen primer dogovorita suspenz pogodbe o za-
poslitvi z aneksom k pogodbi o zaposlitvi . Po izteku obdobja, dogovor-
jenega za suspenz, ima delavec pravico do vrnitve na delo v roku, ki ga 
določa zakon o delovnih razmerjih .

46. člen
(način izrabe odsotnosti z dela brez nadomestila plače)

1 . Delavec mora pisno zaprositi delodajalca za odobritev odsotnosti z 
dela brez nadomestila plače najmanj sedem delovnih dni pred name-
ravano odsotnostjo .

2 . Delodajalec lahko delavčevo zahtevo po neplačani odsotnosti z dela 
zavrne, če zahteve delovnega procesa tega ne dopuščajo .

47. člen
(letni dopust)

1 . Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do osnovnega le-
tnega dopusta, ki ne more biti krajši kot štiri delovne tedne, kar pomeni:

• 16 delovnih dni, če dela  4 dni na teden najmanj 2/3 letnega delovnega fonda ur,
• 20 delovnih dni, če dela 5 dni na teden najmanj 2/3 letnega delovnega fonda ur,
• 24 delovnih dni, če dela 6 dni na teden najmanj 2/3 letnega delovnega fonda ur .
2 . Delavcu poleg osnovnega letnega dopusta pripadajo dodatni dnevi 

letnega dopusta za naslednje kriterije:
a) v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja: 
• starejši delavec glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja - 3 dni,
• delavec ki ima status invalida in delavec z najmanj 60 % telesno okvaro - 3 dni,
• delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v 

skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke - 3 dni,
• delavec, mlajši od 18 let - 7 dni,
• nočni delavec - 1 dan,
• delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti - 1 dan .

b) v skladu s to kolektivno pogodbo:
• izmensko delo:

• štiri izmensko delo     2 dni, 
• tri izmensko delo        2 dni,
• dvo izmensko delo     1 dan .

Dodatni dnevi letnega dopusta po kriteriju izmenskega dela pripadajo delav-
cu, če izmensko delo traja več kot 1/4 letnega fonda ur . Osnova za odmero 
dodatnega letnega dopusta za izmensko delo so dejansko opravljene ure 
delavca v preteklem koledarskem letu .
• delovna doba pri zadnjem delodajalcu 1 dan na vsakih 5 let .
• zahtevnost dela: 

• delovna mesta I . in III . skupine    1 dan,
• delovna mesta IV .do VI . skupine    2  dni,
• delovna mesta VII . do IX . skupine    3 dni .

V kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali v splošnem aktu delodajalca se krite-
riji za zahtevnost lahko določijo tudi drugače . 
• delavcem, ki so dopolnili 50 let starosti  1 dan . 

3 . Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, pri čemer mora en del tra-
jati najmanj dva tedna . 

4 . V kolektivni pogodbi pri delodajalcu, v splošnem aktu delodajalca ali 
v pogodbi o zaposlitvi se lahko določijo dodatni kriteriji za odmero 
dodatnih dni letnega dopusta, kot so izobrazba, težji delovni pogoji, 
delovna uspešnost in podobno .

5 . Delodajalec lahko delavcu določi nagradni dopust v trajanju 1 do 3 dni .
6 . Zgornja meja trajanja letnega dopusta je 34 dni .
7 . V prehodnem obdobju do vključno leta 2020 je delavcu po tej kolektiv-

ni pogodbi odmerjen letni dopust v trajanju, ki je od dopusta, odmerje-
nega za leto 2017, lahko krajši:

• za največ 2 dni v letu 2018,
• za največ 3 dni v letu 2019,
• za največ 4 dni v letu 2020 .

lastna poroka 2 dni

rojstvo otroka 1 dan

smrt zakonca ali osebe, ki je z delavcem živela v skup-
nosti, ki je izenačena z zakonsko zvezo, smrt otroka, 
staršev, posvojencev, pastorkov

3 dni

smrt bratov, sester, starih staršev, zakončevih staršev 1 dan

selitev delavca  1 dan

elementarna ali druga hujša nesreča, ki je zadela delavca 2 dni
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48. člen
(uporaba kriterijev za določitev letnega dopusta)

1 . Pri odmeri letnega dopusta se upošteva vse kriterije, ki jih bo delavec 
izpolnil v koledarskem letu, za katerega se odmerja letni dopust, razen 
pri kriteriju izmenskega dela . S kolektivno pogodbo pri delodajalcu ozi-
roma s splošnim aktom se upoštevanje kriterijev iz točke b) drugega 
odstavka prejšnjega člena lahko določi tudi drugače .

2 . Pri odmeri letnega dopusta delavcu, ki ima otroka mlajšega od 15 let 
delavcu pripada dodatni dan letnega dopusta iz tega naslova tudi v 
letu, ko otrok dopolni 15 let starosti . 

3 . Delodajalec je dolžan delavca obvestiti o številu delovnih dni letnega do-
pusta najkasneje do 31 . marca v letu, za katerega se odmerja letni dopust .

49. člen
(izraba letnega dopusta na predlog delavca)

Delodajalec omogoča delavcu izrabo dvakrat po en dan letnega dopusta 
na dan, ki ga delavec sam določi, če o tem obvesti delodajalca najmanj 
tri dni prej .

50. člen
(odsotnost v času trajanja letnega dopusta)

Če delavec med trajanjem letnega dopusta zboli ali v drugih upravičenih 
primerih odsotnosti z dela, se mu ta čas ne šteje v letni dopust .

51. člen
(izraba letnega dopusta in regres ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi)

1 . Če delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu do iz-
teka odpovednega roka ne omogoči izrabe celotnega ali dela letnega 
dopusta, se delavec in delodajalec dogovorita o denarnem nadomesti-
lu za dneve neizrabljenega letnega dopusta .  

2 . Če je delavec izkoristil večji del letnega dopusta kot bi mu pripadal in 
prejel več regresa za letni dopust kot mu pripada, je delodajalec ob 
prenehanju delovnega razmerja upravičen terjati od njega delež preveč 
izplačanega nadomestila za letni dopust in preveč izplačanega regresa .

52. člen
(dolžina odpovednega roka delavca)

1 . Če delavec pisno odpove pogodbo o zaposlitvi, traja  odpovedni rok 30 
dni, razen če je drugače določeno s pogodbo o zaposlitvi .

2 . Ne glede na prejšnji odstavek, se delodajalec in delavec s pisnim dogo-
vorom lahko dogovorita o skrajšanju odpovednega roka .

53. člen
(disciplinske sankcije)

1 . Disciplinska odgovornost se ugotavlja in izvaja v skladu z določili zako-
na, ki ureja delovna razmerja .  

2 . Disciplinske sankcije, ki jih delodajalec lahko delavcu izreče v disciplin-
skem postopku, so: 
• opomin, 
• denarna kazen .

3 . Najvišja odmerjena denarna kazen za posamezno kršitev lahko znaša 
največ 20 % plače za polni delovni čas delavca, ki jo je prejel v mesecu 
pred izrečeno denarno kaznijo, oziroma, ki bi jo prejel, če bi delal .

54. člen
(odškodninska odgovornost)

1 . Če bi ugotavljanje višine dejanske škode, ki jo mora delavec povrniti de-
lodajalcu, povzročilo nesorazmerne stroške, lahko delodajalec odmeri 
odškodnino v pavšalnem znesku, in sicer v višini ene in pol povprečnih 
plač delavca v zadnjih dveh mesecih pred škodnim dogodkom oziroma 
v višini ene in pol povprečnih plač, ki bi jih delavec prejel, če bi delal .

2 . Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da se pavšalno odmerjena 
odškodnina izplačuje obročno . 

3 . Delodajalec lahko določi delavcu plačilo pavšalne odškodnine  naj-
kasneje v treh mesecih od dneva, ko je izvedel za nastanek škode in 
povzročitelja škode oziroma najkasneje v šestih mesecev od dneva, ko 
je škoda nastala .

4 . Delavec lahko dokazuje, da je dejanska škoda manjša od višine odmer-
jene pavšalne odškodnine .

55. člen
(varnost in zdravje pri delu)

1 . Delodajalec zagotavlja varne in zdrave delovne pogoje delavcem, ki de-
lajo pri delodajalcu v skladu z ustreznimi predpisi s področja varnosti 
in zdravja pri delu . Vsak delavec je dolžan skrbeti za lastno varnost in 
zdravje pri delu v skladu s svojo usposobljenostjo, pisnimi ter ustnimi 
navodili delodajalca .

2 . Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu so strošek deloda-
jalca in za delavce brezplačni . Usposabljanje za varno delo in preizkus 
usposobljenosti praviloma poteka med delovnim časom, če pa je to iz 
objektivnih razlogov možno organizirati le izven delovnega časa, se ta 
čas šteje kot redno delo .

56. člen
(izobraževanje)

1 . Delavci se imajo pravico in dolžnost izobraževati v interesu delodajal-
ca, delodajalec pa ima pravico delavce napotiti na izobraževanje .

2 . Delavec se je dolžan izobraževati, če ga delodajalec napoti na izobraže-
vanje in sklene z njim pogodbo o izobraževanju v kateri opredelita vse 
medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izobraževanjem .

3 . Izobraževanje delavcev v interesu delodajalca je lahko organizirano 
med delovnim časom ali izven delovnega časa . 

4 . Če je izobraževanje v interesu delodajalca organizirano med delovnim 
časom, se čas izobraževanja šteje v delovni čas, delavec pa ima enake 
pravice kot če bi delal .

5 . Če je izobraževanje organizirano izven delovnega časa, se pravice de-
lavca opredelijo v pogodbi o izobraževanju . 

6 . Če gre za izobraževanje v interesu delavca, se lahko delavec in delo-
dajalec o medsebojnih pravicah in obveznostih dogovorita s pogodbo 
o izobraževanju .

57. člen
(kdaj ne pripada povračilo stroškov povezanih z izobraževanjem)

Delavcu ne pripada povračilo stroškov v zvezi z izobraževanjem v pri-
meru, ko delodajalec sam krije stroške izobraževanja in v primeru, ko se 
delavec izobražuje v lastnem interesu .

58. člen
(dijaki, vajenci in študenti na obveznem praktičnem delu)

1 . Delodajalec zagotavlja dijakom, vajencem in študentom na obveznem 
praktičnem delu: 

2 . seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustrezna zaščitna sredstva,
3 . zavarovanje, kot ga določa veljavna zakonodaja, 
4 . ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
5 . prehrano med delom, če je organizirana pri delodajalcu, oz . povračilo 

stroškov za prehrano, če prehrana pri delodajalcu ni organizirana . 
6 . Delodajalec lahko po svoji presoji zagotovi dijakom, vajencem in štu-

dentom na obvezni praksi tudi nagrado, oz . jim to mora zagotoviti, če 
to določa zakon .   

7 . Delodajalec vajencem poleg pravic po prvem in drugem odstavku tega čle-
na  zagotavlja tudi druge pravice, kot jih določa zakon, ki ureja vajeništvo .  

OBVEŠČANJE DELAVCEV IN DELOVANJE SINDIKATA
59. člen

(obveščanje delavcev)
1 . Delodajalec lahko na lastno pobudo ali na pisno zahtevo reprezentativ-

nih sindikatov pri delodajalcu kolektivno obvešča delavce o tekočem in 
predvidenem poslovanju delodajalca .

2 . O načinu in vsebini obveščanja iz prejšnjega odstavka se dogovorita 
sindikat in delodajalec .

3 . Dolžnosti obveščanja ni, če gre za poslovno skrivnost .
60. člen

(pogoji za delovanje sindikata)
1 . S kolektivno pogodbo se ne posega v svobodno ustanavljanje in delo-

vanje sindikatov pri delodajalcih .
2 . Delodajalec zagotavlja sindikatu pri delodajalcu:

• dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov v prostore delodajalca  na 
podlagi predhodnega obvestila in dogovora o terminu, v skladu s 
pravili delodajalca; če v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila 
sindikata ne pride do dogovora o terminu dostopa, se šteje, da je 
dogovorjen termin, ki je bil predlagan v obvestilu sindikata;

• svobodo sindikalnega obveščanja in širjenje sindikalnega tiska na 
način, ki se lahko dogovori s pogodbo o zagotavljanju pogojev za 
sindikalno delo .

3 . Delodajalec je dolžan odgovoriti na pobudo sindikata, ki jo le-ta naslovi 
na delodajalca v roku 15 dni .

4 . Delodajalec zagotavlja reprezentativnemu sindikatu tehnične, organi-
zacijske in administrativne pogoje za njegovo delo v obsegu, kot to 
določa ta kolektivna pogodba, kolektivna pogodba na ravni podjetja ali 
pogodba o zagotavljanju pogojev za delo sindikata .

5 . Delodajalec zagotavlja reprezentativnemu sindikatu, skladno z njego-
vimi pisnimi navodili, brezplačen obračun in nakazovanje članarine za 
njegove člane .

6 . Reprezentativni sindikat lahko sklicuje članske sestanke med delovnim 
časom po predhodnem dogovoru z delodajalcem, vendar največ dvak-
rat letno v trajanju največ dveh ur .

61. člen
(materialni pogoji za sindikalno delo)

1 . S kolektivno pogodbo pri delodajalcu, oz . s pogodbo o zagotavljanju 
pogojev za sindikalno delo med sindikati in delodajalcem se določijo 
materialni pogoji za delo sindikatov .

