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Drage Pergamovke in Pergamovci, 

čeprav je od zadnje številke Pergamovega 
Obveščevalca minilo komaj dobrega pol 
leta, se zdi, da danes živimo v povsem dru-
gačnem svetu, ki je seveda posledica epi-
demije koronavirusa COVID-19, ukrepov za 
preprečevanje njegovega širjenja in za spo-
padanje s posledicami epidemije . Epidemi-
ja je posegla na praktično vsa področja na-
šega življenja, postavila nas je pred številne 
nove izzive in razgalila kritične pomanjklji-
vosti nekaterih družbenih podsistemov . Če 
se je bilo v času največjih omejitev mogo-
če prilagoditi improviziranim rešitvam in 
omejeni dostopnosti nekaterih storitev, v 
pričakovanju, da bo takšno stanje samo 
bolj ali manj kratkotrajno in začasno, je tež-
je sprejeti realnost, v kateri bi bili trajneje 
prikrajšani za dostop do storitev, ki jih ra-
zumemo kot elementarni gradnik Slovenije 
kot socialne države . Od tod zaskrbljenost v 
povsem vsakdanjih situacijah, kot so npr . 
poslabšana dostopnost do zdravstvenih 
storitev, negotovost v zvezi z izvajanjem 

vzgojnega in izobraževalnega procesa na 
daljavo, frustracije zaradi omejenih mož-
nosti obiskovanja svojcev v domovih sta-
rejših in bolnišnicah ter zaskrbljenost za 
lastno varnost in zdravje pri delu . Odpirajo 
se tudi širša sistemska vprašanja, poveza-
na s stabilnostjo in vzdržnostjo financiranja 
sistemov socialnih zavarovanj in socialne 
varnosti, zlasti v primeru morebitnega na-
daljnjega naraščanja brezposelnosti . Kljub 
zgodovinsko obsežnim paketom državnih 
pomoči in dodatnim sredstvom, ki so na 
evropski ravni namenjena za okrevanje po 
epidemiji, je dejstvo, da je na vseh področ-
jih prisotna velika negotovost in da si vsi 
zastavljamo isto vprašanje: kako naprej? 
Vprašanja financiranja interventnih ukre-
pov, njihovo podaljševanje in sprejemanje 
ukrepov, ki jih bodisi terja epidemiološka 
situacija ali pa predlogi sprememb, ki naj 
odgovorijo na (namišljene ali realne) izzive, 
ki jih je razkrila epidemija, bodo zagotovo 
še mesece v središču našega delovanja . 

U V O D N I K  _

Izsek s snemanja letošnje prvomajske video poslanice KSS Pergam,  30. april 2020 
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

Letošnji prvi maj je bil poseben. Zaradi ukrepov zoper širjenje koronavirusa praznika dela letos 
nismo mogli obeležiti tradicionalno, z druženjem, prižigom kresa, prvomajskimi budnicami in 
proslavami. Zato smo se prvič lotili »domačega snemanja« prvomajske video poslanice, ki je 
bila namenjena našim članicam in članom ter vsem delavkam in delavcem v Sloveniji. Video 
posnetek je nastal na strehi palače Grafika, kjer je sedež KSS PERGAM.
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V KSS PERGAM smo svoje delovanje novim 
razmeram hitro prilagodili . Seje organov in 
sestanke smo preselili v videokonferenčno 
okolje, predsednike sindikatov smo po elek-
tronski pošti in preko spletnih strani redno 
obveščali o vseh novostih in aktualnih za-
devah, povezanih z epidemijo in ukrepi, za 
katere smo vztrajali, da jih je kljub izredni 
situaciji potrebno usklajevati v socialnem 
dialogu . Naše delo je tako na prilagojen na-
čin ves čas potekalo v polnem obsegu . Pro-
aktivno smo pripravljali pripombe in pre-
dloge v zvezi z interventno zakonodajo, ki 
jo predstavljamo v Obveščevalcu, ki je pred 
vami, nemoteno zagotavljali pravno pomoč 
našim članom in sindikatom, prav tako pa 
nismo pozabili na kolektivno dogovarjanje, 
katerega prvi krog se bo na ravni dejavnosti 
odvil v jesenskem obdobju . Z zamikom in 
ob nekaterih omejitvah bo konec septembra 
organiziran tudi tradicionalni Pergamov se-
minar za sindikalne zaupnike, na katerem 
bo govora o aktualnih vsebinah, povezanih 
tudi z epidemijo .

Čeprav bo epidemija najverjetneje trajno 
spremenila nekatera področja (in morda 
je celo prav tako), vendarle upamo, da se 
bodo nekatere stvari čim prej vrnile v sta-
re tirnice, med drugim tudi neposredno 
srečevanje s člani in sindikalnimi zaupniki 
po podjetjih . Tudi v času tega prehoda pa 
smo v KSS PERGAM našim članom na raz-
polago, za osveščanje in seznanjanje z ak-
tualnimi novostmi pa smo za vas pripravili 
tudi izvod Pergamovega Obveščevalca, ki 
je pred vami . Verjamemo, da boste v njem 
našli marsikaj novega in zanimivega . 

Ostanimo zdravi in optimistični v teh nena-
vadnih časih, 

Jakob Počivavšek,
predsednik KSS Pergam 

Pergam aktiven tudi na posvetu glede PKP2 na 
Brdu pri Kranju, april 2020  
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

Maske in razkužila so prisotna na vsakem 
sestanku 
(Foto: arhiv KSS Pergam) 
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SOCIALNI DIALOG V ČASU MED IN PO EPIDEMIJI 
KORONAVIRUSA COVID-19  

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

Ob vsebinskem pregledu nabora inter-
ventnih ukrepov, ki so bili sprejeti za prepre-
čevanje širjenja in predvsem obvladovanje 
in omilitev posledic epidemije koronavirusa 
COVID-19, si pozornost vsekakor zasluži 
tudi ocena socialnega dialoga v obdobju 
epidemije in po njej. Na državni ravni je 
začetek epidemije natanko sovpadal tudi z 
nastopom nove Vlade, saj je aktualna vla-
da prisegla 13.3.2020, torej dan po tem, ko 
je bila razglašena epidemija za območje 
celotne države. Nesporno je potrebno to 
okoliščino upoštevati pri oceni socialnega 
dialoga na ravni države . Na drugih ravneh, 
kot bo prikazano v nadaljevanju, zlasti v za-
sebnem sektorju, pa je socialni dialog v tem 
obdobju marsikje zastal, zlasti na ravni de-
javnosti le-tega praktično ni bilo.

Glavne aktivnosti vlade v času epidemije so 
bile usmerjene v spopadanje z epidemijo, 
tako z vidika preprečevanja širjenja okužb 
(omejevanje gibanja, prepoved delovanja ne-
katerih dejavnosti, zaprtje izobraževalnih in 
zdravstvenih ustanov, javnega prometa, za-

gotavljanje zaščitnih sredstev itd .), kot tudi 
z vidika sprejemanja interventnih ukrepov, s 
katerimi je država omilila težave, s katerimi 
se je soočilo gospodarstvo, socialne stiske 
ljudi, skušala je preprečiti množična odpuš-
čanja, nagraditi tiste, ki so kljub epidemiji na-
daljevali z opravljanjem dela itd .) . Do danes 
je bilo sprejetih 6 interventnih zakonov (prvi 
še pod prejšnjo Vlado) in dve spremembi 
teh zakonov, socialni dialog o predlogih teh 
zakonov pa kljub objektivnim okoliščinam, ki 
so oteževale usklajevanje, lahko ocenimo kot 
pomanjkljiv in nezadosten, čeprav ni mogo-
če trditi, da ga sploh ni bilo .

Dejstvo je, da so ukrepi za preprečevanje 
širjenja okužbe otežili izvajanje sestankov 
delovnih skupin, ki naj bi usklajevale zakon-
ske predloge, saj so veljale omejitve zbira-
nja ljudi, vendar to ne more biti izgovor za 
odsotnost socialnega dialoga, saj tehnolo-
gija omogoča tudi izvajanje sestankov na 
daljavo . Tudi sindikati se seveda zaveda-
mo, da so okoliščine terjale tudi prilagodi-
tve v poteku socialnega dialoga, tako kar 
se tiče načina komunikacije, kot tudi kar 
se tiče kratkih časovnih rokov in posledič-
no odzivnosti v poteku usklajevanja . Kljub 
temu možnosti za usklajevanje niso bile  

Tudi v času epidemije je delo organov KSS Pergam kontinuirano potekalo v prilagojenih 
oblikah,  6. april 2020  (Foto: arhiv KSS Pergam) 
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izkoriščene, zakonske rešitve pa so bile po-
sledično slabše, kot bi bile v primeru ustre-
znega sodelovanja in usklajevanja s sindikati . 

Socialni dialog na državni ravni, zlasti kar se 
tiče zakonodaje, se vodi v okviru Ekonom-
sko socialnega sveta, v katerem je aktiven 
član in deležnik tudi KSS PERGAM . Nova 
Vlada je po večkratnih pozivih sindikalnih 
central svoje člane Ekonomsko socialnega 
sveta imenovala šele 30 .4 .2020, torej kar 
mesec in pol po nastopu nove Vlade, do 
takrat pa je bilo delo ESS dejansko bloki-
rano . Sestanki v zvezi z interventno zako-
nodajo so do takrat potekali bolj ali manj 
sporadično in ad hoc, usklajevanje pa se je 
deloma odvijalo tudi preko pisne korespon-
dence, roki za posredovanje pripomb pa so 
bili izrazito kratki, včasih tudi manj kot 24 
ur, kar je močno otežilo kakovostno pripra-
vo pripomb in predlogov, da ne govorimo o 
pridobivanju mandata organov sindikatov, 
v našem primeru Predsedstva KSS PER-
GAM . Kljub temu smo se v KSS PERGAM 
pravočasno odzvali na vse zakonske predlo-
ge, oblikovali pripombe in predloge in jih 
posredovali tako Vladi, kot tudi poslancem 
Državnega zbora, prav tako smo sindikalne 
zaupnike tekoče obveščali o aktualnih pre-
dlogih, stališčih in sprejetih ukrepih ter na 
korespondenčnih sejah pridobivali mandat 
za stališča, ki smo jih zagovarjali predstav-
niki KSS PERGAM v postopkih usklajevanja.

Medtem ko je bil prvi interventni zakon, 
še pod prejšnjo Vlado, usklajen s socialni-
mi partnerji, čeprav je bil usklajevanju tudi 
tedaj namenjen zgolj en sam sestanek, se 
je priprava drugega interventnega zakona 
(ZIUZEOP) izvajala najprej s predstavitvijo 
smernic, na katere smo sindikati podali svo-
je pripombe, nato pa je bil oblikovan pred-
log zakona, v zvezi s katerim smo ponovno 
pripravili številne pripombe in konkretne 
predloge . V zvezi z ZIUZEOP sta bila na 
podlagi pozivov sindikalnih central izvede-
na dva sestanka, prvi s predsednikom Vlade 
in drugi v okviru delovne skupine, ki jo je 
vodil minister za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj . 
V KSS PERGAM smo na predlog zakona 
pripravili vrsto pripomb s konkretnimi pre-
dlogi amandmajev k posameznim členom 
(ki smo jih tudi uskladili z ostalimi sindi-
kalnimi centralami in kasneje tudi posredo-
vali v Državni zbor), ki bi besedilo zakona 
bistveno izboljšali, vključili določene varo-

valke (npr . varstvo pred odpuščanjem za 
delavce, zaposlene pri delodajalcih, ki pre-
jemajo pomoč), bolj jasno zapisali določene 
člene (Finančna uprava Republike Slovenije 
je v nadaljevanju podajala tolmačenja k po-
sameznim členom, ki so skupaj obsegala 
več deset strani) in popravili nekatere pro-
blematične določbe, ki so se nanašale na 
javne uslužbence in druge delavce. Tekom 
usklajevanja so bili nekateri predlogi sicer 
deloma upoštevani (nekateri v kasnejši 
spremembi zakona, nekateri v podzakon-
skih aktih, nekateri v tolmačenjih), vendar 
se je izkazalo, da pretežno korespondenčno 
podajanje predlogov brez usklajevanja in 
soočenja argumentov in iskanja najboljših 
sprejemljivih rešitev ne more nadomestiti 
tradicionalnega (četudi časovno in vsebin-
sko intenzivnejšega) usklajevanja konkret-
nih zakonskih rešitev .

Zelo podobna zadeva se je ponovila ob 
pripravi novele ZIUZEOP in (hkratnemu 
sprejemanju) Zakona o zagotovitvi dodatne 
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posle-
dic epidemije COVID-19, ko je do sestanka 
z Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom 
za javno upravo prišlo šele po ponovnem 
protestu sindikalnih central . Nekatere naše 
predloge sta ministra na sestanku izrec-
no podprla in napovedala prizadevanje za 
to, da bi bili vključeni v končno zakonsko 
besedilo . Minister Koritnik je na sestanku 
podal tudi informacijo o tem, da je Vlada 
že sprejela uredbo o začasni premestitvi 
javnih uslužbencev v primeru nujnih potreb 
dela . Zoper takšno ravnanje smo ostro pro-
testirali, saj smo le dva dni pred sprejemom 
predlog uredbe dobili v mnenje in v zvezi s 
predlogom tudi podali konkretna stališča in 
predloge, ki pa v sprejetem besedilu uredbe 
niso bili upoštevani, kljub temu, da bi v ko-
rist zaposlenih bistveno izboljšali kakovost 
vsebine uredbe. 

Žal tudi nadaljevanje sprejemanja omenjenih 
predlogov zakonov kljub podpori ministrov 
ni sledilo našim predlogom, tako kot Državni 
zbor ni upošteval praktično nobenih pripomb 
in amandmajev, niti opozicije, niti socialnih 
partnerjev, niti civilne družbe, še pripomb 
Zakonodajno pravne službe Državnega zbo-
ra ne, saj je koalicija na predlog zakona vlo-
žila zgolj peščico amandmajev, zakona pa 
sta bila praktično nespremenjena glede na 
predlog . Gre za skrajno problematičen način  
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priprave in sprejemanja zakonodaje, ki gre 
predvsem na škodo vsebine in kakovosti za-
konskega besedila, rezultat pa je bilo tudi 
večje število vloženih zahtev za presojo 
skladnosti interventnih zakonov z Ustavo 
ter napovedanih sodnih sporov .

Praktično mimo socialnega dialoga je šel 
predlog Interventnega zakona za odpravo 
ovir pri izvedbi pomembnih investicij za za-
gon gospodarstva po epidemiji COVID-19 
(IZOOPIZG), pri katerem pa je tekom za-
konodajnega postopka na podlagi predloga 
KSS PERGAM in ob pomoči Gospodarske 
zbornice in Sindikata delavcev gradbenih 
dejavnosti ter ob podpori ministra za infra-
strukturo, Andreja Vizjaka, vendarle prišlo 
do pomembne spremembe zakonskega be-
sedila, ki naj bi preprečilo socialni dumping 
v gradbeništvu. Zakon je namreč med dru-
gim zavezal izvajalce del (in njihove podiz-
vajalce), pridobljenih na javnih razpisih za 
pomembne investicije, da morajo za svoje 
zaposlene spoštovati standarde Kolektivne 
pogodbe gradbenih dejavnosti, k čemur 
doslej zlasti tudi delodajalci in delodajalci, 
ki niso člani delodajalskih organizacij in jih 
kolektivna pogodba dejavnosti ne zavezuje, 
niso bili primorani . Za delavce v gradbe-
ništvu je to zagotovo izjemno pomemben 
dosežek in le upamo lahko, da bo takšna 
ureditev obstala in bila morda celo razširje-
na tudi na ostale projekte, ki se izvajajo na 
podlagi javnih naročil .

Pri petem interventnem zakonu (Zakon o in-
terventnih ukrepih za pripravo na drugi val 
COVID-19) je stekel (skorajda) redni posto-
pek usklajevanja po Pravilih o delovanju Eko-
nomsko socialnega sveta Slovenije, ki je bil 
tedaj že oblikovan, vendar prilagojen okoliš-
činam in z najkrajšimi možnimi roki za pre-
gled gradiv, oblikovanje stališč in usklajeva-
nje le-teh v tripartitnem socialnem dialogu . 

Sindikalne centrale smo vztrajale pri pro-
cedurah in delovanju ESS, in bili pri tem 
relativno uspešni. Delo je potekalo v dveh 
ločenih delovnih skupinah za obravnavo 
posredovanega gradiva . Ena se je sestala 
pod koordinacijo MGRT, druga pod koor-
dinacijo MDDSZ . Na obeh skupinah je bil 
dosežen konsenz o ključnih ukrepih in vpra-
šanjih tretjega zakonskega paketa, tudi vse-
binsko je šlo za bistveno bolj poglobljeno 
razpravo vseh treh partnerjev, iskali so se 
možni kompromisi in bili tudi doseženi . Žal 
se je v nadaljevanju izkazalo, da so bile v za-

konski predlog vključene zgolj dogovorjene 
rešitve na delovni skupini, ki je delovala pod 
koordinacijo MDDSZ, ne pa tudi rešitve, ki 
so bile dogovorjene v drugi delovni skupini 
pod koordinacijo MGRT . Ostremu protestu 
zoper takšno ravnanje so nato v Državnem 
zboru sledile nekatere spremembe zakon-
skega besedila, ki so delno upoštevale tudi 
dogovorjeno na MGRT .

Za zadnjim interventnim zakonom, ki je bil 
sprva mišljen zgolj kot novela ZIUOOPE, 
je bil, kar se tiče socialnega dialoga, zopet 
storjen korak nazaj, saj predlog zakona pred 
obravnavo na Vladi ni bil obravnavan na seji 
ESS . Ponovnemu protestu sindikalnih cen-
tral je ob zagotovilu, da bodo za morebitne 
dogovorjene rešitve oblikovani koalicijski 
amandmaji k zakonskemu besedilu, sle-
dil usklajevalni sestanek, na katerem smo 
uskladili spremembe zakonskega besedila, 
ki so bile kasneje tudi dejansko vključene v 
končno zakonsko besedilo, ki ga je sprejel 
Državni zbor .

Na podlagi zgornjega pregleda je očitno, da 
je socialni dialog v zelo okrnjeni obliki sicer 
potekal, vendar je bilo tudi za to okrnjeno 
obliko, ki je bila daleč od optimalne, potreb-
no veliko pritiska in angažmaja z naše stra-
ni, da je usklajevanja vendarle prišlo.

Navedeno obdobje je tudi sicer postreglo 
z nekaterimi vladnimi potezami, ki so na 
strani sindikatov naletele na veliko naspro-
tovanje, in sicer zlasti pasivnost ministrstva 
za zdravje na sejah ESS, kljub večkratnim 
pozivom socialnih partnerjev, da predstavi 
aktivnosti in rešitve na svojem področju, 
kjer je stanje akutno, in pa odločitev Vlade, 
da ne potrdi predlaganih članov za Evrop-
ski ekonomsko socialni odbor, ki so bili 
sicer med socialnimi partnerji usklajeni . 
Sindikalne centrale smo se na to zelo ostro 
odzvale in smo o tem obvestili tudi evrop-
ske institucije, Vlada pa je nato potrdila vse 
člane, ki jih je enotno predlagala sindikalna 
stran, medtem je na delodajalski strani in 
na strani nevladnih organizacij prišlo do 
nekaterih sprememb .

Ekonomsko socialni svet sicer trenutno bolj 
ali manj normalno deluje, tekoče obravnava 
aktualne zadeve, v teku pa sta tudi dve de-
lovni skupini, ki se nanašata na zaposlova-
nje in delo tujcev ter postopek priznavanja 
poklicnih kvalifikacij za opravljanje regulira-

V  S R E D I Š Č U  _
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nih poklicev, septembra pa naj bi steklo tudi 
delo na besedilu socialnega sporazuma, 
glede katerega smo sindikati podali svoje 
predloge že pred več kot letom dni . Neka-
tere od ključnih tem socialnega sporazuma, 
ki jih pričakujemo v KSS PERGAM so zago-
tovo reforma zdravstvenega varstva in zdra-
vstvenega zavarovanja, ureditev dolgotraj-
ne oskrbe, ukrepi za reševanje problematike 
prekarnega dela, dogovor o plačnem siste-
mu v zasebnem sektorju (zlasti usoda Splo-
šne kolektivne pogodbe za gospodarstvo) 
in seveda izhodna strategija po koronakrizi, 
ki poleg naštetega vključuje še vprašanje 
obsega sredstev za izobraževanje, znanost 
in razvoj,  davčne politike, socialne politike 
in politike zaposlovanja .

Čeprav je pred epidemijo kazalo, da bi lah-
ko v nekaterih kolektivnih pogodbah priš-
lo do spremembe plačnega modela, ki bi 
ustrezno upošteval spremembo definicije 
in višine minimalne plače, so žal z epide-
mijo vsa pogajanja za kolektivne pogodbe v 
zasebnem sektorju na vseh ravneh zastala . 
Na podlagi pobude KSS PERGAM se bo je-
seni sicer odvil nov krog letnih pogajanj za 
kolektivne pogodbe dejavnosti v zasebnem 
sektorju, ki bodo zagotovo tudi pod dolo-
čenim vplivom epidemije in njenih posle-
dic, vključno z negotovostjo, ki je zagoto-
vo v določeni meri še vedno prisotna . Ob 
uvajanju različnih ukrepov iz interventnih 
zakonov na ravni podjetij (čakanje na delo, 
prehod na krajši delovni čas (s subvencijo 
do polnega delovnega časa) je v nekaterih 
podjetjih potekal socialni dialog tudi v času 
epidemije, zagotovo pa se bo nadaljeval in 
morda celo intenziviral tudi v jasenskih me-
secih . Strokovne službe KSS PERGAM bodo 
v tem dialogu po potrebi seveda sodelovale .

Pričakovati je tudi nadaljevanje pogajanj v 
javnem sektorju . Zagotovo bo še kar nekaj 
časa predmet razprav izplačevanje dodat-
kov za nevarnost in posebne obremenitve v 
času epidemije, ki je jasno pokazalo, da več-
ja pooblastila in avtonomija delodajalcev 
in vodij za določanje plač vodi v popolno 
arbitrarnost in neenako obravnavo . V času 
epidemije je socialni dialog v javnem sek-
torju sicer povsem zastal, kar je tudi razlog, 
da se je v tem obdobju nakopičilo veliko 
število težav, na področjih, na katerih smo 
sindikati že dlje časa opozarjali na neustre-
zno stanje, zlasti kadrovsko zasedenost in 
strukturo, pa so se te težave in njihove po-

sledice še pomnožile . Pričakovati je, da bo 
v prihodnje socialni dialog v javnem sektor-
ju delno osredotočen tudi na ta področja, 
hkrati pa se ne bo mogoče izogniti tudi še 
nerealiziranim zavezam iz preteklosti (še 
veljavni varčevalni ukrepi, standardi in nor-
mativi v zdravstvu, normativni deli kolektiv-
nih pogodb dejavnosti, ki danes obsegajo 
zgolj tarifni del itd .) .

Osrednje vprašanje socialnega dialoga v 
jesenskem obdobju je nesporno vprašanje 
socialnega sporazuma, ki bi po našem mne-
nju ob upoštevanju preostanka mandata in 
obdobja, za katerega se bo sklepal socialni 
sporazum, moral odgovarjati na temeljne 
izzive, pred katerimi se Slovenija nanaša in 
bi se nahajala ne glede na epidemijo, temu 
pa je potrebno dodati seveda tudi še iz-
hodni scenarij iz gospodarske situacije, ki je 
posledica epidemije . Nesporno je socialni 
sporazum priložnost za opredelitev okvir-
nih in tudi nekaterih konkretnih rešitev za 

_  V  S R E D I Š Č U

Predsednik KSS PERGAM Jakob Počivavšek 
na eni izmed sindikalnih aktivnosti v času 
epidemije novega koronavirusa, april 2020   
(Foto: arhiv KSS Pergam) 
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spremembe na področju zdravstvenega za-
varovanja, uvedbo sistema zavarovanja za 
dolgotrajno oskrbo, zmanjšanje prekariza-
cije na trgu dela, zaposlovanje in spremem-
be na trgu dela, ki jih prinaša tehnološki 
razvoj,  glede katerih je med partnerji dose-
ženo soglasje . Socialni sporazum bi moral 

tudi opredeliti prioritete, ki jim bo v prihod-
nje posvečeno največ pozornosti in ki jim 
bodo sledili tudi proračunski viri . Razisko-
vanje in razvoj, izobraževanje, zdravstvo in 
sociala se zagotovo kažejo kot področja, na 
katerih bi v prihodnje morala temeljiti na-
predek in blaginja v Sloveniji .

V  S R E D I Š Č U  _

Premier Janez Janša in predstavniki sindikalnih central, članic ESS, so se na Brdu pri Kranju 
pogovarjali o pripravi drugega protikoronskega zakonskega svežnja,  6. 4. 2020  
(Foto: https://twitter.com/JJansaSDS/)
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VIŠJA SILA 

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

Ob razglasitvi epidemije koronavirusa so se 
morali delavci in delodajalci zelo hitro pri-
lagoditi povsem novim okoliščinam, s kate-
rimi se v preteklosti še nikoli niso srečali . 
Z delovanjem so čez noč prenehali vrtci in 
šole, obstal je javni promet, skrajno otežen 
je bil prehod državne meje, nekaterim de-
lavcem so bile izdane odločbe o karanteni . 
Mnogi delavci so zato naenkrat ugotovili, 
da na delo ne morejo priti . Postavilo se je 
vprašanje, kako te položaje ureja zakon in 
ali lahko delavce doletijo kakšne posledice .

Zakon o delovnih razmerjih ta položaj ureja 
z institutom višje sile. Višja sila je po svoji 
definiciji nepričakovan in neizogiben dogo-
dek, ki je zunaj sfere pogodbenih strank. 
Glede na število primerov v sodni praksi 
pred razglasitvijo epidemije lahko ugoto-
vimo, da so bili primeri, ki so predstavljali 
višjo silo, izjemno redki . 

V enem od primerov se je recimo sodišče 
ukvarjalo s poškodbo delavca, ki je obiral ja-
bolka v delodajalčevem sadovnjaku, pri tem 
pa zaradi zloma veje padel z drevesa . De-
lodajalec se je skliceval na višjo silo, zaradi 
katere naj ne bi bil dolžan plačati odškodni-
no . Sodišče se s tem ni strinjalo: zlom veje 
ni zunanji dogodek, saj izvira iz delodajalče-
ve stvari (drevo) oz . iz njegove dejavnosti 
(obiranje drevja) . Ker ni zunanji dogodek, 
ne more iti za višjo silo .