2 . Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače določeno, je za delo 
sindikatov zagotovljeno:
• ena plačana ura in pol letno na vsakega člana sindikata pri deloda-

jalcu, pri čemer se upošteva povprečno število članov sindikata v 
preteklem letu, vendar ne manj kot  20 ur letno, če je do 20 zaposle-
nih in ne manj kot 40 ur, če je več kot 20 zaposlenih, za opravljanje 
sindikalnih funkcij; v tako določeno število ur se ne všteva sodelova-
nje sindikalnih zaupnikov v organih sindikata na širših ravneh sin-
dikalne organiziranosti, do 10 dni na leto ter odsotnosti za čas po-
gajanj za kolektivno pogodbo dejavnosti ali podjetniško kolektivno 
pogodbo, ter sestanki, sklicani na predlog delodajalca s sindikatom; 
o okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo sindikalnih 
zaupnikov in vodenju evidence porabe ur se dogovorijo sindikati in 
poslovodna oseba; pri tem upoštevajo potrebe in interese članov 
sindikatov in zahteve delovnega procesa; 

• prostorski pogoji za delo sindikatov, njihovih organov in sindikalnih 
zaupnikov; 

• dva dneva odsotnosti z dela na leto z nadomestilom plače za uspo-
sabljanje sindikalnih zaupnikov, za posameznega varovanega sin-
dikalnega zaupnika, pri čemer mora biti delodajalcu posredovano 
ustrezno potrdilo o usposabljanju . 

3 . Število varovanih sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu se dogovori s 
pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo ali drugo pisno 
pogodbo . Do sklenitve take pogodbe ima sindikat pravico do toliko 
varovanih sindikalnih zaupnikov, kot jih je imel na dan sklenitve te ko-
lektivne pogodbe vendar ne manj kot enega .

4 . Izraz »varovani sindikalni zaupnik« je sindikalni zaupnik, ki je izvo-
ljen ali imenovan v okviru dogovorjenega števila zaupnikov, ki uživajo 
varstvo in katerega ime je pisno sporočeno delodajalcu .

5 . Delodajalec in reprezentativni sindikat se lahko s kolektivno pogodbo 
pri delodajalcu dogovorita tudi za profesionalno opravljanje funkcije 
sindikalnega zaupnika in materialne pogoje za opravljanje tega dela .

62. člen
(pogoji za imenovanje sindikalnih zaupnikov)

1 . Sindikat mora o imenovanju oziroma izvolitvi sindikalnega zaupnika 
in varovanega sindikalnega zaupnika in o prenehanju njegove funkcije 
obvestiti delodajalca pisno, najkasneje v  treh delovnih dneh po imeno-
vanju oziroma izvolitvi in prenehanju . 

2 . Varovani sindikalni zaupnik uživa posebno varstvo od trenutka, ko sindi-
kat delodajalca obvesti o imenovanju oz . izvolitvi iz prejšnjega odstavka .

63. člen
 (imuniteta varovanega sindikalnega zaupnika)

1 . Varovani sindikalni zaupnik zaradi sindikalne dejavnosti uživa imunite-
to v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja .

2 . Imuniteta varovanega sindikalnega zaupnika iz tega člena traja še 12 
mesecev po prenehanju funkcije sindikalnega zaupnika .

3 . Za varovanega sindikalnega zaupnika po tem členu se šteje tudi pred-
sednik sindikata, reprezentativnega za grafično dejavnost .

64. člen
(stavka)

Če sindikat pri delodajalcu organizira stavko, jo je dolžan organizirati v 
skladu z zakonom in to kolektivno pogodbo .

65. člen
(organizacija interesne stavke)

Interesna stavka se napove in organizira, če predhodna pogajanja, ki so 
potekala glede spornega predmeta vsaj 30 dni, niso bila uspešna . 
TARIFNI DEL

66. člen
(vrste osebnih prejemkov delavca v delovnem razmerju)

1 . Delavec ima pravico do prejemkov v delovnem razmerju, določenih z 
zakonom in s to kolektivno pogodbo .

2 . Osebni prejemki delavca v delovnem razmerju po tej kolektivni pogodbi so:
• plača oziroma nadomestilo plače;
• druge vrste plačil, kamor sodijo: 

• drugi osebni prejemki,
• povračila stroškov v zvezi z delom . 

3 . Drugi osebni prejemki so:
• regres za letni dopust,
• odpravnina ob upokojitvi in druge vrste odpravnin,
• jubilejna nagrada, 
• solidarnostna pomoč .

4 . Povračila stroškov v zvezi z delom so:
• povračilo za prevoz na delo in z dela,
• povračilo za prehrano med delom,
• povračilo stroškov za službena potovanja,
• terenski dodatek,
• nadomestilo za ločeno življenje .

67. člen
(splošne določbe o osebnih prejemkih)

1 . Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo na plače in nadome-
stila plač, so v bruto zneskih . 

2 . Plača, nadomestila plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi oseb-
ni prejemki se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba .

3 . Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se povračila stroškov v zvezi z 
delom in drugi osebni prejemki, ki jih ureja uredba o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja izplačujejo 
največ v višini zgornjih zneskov in pod pogoji, ki jih določa vsakokrat 
veljavna uredba . To pravilo ne velja za višino odpravnine ob upokojitvi .

4 . Delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, 
krajšim od polnega, ali delajo pri več delodajalcih, pripadajo drugi 
osebni prejemki v sorazmerju z delovnim časom za katerega je skle-
njena pogodba o zaposlitvi . To pravilo ne velja v primeru, ko delavci 
sklenejo pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom krajšim od polnega 
na podlagi posebnih zakonov . 

Plača oziroma nadomestilo plače
68. člen
(plača)

1 . Plačo delavca sestavlja: osnovna plača, dodatki po posameznih vrstah, 
del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, če je 
tako določeno s kolektivno pogodbo, splošnim aktom delodajalca ali s 
pogodbo o zaposlitvi . 

2 . V pogodbi o zaposlitvi delavec in delodajalec določita znesek osnovne 
plače . Osnovna plača delavca je najmanj enaka najnižji osnovni plači, 
določeni za posamezni tarifni razred te kolektivne pogodbe .

69. člen
(najnižja osnovna plača)

1 . Najnižja osnovna plača je vrednost najmanj zahtevnega dela v posame-
znem tarifnem razredu za normalne delovne pogoje in poln delovni čas .

2 . Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezen tarifni razred so določeni 
v tarifni prilogi, ki je sestavni del te kolektivne pogodbe . 

3 . Najnižje osnovne plače iz te kolektivne pogodbe se usklajujejo, kot se 
dogovorijo podpisniki te kolektivne pogodbe v tarifni prilogi h kolek-
tivni pogodbi .

4 . Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezen tarifni razred se uporabljajo 
od prvega koledarskega dne v mesecu po objavi v Uradnem listu RS dalje .

70. člen
(osnovna plača)

1 . Osnovna plača delavca je plača za zahtevnost dela, za katerega je dela-
vec sklenil pogodbo o zaposlitvi, določena za poln delovni čas, normal-
ne pogoje dela in vnaprej določene delovne rezultate . 

2 . Za normalne pogoje dela se štejejo pogoji, v katerih se delo pretežno 
opravlja in lahko vključuje posebne obremenitve pri delu, neugodne 
vplive okolja in nevarnosti pri delu . Ti pogoji so sestavina zahtevnosti 
delovnega mesta in so vključeni v osnovno plačo . 

3 . Šteje se, da delavec z ustrezno delovno usposobljenostjo in normal-
nim delovnim naprezanjem dosega osnovno plačo, določeno s pogod-
bo o zaposlitvi . Vnaprej določeni delovni rezultati morajo biti določeni 
tako, da jih dosega večina delavcev na enakih ali sorodnih delih . Ustre-
zno usposobljen delavec mora z normalnim delovnim naprezanjem 
doseči delovne rezultate, ki jih dosega večina delavcev na enakih ali 
sorodnih delih . 

4 . Če delavec ne doseže v naprej določenih delovnih rezultatov iz razlo-
gov, ki niso na strani delavca, je upravičen do 100 % osnovne plače .

5 . Če delavec ne doseže v naprej določenih delovnih rezultatov iz razlo-
gov na strani delavca, ne more iz naslova osnovne plače prejeti manj, 
kot znaša najnižja osnovna plača za tarifni razred, v katerega je razvr-
ščeno delavčevo delovno mesto .

71. člen
(vrste dodatkov)

Med dodatke se štejejo: 
• dodatki za pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki 

je za delavca manj ugoden,

• dodatki za pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, 
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu,

• dodatek za delovno dobo .
72. člen

(dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavce manj ugoden)
1 . Delavcu pripadajo dodatki zaradi razporeditve delovnega časa v nas-

lednjih odstotkih:
2 . Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača delavca za polni delovni 

čas oziroma ustrezna urna postavka .
3 . Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po 

zakonu se med seboj izključujeta .
4 . Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času se obračunavajo le za 

čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada .
5 . V primeru pripravljenosti na delo, ki jo odredi delodajalec in je delavec 

v pripravljenosti izven delovnega mesta, pripada delavcu dodatek za 
pripravljenost v višini 10% . Čas pripravljenosti na delo se ne všteva 
v delovni čas .

73. člen
(dodatki za posebne pogoje dela)

1 . Delavcu pripadajo dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz po-
sebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti 
pri delu, če niso vsebovani v osnovni plači . 

2 . Dodatki se obračunavajo za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi 
katerih mu dodatek pripada . 

3 . Dodatki za posebne pogoje dela se delavcu za čas opravljanja tega dela 
priznavajo v skladu z določili kolektivne pogodbe pri delodajalcu, splo-
šnega akta delodajalca ali  pogodbe o zaposlitvi . Šteje se, da so pogoji 
za opravljanje dela iz prvega odstavka tega člena ovrednoteni v osnov-
ni plači, če so navedeni v aktu o sistemizaciji ali v pogodbi o zaposlitvi .

4 . Osnovna plača, ki vključuje pogoje dela iz prvega odstavka tega člena, 
je višja od najnižje osnovne plače tarifnega razreda, v katerega je raz-
vrščeno delovno mesto, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi .

74. člen
(dodatek za skupno delovno dobo)

1 . Delavec je upravičen do dodatka za skupno delovno dobo, ki jo je do-
segel do prvega dne veljavnosti te kolektivne pogodbe, v višini 0,5 % od 
osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe . 

2 . Skupna delovna doba pomeni izpolnjena leta delovne dobe do prvega 
dne veljavnosti te kolektivne pogodbe, ki jih je delavec prebil v delov-
nem razmerju doma ali pri opravljanju samostojne dejavnosti . Dokup-
ljena, beneficirana in posebne zavarovalne dobe ne štejejo kot dobe pri 
uveljavljanju dodatka za skupno delovno dobo .

75. člen
(dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu)

1 . Delavec, ki je na dan uveljavitve te kolektivne pogodbe že zaposlen pri 
delodajalcu, je upravičen do dodatka za delovno dobo pri zadnjem delo-
dajalcu, doseženo od meseca, ko je nazadnje dopolnil leto skupne delov-
ne dobe pred uveljavitvijo te kolektivne pogodbe, v višini 0,5 % od osnov-
ne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu . 

2 . Delavec, ki se po uveljavitvi te kolektivne pogodbe na novo zaposli pri 
delodajalcu, je upravičen do dodatka za delovno dobo pri zadnjem 
delodajalcu, v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto 
delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, doseženo po uveljavitvi te ko-
lektivne pogodbe .

76. člen
(nadomestila plače)

1 . Delavcu pripada nadomestilo plače v primerih, ki jih določa zakon in 
ta kolektivna pogodba .  

2 . Za čas stavke so delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 70 % 
osnovne plače . Nadomestilo plače je omejeno na največ tri delovne dni . 
Izplača se pod naslednjima pogojema, ki morata biti izpolnjena hkrati:
• da stavkajo zaradi kršitev pravic iz kolektivne pogodbe in
• da je stavka organizirana v skladu z zakonom .

3 . Nadomestilo plače za čas stavke se izplača v breme delodajalca le v 
primeru, da sindikat pisno opozori na kršitve kolektivne pogodbe in ne 
doseže dogovora z delodajalcem v roku 8 delovnih dni .

4 . Nadomestilo plače delavca ne more biti višje od plače, ki bi jo delavec 
prejel, če bi delal .

77. člen
(del plače za delovno uspešnost delavca)

Del plače za delovno uspešnost predstavlja:
• plačilo za delovno uspešnost iz naslova stimulacije,
• plačilo za delovno uspešnost iz naslova napredovanja na delovnem mestu .

78. člen
(plačilo za delovno uspešnost iz naslova stimulacije)

1 . Pri delodajalcu se določijo kriteriji in merila za ugotavljanje delovne 
uspešnosti iz naslova stimulacije . 

2 . Na osnovi kriterijev in meril iz prejšnjega odstavka se lahko za vsako 
delovno mesto vnaprej določijo rezultati dela, ki morajo biti delavcem 
znani pred začetkom opravljanja dela .

3 . Osnove za določanje delovne uspešnosti so količina, kvaliteta, gospo-
darnost dela in inovativnost, pravočasnost in drugi kriteriji .

4 . Delovna uspešnost iz naslova stimulacije se ugotavlja za posamezne-
ga delavca ali za skupino delavcev .

5 . Delavec ima kadarkoli pravico zahtevati pisno obrazložitev ocenitve .
79. člen

(plačilo za delovno uspešnost iz naslova napredovanja na delovnem mestu)
1 . Delavec zaradi dosežkov na delovnem mestu, ki imajo pri delodajalcu 

dolgoročnejše pozitivne učinke na delovnem mestu, lahko napreduje . 
2 . Kriteriji in merila za napredovanje se lahko določijo pri delodajalcu .

80. člen
(plačilo za poslovno uspešnost)

1 . Plačilo za poslovno uspešnost je sestavni del plače, če je dogovorjeno 
s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s splošnim aktom delodajalca 
ali s pogodbo o zaposlitvi, kjer se določijo kriteriji in merila za izplačilo . 

2 . Plačilo za poslovno uspešnost je izključeno iz osnov za nadomestila 
plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja .

3 . V primeru odločitve o izplačilu poslovne uspešnosti se delodajalec in 
reprezentativni sindikat pri delodajalcu dogovorita o roku izplačila .

81. člen
(obračun plače)

1 . Delavcu mora biti ob izplačilu plače vročen pisni obračun, ki vsebuje 
vse podatke, kot opredeljuje zakon, ki ureja delovna razmerja .