V enem od primerov pa je sodišče (resda 
daljnega leta 2000) presojalo primer, v ka-
terem je delavec leta 1992 dobil odpoved 
pogodbe o zaposlitvi, ker več kot 5 delovnih 
dni ni prišel na delo . Vzrok je bil v tem, da 
je odšel na dopust v rodno Bosno in Herce-
govino, kjer so se razmere hitro poslabšale 
in je izbruhnila vojna, zato se v Slovenijo 
kar nekaj časa ni mogel vrniti . Sodišče se z 
institutom višje sile v tem primeru ni ukvar-
jalo; ne zato, ker višja sila morda ne bi bila 
podana, ampak zato, ker takratni Zakon o 
delovnih razmerjih ni določal višje sile kot 

enega od razlogov za opravičeno odsotnost 
z dela . Sodišču glede na takratno zakonsko 
ureditev zato ni preostalo drugega, kot da 
potrdi zakonitost delodajalčeve odpovedi .

Kasnejša Zakona o delovnih razmerjih, prvi 
se je uveljavil leta 2003, drugi (ki trenutno 
velja) pa leta 2013, sta višjo silo določila kot 
enega izmed razlogov za opravičeno od-
sotnost z dela. V primeru višje sile je dela-
vec upravičen do nadomestila v višini 50% 
plače, ki bi jo prejel, če bi delal, pri čemer 
nadomestilo ne sme biti nižje od 70% mi-
nimalne plače.

Zgoraj predstavljeni primeri, ko delavci niso 
mogli priti na delo zaradi ustavitve javne-
ga prometa, zaradi varstva otrok, ki so os-
tali doma zaradi zaprtja vrtcev in šol…, so 
se torej lahko obravnavali kot višja sila in 
je bila odsotnost opravičena, a se je moral 
vsak konkretni primer presojati posamično . 
Pri ustavitvi javnega prometa položaj delav-
ca, ki stanuje 2 kilometra od kraja dela, ni 
enak položaju delavca, ki stanuje 20 kilome-
trov od kraja dela . Poleg tega je bilo treba 
upoštevati, katere druge načine prevoza sta 
imela ta dva delavca na voljo . Enako je bilo 
pri delavcih, ki so skrbeli za varstvo otrok . 
Delavec, čigar zakonec je bil doma zaradi 
brezposelnosti, ni bil v enakem položaju 
kot delavec, ki je bil samohranilec ali pa či-
gar zakonec je bil prav tako zaposlen in ni 
mogel poskrbeti za varstvo otrok . Prav tako 
delavca nista bila v enakem položaju, če je 
bil otrok enega delavca star 7 let, otrok dru-
gega delavca pa 14 let .

Ministrstvo za delo je zato dokaj kmalu po 
izbruhu epidemije izdalo smernice, s kate-
rimi je poskušalo v praksi zagotoviti čim 
enotnejšo obravnavo delavcev . Smernice so 
med drugim določale, da naj bi se lahko na 
višjo silo sklicevali starši otrok do vključno 
5. razreda osnovne šole.

Same odsotnosti delavcev zato na srečo 
niso povzročale večjih sporov, problema-
tična pa je bila višina nadomestila plače . 
Zakon, kot rečeno, določa, da delavcu v pri-
meru višje sile pripada 50% plače, ki bi jo 

_  V  S R E D I Š Č U
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prejel, če bi delal, pri čemer nadomestilo ne 
sme biti nižje od 70% minimalne plače. Za 
praktično vse delavce bi bil to izjemno hud 
finančni udarec, težave zaradi posledične 
plačilne nediscipline pa bi se nezadržno ši-
rile in bi zelo prizadele gospodarstvo .

Zato so sprva delavci skladno s kolektivni-
mi pogodbami izrabili plačano odsotnost 
iz naslova naravnih nesreč (t .i . izredni do-
pust), za kar jim je pripadalo 100% nado-
mestilo plače, vendar pa je trajanje takšne-
ga izrednega dopusta omejeno na največ 
nekaj dni, zato to ni mogla biti neka trajnej-
ša rešitev . Glede na epidemiološko sliko v 
Sloveniji in v soseščini pa je bilo jasno, da 
bo epidemija trajala kar nekaj časa, zato je 
bilo treba najti trajnejšo rešitev .

Rešitev je bila sprejeta v obliki posebne ure-
ditve v interventni zakonodaji, s katero smo 
dosegli, da je delavcem v času odsotnosti 
zaradi višje sile pripadalo 80% nadomestilo 
plače, pri čemer to nadomestilo ne sme biti 
nižje od 100% minimalne plače (sprva je to 
veljalo le za zasebni sektor, nato je prišlo do 
spremembe zakona in je ta varovalka zajela 
tudi javni sektor) . Vprašanje primernega na-
domestila plače za primer višje sile v času 
epidemije je bilo s tem rešeno .

Epidemiološka slika pa se je začela po koncu 
epidemije spet slabšati . Postajalo je jasno, 
da je na vidiku drugi val, zato je bil sprejet 
nov interventni zakon (t .i . četrti protikoron-
ski zakon oz . paket) . Države v Evropi so 
pričele druga drugo razvrščati na zelene, ru-
mene in rdeče sezname . Slovenija je zaradi 
slabih epidemioloških razmer zelo hitro na 
rdeči seznam uvrstila Srbijo in BIH, od koder 
prihaja veliko delavcev, ki delajo v Sloveniji . 
Hitro se je pojavilo vprašanje, ali lahko de-
lavce, ki iz Slovenije odidejo v države na rde-
čem seznamu in jim je ob povratku v Slove-
nijo odrejena 14-dnevna karantena, doletijo 
kakšne delovnopravne sankcije delodajalcev .

Višja sila je, kot rečeno, zunanji, nepriča-
kovan in neizogiben dogodek . Če delavec 
odide v državo na rdečem seznamu, ga ob 
povratku v Slovenijo gotovo čaka 14-dnevna 
karantena . Ta dogodek torej ni nepričako-
van, zato karantene v tem primeru ni mo-
goče šteti za višjo silo. Delavčev izostanek 
z dela se zato lahko opraviči le iz kakšne-
ga drugega razloga, npr . kot izraba letnega  

dopusta ali koriščenje presežnih ur, če delo-
dajalec na to pristane . Če na to ne pristane, 
pa lahko za delavca nastanejo resne posle-
dice . Ker je njegova odsotnost neopraviče-
na, za ta čas ni upravičen do nadomestila 
plače, poleg tega ga lahko doleti tudi kakšna 
izmed delovnopravnih sankcij .

Vprašljiv pa je položaj, ko delavec obišče 
državo na zelenem ali rumenem seznamu 
in mu je ob povratku v Slovenijo izdana od-
ločba o karanteni . V vsakem konkretnem 
primeru bi bilo potrebno ugotavljati, ali je 
bila izdaja odločbe pričakovan dogodek ali 
ne, torej ali je šlo za višjo silo ali ne . Enako 
velja, če delavec sploh ne zapusti Slovenije 
in mu je izdana odločba o karanteni zaradi 
stika z okuženo osebo na delovnem mestu 
ali zunaj njega .

To ugotavljanje bi bilo zahtevno in zamudno 
ter bi lahko povzročilo številne delovne spo-
re . Poleg tega pa bi bilo zelo neživljenjsko, 
če bi tiste delavce, ki bi odšli v države na 
rdečem seznamu zaradi utemeljenih oseb-
nih okoliščin (smrt bližnjega…), podvrgli 
sankcijam delodajalcev . Interventna zako-
nodaja zato te položaje izrecno ureja in za 
vsakega posebej določa, kakšno nadomesti-
lo plače pripada delavcu. Več o tem si lahko 
preberete v rubriki »ZAKONODAJA« pod 
naslovom »Pregled t .i . protikoronske zako-
nodaje, sprejete od razglasitve epidemije 
COVID-19 za območje Republike Slovenije 
dalje« (PKP 4) . 

Ugotavljanje, ali gre za višjo silo ali ne, 
torej še naprej ostaja pridržano za posa-
mične primere (npr . nezmožnost prihoda 
na delo zaradi podrtega drevesa, poplave, 
okvare avtomobila…) . Za tako množične 
primere, kot smo jim priča od izbruha epi-
demije dalje (zaprtje vrtcev in šol, usta-
vitev javnega prometa, obisk države na 
zelenem ali rumenem seznamu…), pa je 
bilo zaradi pravne varnosti nujno, da jih je 
zakonodajalec izrecno uredil v zakonoda-
ji . Na to smo v KSS PERGAM tudi stalno 
opozarjali vladno stran, saj bi lahko v na-
sprotnem primeru prišlo do množičnega 
kršenja delavskih pravic in posledično do 
ogromnega števila sporov.

V  S R E D I Š Č U  _
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Nekateri udeleženci SMŠ generacije 2018/2019 na podelitvi potrdil ob zaključenem izobraže-
vanju, 13. december 2019  (Foto: arhiv KSS Pergam)

_  V  S R E D I Š Č U
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PREGLED t.i. PROTIKORONSKE ZAKONODAJE, 
SPREJETE OD RAZGLASITVE EPIDEMIJE COVID-19 
ZA OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE DALJE 

I.) PKP 1 - ZAKON O INTERVENTNIH 
UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE 
COVID-19 IN OMILITEV NJENIH 
POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN 
GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) 

PKP 1 v III . delu določa začasne ukrepe, pri 
čemer je večina interventnih ukrepov iz tega 
zakona veljala od 13 .3 .2020 dalje, torej retro-
aktivno (zakon je bil sprejet dne 02 .04 .2020, 
objavljen pa je bil dne 10 .4 .2020) . Vendar 
pa to ni veljalo za vse ukrepe, določene so 
bile tudi izjeme . Navedeni III . del ZIUZEOP 
je razdeljen na več podpoglavij, pri čemer 
so bili najpomembnejši interventni ukrepi 
sprejeti v podpoglavju DELO IN PLAČE-
VANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VAR-
NOST, in sicer:

21 . člen (in dalje): _Zakon ureja za deloda-
jalce dve vrsti subvencij nadomestila plače:
• za čakanje na delo in 
• za odsotnost z dela zaradi višje sile 

(varstvo otrok v času zaprtja vrtcev in 
šol, odsotnost javnega prevoza, zaprtje 
mej za obmejne delavce);

22 . člen, 1 . odst .: Do subvencije so upravi-
čeni vsi delodajalci v RS, razen: 
a . neposredni ali posredni uporabnik prora-

čuna Republike Slovenije oziroma prora-
čuna občine, katerega delež prihodkov iz 
javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,

b . delodajalec, ki opravlja finančno ali zava-
rovalniško dejavnost, ki spada v skupino 
K po standardni klasifikaciji dejavnosti .

22 . člen, 2 . odst .: Delodajalec mora za sub-
vencijo izkazati vpliv krize na njegovo po-

slovanje (-20% v prvi polovici 2020 glede 
na prvo polletje 2019, ne več kot +50% v 
drugi polovici 2020 v primerjavi z drugo po-
lovico 2019);

26 . člen: Nadomestilo plače v vseh prime-
rih, tudi pri višji sili, kjer je do sedaj znašalo 
50%) znaša 80% plače zadnjih treh mese-
cev . Pri čemer nadomestilo ne sme biti nižje 
od minimalne plače (940 EUR bruto);

28 . člen: Subvencija je po višini navzgor 
omejena . Delodajalec lahko tako dobi povr-
njeno od države največ višino izplačanega 
nadomestila, ki ne presega višine povpreč-
ne plače za leto 2019 v Republiki Sloveni-
ji, preračunane na mesec, zmanjšanega za 
prispevke zavarovanca . Nadalje je določe-
no, da je delodajalec prost tudi prispevkov 
za socialna zavarovanja od nadomestil pla-
če do višine povprečne plače za leto 2019 v 
Republiki Sloveniji, preračunane na mesec;

29 . člen: Postopek uveljavljanja subven-
cij je bistveno bolj poenostavljen, kot pri 
prejšnjem zakonu (Zakon o interventnih 
ukrepih na področju plač in prispevkov – 
ZIUPPP, pripravljen še v času prejšnje Vla-
de), pri čemer je delodajalec subvencije in 
oprostitev plačila prispevkov lahko uve-
ljavljal tudi za čas čakanja od 13 .3 .2020 dalje;

31 . člen: Če delodajalec krši svoje temeljne 
obveznosti , mu grozi povračilo subvencij v 
trikratnem znesku; 

33 . člen: Določa oprostitev plačila prispev-
kov za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje za delodajalce ter krizni dodatek za de-
lavce . Določila so namenjena za delavce v 

Ignacija Valenčič, univ .dipl .prav .
pravna svetovalka KSS Pergam

V času od razglasitve epidemije virusa COVID-19 dalje je bilo sprejetih več zakonov, ki so 
poskušali blažiti posledice epidemije . Najbolj pomembni ukrepi za zaposlene so vsebovani 
v večjih paketih zakonskih sprememb, ki so v javnosti poznani kot t .i . protikoronski paketi 
oz . PKP-ji . Sprejeti so bili štirje PKP-ji, ki jih bolj podrobno predstavljamo v nadaljevanju . 
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zasebnem sektorju, ki še delajo: za njih so 
delodajalci oproščeni prispevkov za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje (ne pa tudi 
zdravstveno zavarovanje), oproščeni so pri-
spevkov delavca in delodajalca . Ni zgornje-
ga limita pri oprostitvi  prispevkov kot pri 
28 . členu (subvencija nadomestila) . Delav-
ci, ki v tem času še delajo, pa so upravičeni 
do posebnega kriznega dodatka v višini 200 
EUR mesečno, ki je prost davkov in prispev-
kov . Do njega so upravičeni delavci, katerih 
zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 
trikratnika minimalne plače .  Neposredni 
in posredni uporabniki proračuna Republi-
ke Slovenije in občinskih proračunov ter fi-
nančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spa-
dajo v skupino K po standardni klasifikaciji 
dejavnosti, niso upravičeni do ukrepov iz 
tega člena .