2 . Ob obračunu plače lahko delodajalec na istem obračunskem listu de-
lavcu obračuna vse prejemke iz delovnega razmerja in sicer povračila 
stroškov v zvezi z delom in druge osebne prejemke .

Drugi osebni prejemki
82. člen

(regres za letni dopust)

1 . Višina regresa za letni dopust je določena v tarifni prilogi te kolektivne pogodbe . 
2 . V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko regres za letni dopust 

izplača v dveh delih in sicer tako, da se do 30 . junija tekočega kole-
darskega leta izplača najmanj polovica, preostanek pa do 1 . novembra 
tekočega koledarskega leta .

83. člen
(jubilejne nagrade)

1 . Delavcu pripada jubilejna nagrada:
• za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, 
• za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu,
• za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu,
• za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu . 

2 . Višina jubilejne nagrade je določena v tarifni prilogi te kolektivne pogodbe . 
3 . Zadnji delodajalec je tisti, ki je izplačevalec jubilejne nagrade .
4 . Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po dopolnitvi po-

gojev iz tega člena .
5 . Delavec je pri istem delodajalcu upravičen le do ene jubilejne nagrade 

za isti jubilej . 

Vrsta dodatka Odstotek

za čas dela v popoldanski in nočni izmeni, kadar se 
delovni proces izvaja najmanj v dveh izmenah 10%

za delo v deljenem delovnem času, za vsakokratno 
prekinitev dela več kot eno uro 10%

za dežurstvo 20%

za nočno delo                                                     50%

za nadurno delo do 170 ur letno 40%

za nadurno delo nad 170 ur letno 50%

za delo v nedeljo                                               50%

za delo na dela proste dneve po zakonu          110%



34

84. člen
(odpravnine iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti)

1 . Višina odpravnine v primeru, ko delodajalec odpove pogodbo o zapo-
slitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, lahko presega 
10-kratnik osnove določene v zakonu, ki ureja delovna razmerja, če je 
odpravnina izračunana skladno s kriteriji, ki jih določa ta zakon .

2 . Odpravnina iz prejšnjega odstavka se izplača najkasneje ob izplačilu 
zadnje plače oziroma nadomestila .

85. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

1 . Delodajalec je delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet 
let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati 
odpravnino v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, v višini kot 
jo določa tarifna priloga . 

2 . Odpravnina iz prejšnjega odstavka se izplača najkasneje ob izplačilu 
zadnje plače oziroma nadomestila .  

86. člen
(solidarnostne pomoči)

1 . V primeru smrti delavca njegovi družini pripada solidarnostna pomoč .
2 . V primeru smrti delavčevega ožjega družinskega člana, če ga je delavec 

vzdrževal, pripada delavcu solidarnostna pomoč .
3 . Ožji družinski člani so zakonec, otroci (zakonski in izvenzakonski) ter 

posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati .
4 . Višina solidarnostne pomoči je določena v tarifni prilogi te kolektivne pogodbe .
5 . Solidarnostna pomoč se izplača najkasneje v 30 dneh po prejemu 

obvestila o smrti delavca oz . delavčevega ožjega družinskega člana .
6 . Če je s strani sindikata ali koga drugega predlagana solidarnostna po-

moč v ostalih primerih, o upravičenosti in višini ter času izplačila v 
posameznem primeru odloči delodajalec .

Povračila stroškov v zvezi z delom
87. člen

(prehrana med delom)
1 . Delavec je upravičen do prehrane med delom, ki je praviloma v obliki 

toplega obroka, če je na delovnem mestu prisoten vsaj 4 ure .
2 . Če delodajalec prehrane med delom ne organizira ali če delavec iz 

zdravstvenih razlogov organizirane prehrane ne more uživati, je dela-
vec upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom . Višina je 
opredeljena v tarifni prilogi . 

3 . Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu ne glede na določbe prejšnje-
ga odstavka, pripada pri vsakem delodajalcu sorazmerni del povračila 
stroškov za prehrano med delom .

4 . Povračilo stroškov za prehrano med delom se lahko izplača v bonih 
uveljavljenih trgovinskih verig, ki ponujajo tudi prehrano, v kolikor je 
tako dogovorjeno v kolektivni pogodbi pri delodajalcu, v kateri se do-
ločijo pogoji in višina .

5 . Delavec, ki dela 10 ur in več, je za vsako uro dela nad osem ur upravi-
čen do dodatnega povračila stroška prehrane v skladu s tarifno prilogo . 

6 . V primeru, da se spremenijo zakonske določbe glede pravice do povra-
čila stroškov za prehrano, se stranki kolektivne pogodbe dogovorita, 
da se najkasneje v roku treh mesecev sestaneta in proučita določbe te 
kolektivne pogodbe .

88. člen
(prevoz na delo in z dela)

1 . Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela, za 
dneve prisotnosti na delu od kraja bivališča do mesta opravljanja dela, 
če je razdalja 1km ali več .

2 . Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo naj-
krajše običajne cestne povezave .

3 . Delavec je upravičen do povračila stroška lastnega prevoza, če ni mož-
nosti javnega prevoza .

4 . Višina povračila stroška prevoza na delo in z dela je določena v tarifni prilogi .
5 . Delavec ni upravičen do povračila prevoza na delo in z dela, če deloda-

jalec organizira brezplačen prevoz na delo in z dela .
6 . Sprememba prebivališča delavca, ki ima za posledico povišanje stroška 

prevoza na delo in z dela, razen če je delodajalec tako pravico pred uve-
ljavitvijo te kolektivne pogodbe priznaval, ne vpliva na povračilo stroškov 
prevoza, ki izhaja iz kraja, dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi .

7 . V primeru, da se spremenijo zakonske določbe glede pravice do povra-
čila stroškov za prehrano, se stranki kolektivne pogodbe dogovorita, 
da se najkasneje v roku treh mesecev sestaneta in proučita določbe te 
kolektivne pogodbe .

89. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje)

Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci na službenem potovanju, se šteje: 
• dnevnica, ki predstavlja povračilo stroškov za prehrano, 
• povračilo stroškov za prenočevanje in 
• povračilo stroškov za prevoz .

90. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v Sloveniji)

1 . Dnevnica, povračila stroškov za prevoz in povračila stroškov za preno-
čevanje na službenem potovanju v Sloveniji se izplačujejo pod pogoji 
in v višinah zgornjih zneskov, kot jih določa vsakokrat veljavna uredba 
vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, 
ki se ne vštevajo v davčno osnovo .

2 . V primeru zagotovljenih obrokov prehrane se znesek dnevnice zniža . 
Način znižanja se določi pri delodajalcu .

91. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino)

Delavec, ki ga je delodajalec napotil na službeno potovanje v tujino, je 
upravičen do dnevnice, povračila stroškov za prevoz in povračila stro-
škov za prenočevanje v skladu z vsakokrat veljavno uredbo o povračilu 
stroškov za službena potovanja v tujino .

92. člen
(terenski dodatek)

Terenski dodatek se izplačuje pod pogoji in v višini zgornjih zneskov kot 
jih določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo . 

93. člen
(ločeno življenje)

Nadomestilo za ločeno življenje se izplačuje pod pogoji in v višini zgor-
njih zneskov kot jih določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo 
v davčno osnovo .

94. člen
(nagrade za različne oblike ustvarjalnosti)

1 . Za izredno delo, ki je prispevalo k boljšim rezultatom poslovanja pri 
delodajalcu, je mogoče delavcem izplačati posebno nagrado .

2 . Delodajalec lahko odobri nagrado po kriterijih, določenih v kolektivni 
pogodbi pri delodajalcu . 

95. člen
(mentorstvo)

Mentorstvo se lahko uredi v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali s splo-
šnim aktom delodajalca .

96. člen
(tarifna priloga)

Tarifna priloga je sestavni del te kolektivne pogodbe in določa zneske naj-
nižjih osnovnih plač, zneske povračil stroškov v zvezi z delom in zneske 
drugih osebnih prejemkov .
REŠEVANJE INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPOROV Z MEDIACIJO IN ARBITRAŽO 

97. člen
(sporazum o mediaciji)

1 . Stranki se lahko v primeru medsebojnega spora v roku 30 dni od pote-
ka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo zatrjevanih kršitev s 
strani delodajalca s pisnim sporazumom dogovorita o reševanju spora 
s pomočjo mediacije .

2 . Mediacija je postopek, v katerem stranki s pomočjo tretje nevtralne 
osebe oblikujeta rešitev svojega spornega razmerja .

98. člen
(stroški postopka)

Stroške mediacije, razen potnih stroškov delavca in stroškov zastopanja 
delavca, nosi delodajalec, s tem da se stranki s pisnim sporazumom lah-
ko dogovorita tudi drugače .

99. člen
(postopek izbire mediatorja)

V sporazumu o mediaciji lahko stranki imenujeta enega ali dva mediator-
ja, ki bosta vodila postopek mediacije .

100. člen
(seznam mediatorjev)

Seznam stalnih mediatorjev določita stranki kolektivne pogodbe spora-
zumno v 60 dneh po uveljavitvi kolektivne pogodbe .

101. člen
(zahtevani pogoji)

1 . Kandidati so lahko uvrščeni na seznam stalnih mediatorjev, če imajo 
končano najmanj VI . raven izobrazbe, poznavanje delovnega prava, 
osebne in strokovne izkušnje ter ustrezne osebnostne lastnosti .

2 . Vsak kandidat, ki je uvrščen na seznam mediatorjev, mora podpisati 
pisno izjavo, da bo ves čas svojega delovanja upošteval in se ravnal v 

skladu z načeli delovanja mediatorja, zlasti pa nepristranskosti, neod-
visnosti, tajnosti in zasebnosti postopka .

102. člen
(postopek mediacije)

1 . Sporazum o reševanju spora z mediacijo se sklene v pisni obliki med 
strankama in mediatorjem/mediatorjema .

2 . Po sklenjenem sporazumu o mediaciji se mediator/ mediatorja dogo-
vorita s strankama za prvi termin srečanja . Mediator se lahko srečuje in 
komunicira z vsako stranko posebej ali z obema skupaj .

3 . Mediator mora delovati neodvisno in nepristransko ter mora zagota-
vljati enakopravno obravnavo strank .

4 . Mediator lahko ves čas mediacije daje predloge za rešitev spora .
103. člen

(zaupnost podatkov)
1 . Vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani, so zaupni, 

razen če so se stranke sporazumele drugače .
2 . Podatke v zvezi s sporom, ki jih mediator prejme od stranke, lahko 

razkrije drugi stranki mediacije, razen če mu jih je stranka razkrila pod 
izrecnim pogojem, da ostanejo zaupni .

104. člen
(sporazum o rešitvi spora)

1 . V primeru uspešnega zaključka mediacije stranki skladno s svojimi 
pooblastili oziroma upravičenji skleneta zavezujoč pisni sporazum o 
rešitvi spora .

2 . Stranki se lahko dogovorita, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v 
obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodi-
ščem ali arbitražne odločbe na podlagi poravnave ali poravnave pred 
delovnim inšpektorjem .

105. člen
(konec mediacije)

1 . Mediacija se konča s sporazumom strank o rešitvi spora in na druge 
načine, kot določa zakon .

2 . Če mediacija ni uspešno zaključena najkasneje v roku 90 dni od skle-
nitve dogovora o mediaciji, lahko delavec v nadaljnjem roku 30 dni od 
neuspešno zaključene mediacije uveljavlja sodno varstvo pred delov-
nim sodiščem .

106. člen
(subsidiarna uporaba določb zakona)

Za vsa vprašanja, ki niso posebej urejena v tej kolektivni pogodbi, se upora-
bljajo določbe zakona, ki ureja mediacijo v delovnih in drugih civilnih sporih .

107. člen
(sporazum o reševanju spora pred arbitražo)

1 . Delavec in delodajalec se lahko po poteku roka za izpolnitev obvezno-
sti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca v roku 30 dni sporazu-
meta, da uredita sporno razmerje z arbitražo .

2 . Arbitraža je postopek, v katerem od obeh strank imenovan arbiter po-
sameznik ali arbitražni senat odloči o spornem razmerju z arbitražno 
odločbo, ki ima moč enakovredno sodni odločbi .

3 . Sporazum o pristojnosti delovnopravne arbitraže za rešitev medseboj-
nega spora mora biti sklenjen v pisni obliki, po nastanku spora in v 
samostojnem dokumentu . 

4 . Arbitraža, ki bo spor reševala, je lahko stalna arbitraža, ki deluje kot stal-
na institucija ali ad hoc arbitraža, ki se oblikuje samo za konkreten spor .

5 . Sporazum o arbitražnem načinu reševanja spora obsega določitev se-
stave arbitražnega senata ali določbo o arbitru posamezniku, določa 
sedež arbitraže in navaja kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca . 

6 . Sporazum o arbitraži lahko obsega tudi podrobnejše postopkovne do-
ločbe kot jih določa ta kolektivna pogodba . 

7 . Postopek poteka skladno z zakonom, ki opredeljuje delovanje arbitraže 
v delovnih sporih . Če se stranki sporazumeta za postopek pred insti-
tucionalno arbitražo, se šteje, da sta s tem sprejeli tudi postopek, ki je 
opredeljen s pravili te arbitraže .

108. člen
(stroški postopka)

Stroške arbitraže, razen potnih stroškov delavca in stroškov zastopanja 
delavca, nosi delodajalec, s tem da se stranki s pisnim sporazumom lah-
ko dogovorita tudi drugače .

109. člen
(začetek postopka pred arbitražo)

1 . Predlagatelj sproži arbitražni postopek s pisnim predlogom, ki ga 
posreduje nasprotni stranki najpozneje v 30 dneh od poteka roka za 
izpolnitev obveznosti oziroma za odpravo kršitev s strani delodajalca 
oziroma v 30 dneh od dneva vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali 
odločitve o drugih načinih prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi 
ali odločitve o disciplinski odgovornosti delavca .

2 . Če sestava arbitraže ni poimensko določena s sporazumom o arbitraži, 
predlagatelj imenuje arbitra v pisnem predlogu za začetek postopka 
(tožbi); druga stranka pa poimensko imenuje arbitra v odgovoru na 
tožbo . Arbitra morata podati pisno soglasje k imenovanju .

3 . Arbitra sporazumno imenujeta tretjega arbitra, kot predsednika arbi-
tražnega senata . Ko so imenovani vsi trije arbitri, se senat konstituira 
in začne z vodenjem postopka arbitraže .

4 . Stranki se lahko dogovorita, da o njunem sporu odloči arbiter posame-
znik, ki ga določita sporazumno .

110. člen
(organ za imenovanje predsednika arbitraže ali arbitra posameznika)

1 . Če stranka v 15 dneh od prejema vloge druge stranke ne imenuje arbit-
ra ali če se imenovana arbitra ne sporazumeta glede imenovanja pred-
sednika, lahko katerakoli stranka predlaga, da arbitra imenuje pristojno 
sodišče skladno z zakonom .

2 . Če se stranki ne moreta sporazumeti o arbitru posamezniku, lahko pre-
dlagata, da ga imenuje pristojno sodišče skladno z zakonom .

111. člen
(razlogi za izločitev arbitra)

1 . Komur je ponujeno, da bi bil arbiter, mora razkriti vse okoliščine, 
ki bi lahko vzbujale utemeljen dvom o njegovi neodvisnosti in nep-
ristranskosti . Arbiter mora od imenovanja dalje in kadar koli v času 
arbitražnega postopka strankama brez odlašanja razkriti vse takšne 
okoliščine, razen če je stranke z njimi seznanil že prej .

2 . Izločitev arbitra se lahko zahteva, če obstajajo okoliščine, ki vzbujajo 
utemeljen dvom o njegovi neodvisnosti in nepristranskosti ali če arbi-
ter nima kvalifikacij, zaradi katerih sta ga stranki imenovali . Stranka 
lahko zahteva izločitev arbitra, ki ga je imenovala ali pri imenovanju ka-
terega je sodelovala, le iz razlogov, za katere je izvedela po imenovanju .

112. člen
(seznam arbitrov)

1 . Na ravni kolektivne pogodbe dejavnosti stranki kolektivne pogodbe 
določita Seznam arbitrov za reševanje individualnih delovnih sporov .

2 . Seznam arbitrov lahko obsega poljubno število arbitrov; enako število 
s strani delodajalcev in delojemalcev . Seznam arbitrov se oblikuje v 60 
dneh po uveljavitvi kolektivne pogodbe .

113. člen
(zahtevani pogoji)

1 . Seznam arbitrov vključuje osebe, ki imajo univerzitetno izobrazbo, so 
strokovno podkovane na področju delovnega prava, imajo strokovne in 
življenjske izkušnje ter ustrezne osebnostne lastnosti .

2 . Vsak kandidat, ki je uvrščen na seznam arbitrov, mora podpisati pisno 
izjavo, da bo ves čas svojega delovanja upošteval etična načela delo-
vanja arbitrov, ki so neodvisnost, nepristranskost in tajnost postopkov 
oziroma varovanje osebnih podatkov strank . 

114. člen
(vodenje postopka in odločanje)

1 . Predsednik senata sklicuje obravnave, vodi postopek ustne obravna-
ve, posvetovanje in glasovanje ter skrbi, da se vsa vprašanja proučijo 
vsestransko in popolno . Arbitražni senat ves čas postopka skrbi, da 
celoten postopek poteka neodvisno in nepristransko ter v skladu z 
načelom zakonitosti . Vsaki stranki mora biti v postopku zagotovljena 
možnost, da se izjavi .

2 . Arbitražni senat ves čas postopka do odločitve o sporu spodbuja stran-
ki, da se poravnata sami ali pred arbitražo .

3 . Arbitražni senat izda odločbo z večino glasov svojih članov . Predsednik 
arbitražnega senata glasuje zadnji .

4 . O obravnavi in glasovanju se vodi zapisnik . Zapisnik o glasovanju se 
zapečati in se priloži zapisniku o ustni obravnavi .

115. člen
(rok odločanja)

Če arbitražni senat ne odloči v 90 dneh od dneva, ko je določen, lahko 
delavec v nadaljnjem roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim 
delovnim sodiščem .

116. člen
(arbitražna odločba)

1 . Odločba arbitražnega senata je med strankama dokončna in ima nara-
vo pravnomočne sodne odločbe .

2 . Arbitražna odločba vsebuje tudi odločitev o stroških arbitražnega postopka .
3 . Stranki v sporu lahko arbitražno odločbo izpodbijata pred pristojnim 

sodiščem iz razlogov in po postopku, ki je določen v zakonu, ki opre-
deljuje delovanje arbitraž v delovnih sporih .

117. člen
(subsidiarna uporaba določb zakona)

Za vsa vprašanja, ki niso posebej urejena v tej kolektivni pogodbi, se upo-
rabljajo določbe zakona, ki ureja arbitražo v delovnih sporih .
KONČNA DOLOČBA

118. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve normativnega dela te kolektivne pogodbe preneha ve-
ljati Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list RS, št . 51/1998, 
64/2001, 64/2004 – razlaga,  103/2004, 95/2006, 10/2007, 93/2007, 
35/2008, 97/2008) v celoti .

V Ljubljani, dne _______________

Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica
predsednik Upravnega odbora

Rajko Djordjević
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir

predsednik Sekcije
Bogdan Božac

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
predsednik

Jakob Počivavšek
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije,

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
predsednik

Bojan Pečnak

Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, Dimičeva 13, Lju-
bljana, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Rajko Djordjević
in
Združenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za les in papir, Dimičeva 9, 
Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Sekcije za les in papir Bogdan Božac
ter
kot predstavnika delavcev: 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, Trg OF 14, 1000 Ljubljana, 
ki jo zastopa predsednik Jakob Počivavšek
in
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Sloveni-
je PERGAM, Trg OF 14, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Bojan 
Pečnak
sklepata naslednjo

T A R I F N O    P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

1. Zneski najnižjih osnovnih plač
1 . Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred se upora-

bljajo od prvega koledarskega dne v mesecu po objavi v Uradnem listu 
RS dalje in znašajo:

2 . V prejšnjem odstavku dogovorjeni zneski najnižjih osnovnih plač ve-
ljajo za poln delovni čas .

2. Povračila stroškov v zvezi z delom
2 .1 . Stroški prehrane
1 . Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 4,80 

EUR .
2 . Delavec, ki dela 10 ur ali več je upravičen do dodatnega povračila stro-

ška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,60 EUR .
2 .2 . Stroški prevoza na delo in z dela
1 . Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v 

višini najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza . Če delavec iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, mu pripada 
povračilo stroškov prevoza v višini 0,13 EUR za poln kilometer razdalje 
med bivališčem in mestom opravljanja dela .

2 . V primeru napotitve delavca na delo v drug kraj je ta upravičen do 
100% povračila najcenejšega stroška prevoza .

3. Drugi osebni prejemki
3 .1 Regres
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini od 63,5% do 70% zadnjega 
znanega podatka povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji .
3 .2 Jubilejna nagrada
Delavcu pripada jubilejna nagrada:
• za 10 let v višini 460,00 EUR, 
• za 20 let v višini 689,00 EUR,
• za 30 let v višini 919,00 EUR,
• za 40 let v višini 919,00 EUR .
3 .3 Solidarnostna pomoč
1 . V primeru smrti delavca pripada solidarnostna pomoč v višini 3 .443,00 EUR .
2 . Ob smrti delavčevega ožjega družinskega člana, ki ga je delavec 

vzdrževal, pripada solidarnostna pomoč v višini 70 % poprečne me-
sečne plače za pretekle tri mesece v RS . 

3 . Solidarnostne pomoči v ostalih primerih se lahko določijo v kolektivni 
pogodbi pri delodajalcu .

3 .4 Odpravnina ob upokojitvi
1 . Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih me-

sečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini 
treh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to 
za delavca ugodneje .

2 . Delavec ni upravičen do odpravnine, če je delodajalec zanj financiral 
dokup pokojninske dobe . Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je 
znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine .

V Ljubljani, dne _________

Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica
predsednik Upravnega odbora

Rajko Djordjević

Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
predsednik Sekcije

Bogdan Božac

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
predsednik

Jakob Počivavšek

Sindikat grafične dejavnosti Slovenije,
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

predsednik
Bojan Pečnak

Tarifni razred Vrednost v EUR

I .      tarifni razred 466,30

II .     tarifni razred 512,94

III .    tarifni razred 568,89

IV .    tarifni razred 638,83

V .     tarifni razred 727,44

VI .    tarifni razred 834,68

VII .   tarifni razred 946,60

VIII .  tarifni razred 1 .310,31

IX .     tarifni razred 1 .580,76



35

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

• 1 plače, če je bil pri delodajalcu zaposlen 
vsaj 5 let,

• 2 plač, če je bil pri delodajalcu zaposlen 
vsaj 10 let,

• 3 plač, če je bil pri delodajalcu zaposlen 
vsaj 20 let,

• 4 plač, če je bil pri delodajalcu zaposlen 
vsaj 40 let in se upokoji v treh mesecih po 
izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev .

Iz te ureditve izhaja, da je v določenih pri-
merih:
• enaka zakonski ureditvi (če je delavec pri 

delodajalcu zaposlen manj kot 5 let, saj v 
tem primeru ni upravičen do odpravnine 
ob upokojitvi),

• boljša od zakonske ureditve (če je dela-
vec pri delodajalcu zaposlen vsaj 20 let 
oz . vsaj 40 let, saj je potem upravičen do 
odpravnine ob upokojitvi v višini 3 oziro-
ma 4 plač),

• slabša od zakonske ureditve (če je dela-
vec pri delodajalcu zaposlen od 5 do 10 

let, saj je v tem primeru upravičen do od-
pravnine ob upokojitvi le v višini 1 plače) .

Ni pa ovir, da bi pri delodajalcu veljala tudi 
podjetniška kolektivna pogodba, ki bi od-
pravnino ob upokojitvi urejala ugodneje od 
kolektivne pogodbe dejavnosti .

Delavec, ki je pri delodajalcu v dejavnosti 
kovinske industrije zaposlen 9 let in se upo-
koji, je torej upravičen le do odpravnine v 
višini 1 plače, razen če pri njegovem deloda-
jalcu velja podjetniška kolektivna pogodba, 
ki odpravnino ob upokojitvi ureja ugodneje .

Ker je upokojevanje svobodno, pa ni nobe-
ne ovire, da delavec svojo upokojitev odloži 
za eno leto in na ta način doseže dopolnitev 
desetih let zaposlitve pri delodajalcu, s tem 
pa mu potem ob upokojitvi pripada odprav-
nina v višini 2 plač .

POBOT PRI PLAČI

Delavca zanima, ali je delodajalec (gre za gradbeno dejavnost) ravnal pravilno, ko je njemu 
in sodelavcem, zaposlenim v skladišču, pri plači odtegnil škodo zaradi ugotovljenega inven-
turnega manka.

ZDR-1 v 136 . členu omejuje delodajalca pri 
posegih v plačo delavca . Tako lahko delo-
dajalec zadrži izplačevanje plače delavcu 
samo v zakonsko določenih primerih (reci-
mo, ko delodajalec s strani sodišča prejme 
sklep o izvršbi na delavčevo plačo ali pa ko 
s strani delavčevega upnika prejme uprav-
no-izplačilno prepoved za odtegljaje od de-
lavčeve plače) .
Svojo terjatev, ki jo ima delodajalec do de-
lavca (npr . iz naslova škode, ki mu jo je de-
lavec povzročil), pa lahko delodajalec pobo-
ta pri izplačilu plače le, če ima za to pisno 
soglasje delavca, ki mu ga je slednji podal 
po nastanku delodajalčeve terjatve . Če de-
lavec soglasja ne poda, mora delodajalec 
povrnitev škode terjati po sodni poti, do od-
ločitve sodišča pa mora delavcu izplačevati 
plačo v nezmanjšani višini .

V konkretnem primeru bi moral imeti delo-
dajalec soglasje delavcev, zaposlenih v skla-
dišču, da jim sme škodo odtegniti pri plači .

Treba pa je upoštevati še vidike odškodnin-
ske odgovornosti . Delodajalec ne more 
škode, ki izvira iz inventurnega manka, 
preprosto porazdeliti na vse delavce v skla-
dišču, saj se odgovornost vsakega delavca 
posebej presoja po pravilih krivdne odgo-
vornosti, zato bi moralo biti pri vsakem de-
lavcu ugotovljeno, da je kršil svoje delovne 
obveznosti in je s tem povzročil škodo v 
obliki manka .