Nadalje je so bili pomembni še sledeči in-
terventni ukrepi tega zakona, in sicer:

56 . člen: Prevzem bremena bolniške odsot-
nosti - od uveljavitve zakona dalje (tukaj 
zakon ni veljal retroaktivno) je ZZZS kril 
tudi nadomestila plač v času bolniških od-
sotnosti, ki so bile sicer breme delodajalca, 
torej bolniške odsotnosti od prvega dne za-
držanosti dalje . Določbe tega člena se niso 
uporabljale za neposredne in posredne 
uporabnike proračuna Republike Slovenije .

64 . člen: Tako za javni, kot tudi za zaseb-
ni sektor je pomemben člen, ki je skrajšal 
plačilne roke za neposredne in posredne 
uporabnike proračuna za plačila zasebnim 
subjektom na 8 dni .

66 . člen: Zakon je za čas epidemije uvedel 
možnost začasne prerazporeditve javnih 
uslužbencev pri istem ali celo pri drugem 
delodajalcu .

67 . člen: Za javne uslužbence se je začasno 
povečala možnost odrejanja nadurnega 
dela in sicer do 20 ur na teden oziroma 80 
ur na mesec, s soglasjem javnega uslužben-
ca tudi več, vendar ne več kot 480 ur na le-
tni ravni .

69 . člen: Večini funkcionarjev v javnem sek-
torju se je za čas trajanja epidemije znižala 
osnovna plača in sicer za 30% . 

70 . člen: Za čas epidemije je bila uvedena 
možnost čakanja na delo za javne usluž-

bence z enako višino nadomestila plače, kot 
v zasebnem sektorju, t .j . 80% osnove za na-
domestilo, retroaktivno je bila tudi za javni 
sektor uvedena varovalka, da nadomestilo 
ne sme biti nižje od minimalne plače . 

71 . člen: Eden od bolj spornih členov v zako-
nu je uredil dodatek za nevarnost in poseb-
ne obremenitve v času epidemije za javni 
sektor . Zaposleni, ki je pri svojem delu nad-
povprečno izpostavljen tveganju za svoje 
zdravje oziroma prekomerno obremenjen 
zaradi obvladovanja epidemije, je upravi-
čen do dodatka za nevarnost in posebne 
obremenitve v času epidemije, ki znaša naj-
več 100 % urne postavke osnovne plače za-
poslenega . Dodatek skupaj z dodatkom po 
kolektivni pogodbi za javni sektor (65%) ne 
sme preseči 100% osnovne plače javnega 
uslužbenca . Člen je bil deležen kritik, ker ni 
razmejil dodatkov po Kolektivni pogodbi za 
javni sektor in po zakonu, ker ni določil jas-
nih kriterijev za izplačilo in je višino izpla-
čila v celoti prepustil predstojnikom, ker je 
izplačilo dodatka vezal na arbitrarno določi-
tev razpoložljivih sredstev in ker je obstajal 
že predhodni spor med podpisniki kolektiv-
ne pogodbe glede izplačevanja dodatka za 
delo v rizičnih razmerah po kolektivni po-
godbi za javni sektor .

94 . člen: Zelo pomemben je bil člen, ki smo 
ga sindikati sicer predlagali že v prejšnjem 
krogu usklajevanj za ZIUPPP, po katerem 
državni organi, organi samoupravnih lokal-
nih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in 
izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epi-
demije ne izvajajo javnih storitev, teh upo-
rabnikom tudi niso zaračunavali, nadome-
stila plač zaposlenih pri teh delodajalcih in 
drugi stroški, nastali zaradi izpada izvajanja 
javnih storitev, pa so se krili iz proračuna 
Republike Slovenije .« 

II.) PKP2 - ZAKON O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
INTERVENTNIH UKREPIH ZA 
ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN 
OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA 
DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO 
(ZIUZEOP-A)

ZIUZEOP-A ali PKP2 je noveliral PKP1 v 
sledečih, za delavce pomembnih delih (na-
vedbe členov sledijo številčenju členov v 
PKP1!): 
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Novi 20 .a člen: Zakon je prinesel dodatne 
zgornje omejitve sofinanciranja z vidika 
evropske ureditve državnih pomoči, po-
membna pa je tudi varovalka, ki vsaj v ne-
katerih primerih, ko je obseg izplačanih sub-
vencij višji od 800 .000 EUR (pri nekaterih 
izjemah pa 120 .000 oziroma 100 .000 EUR) 
od delodajalca, prejemnika subvencije zahte-
va, da ohrani delovna razmerja zaposlenih, 
za katere je dodeljena pomoč, in sicer v ce-
lotnem obdobju prejemanja javnih sredstev;

22 . člen: Manjši popravek je bil vnesen pri 
dejavnosti K (prepoved koriščenja sub-
vencije ne velja za delodajalca, ki opravlja 
finančno ali zavarovalniško dejavnost in 
ima manj kot 10 zaposlenih) in predvsem 
sprememba pri pogoju poslovanja v letu 
2020 za potrebe presoje upravičenosti do 
državne pomoči (upad prihodkov zaradi 
epidemije za več kot 10 % glede na leto 
2019 oziroma glede na povprečne prihodke 
v preteklem obdobju, v letu 2019 niso po-
slovali ali niso poslovali celo leto 2019) . 

26 . člen: Bolj jasno je dikcija, da je deloda-
jalec dolžan izplačati nadomestilo 80% za 
primer višje sile tudi pri delodajalcih, ki ne 
prejmejo subvencije .

33 . člen: Bolj jasna zakonska pravila so bila 
določena glede oprostitve pokojninskih 
prispevkov in izplačila kriznega dodatka 
delavcem v zasebnem sektorju, ki delajo, 

s čemer je bil odpravljen dvom v to, da so 
do kriznega dodatka upravičeni vsi delavci v 
zasebnem sektorju, ki v času epidemije op-
ravljajo delo . 

Novi 33 .a člen: Na zahtevo sindikalnih central 
je bilo v sofinanciranje prispevkov zasebnemu 
sektorju vključeno poklicno zavarovanje .

Novi 33 .b člen: Dogovorjeno je bilo poseb-
no financiranje izplačila kriznega dodatka 
za invalidska podjetja .

Novi 58 .a člen: Dodane so bile nove kategori-
je upravičencev do solidarnostnih dodatkov .

67 . člen: Uvedeni so bili manjši popravki in 
omejitve izrednega nadurnega dela v jav-
nem sektorju .

Novi 68 .a člen: Za zaposlene pri zasebnih iz-
vajalcih javne službe so bila uvedena enaka 
pravila, kot so bila sprejeta za javni sektor .

69 . člen: Omejilo se je znižanje plač funkci-
onarjev na obdobje po začetku veljavnosti 
PKP1, saj bi za čas pred tem (13 .-12 .4 .2020) 
znižanje plače pomenilo prepovedano 
retroaktivnost .

70 . člen: Uvedlo se je minimalno nadome-
stilo plače na nivo minimalne plače tudi za 
javni sektor . Uvedeno je bilo 100% nadome-
stilo plače za čas karantene in izolacije za 

Videokonferenčna seja Predsedstva KSS PERGAM preko Zoom-a, 21. maj 2020 (Foto: arhiv 
KSS Pergam) 
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javne uslužbence, če so se  okužili ali prišli 
v stik s COVID-19 pri opravljanju službene 
dolžnosti v času epidemije – ta določba 
se je tudi po tolmačenju MJU uporabljala 
retroaktivno, torej tudi za izplačila plač ozi-
roma nadomestil za obdobje pred uveljavi-
tvijo ZIUZEOP-A .

Novi 71 .a člen: Glede na to, da so nekateri 
delodajalci v javnem sektorju javnim usluž-
bencem pisno prepovedali koriščenje do-
pusta, za zdravstvene delavce in sodelavce 
pa je bilo tako določeno celo z odlokom mi-
nistra za zdravje, je bilo določeno, da se v 
primeru pisne prepovedi koriščenja letnega 
dopusta lahko izjemoma stari dopust iz leta 
2019 koristi tudi še po 30 .6 .2020, in sicer 
do konca leta 2020 .

99 . člen: Razlogi za vrnitev državnih pomo-
či (delitev dividend v 2020, izplačilo nagrad 
poslovodstvu) ne veljajo več za oproščene 
prispevke po 33 . členu, kar je omogočilo 
izplačilo kriznega dodatka v nekaterih druž-
bah, kjer do takrat še ni bil izplačan prav iz 
tega razloga .

104 . člen: Neizplačilo kriznega dodatka bo 
po novem kaznovano z globo .

III.) PKP 3 - ZAKON O INTERVENTNIH 
UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO 
POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-COV-2 
(ZIUOOPE)

PKP 3 v III . delu zakona določa ZAČASNE 
UKREPE, pri čemer sta z delovnimi razmerji 
najtesneje   povezana podaljšanje veljavno-
sti subvencioniranja čakanja na delo in sub-
vencioniranje skrajšanega delovnega časa . 
Posebej je potrebno poudariti, da je ukrep 
subvencioniranja skrajšanega delovnega 
časa mogoč v vseh dejavnostih zasebnega 
sektorja od 01 .06 .2020 in do 31 .12 .2020, 
ukrep podaljšanja subvencioniranja čaka-
nja na delo pa je mogoč od 01 .06 .2020 do 
30 .06 .2020 . 

V nadaljevanju podajam pregled po členih 
iz sklopa DELNO SUBVENCIONIRANJE 
SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA 
ČASA (velja od 01 .06 .2020 do 31 .12 .2020), 
ki so po našem mnenju najbolj  relevantni:

11 . člen: Namen ukrepa delnega subvencio-
niranja skrajšanega polnega delovnega časa 

je v tem, da lahko delodajalci iz razloga ne-
zmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih 
razlogov, ki je posledica epidemije, odredijo 
delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o za-
poslitvi za poln delovni čas, odredijo delo s 
skrajšanim delovnim časom, ob hkratni na-
potitvi delavca na začasno čakanje na delo 
do polnega delovnega časa . Nadalje je v 
drugem odstavku določeno, da delodajalec 
lahko uveljavlja povračilo nadomestila plače  
za katerega je odrejeno čakanje na delo v 
kolikor zagotavlja delo za vsaj polovični de-
lovni čas ter zgolj za od 5 do 20 ur tedensko .

13 . člen: Do subvencije je upravičen deloda-
jaleci, ki mora biti:
• pravna ali fizična oseba, ki je bila v Po-

slovni register Slovenije vpisana pred 
13 .3 . 2020 ter zaposluje delavce na pod-
lagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni 
čas in

• kateri po lastni oceni najmanj 10% za-
poslenim mesečno ne more zagotavljati 
najmanj 90% dela .

Do subvencije niso upravičeni neposredni 
ali posredni uporabniki proračuna Republi-
ke Slovenije oziroma proračuna občine, ka-
terega delež prihodkov iz javnih virov je bil 
v letu 2019 višji od 50 % .

Dela s skrajšanim delovnim časom, za ka-
terega bi bil delodajalec upravičen do delne 
subvencije, ni mogoče odrediti delavcu, ki 
je v odpovednem roku .

Zakon določa tudi obveznosti delodajalca 
pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela 
s skrajšanim delovnim časom, in sicer se 
mora delodajalec posvetovati s sindikatom 
pri delodajalcu oziroma s svetom delavcev o 
obsegu dela s skrajšanim delovnim časom, 
številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo 
odrejeno, in trajanju odreditve ter pridobiti 
pisno mnenje . V kolikor pa pri delodajalcu 
ni sindikata niti sveta delavcev, je potrebno 
pred sprejemom odločitve obvestiti delavce 
na običajen način . V kolikor se spremenijo 
okoliščine, kot so obseg dela, število zapo-
slenih, ki jim bo takšno delo odrejeno ter 
trajanje takšnega načina dela, je potrebno 
ponovno posvetovanje;

13 . člen: Časovno se omejuje ukrep odredi-
tve dela s skrajšanim delovnim časom, in 
sicer lahko ta ukrep traja najdlje 5 mese-
cev za posameznega delavca, pri čemer je  
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možno ukrep odrediti od 01 .06 .2020 in naj-
kasneje do 30 .11 .2020 .

14 . člen: Delavec ima delavec v času začasno 
odrejenega dela s skrajšanim delovni časom:
• pravico do plačila za delo v času, ko de-

jansko dela 
• pravico do nadomestila plače v višini 

80%  osnove plače po ZDR-1 v času za-
časno odrejenega skrajšanega delovnega 
časa za čas, ko ne dela oziroma za čas 
čakanja na delo .