Delodajalci, ki se želijo izogniti pravnim 
zapletom v zvezi z ugotavljanjem odško-
dninske odgovornosti, zato raje sprejmejo 
pravila o kolektivni delovni uspešnosti . Če 
ob inventuri ni manka oz . je ta v obsegu 
dovoljenega, delavcem pripada izplačilo de-
lovne uspešnosti (stimulacija) . Če manko 
presega obseg dovoljenega, pa delavcem 
izplačilo delovne uspešnosti ne pripada ali 
pa jim pripada v manjši višini .
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»Sindikati imamo nasprotnikov več kot dovolj, 
ne potrebujemo jih iskati še med seboj. Zdru-
ževanje bo zato prihranilo energijo, ki jo bomo 
usmerili v prizadevanja za boljše življenje na-
ših članov in članic. Večja povezanost, več stro-
kovne pomoči, večja udarna moč, to je vodilo, ki 
nas je prepričalo, da moramo uspeti v združe-
vanju in pokazati, da je združevanje mogoče.«

(Lidija Jerkič, predsednica ZSSS;  v Izjavi za 
medije po novinarski konferenci Zveze svo-
bodnih sindikatov Slovenije in Konfederacije 
sindikatov Slovenije Pergam, 25 . 10 . 2017) 

»Čas bi bil, da v delavskih zahtevah izumimo 
neko postmoderno obliko stavke, ker vse to po-
staja nekoliko smešno. Najprej je tu nesrečni 
fenotip, ki smo ga prevzeli z začetkov delavske-
ga boja konec devetnajstega stoletja. Stavkov-
ne straže, plakati, žvižganje in seveda besneči 
sindikalni voditelji – ki se v gromovnike sin-
dikalnega boja spremenijo le na govorniškem 
odru, drugače pa so malomeščansko ustrežljivi 
uradniki – vse to v enaindvajsetem stoletju de-
luje komično. Ob tem razumnega zmoti tudi 
enostavnost oziroma premočrtnost sindikalne-
ga boja; onstran višjih plač ni ničesar oziroma 
je malo. Če pogledamo k učiteljem: ali je bolj 
spoštovan položaj učiteljskega poklica mogoče 
doseči le z višjo plačo? Kajti vsak, ki dela, si 
želi, da bi bil njegov poklic v družbi spoštovan. 
To je človeško.« 

(Marko Radmilovič,  VAL 202, Zapisi iz mo-
čvirja, 13 . 02 . 2018) 

»Podcenjujoč odnos Vlade do sindikatov jav-
nega sektorja in njihovih predlogov in zahtev 
kaže na podcenjujoč odnos Vlade do lastnih 
zaposlenih. Napovedana stavka in protesti 
so zato posledica neznosnega sprenevedanja 
Vlade, se ne drži svojih zavez in ki je neka-
terih skupinam zaposlenim plače povišala do 
28 odstotkov, medtem ko zavrača celo nižje, a 
prav tako legitimne in tudi upravičene zahteve 
drugih zaposlenih.«

(Jakob Počivavšek, predsednik KSS PER-
GAM in vodja koordinacije stavkovnih 
odborov;  v Izjavi za javnost novinarske 
konference skupnega stavkovnega odbora 
sindikatov JS,   15 . 1 . 2018) 

»V KSS PERGAM odločno zavračamo poskus 
ministrstva, da bi nam pripisalo soodgovor-
nost za sprejeto spremembo 69. člena Zakona 
o visokem šolstvu in njene posledice. Vselej smo 
se dosledno zavzemali za široko dostopen vi-
sokošolski študij. Vselej smo izražali nesoglas-
je s finančnim izčrpavanjem študentov, ki bi 
želeli v času trajanja statusa spremeniti smer 
študija, študentov, ki so sposobni vzporedno 
študirati na več področjih, in študentov, ki so 
že študirali in bi se želeli v spremenjenih raz-
merah z novim študijem usmeriti na drugo ali 
sorodno področje. Take študente omejuje že 
novi sistem, ki pravico do brezplačnega študija 
omejuje s kreditnimi točkami. Povsem nespre-
jemljivo pa je, da bi med študenti, ki status 
imajo, nekateri imeli socialne pravice, drugi 
pa ne…. Zato predlagamo, da vlada in vladna 
koalicija odgovornost za sporne in študentom 
škodljive rešitve, ki jih nista uskladili z niko-
mer, rajši prevzameta sami.«

(dr. Marko Marinčič, predsednik Visokošol-
skega sindikata Slovenije;  v odzivu KSS Per-
gam na izjavo Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport v zvezi z izgubo zavarova-
nja za 2 .000 študentov kot posledice novele 
Zakona o visokem šolstvu,  11 . 10 . 2017)

»Prav članstvo in učinkovita ter kakovostna podpora sindikatom in članom ter članicam je v 
ospredju povezovanja. Obe sindikalni centrali združujeta dolgoletne izkušnje na področju sin-
dikalnega delovanja, kadre z mnogo znanja in entuziazma ter izbor najboljših praks pri delu s 
članstvom in nudenjem strokovne pomoči. Vse to bo skupni sindikalni centrali omogočilo, da se 
učinkovito sooča z izzivi, s katerimi se srečujejo delavke in delavci v Sloveniji.«

(Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM;  v Izjavi za medije po novinarski konferenci Zve-
ze svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam,  25 . 10 . 2017) 

REKLI SO… 
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Evropska kampanja za višje plače (Foto: arhiv KSS Pergam) 
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»V KSS PERGAM smo prepričani, da je pot-
rebno ponovno vzpostaviti platformo, ki bo 
omogočala dogovarjanje o politiki plač v za-
sebnem sektorju v Sloveniji na najvišji ravni 
in zagotavljala vsem zaposlenim minimalno 
raven pravic iz delovnega razmerja, dogo-
vorjeno s kolektivnimi pogodbami in s tem 
predstavljala hrbtenico bipartitnemu kolek-
tivnemu dogovarjanju, ki mu mora slediti 
nadgradnja s kolektivnimi pogodbami ožjih 
ravni, zlasti kolektivnih pogodb dejavnosti.... 
V Pergamu zato predlagamo sklenitev nove 
splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, 
ki bi predstavljala tudi podlago za centralno 
dogovarjanje o nekaterih temeljnih vsebinah, 
ki morajo biti predmet kolektivnega dogovar-
janja, npr. o minimalni ceni dela po tarifnih 
razredih in o eskalaciji plač.... Pričakujemo, 
da bodo partnerji na sindikalni in delodajalski 
strani prepoznali potrebo po oživitvi kolektiv-
nega dogovarjanja na državni ravni za celoten 
zasebni sektor in bodo našo pobudo podprli… 
Nenazadnje pričakujemo tudi podporo Vlade 
Republike Slovenije prizadevanju za sklenitev 
nove splošne kolektivne pogodbe in socialnim 
partnerjem, ki bodo ta dialog vodili.« 

(Jakob Počivavšek, predsednik KSS PER-
GAM;  V Izjavi za javnost o pobudi za skle-
nitev nove SKP za gospodarske dejavnosti,  
28 . 09 . 2017) 

»Rektorjev kazenski pregon občutim in oce-
njujem kot maščevanje in šikaniranje, pred-
vsem pa kot neakademsko grožnjo in poskus 
discipliniranja zaposlenih, ki smo z legalnimi 
in legitimnimi sindikalnimi aktivnostmi, med 
katere sodi tudi sprožitev sodnih postopkov in 
inšpekcijskih prijav, vseskozi opozarjali in na-
zadnje dokazali, da so naša stališča pravilna, 
številne rektorjeve odločitve v imenu univerze 
pa ne. Rezultat naših prizadevanj je tudi evi-
dentiran petmilijonski dolg univerze do za-
poslenih, ki so ga bili naposled tudi v vodstvu 
univerze prisiljeni priznati in ga bo morala 
univerza v celoti poravnati.«

(dr. Marija Javornik Krečič, predsednica Sin-
dikata Univerze v Mariboru VSS-SUM;  Ve-
čer, 4 . 5 . 2017,  v zvezi z oprostilno sodbo v 
zasebni tožbi, ki jo je zaradi domnevne raz-
žalitve zoper citirane sprožil rektor Univerze 
v Mariboru Igor Tičar) 
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PREGLED PLAČ PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 
IN V JAVNEM SEKTORJU 

Nina Mežan, univ . dipl . org .
svetovalka za medn . dejavnost / 
vodja projekta 

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

Dne 16 . 1 . 2018 je bil podpisan Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-pre-
delovalno dejavnost (Uradni list RS, št . 4/2018) .  Z novim aneksom h Kolektivni pogodbi za 
papirno in papirno-predelovalno dejavnost je bil dogovorjen dvig najnižjih osnovnih plač po 
tarifnih razredih za 3,5 %.  Novi zneski veljajo za delo opravljeno od 1 . 1 . 2018 dalje  in po 
novem znašajo: 

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 459,02

II . manj zahtevna dela 520,94

III . srednje zahtevna dela 583,01

IV zahtevna dela 644,97

V . bolj zahtevna dela 753,80

VI ./1 zelo zahtevna dela 975,47

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

VII . najbolj zahtevna dela 1 .463,22

VIII .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .684,92

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

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-
PREDELOVALNO DEJAVNOST – MAREC 2018  
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRAFIČNO DEJAVNOST – 
MAREC 2018 

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €) 

I . enostavna dela 466,30

II . manj zahtevna dela 512,94

III . srednje zahtevna dela 568,89

IV zahtevna dela 638,83

V . bolj zahtevna dela 727,44

VI . zelo zahtevna dela 834,68

VII . visoko zahtevna dela 946,60

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .310,31

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .580,76

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

IZHODIŠČNE PLAČE V ČASOPISNO-INFORMATIVNI, ZALOŽNIŠKI 
IN KNJIGOTRŠKI DEJAVNOSTI – MAREC 2018 
 

Izhodiščna plača (v €)

Tarifni razred RR
Čistopisno informativna 

in revijalna dejavnost
Založniška 
dejavnost

Knjigotrška 
dejavnost

I . enostavna dela 1,00 451,99 436,45 405,37

II . manj zahtevna dela 1,15 519,79 501,92 466,18

III . srednje zahtevna dela 1,30 587,58 567,39 526,99

IV zahtevna dela 1,45 655,38 632,86 587,79

V . bolj zahtevna dela 1,70 768,38 741,97 689,13

VI . zelo zahtevna dela 2,20 994,37 960,20 891,82

VII . visoko zahtevna dela 2,60 1 .175,17 1 .134,78 1 .053,98

VIII . najbolj zahtevna dela 3,30 1 .491,55 1 .440,29 1 .337,73

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

3,80 1 .717,55 1 .658,51 1 .540,42

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

21 . 12 . 2017 je bila po dveletnih pogajanjih podpisana nova Kolektivna pogodba grafične 
dejavnosti (Uradni list RS, št . 77/2017) .  Kolektivna pogodba se je začela uporabljati  janu-
arja 2018 .  Izhodiščne plače so se zamenjale z najnižjimi osnovnimi plačami.  Nove najnižje 
osnovne plače, ki veljajo od 1 . 1 . 2018 dalje, so od izhodiščnih plač za december 2017  višje 
za 10,8 % in po novem znašajo: 
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Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG), ki je bila s strani Združenja 
delodajalcev Slovenije – Sekcije za gradbeništvo julija 2016 odpovedana,  se dne 16. 1. 2018 
preneha uporabljati (Uradni list RS, št . 50/2016 - odpoved) . 

V mesecu januarju 2017 je Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije pristopil h Kolektivni po-
godbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št . 15/2017 - pristop) . 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA CESTNO GOSPODARSTVO – 
MAREC 2018 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRADBENE DEJAVNOSTI – 
MAREC 2018 

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

I . enostavna dela 459,45

II . manj zahtevna dela 509,95

III . srednje zahtevna dela 565,21

IV . zahtevna dela 626,21

IV ./2 zahtevna dela 664,20

V . bolj zahtevna dela 740,17

V ./2 bolj zahtevna dela 786,22

VI . zelo zahtevna dela 828,81

VI ./2 zelo zahtevna dela 960,04

VII . visoko zahtevna dela 983,06

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

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

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .318,04

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

Decembra 2017 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih de-
javnosti (Uradni list RS, št . 80/2017), s katerimi so se najnižje osnovne plače za posamezni 
tarifni razred povišale za 2,1 %.  Novi zneski veljajo od 1 . 12 . 2017 dalje in znašajo:
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST TRGOVINE – 
MAREC 2018  

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 531,49

II . manj zahtevna dela 551,88

III . srednje zahtevna dela 584,67

IV . zahtevna dela 624,10

V . bolj zahtevna dela 695,66

VI . zelo zahtevna dela 814,97

VII . visoko zahtevna dela 971,95

VIII . najbolj zahtevna dela /

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št . 24/2014,  38/2014,  
50/2014,  79/2014,  48/2015,  24/2016,  49/2016,  40/2017,  69/2017)  

Julija 2017 je bil sklenjen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni 
list RS, št . 40/2017), s katerim je bil dogovorjen dvig plač. 
Decembra 2017 je bil sprejet še Aneks številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slove-
nije (Uradni list RS, št . 69/2017), ki ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega 
časa ter plačilo za nedeljsko delo, delo na praznike in dela proste dneve . 
Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1 . 3 . 2018 
dalje  po novem znašajo: 

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 480,00 

II . manj zahtevna dela 525,00

III . srednje zahtevna dela 655,00

IV . zahtevna dela 730,00

V . bolj zahtevna dela 790,00

VI . zelo zahtevna dela 900,00

VII . visoko zahtevna dela 960,00

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .130,00 

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št . 
17/2016,  36/2016,  49/2016,  35/2017,  71/2017) 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST GOSTINSTVA 
IN TURIZMA – MAREC 2018 

Novembra 2017 je bil sklenjen nov Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma 
Slovenije (Uradni list RS, št . 71/2017), s katerim so določeni novi zneski najnižjih osnovnih 
plač. Zneski plač so se povečali za 1,2 % do 15,4 %; odvisno od posameznega tarifnega razreda .  
Novi zneski najnižjih osnovnih plač veljajo od 1 . 1 . 2018 dalje in znašajo: 
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Novembra 2017 je bil sklenjen Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slove-
nije (Uradni list RS, št . 66/2017) .  Ta dodatek določa za 2,4 % do 2,6 % višje zneske najnižjih 
osnovnih plač za posamezne tarifne razrede ter nov znesek regresa za letni dopust .  Višji zneski 
plač začnejo veljati od 1 . 12 . 2017 dalje in po novem znašajo: 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA KOVINSKO INDUSTRIJO – 
MAREC 2018 

 

Tarifni razred
Najnižja mesečna 

osnovna plača za 174 ur 
(v €)

Najnižja osnovna 
plača na uro (v €)

I . enostavna dela 527,22 3,03

II . manj zahtevna dela 575,94 3,31

III . srednje zahtevna dela 636,84 3,66

IV . zahtevna dela 725,58 4,17

V . bolj zahtevna dela 791,70 4,55

VI . zelo zahtevna dela 925,68 5,32

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

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

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

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

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA LESARSTVO – MAREC 2018   

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 450,49

II . manj zahtevna dela 491,81

III . srednje zahtevna dela 541,94

IV . zahtevna dela 600,68

V . bolj zahtevna dela 671,36

VI . zelo zahtevna dela 784,17

VII . visoko zahtevna dela 883,28

VIII . najbolj zahtevna dela /

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

Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe iz leta 2016, je bila oktobra 2017 sklenjena nova 
Kolektivna pogodba za lesarstvo (Uradni list RS, št . 58/2017) .   Kolektivna pogodba se je začela 
uporabljati s 1 . 11 . 2017 .  Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih, ki veljajo od 1 . 11 . 2017 
dalje, po novi pogodbi znašajo: 
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA TEKSTILNO DEJAVNOST – 
MAREC 2018 

Tarifni razred Najnižja osnovna plača 174 ur (v €)

I . enostavna dela 433,26

II . manj zahtevna dela 462,84

III . srednje zahtevna dela 504,60

IV . zahtevna dela 553,32

V . bolj zahtevna dela 614,22

VI . zelo zahtevna dela 725,58

VII . visoko zahtevna dela 817,80

VIII . najbolj zahtevna dela /

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

V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo poslovanje družbe, ima delodajalec možnost 
znižanja višine osnovnih plač, vendar največ do 20 % pod zneskom najnižjih osnovnih 
plač, skladno z dogovorom med sindikatom in delodajalcem .

Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se povečajo enkrat letno . Delodajalci 
in delojemalci se zavezujejo, da bodo začeli pogajanja na pobudo ene od pogodbenih 
strank med 1 . 3 . in 1 . 4 . tekočega leta in dogovorili odstotek povečanja najnižjih osnovnih 
plač za tekoče leto, upoštevaje inflacijo v preteklem letu in dvig produktivnosti v panogi . 
Dogovorjeno povečanje se upošteva pri obračunu plač za mesec marec, izplačane v aprilu . 

V Uradnem listu RS, št . 45/2017, z dne 25 . 8 . 2017, je bil objavljen pristop GZS - Združenja za 
tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno dejavnost  h KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske 
in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije, ki ima razširjeno veljavnost . 
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Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št . 5/2017)  je veljala 
in se uporabljala do 31 . 12 . 2017 . Zato je bil 5 . decembra 2017 podpisan Aneks o podaljšanju 
veljavnosti kolektivne pogodbe . Nova Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije 
za leto 2018 velja in se uporablja do 31 . 12 . 2018 (Uradni list RS, št . 75/2017) . 

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

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET – 
MAREC 2018 

Tarifni razred
Najnižja mesečna 

osnovna plača na mesec 
(v €)

Najnižja osnovna 
plača na uro (v €)

I . enostavna dela 412,38 2,37

II . manj zahtevna dela 428,04 2,46

III . srednje zahtevna dela 497,64 2,86

IV . zahtevna dela 553,32 3,18

V . bolj zahtevna dela 617,70 3,55

VI . zelo zahtevna dela 730,80 4,20

VII . visoko zahtevna dela 824,76 4,74

VIII . najbolj zahtevna dela / /

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO – 
MAREC 2018 

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 595,14

II . manj zahtevna dela 618,71

III . srednje zahtevna dela 650,63

IV . zahtevna dela 665,56

V . bolj zahtevna dela 705,71

VI . zelo zahtevna dela 809,00

VII . visoko zahtevna dela 946,70

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .061,45

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

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo je sklenjena za določen čas in velja vključno do 31 . 
12 . 2018  (Uradni list RS, št . 82/2016) .  Zneski najnižjih osnovnih plač se usklajujejo in so se s 
1 . januarjem 2018 povišali za 1,4 % . 



45

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

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

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

V dejavnostih dogovorjeni standardi so tisti 
minimum na državnem nivoju, ki ga mora 
izvajati sleherno podjetje v panogi oziroma 
zavod, tudi tisti, ki ne posluje najboljše .  V 
nekaterih dejavnostih oziroma pri posame-
znih delodajalcih se lahko, v primeru, da bi 
izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in 
povzročilo večje število presežnih delavcev, 
zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec 
in sindikat pisno dogovorita o drugačni po-
litiki izplačila povečanega dela plač, vendar 
le začasno do šest mesecev z možnostjo 
podaljšanja . 

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

PLAČE V JAVNEM SEKTORJU 

Aleš Bortek,
univ . dipl . pravnik, pravni svetovalec 

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

Z Zakonom o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17  (Ura-
dni list RS, št . 88/2016) se za stabilizacijo 
javnih financ začasno omejujejo plače, dru-
gi stroški dela javnih uslužbencev in funkci-
onarjev ter določajo nekateri drugi ukrepi v 
javnem sektorju . 

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

Do 31 . decembra 2018 lahko višina dela pla-
če javnega uslužbenca za plačilo delovne us-
pešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
pri opravljanju rednih delovnih nalog upo-
rabnika proračuna ali projekta, načrtovanega 
v okviru sprejetega finančnega načrta upo-
rabnika proračuna, znaša največ 20 odstot-
kov njegove osnovne plače . Če se javnemu 
uslužbencu izplačuje del plače za plačilo de-
lovne uspešnosti iz naslova povečanega ob-
sega dela tudi iz naslova in sredstev poseb-
nega projekta, lahko del plače znaša skupno 
iz obeh naslovov največ 30 odstotkov njego-
ve osnovne plače . 
Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela pri opravljanju re-
dnih delovnih nalog lahko do 31 . decembra 
2018 uporabniki proračuna porabijo največ 
40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določe-
nih v 22 .d členu ZSPJS . 

Ne glede na to lahko uporabniki v primerih, 
ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporaz-
umi ali dogovori med delodajalcem in repre-
zentativnim sindikatom za dejavnost ali pok-
lic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor 
o delovni uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, 
ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziro-
ma dogovora . 
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Ne glede na določbe 16 . in 17 . člena ZSPJS 
javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 
2018 napredujejo v višji plačni razred, naziv 
oziroma višji naziv, pridobijo pravico do pla-
če v skladu z višjim plačnim razredom, pri-
dobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1 . 
decembrom 2018 .
Če je pridobitev naziva ali višjega naziva po-
goj za opravljanje dela na delovnem mestu, 
na katerega se javni uslužbenec premešča 
oziroma za katerega sklepa pogodbo o zapo-
slitvi,  javni uslužbenci in funkcionarji prido-
bijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali 
višjega naziva . 

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

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

Plačni 
razred

Osnovna plača
od 1. septembra 2016 

(v EUR) 

Plačni 
razred

Osnovna plača
od 1. septembra 2016 

(v EUR) 

1 440,38 34 1 .606,68

2 458,00 35 1 .670,94

3 476,31 36 1 .737,79

4 495,37 37 1 .807,29

5 515,18 38 1 .879,59

6 535,80 39 1 .954,78

7 557,21 40 2 .032,98

8 579,51 41 2 .114,29

9 602,70 42 2 .198,84

10 626,81 43 2 .286,81

11 651,88 44 2 .378,28

12 677,95 45 2 .473,41

13 705,06 46 2 .572,34

14 733,27 47 2 .675,25

15 762,60 48 2 .782,25

16 793,10 49 2 .893,54

17 824,84 50 3 .009,28

18 857,83 51 3 .129,66

19 892,13 52 3 .254,84

20 927,82 53 3 .385,03

21 964,94 54 3 .520,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 1 .544,88
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MINIMALNA PLAČA 

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

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

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

Uradni list RS, 
št . 4/2017

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1 . januarja 2017

804,96 EUR

Uradni list RS, 
št. 5/2018 Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, 

opravljeno od 1. januarja 2018 
842,79 EUR 

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

Znesek minimalne plače se je s 1 . 1 . 2018 povečal za 4,7 odstotka . 

GIBANJE PLAČ 

Povprečna mesečna bruto plača za december 2017 je znašala 
1 .723,13 EUR in je bila za 1,9 % nižja kot za november 2017 .

Uradni list RS, št . 15/2018
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 
oktober–december 2017 je znašala 1 .700,64 EUR . 

Povprečna mesečna bruto plača za januar 2018 je znašala  
1.659,27 EUR in je bila za 3,7 % nižja kot za december 2017. 

Uradni list RS, št. 21/2018 
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 
november 2017–januar 2018 je znašala 1.713,15 EUR. 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v R Sloveniji za obdobje 
januar–december 2017 je znašala 1 .626,95 EUR . 

Povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Sloveniji: 



48

DRUGI OSEBNI PREJEMKI ZA MAREC 2018 –  
SINDIKALNA LISTA 

Kolektivna 
pogodba

Regres za 
letni dopust 

Jubilejna nagrada za Odpravnina 
ob upokojitvi

Solidarnostna pomoč ob smrti

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

Papirna in papir-
no-predelovalna

842,79 428,50 642,75 857,00 857,00 3 .426,30 2 .000,00 / 

Grafična
od 1 .053,64
do 1 .161,49 

460,00 689,00 919,00 919,00 5 .139,45 3 .443,00 1 .199,21

Časopisno-infor-
mativna

1 .161,49 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00 

Založniška 1 .161,49 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Knjigotrška 1 .161,49 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Gradbena
(Cestno gospod .)

850,00 450,00 670,00 870,00 870,00 3 .426,30 1 .199,21 / 

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

1 .713,15
oz. ob izpolnitvi 
pogojev iz KP:

3 .426,30

700,00 350,00 

Gostinstvo in 
turizem

950,00 460,00 689,00 919,00 919,00

5 do 10 let:
1 .713,15 

10 do 20 let:
3 .426,30 

nad 20 let:
5 .139,45  

1 .500,00 750,00 

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

5 do 10 let:
1 .713,15 

10 do 20 let:
3 .426,30 

nad 20 let:
5 .139,45 

do 10 let:
2 .055,78 

nad 10 let:
2 .912,36 

do 10 let:
1 .370,52 

nad 10 let:
1 .713,15

Lesarstvo 842,79 450,49 675,74 900,98 1 .126,23 3 .426,30 1 .027,89 513,95

Tekstil 842,79 368,00 551,00 735,00 735,00 3 .426,30 700,00 350,00 

Cestni potniški 
promet

842,79 412,38 618,57 824,76 / 3 .426,30 755,00 378,00 

Obrt in podje-
tništvo

851,22 513,95 856,58 1 .199,21 / 3 .426,30 1 .713,15 856,58

Drobno gospo-
darstvo

851,22 685,26 1 .027,89 1 .370,52 / 3 .426,30 1 .713,15 856,58

Negospodarstvo, 
Javni sektor

842,79

288,76

(346,51 
za člane 

sindikata)

433,13

(519,76 
za člane 

sindikata)

577,51

(693,01 
za člane 

sindikata)

/

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

3 .426,30 oz .
5 .139,45*

577,51

(693,01 za člane 
sindikata)

577,51

(693,01 za čla-
ne sindikata)

Uredba **1 .161,49 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 
3 .443,00 

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

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

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

Nina Mežan,  univ . dipl . org ., 
svetovalka za medn . dejavnost / 
vodja projekta 

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

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

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

Po Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
delavcu pripada regres za letni dopust v vi-
šini od 63,5 % do 70 % zadnjega znanega 
podatka povprečne mesečne plače v RS, ki 
je znašala  1.659,27 EUR  za januar 2018 . 

V kolektivnih pogodbah časopisno-infor-
mativne, revijalne, založniške in knjigotrške 
dejavnosti je višina regresa določena na 70 
% zadnjega znanega podatka povprečne 
mesečne bruto plače na zaposlenega v RS, 
ki je znašala  1.659,27 EUR  za januar 2018 . 

V dejavnosti trgovine je delodajalec dolžan 
izplačati regres za letni dopust, kot ga do-
loča zakon . Delodajalec lahko izplača del 
regresa v nedenarni obliki . V tem primeru 
znaša regres za letni dopust 910,00 EUR, od 
tega mora delodajalec najmanj 55 % izplača-

ti v denarju . Del regresa v nedenarni obliki je 
delodajalec dolžan zagotoviti v obliki, ki jo 
delavec potrebuje za zadovoljevanje vsako-
dnevnih življenjskih potreb in mora biti po 
vrednosti enakovredna denarni obliki .

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

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

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

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

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

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

V grafični dejavnosti se po novi kolektivni 
pogodbi jubilejne nagrade izplačujejo za leta 
dela pri zadnjem delodajalcu in ne za skup-
no delovno dobo, ter po novem delavcu pri-
pada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in tudi 
za 40 let delovne dobe, in sicer v višini zgor-
njih zneskov, ki jih določa davčna Uredba . 

Nekaj kolektivnih pogodb ima tudi določeno 
jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe, in 
sicer v dejavnosti papirno in papirno-prede-
lovalne industrije, v časopisno-informativ-
ni, založniški in knjigotrški dejavnosti; de-
javnosti cestnega gospodarstva; gradbenih 
dejavnostih; dejavnosti trgovine; dejavnosti 
gostinstva in turizma; kovinski industriji ter 
tekstilni dejavnosti ter po novem v grafični 
dejavnosti in dejavnosti lesarstva. 

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

V kovinski industriji pripadajo jubilejne na-
grade delavcu, ki je sklenil pogodbo o zapo-
slitvi do vključno 31 . decembra 2005, za 10, 
20 in 30 let skupne delovne dobe ter za 40 
let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu. 
Delavcu, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi 
od vključno 1 . januarja 2006, pripada jubi-
lejna nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delov-

ne dobe pri zadnjem delodajalcu. Delavec 
je upravičen le do ene jubilejne nagrade za 
posamezno obdobje, in sicer do tiste, za ka-
tero najprej izpolni pogoj . 