Pri tem pa je določena obveznost delavca , 
da na zahtevo delodajalca  opravlja delo s 
polnim delovnim časom .

V primeru odsotnosti  delavca v času zača-
sno odrejenega dela s skrajšanim delovni 
časom v primerih določenih v ZDR-1, ima 
delavec pravico do nadomestila plače v vi-
šini, kot je določena v zakonu, pri čemer se 
upošteva delovna obveznost za poln delov-
ni čas ter se določa pravica do nadomestila 
glede na plačo, ki bi jo delavec prejel, kot če 
bi delal poln delovni čas .

Zakon predpisuje, da  mora delodajalec de-
lavcu delo s skrajšanim delovnim časom 
odrediti pisno , določa pa tudi vsebino pi-
sne napotitve .

15 . člen: Delodajalec ne sme odrediti dela 
s skrajšanim delovnim časom delavcem, ki 
so upravičeni do dela delo s krajšim delov-
nim časom na podlagi predpisov o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju ali na 
podlagi predpisov o zdravstvenem zavaro-
vanju ali starševskim varstvom .

20 . člen: Delodajalcu je naložena dolžnost 
rednega izplačevanja plače ter nadomestila 
plače .  Na vztrajanje sindikatov je v zako-
nu tudi izrecno določeno, da delodajalec ne 
sme v obdobju, ko prejema subvencije ter 
še en mesec pozneje:
• odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz po-

slovnega razloga delavcu kateremu je 
odrejeno delo s skrajšanim delovnim ča-
som ali odpovedati pogodbo o zaposlitvi 
iz poslovnega razloga večjemu številu 
delavce; ter

• odrejati nadurnega dela, neenakomerno 
razporediti ali začasno prerazporediti de-
lovnega časa, če to delo lahko opravi z 
delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajša-
nim delovnim časom .

V sklopu, kjer je obravnavana PODPORA 
GOSPODARSTVU, pa je bil sprejet ukrep po-
daljšanja subvencioniranja čakanja na delo 
za obdobje od 01 .06 .2020 do 30 .06 .2020 (s 
1 .1 .2020 so iztekli ukrepi po PKP1 in PKP2) . 
V navedenem sklopu je tudi podpoglavje 
2 .2 . Bon za izboljšanje gospodarskega po-
ložaja na področju domače potrošnje turiz-
ma, kjer je v 35 . členu z namenom odprave 
posledic epidemije v turizmu za izboljšanje 
gospodarskega položaja na področju do-
mače potrošnje turizma uveden bon v viši-
ni 200,00 EUR, do katerega je upravičena 
vsaka polnoletna oseba in tudi tisti, ki bodo 
v letu 2020 napolnili 18 let ter imajo stalno 
prebivališče v RS na dan 13 .03 .2020 ter ose-
be mlajše od 18 . let s stalnim prebivališčem 
v RS na dan 13 .03 .2020 v višini 50,00 EUR . 
Bon je unovčljiv do 31 .12 .2020 za storitve 
nastanitev ali nastanitev z zajtrkom . 

V sklopu UKREPOV S PODROČJA SOCI-
ALNEGA VARSTVA je predvidena pomoč 
izvajalcem socialnovarstvene storitve po-
moči na domu, kritje stroška oskrbnine 
uporabnikom institucionalnega varstva, ki 
so iz razloga epidemije COVID-19 odšli v 
domačo oskrbo in  dodatek za nevarnost 
in posebne obremenitve zaposlenim v času 
epidemije . Pri tem je potrebno opozoriti, da 
za navedene ukrepe 55 . člen določa retroak-
tivno veljavnost, torej za nazaj, in sicer za 
čas razglašene epidemije od 13 .03 .2020 do 
31 .05 .2020 . 

V sklopu UKREPOV S PODROČJA INVA-
LIDSKEGA VARSTVA je predvideno zviša-
nje subvencije delodajalcem za plače za 
invalide .

Nadalje je v 11 . sklopu ukrep PLAČILA IZ-
VAJALCEM ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 
ZARADI IZPADA OPRAVLJANJA DEJAVNO-
STI, kateri je predvidel povračilo sredstev 
za izvajalce zdravstvene dejavnosti zara-
di izpada opravljanja dejavnosti iz razlo-
ga epidemije, in sicer v višini 80%  razlike 
med polno vrednostjo mesečnega dogo-
vorjenega pogodbenega programa za leto 
2019 in realizirano vrednostjo programa v 
letu 2020, ki so jo izvajalci sporočili ZZZS 
v cenah za tekoče leto . Upravičenci lahko 
zahtevajo povračilo sredstev za obdobje od 
uveljavitve predpisa do konca trajanja epi-
demije COVID-19 .
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IV.) PKP4 - ZAKON O INTERVENTNIH 
UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI 
VAL COVID-19 (ZIUPDV)

PKP 4 v II . delu zakona določa ZAČASNE 
UKREPE, ki jih nato deli v sklope, in sicer:

V sklopu POVRAČILO NADOMESTILA PLA-
ČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU 
NA DELO gre za podaljšanje ukrepa – so-
financiranja čakanja na delo najmanj do 
31 .07 .2020 . Država upravičenim deloda-
jalcem prispeva nadomestilo v višini 80% 
izplačanega nadomestila, pri čemer pa je 
znesek omejen na višino 892,00 EUR bruto 
na delavca, kar pomeni, da je ureditev za de-
lodajalce nekoliko manj ugodna, kot je to ve-
ljalo za ureditev po PKP1 . Navedeni ukrep je 
predviden najmanj do 31 .07 .2020, pri čemer 
ga lahko vlada RS s sklepom največ dvakrat 
podaljša za obdobje enega mesece, vendar 
ne dlje kot do 30 .09 .2020 (Vlada je ukrep že 
podaljšala in sicer najprej za mesec avgust 
2020 in kasneje tudi za mesec september 
2020) . Ostale določbe (glede pravic in ob-
veznosti delavca, delodajalca, višine nado-
mestila, uveljavljanje pravice itd…) ostajajo 
enake kot jih je določal že predhodni zakon 
PKP3, z izjemo sledečih novosti:

6 . člen, 1 . odst .: Tudi med čakanjem na delo 
se lahko uveljavi drugo plačano odsotnost, 
kot npr . odsotnost ob rojstvu otroka ali 
smrti bližnjega po kolektivni pogodbi, pla-
čilo praznika etc .;

8 . člen 2 . odst .: Subvencije ne bo mogel 
uveljavljati delodajalec, ki je v postopku li-
kvidacije;

10 . člen, 2 . odst .: Delodajalec preostalim de-
lavcem, ki niso na čakanju, ne more začasno 
prerazporejati delovnega časa v plus/minus, 
če lahko to delo opravi z delavci na čakanju; 

10 . člen, 6 . odst .: Delodajalec ne sme iz po-
slovnega razloga odpustiti delavca, za ka-
terega je uveljavljal povračilo nadomestila 
za začasno čakanje na delo, ali odpovedati 
pogodbe o zaposlitvi večjemu številu de-
lavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil 
program razreševanja presežnih delavcev 
sprejet že pred 13 . marcem 2020 in deloda-
jalec za te delavce ni uveljavil subvencije po 
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic epidemije COVID-19 . 

V sklopu NADOMESTILO PLAČE DELAV-
CEM ZARADI ODREJENE KARANTENE 
je predvideno nadomestilo plač delavcem 
zaradi odrejene karantene, do povrnitve 
katerega bodo upravičeni delodajalci v ce-
loti, torej 100% . Navedeni ukrep je časovno 
omejen, in sicer traja najdlje do 30 .09 .2020, 
prav tako pa je povračilo za nadomestilo 
plače  predvideno zgolj za obdobje za kate-
rega je delavcu z odločbo odrejene karante-
na in zgolj za primer, če delodajalec delavcu 
ne more organizirati dela na domu .

V 15 . členu so določene pravice in obvezno-
sti delavcev, katerim zaradi odrejene karan-
tene v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive 
bolezni, ne morejo opravljati dela ter delo-
dajalec zanje ne more organizirati dela na 
domu, in sicer:

• Delavec, ki se odpravi v državo, ki je na 
zelenem ali rumenem seznamu, in mu 
je ob prehodu meje v Republiki Sloveni-
ji odrejena karantena, in zaradi tega ne 
more opravljati dela v skladu s sklenje-
no pogodbo o zaposlitvi, ima pravico do 
nadomestila plače v višini v višini 80 od-
stotkov osnove .

• Delavec, ki mu je bila odrejena karante-
na zaradi stika z okuženo osebo in zaradi 
tega ne more opravljati dela v skladu s 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pri če-
mer do stika ni prišlo med opravljanjem 
dela za delodajalca, ima pravico do nado-
mestila plače v višini v višini 80 odstot-
kov osnove .

• Delavec, ki mu je bila odrejena karante-
na zaradi stika z okuženo osebo v okviru 
opravljanja dela za delodajalca in mu je 
bila zaradi tega odrejena karantena, zara-
di česar ne more opravljati dela v skladu 
s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ima 
pravico do nadomestila plače, ki bi jo 
prejel, če bi delal (torej 100%) .

• Javni uslužbenec, ki mu je bila odrejena 
karantena zaradi izvajanja nalog deloda-
jalca v tujini ali mu je bila odrejena karan-
tena zaradi napotitve ali premestitve jav-
nega uslužbenca na delo v tujino, zaradi 
česar ne more opravljati dela v skladu s 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ima pra-
vico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, 
če bi delal (torej 100%) .
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• Delavec, ki mu je bila odrejena karantena 
zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem 
seznamu, NI upravičen do nadomestila 
plače v času odrejene karantene, razen v 
primeru odhoda zaradi naslednjih oseb-
nih okoliščin:
• smrti zakonca ali zunajzakonskega 

partnerja ali smrti otroka, posvojenca 
ali otroka zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja,

• smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zu-
najzakonski partner starša, posvojitelj), 

• rojstva otroka .

Delavec je v tem primeru upravičen do na-
domestila plače v višini, kot je določena z 
zakonom, ki ureja delovna razmerja, za pri-

Podpis aneksa h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, december 2019 
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

mer višje sile (torej do polovice plačila, do 
katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, 
vendar ne manj kot 70 odstotkov minimal-
ne plače) . Delavec mora delodajalcu naj-
pozneje en dan pred odhodom predložiti 
pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v 
državo na rdečem seznamu zaradi pred-
hodno naštetih osebnih okoliščin .

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, 
mora najpozneje v treh delovnih dneh od 
odreditve karantene obvestiti delodajalca, 
da mu je bila odrejena karantena, in o raz-
logih, iz katerih mu je bila odrejena karan-
tena, prav tako mora  najpozneje v treh de-
lovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi 
karantene le-to posredovati delodajalcu .
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OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE 
OD LETA 2020 PRI ZAPOSLENIH 

Aleksandra Moravčevič, dipl .ekon . 
poslovna sekretarka KSS Pergam 

Vsak zaposleni lahko pri mesečnih obraču-
nih plač uveljavi davčno olajšavo za vzdrže-
vane družinske člane, seveda, če jim plače 
izplačuje t .i . glavni delodajalec (če je dela-
vec zaposlen pri več kot enem delodajalcu, 
je njegov glavni delodajalec tisti, pri kate-
rem delavec zasluži pretežni del dohodka) . 
Vzdrževani družinski člani so otroci in drugi 
družinski člani, sem spadajo tudi starši in 
posvojitelji . Novosti v letu 2020 zadevajo 
tiste vzdrževane člane, ki potrebujejo po-
sebno nego in varstvo .

Spremembe, ki veljajo od leta 2020, so: za ot-
roke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, 
vzdrževane otroke, ki so brezposelni, in uve-
ljavljanje olajšav za starše in posvojitelje .

Zavezanec ima možnost, da že med letom 
uveljavi posebno olajšavo za vzdrževane 
družinske člane pri obračunu dohodka iz 
delovnega razmerja . Delodajalca je treba o 
tem obvestiti na predpisanem obrazcu ''Ob-
vestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževa-
ne družinske člane pri izračunu akontacije 
dohodnine (obrazec DOHZAP št. 7)''.

Delodajalec je za pravilen izračun in obra-
čun akontacije dohodnine za leto 2020 dol-
žan od zavezanca (delavca) pridobiti poda-
tek, ali je njegov glavni delodajalec ali ne . Ta 
obrazec ni predpisan . Napiše ga delodaja-
lec sam . Zavezanec (delavec) pa je dolžan 
delodajalca obvestiti o vsaki spremembi, ki 
vpliva na obračun akontacije dohodnine . 

UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE 

Pri izračunu akontacije od dohodka iz delov-
nega razmerja, ki se izplačuje za mesečno 
obdobje, delodajalec upošteva 1/12 letnega 
zneska posebne olajšave za vzdrževane dru-
žinske člane . Delavcu pa se olajšava upo-
števa pri izračunu akontacije dohodnine od 
dohodkov, ki so izplačani po dnevu, ko je 
priložil obvestilo delodajalcu . Delodajalec 

mora olajšavo upoštevati vse do takrat, ko 
mu delavec predloži spremenjeno obvestilo 
oziroma do preklica .