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

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

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

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

V skladu z Dogovorom o ukrepih na podro-
čju stroškov dela in drugih ukrepih v jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št . 88/2016) 
pa zaposlenemu pripada v letu 2018 jubilej-
na nagrada le v primeru, če je za posamezni 
jubilej še ni prejel v javnem sektorju. 

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmer-
ja (Uradni list RS, št. 140/2006,  76/2008,  
63/2017) določa višino jubilejnih nagrad pri 
zadnjem delodajalcu, do katere se ta ne všteva v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.  
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ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI 

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

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

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

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

odpravnino v višini dveh povprečnih me-
sečnih plač v RS za pretekle tri mesece . 

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

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

V negospodarstvu oziroma javnem sektor-
ju skladno z določbami ZUJF in kolektivnih 
pogodb javnemu uslužbencu ob odhodu v 
pokoj pripada odpravnina v višini treh pov-
prečnih mesečnih plač zaposlenega v Repu-
bliki Sloveniji za pretekle tri mesece oziro-
ma treh zadnjih plač javnega uslužbenca, 
če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh 
mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojni-
ne v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ozi-
roma s posebnimi predpisi, v katerih je ure-
jena pravica do starostne pokojnine .
Če se ne upokoji v dveh mesecih, mu ob 
upokojitvi pripada odpravnina ob upokojitvi 
v višini dveh povprečnih mesečnih plač za-
poslenega v Republiki Sloveniji za pretekle 
tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih 
plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje . 
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SOLIDARNOSTNA POMOČ 

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

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

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

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

Kolektivna pogodba za gostinstvo in turi-
zem določa, da pravica do solidarnostne 
pomoči pripada delavcu ali njegovi družini 
na predlog reprezentativnega sindikata pri 
delodajalcu ali delavca v naslednjih prime-
rih:  smrt delavca 1 .500 EUR, smrt ožjega 
družinskega člana (zakonci, izven zakonski 
partnerji, otroci, posvojenci) 750 EUR, ele-

mentarna nesreča ali požar v višini najmanj 
300 EUR, daljša odsotnost zaradi bolezni 
nad 6 mesecev v višini najmanj 300 EUR, 
drugi izjemni dogodki enkrat letno v višini 
najmanj 300 EUR . 

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

Po Kolektivni pogodbi za lesarstvo se delav-
cu lahko dodeli solidarnostna pomoč tudi v 
drugih primerih, ki jih dogovorita delodaja-
lec in sindikat pri delodajalcu, in sicer do vi-
šine določene z vsakokratno veljavno Ured-
bo o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja .  

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

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo 
poleg solidarnostne pomoči v primeru smrti 
delavca in v primeru smrti ožjega družin-
skega člana, ki ga je delavec vzdrževal, do-
loča tudi solidarnostno pomoč v višini ene 
povprečne mesečne plače na zaposlenega 
v RS za pretekle tri mesece v primeru ne-
prekinjene bolezni delavca, ki traja najmanj 
šest mesecev, ter v primeru elementarne 
nesreče, ki je prizadela delavca .  Na predlog 
reprezentativnega sindikata lahko izplača 
delodajalec solidarnostno pomoč delavcu 
v višini ene povprečne mesečne plače na 
zaposlenega v RS za pretekle tri mesece v 
primeru težje invalidnosti, ki je posledica 
nesreče pri delu ali poklicne bolezni in za-
radi katere je delavcu priznana pravica do 
dela na drugem delovnem mestu ali pravica 
do krajšega delovnega časa od polnega . 

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

Ne glede na določbe veljavnih kolektivnih 
pogodb dejavnosti se je javnim uslužben-
cem, članom reprezentativnih sindikatov – 
podpisnikov Dogovora in Aneksa h KPngd, 
določila za 20 % višja solidarnostna pomoč 
(Uradni list RS, št . 46/2013) .  Do višje so-
lidarnostne pomoči so upravičeni javni 

uslužbenci in člani reprezentativnih sindi-
katov, katerih osnovna plača v mesecu na-
stanka dogodka ne presega oz . ne bi prese-
gala 130 % minimalne plače . Ta omejitev ne 
velja v primeru požara in naravne nesreče . 

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

IZPLAČILA zneskov jubilejnih na-
grad, odpravnin ob upokojitvi in so-
lidarnostnih pomoči, določenih za 
primere v Uredbi o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja (Uradni list 
RS, št. 140/2006,  76/2008,  63/2017,  
v nadaljevanju Uredba) ter za prime-
re, določene v kolektivnih pogodbah in 
s Pravilniki o dodeljevanju solidarno-
stnih pomoči sindikatov dejavnosti, se 
do višine, ki jih določa ta Uredba, pre-
jemnikom ne vštevajo v davčno osno-
vo dohodka iz delovnega razmerja, 
delodajalcem pa se v celoti priznajo kot 
odhodek.  Za vsa izplačila nad zneski, 
ki jih določa ta Uredba, pa je po spre-
membah in dopolnitvah Zakona o pri-
spevkih za socialno varnost - ZPSV-B 
(Uradni list RS, št. 3/1998 in nasl.) 
prejemniku treba obračunati prispev-
ke in na podlagi Zakona o dohodnini 
- ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006 
in nasl.) davek, za pravne osebe pa so 
obračunani in izplačani zneski v celot-
ni višini priznani kot odhodek.  
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POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM   ZA 
MAREC 2018  

Nina Mežan, univ . dipl . org ., 
svetovalka za medn . dejavnost / 
vodja projekta 

Kolektivna pogodba
V EUR 

na dan prisotnosti na delu

Papirna in papirno-predelovalna 4,25 

Grafična 4,80

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

Gradbena (Cestno gospod .) 4,50 

Trgovina 4,30 

Gostinstvo in turizem 4,40 

Kovinska 6,12 

Lesarstvo 6,12 

Tekstil 3,65 

Cestni potniški promet 4,00 

Obrt in podjetništvo najmanj 4,90 

Drobno gospodarstvo najmanj 3,56 

Negospodarstvo, Javni sektor 3,79 (3,52 za funkcionarje)

Uredba 6,12 

POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM – MAREC 2018  

Po Kolektivni pogodbi papirne in papirno-pre-
delovalne dejavnosti je delavec upravičen do 
povračila stroška za prehrano med delom, če 
delodajalec prehrane med delom ne organizi-
ra ali če delavec iz zdravstvenih razlogov or-
ganizirane prehrane ne more uživati . Delavec, 
ki dela 11 ur ali več, je upravičen do dodatne-
ga obroka oziroma do dodatnega povračila 
stroška prehrane za vsako uro dela nad 8 ur v 
višini 0,53 EUR . Če delavec dela pri dveh delo-
dajalcih, mu pripada sorazmerni del povračila 
stroška za prehrano med delom . 

Po novi Kolektivni pogodbi grafične dejavno-
sti je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prehrano v višini 4,80 EUR . Če delavec 
dela 10 ur ali več, je upravičen do dodatnega 
povračila stroška prehrane, in sicer za vsako 
uro dela nad 8 ur v višini 0,60 EUR . 

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

Po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 
je delavec upravičen do povračila stroška za 

Skladno s 130 . členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec delavcu zago-
toviti povračilo stroškov za prehrano med delom,  višina povračila stroškov za prehrano med 
delom pa je opredeljena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti in s podzakonskimi akti . 
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prehrano med delom, v kolikor delodajalec ne 
zagotovi brezplačnega toplega obroka . S 1 . ju-
lijem 2017 so se uskladila povračila stroškov 
prehrane med delom in od 1 . 7 . 2017 dalje 
znašajo 4,30 EUR/dan . 

Po Kolektivni pogodbi gostinstva in turizma 
delavcu pripada povračilo stroška za prehra-
no med delom, če delodajalec ne zagotavlja 
toplega obroka ali če delavec iz utemeljenih 
razlogov ne more uživati organizirane prehra-
ne . Delavec, ki dela več kot 10 ur, je upravičen 
do 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro, ki jo 
prebije na delu nad 8 ur .

Po Kolektivni pogodbi lesarstva način zagoto-
vitve prehrane v podjetju po posvetu s sindi-
katom določi delodajalec . 

Po Kolektivni pogodbi za tekstilno dejavnost 
so delavci upravičeni do denarnega nadome-
stila za prehrano med delom, če delodajalec 
ne zagotovi toplega obroka v skladu s stan-
dardi . V primeru, da delavec dela 10 ur ali več, 
je upravičen do dodatnega obroka in če ta ni 
zagotovljen, mu pripada za vsako dopolnjeno 
uro prisotnosti na delu po osmih urah priso-
tnosti dodatno povračilo stroška prehrane v 
višini 0,46 EUR . 

Po Kolektivni pogodbi za cestni potniški pro-
met je delodajalec praviloma dolžan zagoto-
viti delavcem topli obrok med delom . Če tega 
objektivno ne more zagotoviti, mora delav-
cem povrniti stroške za prehrano v denarnem 
znesku . Za vsako nadaljnjo uro nad 8 ur pri-
sotnosti na delu, delavcu pripada 1/8 zneska 
povračila stroškov za prehrano .  

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

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

KOLIČNIK RASTI 
CEN PREHRAMBNIH 
IZDELKOV
za obdobje

Količnik ZNESEK REGRESA 
ZA PREHRANO
MED DELOM

za obdobje

Znesek
v EUR/dan

UGOTOVITVENI SKLEP 
ZA JAVNI SEKTOR

znesek regresa
v EUR/dan

julij-december 2016 0,991 januar-junij 2017 4,27 3,68

januar-junij 2017 1,021 julij-december 2017 4,36 3,76

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

Za obdobje julij-december 2017 je bil količ-
nik rasti cen prehrambnih izdelkov 1,009; 
znesek regresa za prehrano med delom za 
obdobje januar-junij 2018 znaša 4,40 EUR/
dan (Uradni list RS, št . 3/2018) . 

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehra-
no med delom za zaposlene v javnem sek-
torju določa, da višina regresa za prehrano 
med delom od 1 . januarja 2018 dalje znaša  
3,79 EUR (Uradni list RS, št . 3/2018) . 

V primeru zagotovljene brezplačne prehrane 
med delom ima javni uslužbenec možnost 
izbire med izplačilom regresa za prehrano ali 

koriščenjem brezplačne prehrane . Če je cena 
zagotovljene prehrane nižja od zneska regre-
sa za prehrano, je javni uslužbenec upravi-
čen do plačila razlike do višine določenega 
zneska za prehrano .  Za delo preko polnega 
delovnega časa v določenem mesecu javne-
mu uslužbencu pripada za vsakih izpolnje-
nih 8 ur dodatnih delovnih obveznosti do-
daten znesek povračila stroška za prehrano 
med delom . 

Za izplačila povračil stroškov v zvezi z de-
lom in drugih osebnih prejemkov v javnem 
sektorju oziroma negospodarstvu je podla-
ga Kolektivna pogodba za negospodarske 
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POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA – 
MAREC 2018 

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

Kolektivna pogodba Višina povračila stroškov prevoza 

Papirna in papirno-predelovalna 70 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

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

100 % stroškov javnega prevoza po Uredbi

Gradbena dejavnost
(Cestno gospod .)

100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Trgovina najmanj 70 % stroškov javnega prevoza

Gostinstvo in turizem 100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Kovinska industrija najmanj 80 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Lesarstvo najmanj 60 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Tekstil 60 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Cestni potniški promet v višini najnižje cene vozovnice javnega prevoza

Obrt in podjetništvo najmanj 70 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Drobno gospodarstvo najmanj 65 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

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

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

dejavnosti v Republiki Sloveniji – KPND 
(Uradni list RS, št . 18/1991 in nasl .) in ostale 
kolektivne pogodbe, ki urejajo posamezne 
dejavnosti in poklice v javnem sektorju . 

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

Do višine zneska za prehrano med delom, ki ga določa ta Uredba, se povračilo stroškov za 
prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in 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 Uredbo, je za razliko nad tem zneskom treba po Zakonu o 
dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006 in nasl.) in Zakonu o prispevkih za soci-
alno varnost - ZPSV (Uradni list RS, št. 5/1996 in nasl.) za prejemnika odvesti prispevke 
za socialno varnost in obračunati dohodnino,  za podjetja pa se celotni – tudi višji znesek 
prizna kot odhodek. 

76/2008,  63/2017) je znesek povračila stro-
škov za prehrano med delom 6,12 EUR za 
vsak dan, ko je delavec na delu prisoten 4 ure 
ali več . Če je delavec na delu prisoten 10 ur 
ali več, se mu za ta dan dodatno povrne tudi 
povračilo stroška za prehrano do višine 0,76 
EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na 
delu po 8 urah prisotnosti na delu . 
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Po Kolektivni pogodbi papirne in papirno-
-predelovalne dejavnosti je delavec upravi-
čen do povračila stroškov prevoza na delo 
in z dela, za dneve prisotnosti na delu, od 
kraja bivališča do mesta opravljanja dela, 
če je razdalja 1 km ali več . Če ni možnosti 
javnega prevoza ali če je strošek lastnega 
prevoza nižji od stroška javnega prevoza, 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
lastnega prevoza v višini 0,13 EUR/km . Če 
delodajalec organizira brezplačen prevoz 
na delo in z dela, delavec ni upravičen do 
povračila stroška za prevoz na delo . 

Po novi Kolektivni pogodbi grafične dejav-
nosti delavcu pripada povračilo stroškov  
lastnega prevoza v višini 0,13 EUR za poln 
kilometer razdalje med bivališčem in mes-
tom opravljanja dela, če iz utemeljenih ra-
zlogov ne more uporabljati javnega prevoza . 

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

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

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

povračilo stroškov kilometrine za vsak pre-
voženi kilometer . 

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

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

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

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



58

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

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

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovne-
ga razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006,  
76/2008,  63/2017) se stroški prevoza na 
delo in z dela povrnejo v višini stroškov 
javnega prevoza od najbližjega postajališča 
običajnega prebivališča do mesta opravlja-
nja dela, če je mesto opravljanja dela odda-
ljeno vsaj 1 km od običajnega prebivališča .  
Če ni mogoč prevoz z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se po Uredbi lahko povrne strošek 
prevoza do višine 0,18 EUR za vsak polni 
kilometer razdalje med prebivališčem de-
lavca in mestom opravljanja dela . 