Starši imajo možnost, da se sami odločajo 
o številu in času vzdrževanja družinskih čla-
nov . Predložiti morajo obvestilo delodajalcu, 
kako uveljavljajo otroka, denimo vsak starš 
po enega otroka, en starš oba otroka . . . Prav 
tako imajo starši možnost, da uveljavijo olaj-
šavo za otroka tako, da jo uveljavi en starš 
polovico leta, drugi starš pa drugo polovico 
leta . To morajo starši sporočiti delodajalcu .

Med letom lahko olajšavo uveljavljajo samo 
zaposleni, ki imajo status rezidenta . Na letni 
ravni pa lahko uveljavijo tudi rezidenti EU po 
116 . členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2) .

Olajšavo se predvidoma bolj izplača uve-
ljaviti tistemu, ki ima višjo plačo, oziroma 
tistemu, ki je v višjem dohodninskem razre-
du . Če se starša ne moreta dogovoriti, se 
upošteva vsakemu sorazmerni del olajšave .

Pomembno je vedeti, da delavec, ki uveljavi 
posebno olajšavo za vzdrževanega družin-
skega člana, ne more uveljavljati splošne 
olajšave v znesku 3.500 EUR.

POSEBNE OLAJŠAVE OD LETA 2020 
ZA OTROKE, KI POTREBUJEJO 
POSEBNO NEGO, VZDRŽEVANE 
OTROKE IN ZA STARŠE IN 
POSVOJITELJE

Za otroka, ki potrebuje posebno nego, lahko 
starši oziroma posvojitelji uveljavijo olajšavo, 
če ima otrok priznan status . To pomeni, da:
• potrebuje posebno nego in varstvo ter da 

je enemu od staršev priznana pravica z 
odločbo centra za socialno delo o prizna-
nju dodatka za nego otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo,

• ima status invalida po odločbi centra za 
socialno delo,

• ima priznano pravico z odločbo o priznanju 
dodatka za pomoč in postrežbo po Zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju .
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Znesek olajšave znaša 8 .830 EUR/LETNO .

Pri otrocih, ki se usposabljajo, vzgajajo ali 
šolajo v zavodu, v katerem imajo oskrbo, te 
olajšave ni mogoče uveljaviti.

Za otroka, ki je starejši od 18 let, ki se ne 
izobražuje, vendar je za delo sposoben in 
ima lastne dohodke manjše od 2 .436,92 
EUR/LETNO, lahko starši oziroma posvo-
jitelji uveljavijo olajšavo za vzdrževanega 
družinskega člana . Pogoj je, da je ta otrok 
prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot 
brezposelna oseba in da ima isto stalno 
prebivališče, kot starši oziroma posvojitelji .  

Zavezanec lahko uveljavi tudi olajšavo za 
otroka, za katerega na podlagi sodne odloč-
be, sporazuma ali dogovora o preživljanju 
prispeva za njegovo preživljanje .  

Posebna olajšava velja tudi za starše in pos-
vojitelje delavca, če nimajo lastnih dohod-
kov za preživljanje oziroma so ti manjši od 
olajšave, ki znaša 2 .436,92 EUR/LETNO . 
Dodatni pogoj, ki ga je potrebno upošte-

vati, je, da imajo starši oziroma posvojitelji 
prijavljeno isto stalno prebivališče kot de-
lavec . Če so starši v socialno-varstvenem 
zavodu, lahko delavec uveljavi olajšavo za 
starše oziroma posvojitelje . Novost je tudi, 
da lahko delavec uveljavi olajšavo, če ima s 
starši oziroma posvojitelji sklenjeno pogod-
bo o preživnini v obliki notarskega zapisa .

Primer:
Olajšava za mamo, ki je v domu za starejše 
občane:
Delavka želi svojemu delodajalcu predložiti 
obvestilo o uveljavljanju davčne olajšave za 
mamo . Mesečno prispeva za njeno bivanje 
v socialno-varstvenem zavodu 350 EUR . 
Mama je imela v letu 2020 7 .000 EUR po-
kojnine .
Ali lahko delavka uveljavi davčno olajšavo 
za svojo mamo?
Odgovor je negativen, saj je imela mama 
lastne dohodke, večje od 2 .436,92 EUR/LE-
TNO . Med lastne dohodke se šteje tudi po-
kojnina, zato ima mama več lastnih dohod-
kov, kot je dovoljen znesek posebne davčne 
olajšave za vzdrževane družinske člane . 

ZNESKI OLAJŠAV ZA VZDRŽEVANE OTROKE IN DRUGE VZDRŽEVANE 
DRUŽINSKE ČLANE

Vzdrževani otroci V EUR

Kdo Pogoji
Znesek olajšave - 
LETNO

Otrok do 18 . leta Ni dodatnih pogojev
Odvisen od tega, kateri 
po vrsti je otrok, znesek 
olajšave glej tabelo 2

Otrok do 26 . leta, ki se 
šola

Neprekinjeno ali s prekinitvijo do 1 leta 
nadaljuje šolanje, ni zaposlen, ne opravlja 
dejavnosti in nima lastnih sredstev za 
preživljanje oziroma so te manjši od 2 .436,92 
EUR/LETNO .

Odvisen od tega, kateri 
po vrsti je otrok, znesek 
olajšave glej tabelo 2

Otrok, starejši od 26 let, 
ki se šola

Na študij se vpiše do 26 leta, največ za 6 let, 
ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima 
lastnih sredstev za preživljanje oziroma so te 
manjši od 2 .436,92 EUR/LETNO .

Odvisen od tega, kateri 
po vrsti je otrok, znesek 
olajšave glej tabelo 2

Otrok, starejši od 18 let

Se ne izobražuje, je sposoben za delo, je 
prijavljen za Zavodu za zaposlovanje in ima 
isto stalno prebivališče, kot starši oziroma 
posvojitelji, nima lastnih sredstev oziroma so 
te manjši od 2 .436,92 EUR/LETNO .

Odvisen od tega, kateri 
po vrsti je otrok, znesek 
olajšave glej tabelo 2

Otrok, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 
(po ustrezni  odločbi)

8 .830,00

TABELA 1
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V EUR

Olajšava za vzdrževane otroke Letna olajšava Mesečna olajšava 

za prvega 2 .436,92 203,08

za drugega 2 .649,24 220,77

za tretjega 4 .418,54 368,21

za četrtega 6 .187,85 515,65

za petega 7 .957,14 663,09

za vsakega naslednjega otroka

olajšava se poveča za 1 .769,30 
EUR glede na znesek olajšave 
za vsakega predhodnega 
otroka

olajšava se poveča za 147,44 
EUR glede na znesek olajšave 
za vsakega predhodnega 
otroka

za otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo

8 .830,00 735,83

TABELA 2

Drugi vzdrževani družinski člani (brez otrok) V EUR

Kdo Pogoji
Znesek olajšave - 
LETNO

Zakonec

Ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti,
nima lastnih dohodkov za
preživljanje oziroma so te manjši od
2 .436,92 EUR/LETNO .

2 .436,92 

Razvezani zakonec 
zavezanca

Po sodbi oziroma dogovoru 
sklenjenem po predpisih o 
zakonski zvezi, plačuje preživnino za 
razvezanega zakonca .

2 .436,92 

Starši oziroma 
posvojitelji
zavezanca

Nima lastnih dohodkov za preživljanje
ali so ti manjši od 2 .436,92 EUR/LETNO
in imajo isto stalno prebivališče kot
zavezanec
ali
so v socialno-varstvenem zavodu
ali
imajo sklenjen sporazum o preživnini .

2 .436,92 

TABELA 3

Za lastne dohodke se štejejo vsi obdavčljivi 
dohodki po ZDoh-2, zmanjšani za davčno 
priznane stroške, potrebne za njihovo pri-
dobitev, za akontacijo dohodnine in obve-
zne prispevke za socialno varnost od teh 
dohodkov (neto dohodki) . Fursovo pojasni-
lo 4210-982/2006 . 

Poleg zakonca v sklenjeni zakonski zvezi 
se šteje tudi zunajzakonski partner . To je 
oseba, s katero zavezanec živi v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti . Davčni organ 
za začetek življenjske skupnosti lahko šteje 

začetek skupnega bivanja na prijavljenem 
istem stalnem prebivališču. Lahko pride do 
situacije, kjer zavezanec uveljavi olajšavo za 
nezaposlenega zakonca in hkrati za razve-
zanega zakonca, za katerega mora po sodni 
odločbi plačevati preživnino .  

Zavezanec, ki uveljavi posebno olajšavo za 
vzdrževane družinske člane, lastnih dohod-
kov ne vpiše v davčno napoved za odmero 
dohodnine . Dohodki vzdrževanega člana so 
obdavčeni pri tem članu po pravilih za ob-
davčitev posamičnega dohodka .
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Kot rečeno, mora delavec, ki želi uveljavlja-
ti olajšavo za vzdrževane družinske člane, 
delodajalcu poslati obvestilo. V obvesti-
lu napiše, da uveljavlja posebno olajšavo, 
vpiše ime in priimek družinskega člana, 
leto rojstva, davčno številko in označi so-
rodstveno razmerje.

Oznake za sorodstveno razmerje so sledeče:
A1 – otrok do 18 . leta
A2 – otrok od 18 . do 26 . leta, ki nadaljuje 
šolanje
A3 – otrok po 26 . letu, če se vpiše na študij 
do 26 . leta
A4 – otrok, ki je starejši od 18 let, ki je za 
delo sposoben in se ne izobražuje in je pri-
javljen na Zavodu za zaposlovanje 
A5 – otrok, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo
B1 – otrok, ki ima status invalida in nadalju-
je šolanje
B2 – otrok, ki ima status invalida in se ne 
šola
C – zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni 
zaposlen in ne opravlja dejavnosti
D – starši oziroma posvojitelji zavezanca

Dr. Aida Kamišalić Latifić, sindikalna zaupnica na Fakulteti za elektrotehniko in informatiko 
Univerze v Mariboru (levo) in dr. Marija Javornik Krečič, predsednica Sindikata Univerze 
v Mariboru (desno) na Skupščini Sindikata Univerze v Mariboru VSS-SUM, januar 2020   
(Foto: arhiv KSS Pergam) 
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NOVI PREDSEDNIKI SINDIKATOV  

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

V družbi DELO PRODAJA so bile izvedene 
volitve predsednika sindikata in izvršilnega 
odbora . Funkcijo predsednika sindikata je 
prevzel Dragan Jorgić. Sindikat po prenosu 
dela zaposlenih sedaj združuje in zastopa 
tako delavce v družbi DELO PRODAJA kot v 
podjetju EKDIS .

Za predsednika sindikata v družbi TEHNI-
ŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE je bil po dol-
goletnem vodenju Mateja Pavliča izvoljen 
Jure Miljević.

Srečko Hižak, nekdanji dolgoletni predsednik 
sindikata v tiskarni LEYKAM 
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

Vodenje sindikata podjetja LEYKAM TISK 
HOČE je po dolgoletnem predsedovanju 
Srečka Hižaka začasno prevzel Peter Virant. 

Za nov mandat je bila ponovno izvoljena 
dosedanja predsednica sindikata v družbi 
CPK d .d ., Jana Obleščak.

Ponovno izvoljena predsednica Sindikata Ce-
stnega podjetja Koper Jana Obleščak, 3. julij 
2020 (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Novega podpredsednika iz vrst nepedago-
ških delavcev, Damirja Mlakarja, so izvolili v 
Visokošolskem sindikatu Slovenije – Sindi-
katu Univerze v Mariboru (VSS-SUM) . 

Nove člane izvršilnih odborov in drugih or-
ganov sindikatov na ravni delodajalcev so 
izvolili tudi naši člani na posamičnih fakul-
tetah Univerz v Mariboru in v Ljubljani ter v 
družbah DS SMITH SLOVENIJA in KOLIČE-
VO KARTON . 

Domen Okretič, novi član izvršilnega odbora 
Sindikata Cestnega podjetja Koper na skup-
ščini sindikata 3. julija 2020 (Foto: arhiv KSS 
Pergam) 

Vsem novim in dosedanjim predsednicam in predsednikom sindikatov in  
drugim sindikalnim zaupnikom se za dosedanje delo zahvaljujemo in jim želimo 

uspešno delo v novih mandatih!



24 P R O J E K T I  _

PRILAGOJENO IZVAJANJE PROJEKTNIH 
AKTIVNOSTI ZARADI EPIDEMIJE NOVEGA 
KORONAVIRUSA 

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

KSS Pergam že od decembra 2017 izvaja Projekt z naslovom »Boljša usposobljenost social-
nih partnerjev za boljši socialni dialog«, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, 
in v okviru katerega so nastale tudi zadnje edicije Pergamovega Obveščevalca . 

Do sprejetih vladnih ukrepov zaradi epidemije novega Koronavirusa (SARS-CoV-2) in 
preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 so vse aktivnosti projekta potekale skladno s ter-
minskim in vsebinskim načrtom . Po tem pa je pri izvajanju nekaterih projektnih aktivnosti 
zaradi višje sile žal prišlo do spremembe bodisi v njihovem načinu izvajanja bodisi v časov-
ni spremembi izvedbe . 

Kolegij ekipe KSS Pergam v času dela na domu, 25. marec 2020  
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

Zaradi vladnih ukrepov ob izbruhu epidemi-
je novega Koronavirusa (SARS-CoV-2) in po-
sledično ukrepov za preprečevanje širjenja 
bolezni COVID-19 smo se srečali s številni-
mi izzivi pri izvajanju nekaterih aktivnosti. 
Izvajanje teh projektnih aktivnosti smo bili 
primorani prilagoditi v smislu on-line uspo-
sabljanja oziroma jih terminsko prestaviti 
na kasnejši čas . Ves čas smo si prizadevali, 
da se bodo tiste projektne aktivnosti, kjer je 
nujna aktivna udeležba oz . prisotnost večjega  

števila oseb, odvijale na daljavo preko sple-
tnih platform, ki omogočajo video-konfe-
rence, on-line usposabljanja ipd .  Aktivno-
sti, ki jih tudi na ta način ni bilo mogoče 
izvesti, pa smo bili primorani prestaviti na 
kasnejši čas . Pri tem si še vedno prizade-
vamo, da bi bile vse projektne aktivnosti, 
ki so bile prvotno načrtovane v letu 2020, 
kljub krizni situaciji tudi zaključene do kon-
ca tega leta, saj se konča tudi trenutna fi-
nančna perspektiva oziroma programsko 
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obdobje 2014 – 2020 . Kljub časovni spre-
membi izvajanja aktivnosti, pa vsebinska iz-
vedba projekta ostaja nespremenjena . Prav 
tako spremembe ne vplivajo na doseganje 
zastavljenih ciljev projekta in tudi nimajo 
nobenih večjih finančnih posledic . 

Predlog sprememb, ki so nastale zaradi 
višje sile kot posledica razglašene pande-
mije COVID-19, smo podali z namenom 
kontinuiranega izvajanja projekta, in je bil 
tudi s strani MDDSZ potrjen s soglasjem . 
Pomembno je namreč, da upravičenci na 
podlagi spremenjenih razmer zaradi nasta-
le situacije ohranjamo izvajanje aktivnosti 
projektov v čim večjem možnem obsegu, da 
se ne izgubi kontinuiteta izvajanja aktivno-
sti ter s tem povzroči škoda Operativnemu 
programu za izvajanje Evropske kohezijske 
politike tudi v širšem smislu, torej dosega-
nju strateških ciljev, ki si jih je v okviru pred-
nostnih nalog zadala Evropska unija . 

Da bi v čim večji meri ohranili kontinuiteto 
izvajanja našega projekta, smo letošnje ak-
tivnosti prilagodili na sledeč način: 

Vzdrževanje spletnega izobraževalnega por-
tala oz. E-učilnice:
zaradi spremenjenega načina izvajanja mo-
dulov v času razglašene pandemije smo 
dodatno izdelali rešitve v E-učilnici za video 
konferenčno izobraževanje .

Izvedba predavanj/delavnic za posamezne 
module v sklopu Sistemskega modulskega 
študija – letnik 2020/2021:
zaradi sprejetih anti-korona-ukrepov od 13 . 
marca do 31 . maja 2020 modulov v obliki 
klasičnih delavnic oz . predavanj v živo ni 
bilo možno izvajati, zato smo aktivnosti 
nadaljevali v obliki »učenja na daljavo« oz . 
preko različnih platform, ki omogočajo vi-
deokonference za večje število udeležencev, 
v kombinaciji z obstoječo E-učilnico . Na ta 
način smo lahko načrtovane aktivnosti kljub 
kriznim razmeram kar čimbolj realizirali v 
tekočem obdobju . V tem času so bili izvede-
ni kar 4 moduli oz . 4 predavanja: 
• 1 . modul  /  predavanje 5 . 3 . 2020  /  pred-

met »Uvod v E učilnico«  /  predavatelj 
Dušan Kolar, KAMKOD spletne storitve 

• 2 . modul  /  predavanje 9 . 4 . 2020  /  
predmet »Retorika in veščine javnega 
nastopanja«  /  predavatelj dr . Zdravko 
Zupančič,  predavatelj Šole retorike 

• 3 . modul  /  predavanje 28 . 5 . 2020  /  
predmet »Izobraževalni sistem Švedske 
konfederacije sindikatov LO - RUNÖ«  /  
predaval Peter Virant, zaposlen na KSS 
Pergam 

• 4 . modul  /  predavanje 16 . 6 . 2020  /  
predmet »Ekonomske osnove za uspeš-
no delo sindikalnega zaupnika«  /  pre-
davatelj dr . Živko Bergant,  Inštitut za 
poslovodno računovodstvo pri VŠR .

Več o aktivnosti Sistemskega modulskega 
študija je napisano v ločenem prispevku te 
številke Pergamovega Obveščevalca . 

Izobraževanje zaposlenih:
zaposleni, ki se udeležujejo različnih izo-
braževanj iz področij svojega dela, so način 
usposabljanja prilagodili učenju na daljavo, 
prek različnih spletnih platform (Zoom, 
Skype, …) .

Izvedba 2. Študijskega krožka:
skladno s pridobljenim soglasjem MD-
DSZ smo izvajanje 2 . Študijskega krožka 
poimenovanega »Študijski krožek Sindi-
kata Kliničnega centra Ljubljana – prenos 
dobrih praks – primer Slovaške« najprej 
podaljšali iz decembra 2019 v obdobje do 
konca aprila 2020, vendar se zaradi izre-
dnih razmer v zvezi s pojavom COVID-19 
takrat še ni zaključil . 
2 . Študijski krožek (ŠK) se izvaja s člani Sin-
dikata Kliničnega centra Ljubljana in Sindi-
katov v zdravstvu Slovenije Pergam . Člani 
so si tekom dosedanjih srečanj zastavili 
cilj, med katerim je bil tudi obisk Klinične-
ga centra Bratislava – prenos dobrih praks 
(primer Slovaške) . Tako smo v času pred 
izbruhom pandemije nadaljevali z delom 
študijskega krožka, kjer smo vse do marca 
imeli redna predvidena srečanja in delovali 
v okviru zastavljenega cilja . 
Zaradi izredne situacije v zvezi s pojavom 
novega koronavirusa, v kriznem času Štu-
dijskega krožka nikakor ni bilo mogoče iz-
vajati . Člani tega ŠK so namreč zdravstveni 
delavci, ki se z epidemijo koronavirusa soo-
čajo v prvih bojnih vrstah, in jim zaradi pre-
zasedenosti s poklicnim delovanjem situa-
cija ni dopuščala dela v študijskem krožku 
in posledično načrtovani cilj srečanja s sin-
dikati na Slovaškem ni bil dosežen . Zaradi 
razglašene pandemije so bile vse aktivnosti 
krožka do konca maja prekinjene oziroma 
zamrznjene . Študijski krožek je ponovno 
pričel z delom v juniju, ko smo imeli novo 
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srečanje, na katerem smo pričeli z redefini-
cijo ciljev, ki smo jih bili primorani prilago-
diti posledicam epidemije, tako, da bomo 
izobraževanje članov ŠK izvedli na povsem 
drugačen način . 

2. Študijski obisk v tujino – izvedba 3. štu-
dijskega krožka:
2 . študijski obisk v tujino se skladno s pro-
jektno vlogo izvaja v okviru aktivnosti 3 . Štu-
dijskega krožka z imenom »Študijski krožek 
EPSU – Evropska konfederacija sindikatov 
javnega sektorja«, ki bi se moral izvajati v ob-
dobju februar–maj 2020 .  Študijski obisk v 
Bruselj je bil planiran v mesecu maju 2020 . 
Študijski obisk je namenjen prenosu dobrih 
praks in predvideva obisk Evropske konfe-
deracije sindikatov javnega sektorja EPSU 
v Bruslju, Evropske komisije, ECOSOC…, 
s ciljem spoznavanja delovanja EPSU ter 
nasploh spoznavanja institucij socialnega 
dialoga in njihove vloge pri izobraževanju, 
vseživljenjskem učenju, varnosti pri delu na 
ravni EU . 
V februarju in marcu smo že opravili nekaj 
razgovorov s sindikati javnega sektorja v 
okviru Konfederacije Pergam in jim predsta-
vili možnost vključitve v delo študijskega 
krožka . Marca smo tudi že pričeli z aktiv-
nostmi priprave in organizacije študijske-
ga obiska v Bruselj .  Zaradi nastale izredne 
epidemiološke situacije s COVID-19 študij-
ski obisk v Bruselj ni bilo mogoče izvesti v 
maju 2020 – namreč letalski prevozniki so 
odpovedali vse lete, prav tako so zaprle svoja 
vrata vse evropske institucije…  Po razglasi-
tvi epidemije smo se odločili, da nadaljnje 
izvajanje 3 . študijskega krožka do nadaljnje-
ga oz . do preklica epidemije zamrznemo .  V 
juniju smo z aktivnostjo nadaljevali, ko smo 
deloma redefinirali cilje ŠK, predvsem pa 
smo izvedbo študijskega obiska v Bruselj 
preložili na čas, ko bodo epidemiološke raz-
mere takšno izvedbo dopuščale oziroma ko 
bodo pogoji potovanj bolj ugodni, predvsem 
zaradi še vedno prisotnih omejitev zaradi 
COVID-19 . Glede na nepredvidljivo situacijo 
bo aktivnost izvedena predvidoma v začetku 
naslednjega leta, v kolikor bodo epidemiolo-
ške razmere takrat to že dopuščale .

Organizacija in izvedba 3. dvodnevnega 
izobraževalnega seminarja za sindikalne 
zaupnike:
dvodnevni izobraževalni seminar KSS Per-
gam je bil prvotno načrtovan za 26 . in 27 . 

marec 2020 v Hotelu Convent v Ankaranu .  
Od januarja do marca so intenzivno pote-
kale vse priprave, potrebne za izvedbo te 
aktivnosti . V ta namen smo predhodno že 
izvedli postopek zbiranja ponudb za organi-
zacijo dogodka, najem konferenčne dvora-
ne in pogostitve, s strokovnjaki predavatelji 
dogovorili in uskladili vsebino predavanj idr .  
Do razglasitve epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 v Sloveniji smo zbrali že preko 
80 prijavnic sindikalnih zaupnikov, vendar 
smo morali z zbiranjem prijav zaradi izre-
dne situacije žal prenehati . V luči aktualnih 
dogodkov, povezanih s širjenjem novega 
koronavirusa SARS-CoV-2 in v skladu s 
sprejetimi ukrepi vlade in pristojnih insti-
tucij, smo bili primorani sprejeti odločitev, 
da izobraževanje prestavimo na kasnejši 
datum, saj je bila predvidena udeležba na 
seminarju več kot 100 oseb . 

S Hotelom Convent smo se (navkljub iz-
redni zasedenosti zaradi unovčevanja turi-
stičnih bonov) uspeli dogovoriti za nov ter-
min . Novi predvideni termin Pergamovega 
izobraževalnega seminarja je 24. in 25. sep-
tember 2020. Tokrat bo Pergamov izobra-
ževalni seminar v luči epidemioloških raz-
mer potekal v nekoliko prilagojeni obliki, saj 
zaradi preprečitve širjenja okužb s korona-
virusom veljajo začasni ukrepi in omejitve 
zbiranja ljudi . Skladno s trenutno veljavnim 
Odlokom o začasni splošni omejitvi ozi-
roma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki 
Sloveniji je zbiranje na tovrstnem dogod-
ku omejeno na največ 50 oseb, pri čemer 
moramo zagotoviti minimalno varnostno 
razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska 
priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam 
prisotnih ljudi . 
Z namenom zagotovitve udeležbe čim več-
jemu številu zainteresiranih sindikalnih 
zaupnikov smo se odločili, da bo seminar 
potekal v dveh ločenih dvoranah; v vsaki 
dvorani bo do največ 50 oseb . V prvi dvo-
rani bodo udeleženci predavanja spremlja-
li v živo, medtem ko bodo v drugi dvorani 
udeleženci lahko spremljali predavanja pre-
ko prenosa slike in zvoka . Če bodo ukrepi 
do izvedbe seminarja sproščeni, pa bodo 
seveda lahko vsi udeleženci v isti dvorani . 
Zavedamo se, da bodo na ta način nekate-
ri prikrajšani za spremljanje v živo, vendar 
smo zaradi trenutne epidemiološke situ-
acije žal vsi primorani sprejeti določene 
kompromise . Le na tak način lahko hkrati 
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nudimo udeležbo čim večjemu številu zain-
teresiranih sindikalnih zaupnikov in hkrati 
zagotavljamo dosledno upoštevanje vseh 
predpisanih ukrepov vlade in NIJZ .  Kljub 
temu, da se epidemiološka slika iz dneva v 
dan spreminja, upamo, da nam bo uspelo 
izvesti načrtovani seminar in da leto 2020 
ne bo ostalo brez tradicionalnega Pergamo-
vega izobraževanja .

Izdaja 5. št. internega glasila Pergamov Ob-
veščevalec:
po prvotnem terminskem načrtu je bila 
priprava in izdaja te številke Pergamovega 
Obveščevalca, ki je pred vami, planirana šele 
konec oktobra 2020 .  Ker pa smo bili zaradi 
krizne situacije primorani nekatere projektne 

aktivnosti iz prvotno načrtovanega spomla-
danskega termina prestaviti na jesenski čas, 
smo izdajo Pergamovega Obveščevalca rea-
lizirali dva meseca prej, torej v avgustu 2020 . 
Namreč priprava vsebine za interno glasilo 
ter oblikovanje in tiskanje le-tega se lahko 
kljub anti-korona-ukrepom brez večjih težav 
izvede in na ta način nekoliko razbremeni ka-
snejši jesenski čas, na katerega smo morali 
prestaviti določene aktivnosti . 