Javnemu uslužbencu pripada povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, če raz-
dalja od kraja bivališča do delovnega mesta 
znaša več kot 2 kilometra . Če ni možnos-
ti javnega prevoza, se prizna kilometrina v 

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

POTNI STROŠKI ZA JAVNI SEKTOR V LETU 2018 IN KILOMETRINA, 
ČE NI MOŽNOSTI PREVOZA Z JAVNIMI PROMETNIMI SREDSTVI: 

Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov

Za obdobje
Cena

(v EUR)
8 % cene
(v EUR)

18 % cene
(v EUR)

30 % cene
(v EUR)

01 .01 . – 15 .01 . 2018 1,300 0,1040 0,2340 0,3900

16 .01 . – 29 .01 . 2018 1,307 0,10456 0,23526 0,3921

30 .01 . – 12 .02 . 2018 1,315 0,1052 0,2367 0,3945

13 .02 . – 26 .02 . 2018 1,300 0,1040 0,2340 0,3900

27 .02 . – 12 .03 . 2018 1,272 0,10176 0,22896 0,3816

13.03. – 26.03. 2018 1,280 0,1024 0,2304 0,384
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POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA 

Povračilo stroškov za službeno potovanje zajema: 

• dnevnico kot povračilo stroškov za prehrano, 

• povračilo stroškov za prevoz, 

• povračilo stroškov za prenočevanje, 

• povračilo drugih stroškov. 

Dnevnice za službena potovanja v RS 
po Uredbi

v EUR

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

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

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

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

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

Dnevnica in povračilo stroška za prehrano 
se med seboj izključujeta . 
Uredba o davčni obravnavi povračil stro-
škov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006,  
76/2008,  63/2017) določa, da če je narava 
dela takšna, da se v pretežni meri opravlja 
izven sedeža delodajalca in se delavec vsa-
kodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, se v dav-
čno osnovo dohodka iz delovnega razmerja 
ne všteva povračilo stroškov prehrane med 
delom do višine 6,12 EUR za vsak dan, ko je 
delavec na delu prisoten štiri ali več ur .

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

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

Povračila stroškov za službena potovanja v 
tujino se obračunavajo v skladu z Uredbo o 
povračilu stroškov za službena potovanja v 

tujino (Uradni list RS, št . 38/1994,  63/1994,  
24/1996,  96/2000,  35/2002,  86/2002,  
66/2004, 73/2004,  16/2007,  30/2009,  
51/2012) . 

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

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

V dejavnosti trgovine je delavec za službe-
no pot v Sloveniji upravičen do dnevnice za 
pot, ki traja 6 - 8 ur v višini 6,21 EUR;  za 8 - 
12 ur v višini 8,87 EUR;  za pot v trajanju nad 
12 ur do dnevnice v višini 17,50 EUR . 

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

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

Po Kolektivni pogodbi med delavci in druž-
bami drobnega gospodarstva delavcu pripa-
da dnevnica v višini 5,26 EUR za pot, ki traja 
nad 6 do 8 ur,  v višini 7,51 EUR za pot v tra-
janju nad 8 do 12 ur in dnevnica v višini 15,02 
EUR za službeno pot v trajanju nad 12 ur . 
Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice 
le za službeno potovanje v državi, ki traja 
več kot 12 ur, in sicer v višini 16,00 EUR . 

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

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

TERENSKI DODATEK 

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

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

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

nosti 3,07 EUR/dan, 
• v tekstilni dejavnosti 2,50 EUR/dan, 
• v dejavnosti obrti in podjetništva 4,00 

EUR/dan, če delodajalec organizira na 
terenu 3 obroke prehrane in prenočišče, 

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

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

• po davčni Uredbi 4,49 EUR/dan . 
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Nadomestilo za ločeno življenje se upravi-
čencu ne všteva v davčno osnovo do višine 
334,00 EUR/mesec, če opravlja delo izven 
kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato za-
radi službenih potreb v času delovnih obve-
znosti prebiva ločeno od svoje družine . 

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

Do višine zneskov povračil stroškov v zvezi 
z delom, ki so določeni v Uredbi o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih do-
hodkov iz delovnega razmerja (Uradni list 
RS, št . 140/2006,  76/2008,  63/2017), se 
ti prejemki delavcem ne vštevajo v osnovo 
za davek – dohodnino – in se od njih ne od-
vajajo prispevki za socialno varnost . Če so 

povračila stroškov v zvezi z delom izplača-
na nad zneskom, ki ga za posamezne vrste 
stroškov določa Uredba, se mora od zneska 
razlike prejemniku obračunati davek in tudi 
prispevke za socialno varnost, kot to dolo-
čata Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon 
o prispevkih za socialno varnost - ZPSV . 
Višine zneskov, ki jih za povračila stroškov 
v zvezi z delom določa Uredba, niso pravi-
ca, ki naj bi šla zaposlenim, ampak so zgolj 
višine zneskov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo . Pravice za posamezna povračila 
stroškov iz dela so določene v drugih zako-
nih in kolektivnih pogodbah . 

Zaradi spremenjene davčne obravnave 
dohodkov iz delovnega razmerja, ki je bila 
določena z Zakonom o davku od dohodkov 
pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, 
št . 117/2006 in nasl .),  se za pravne osebe 
povračila stroškov v zvezi z delom, drugi 
osebni prejemki in vsi odhodki iz delovnega 
razmerja  v celotnem obračunanem in iz-
plačanem znesku priznavajo kot odhodek . 

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _  
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UGODNOSTI ZA ČLANE KSS PERGAM 

ali

ali

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

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

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

KODA ZA POPUST:

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

Obiščite naš storitveni center 
v LJUBLJANI na Baragovi 10

nas pokličite na
01 5883 678, 01 5883 682

kliknite na spletno trgovino 
e-trgovina.autocommerce.si

 

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

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

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

v naši avtopralnici v Ljubljani

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

•  Možnost obročnega odplačevanja** 

•  Spletno naročanje na menjavo 
 na www.autocommerce.si

•  10% popust na kolekcijo Mercedes-Benz

•  Možnost dostave pnevmatik na vaš naslov

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

•  Do 35 % popust na rezervne dele in maziva

in storitev za člane Sindikata KSS Pergam, 
konfederacija sindikatov Slovenije

SINDIKAT-KSS 
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                             PONUDBA ZA ČLANE IN ČLANICE SINDIKATA PERGAM 

                                                                          

 

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

 

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

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

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

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

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

stroškov odobritve kredita. 

 

 
 

POSEBNA PONUDBA ZA ČLANE PERGAMOVIH 
SINDIKATOV - DNEVNE MALICE ZA 4 €! 

 
 
Gostilnica in pizzeria ter slaščičarna in kavarna LUNCA se nahaja na Kolodvorski 7 v Ljubljani, nasproti RTV 
stavbe (nekdanji Bailey’s pub). 

Za Pergamovce so pripravili posebno ponudbo malic - vsakodnevno več različnih malic po posebni ceni 
od samo 4,00 eur dalje! 

Ob naročilu hrane je potrebno natakarju predložiti člansko izkaznico sindikata, da vam bodo lahko na podlagi le 
tega ponudili za vas pripravljene malice. 

Za vse člane KSS PERGAM bodo vsak ponedeljek pripravili tedensko ponudbo malic, in sicer za vsak dan več 
različnih vrst malic po omenjeni ceni od 4,00 eur dalje, ki velja samo za člane sindikata. Poleg tega se lahko tudi 
predhodno najavite. Na malico se lahko najavite po telefonu št. 031/275-384 ali 041/656-675 in poveste uro 
prihoda - tako vas bo ob naročeni uri čakala miza in pa obrok, katerega ste naročili. 

Poleg dnevnih malic in kosil ponujajo tudi dnevno sveže sladice - tortice, sladoled, palačinke… 

V spodnjih prostorih lokala imajo prav tako prostor za zaključene družbe do 40 ljudi (za rojstnodnevne zabave, 
službene zabave in ostale družabne dogodke), kjer se lahko dogovorite tudi za njihovega lastnega DJ-ja z vsem 
ozvočenjem brezplačno. 

Obiščite restavracijo Lunca, saj se bodo za vas vsekakor potrudili in vas z veseljem pričakali v prijetnem vzdušju! 

Restavracija LUNCA - facebook stran 
E-mail naslov: master.mkp2@gmail.com 
Telefonska številka: 041/656-675 
 

 

V Rimskih Termah nudijo naslednje ugodnosti za člane 
KSS PERGAM: 

 
WELLNESS CENTER AMALIJA 

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

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

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

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

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

 
NAMESTITEV 

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

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

 
 

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

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

 

 

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

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

CELODNEVNA VSTOPNICA ZA BAZENE HOTELA VESNA 

ponedeljek – petek 
 SEZONA A: od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 – cena s popustom = 8,33 € 
 SEZONA B: od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 – cena s popustom = 9,18 € 

sobota, nedelja, praznik 
 SEZONA A: od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 – cena s popustom = 9,01 € 
 SEZONA B: od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 – cena s popustom = 9,86 € 

 
3–URNA VSTOPNICA ZA BAZENE HOTELA VESNA 
 
ponedeljek – petek 

 SEZONA A: od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 – cena s popustom = 6,55 € 
 SEZONA B: od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 – cena s popustom = 7,40 € 

sobota, nedelja, praznik 
 SEZONA A: od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 – cena s popustom = 7,23 € 
 SEZONA B: od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 – cena s popustom = 8,08 € 

 
CELODNEVNI VSTOP V SVET SAVN V WELLNESS CENTRU ZALA 
 

 ponedeljek – petek: cena s popustom = 14,40 € 
 sobota, nedelja, praznik: cena s popustom = 16,20 € 

 
 
Popusti veljajo na cene po uradnem ceniku. Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za storitve, ki so že v akciji. V 
kolikor se cena po veljavnemu ceniku spremeni, se korelira tudi znižana cena glede na pripadajoč popust. 
Člani sindikata se na recepciji Term Topolšica izkažejo z veljavno člansko izkaznico. V kolikor posameznik še nima 
izdelane članske izkaznice, lahko na njegovo pisno zahtevo sindikat izda potrdilo o članstvu. 

Več o TERMAH TOPOLŠICA si lahko ogledate na povezavi: http://www.terme-topolsica.si/ 
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THERMANA LAŠKO nudi članom sindikata Pergam ter njihovim 
družinskim članom naslednje ugodnosti pri koriščenju storitev v hotelu 
ZDRAVILIŠČE LAŠKO in hotelu THERMANA PARK LAŠKO 

 

INDIVIDUALNI NAKUP STORITEV ZA ČLANE SINDIKATA IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE: 

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

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

Ponudba velja za leti 2018 in 2019. 

 

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

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

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

 

 

 

 

Za Pergamovce ugodnejša živila in izdelki brez 
glutena ter živila in izdelki, ki po naravi ne 
vsebujejo glutena, iz konvencionalne ali 
ekološke proizvodnje 

 

 

Spletna trgovina www.brezglutena.si podjetja VERDURE D.O.O. ponuja vsem 
članom SINDIKATA PERGAM: 

10 % popusta za nakup živil in izdelkov brez glutena ter živil in izdelkov, ki 
po naravi ne vsebujejo glutena, iz konvencionalne ali ekološke proizvodnje! 

 

VERDURE je trgovsko podjetje, ki se ukvarja s prodajo brezglutenskih izdelkov, v tem trenutku izključno po spletu. V njihovi 
spletni trgovini www.brezglutena.si, ponujajo tako prehranske (tudi hrano za dojenčke), kot tudi kozmetične izdelke, vegansko, 
presno, super hrano in izdelke za domačo lekarno. Njihova ponudba trenutno obsega več kot 250 izdelkov, od katerih je več kot 
80 % izdelkov iz ekološke proizvodnje, ponudba pa se seveda povečuje v želji ponuditi čim kvalitetnejši in kar se da pester 
asortima. Kot omenjeno so vsi njihovi izdelki brez glutena, ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, mnogo jih ne 
vsebuje laktoze, nekateri so primerni za diabetike, vsa kozmetika je iz ekološke proizvodnje, presna, brez kemikalij, parabenov, 
sulfatov, dodanih dišav, primerna tudi za vegane. 

Vsi PERGAMOVCI boste ugodnosti 10 % popusta pri nakupu v spletni trgovini pridobili z vpisom št. članske izkaznice ob prvi 
registraciji v njihovo spletno trgovino. Na spletni strani pa bo tudi posebej izpostavljeno, kako lahko to ugodnost pridobite. 

Za kakršnakoli vprašanja vam je na voljo gospa Elica Stoilova na tel. št.: +386 59 057 800 ali gsm št.: +386 41 214 809 ali na e-
naslovu: eli@verdure.si. 

Verdure d. o. o., Salendrova ulica 4, 1000, Ljubljana, http://www.verdure.si www.brezglutena.si 

 

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

MARIBOR (FONTANA, CITY, STUDENCI)

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

POPUST na testiranje
telesne sestave InBody.

(Redna cena: 35 €)

POSEBNI CENI
ZLATEGA paketa - 40 € mesečno,

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

redna cena SREBRNEGA paketa je 60 €)

ZA ČLANE SINDIKATA PERGAM

040 800 368

-40%

-20%

info@victus.sifit-podjetje.si
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Naziv projekta:  
Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog 
 

Cilj projekta:  
Izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev, zaposlenih na KSS PERGAM in 
sindikalnih zaupnikov z namenom pridobitve novih znanj in veščin za učinkovitejše  
in bolj enakopravno sodelovanje in vodenje socialnega dialoga na vseh ravneh 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 

 

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST 
                                      www.eu-skladi.si 



Trg OF 14
1000 Ljubljana

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

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

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