Kljub temu, da je pri izvajanju projekta 
prišlo do omenjenih sprememb, ocenjuje-
mo, da se posamezne načrtovane aktivno-
sti in prav tako projekt kot celota  izvaja 
zelo uspešno. 

Nina Mežan, vodja projekta in Peter Virant, strokovni sodelavec na projektu sta predstavila 
Pergamov projekt na novinarski konferenci 29. 11. 2019 (Foto: arhiv KSS Pergam)

_  P R O J E K T I
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SISTEMSKI MODULSKI ŠTUDIJ – 
LETNIK 2020/2021 
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Peter Virant, 
Certificiran NLP coach
strokovni sodelavec KSS Pergam  

V okviru projekta »Boljša usposobljenost 
socialnih partnerjev za boljši socialni di-
alog« smo v decembru 2019 zaključili s 
prvim ciklusom izobraževanj sindikalnih 
zaupnikov in zaposlenih v KSS PERGAM 
v okviru Sistemskega modulskega študi-
ja – SMŠ . Izobraževanje smo končali ude-
leženci letnika 2018/2019 . V tem letniku 
smo opravili celoten predvideni ciklus izo-
braževanj, to je deset modulov s področij 
spoznavanja okolja E-učilnice, kolektivnih 
dogovarjanj v Sloveniji in drugih državah v 
Evropski uniji, ekonomskih znanj, mobinga, 
andragoško-pedagoških in organizacijskih 
znanj, prenosa dobrih praks izobraževanj 
v sindikatih iz Švedske .  Kot že rečeno, je 
bilo deset modulov, kar pomeni deset za-
ključenih predmetov iz zgoraj omenjenih 
tem . Celoten ciklus je uspešno zaključilo 20 
stalnih udeležencev, na posameznih modu-
lih pa je zaradi zanimivosti tem sodelovalo 
tudi do 30 udeležencev . Pomemben nam je 
bil cilj, da udeleženci prihajajo iz različnih 
okolij in sektorjev, kar nam je uspelo dose-
či . Ne le to, pluralnost in različnost nivojev 
predhodnih znanj udeležencev se je izkaza-
la za dobro tudi zaradi prenosa znanj in iz-
kušenj med samimi udeleženci . Predavanja 

oziroma delavnice, ki so potekale v živo, so 
bile v sejni sobi KSS PERGAM v Ljubljani, 
udeleženci pa so del izobraževanja opravili 
v E-učilnici . Izobraževanja so vodili strokov-
njaki z zgoraj omenjenih področij, manjši 
del tudi zaposleni na KSS Pergam .

Kurikulum izobraževanja oziroma teme so 
bile izbrane na podlagi raziskave, ki jo je v 
okviru omenjenega projekta s tem name-
nom opravil Inštitut za delo pri Pravni fakul-
teti v Ljubljani . Rezultati raziskave so v ce-
loti na voljo na spletni strani KSS PERGAM 
v zavihku E-učilnica: https://www .eucilnica .
sindikat-pergam .si/ . Raziskava z naslovom 
»UGOTAVLJANJE POTREB PO USPOSA-
BLJANJU SINDIKALNIH ZAUPNIKOV ZA 
UČINKOVITO VODENJE SOCIALNEGA 
DIALOGA« je nakazala smer načrtovanja 
vsebin izobraževanj sindikalnih zaupnikov 
sindikatov v KSS Pergam . 

Po opravljenem prvem ciklusu izobraževanj 
letnika 2018/2019 po temah, ki so izhajale 
iz potreb sindikalnih zaupnikov po tistih 
znanjih, ki se jim zdijo najbolj pomembne 
za opravljanje funkcije sindikalnega zaupni-
ka, lahko ugotovimo, da so bile tako teme, 
kot tudi sama metoda izobraževanj uspe-
šna . Tudi metoda kombinacije izobraževanj 
v živo v okviru delavnic in predavanj ter uče-
nja v E-učilnici, t .i . »blended learning«, se je 
izkazala za dobro iz več razlogov . Predvsem 

Učenje uporabe in dela v E-učilnici na 1. delavnici SMŠ, 5. marec 2020 
(Foto: arhiv KSS Pergam)
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je udeležencem omogočala sodelovanje tudi 
v primeru, ko se določenega izobraževanja 
v živo niso mogli udeležiti . Vsebine in prav 
tako pomoč s strani predavateljev pa so bile 
dostopne tudi po končanem predavanju ozi-
roma delavnici . Pomemben vidik E-učilnice 
je tudi, da so lahko udeleženci individual-
no dostopali do vsebin in nivojev znanj, po 
lastnih željah, sposobnostih in hotenjih .  

Za nadaljnji razvoj sistema izobraževanj 
sindikalnih zaupnikov v KSS PERGAM so 
nam zelo dragocene izkušnje in mnenja 
udeležencev, saj želimo program zastaviti 
na način, da se teme izobraževanj čimbolj 
prekrivajo z željami in potrebami po tistih 
znanjih, ki jih sindikalni zaupniki potrebu-
jejo . Glede na hitro spreminjanje okolja 
(zakonodaje, računalniških platform, ukre-
pov…) bomo stremeli k fleksibilnosti tem, 
metod in načinov izobraževanja, k čemur 
nas je vodila med drugim tudi situacija ob 
izbruhu epidemije COVID-19 . 

V februarju 2020 smo pričeli z novim ci-
klusom Sistemskega modulskega študija 
– SMŠ, letnik 2020/2021 . Zaradi razglašene 
epidemije smo morali način izobraževanja 
prilagajati razmeram, torej del predavanj 
nismo mogli izvajati v živo, temveč smo v ta 
namen uporabljali spletni platformi SKYPE 
in ZOOM . Ne glede na razmere smo preda-
vanja oz . vse module izvedli po predvide-
nem planu, ob tem pa smo vsebine in način 
izvajanja prilagajali aktualnim razmeram . 

Tako nam je v tem letu uspelo izvesti že 4 
module . 

V marcu smo izvedli modul »Uvod v E-učil-
nico«. Dobro je bilo, da je bil prvi modul, 
ki je udeležencem omogočil znanja za delo 
v E-učilnici, še pred razglasitvijo epidemije, 
saj so ta znanja omogočila tudi možnost iz-
vedbe naslednjih dveh modulov v virtualni 
obliki, torej predavanj na spletni platformi 
in dela v E-učilnici . Tako nam je že v prvi 
polovici aprila uspelo izvesti drugi modul z 

Dr. Zdravko Zupančič je izvedel delavnico za 2. modul preko platforme Skype, 9. april 2020   
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

Utrinki s 1. delavnice SMŠ letnika 2020/2021, 
sindikalna zaupnika iz PALOME (levo) in 
predavatelj 1. modula Dušan Kolar (desno), 
5. marec 2020 (Foto: arhiv KSS Pergam)
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naslovom »Retorika in veščine javnega na-
stopanja« preko spletne platforme Skype . 
V maju smo na spletni platformi Zoom iz-
vedli modul z naslovom »Izobraževalni sis-
tem Švedske konfederacije sindikatov LO 
– RUNÖ«. Izvajanje izobraževanja na virtu-
alen način nam je odprlo nov vidik, ki smo 
ga dobro izkoristili, vendar le-ta težko na-
domesti stik med predavatelji in udeleženci 
ter številne interakcije, ki so možne le, če so 
ljudje prisotni skupaj fizično, ne virtualno . 
Tako nam je v juniju ponovno uspelo izves-
ti modul, četrti v tem letu, na način preda-
vanja v živo in dela v E-učilnici, in sicer s 
tematiko »Ekonomske osnove za uspešno 
delo sindikalnega zaupnika«. 

Oktobra bomo nadaljevali z izobraževa-
njem v Sistemskem modulskem študiju 

z izvedbo novega načrtovanega modula . 
Upamo in želimo si, da bomo tega in tudi 
vse prihodnje module lahko izvedli na pred-
videni način, torej s klasičnimi predavanji 
in delavnicami v živo ter delom v E-učilnici . 
Zaradi razmer le stežka napovemo natan-
čen urnik oziroma način izvajanja izobraže-
vanja, zagotavljamo pa, da bomo vse pred-
videne module izvedli . 

V kolikor se želite vključiti v posamezen mo-
dul, torej se udeležiti predavanj in dostopati 
do gradiv v E-učilnici, je to še vedno možno . 
Predvideni plan predavanj lahko spremljate 
na spletnih straneh KSS PERGAM pod za-
vihkom E-učilnica 

http://sindikat-pergam .si/https-www-eucil-
nica-sindikat-pergam-si/ . 

V okviru 4. modula nam je zopet v živo predaval dr. Živko Bergant, 16. junij 2020  
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

Za konec še vtis udeleženke izobraževanja Sistemskega modulskega študija v letniku 
2020/2021: 

»Moram priznati, da sem kar nekaj časa razmišljala, ali se vključiti v sistemski modulski študij 
ali ne. Ali mi je tega treba? Namreč, v coni udobja, mi je kar OK. Ampak, ali je to res vse, kar 
lahko naredim? Odločila sem se, da stopim iz cone udobja, v cono učenja. Vključila sem se v 
sistemski modulski študij v letu 2020/21. Z udeležbo na predavanjih ugotavljam, vsakokrat bolj, 
da je vključitev v sistemski modulski študij, nujna za uspešno delo sindikalnega zaupnika. S 
tem smo šele lahko na poti zasledovanja cilja, da pridemo do faze, da bi izvajali visoko strokov-
no zastopanje interesov zaposlenih in pravic iz dela, pravic človeka do obstoja. Eden izmed pre-
davateljev v okviru izvajanja sistemskega modulskega študija, nam je dejal: »Če hočeš pravico 
iz dela, moraš najprej koristno delat. Ne moreš kar delat, kar je šef rekel.« Vključitev v sistemski 

P R O J E K T I  _
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modulski študij je za mene več kot zelo ko-
ristna. Z vidika sindikalne zaupnice in hkra-
ti z osebnega, življenjskega vidika. Vsebina 
seminarjev je strokovna, zajema seznanitev 
z zakonodajo v Sloveniji in v tujini ter hkrati 
spoznavanje prioritet in vrednot, tudi tistih 
zunaj naših državnih meja. Predavanja so 
mi zanimiva, zelo poučna in hkrati vsesploš-
no koristna. Hvala, da sem lahko del tega sis-
temskega modulskega študija.«

Alenka Mužinčič Zver, 
sindikalna zaupnica Sindikata centrov za 
socialno delo – SINCE07, 
CSD Pomurje, enota Ljutomer

Alenka Mužinčič Zver (desno) in Lavra 
Babič Rihter (levo) na izobraževanju SMŠ,  
marec 2020 (Foto: arhiv KSS Pergam)  

Projekt »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog« 
sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega socialnega sklada.

_  P R O J E K T I

Za izvajanje Sistemskega modulskega študija 
skrbi Peter Virant, strokovni sodelavec na pro-
jektu KSS Pergam  (Foto: arhiv KSS Pergam) 
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NOVEJŠA SODNA PRAKSA 

S O D N A  P R A K S A  _

Ignacija Valenčič, univ .dipl .prav . 
pravna svetovalka KSS Pergam 

1. Višje delovno in socialno sodišče RS, 
sodba Pdp 431/2019 z dne 9. 1. 2020

Ali je delavec (javni uslužbenec) upravi-
čen do povračila stroška prevoza na delo 
za razdaljo od bivališča do prvega javnega 
prevoza oziroma za razdaljo od zadnjega 
javnega prevoza do kraja opravljanja dela, 
če ta razdalja znaša manj kot 2 km?

Delavka je od delodajalca zahtevala povrnitev 
dodatnih stroškov za prevoz na delo, saj je 
bila mnenja, da bi ji moral delodajalec povrni-
ti stroške za prevoz tudi od zadnje avtobusne 
postaje, kjer jo odloži primestni avtobus, do 
delovnega mesta, torej za razdaljo 1,5 km .

Stroške prevoza na delo in z dela urejajo 
ZUJF in kolektivne pogodbe, ki določajo, da 
pripada delavcu povračilo stroškov prevoza 
na delo in z dela, če razdalja od kraja bivališ-
ča do kraja opravljanja dela znaša več kot 2 
km . Ti predpisi ne dajejo jasnega odgovora, 
ali se razdalja dveh kilometrov upošteva tudi 
kot prag pri povračilu stroškov za prevoz, ki 
jih ima delavec od svojega bivališča do prve 
postaje javnega prevoza in od zadnje postaje 
javnega prevoza do delovnega mesta.

V praksi si je težko zamisliti situacijo, v ka-
teri bi imel delavec prvo postajo javnega 
prevoza neposredno ob svojem bivališču in 
tudi zadnjo postajo neposredno ob svojem 
delovnem mestu . To pomeni, da morajo 
delavci premagovati tudi ti dve razdalji: s 
kombiniranjem drugega javnega prevoza, z 
avtomobilom, peš . . . Vprašanje pa je, ali de-
lavcem za ti dve poti avtomatično pripada 
povračilo stroškov, ali pa mora tudi vsaka 
od teh dveh poti presegati 2 km .

Sodišče delavki ni ugodilo. Postavilo se je 
na stališče, da se zakonski pogoj dveh ki-
lometrov upošteva tudi v primerih razdalje 
med bivališčem in prvo postajo ter med 
zadnjo postajo in krajem opravljanja dela.

2. Vrhovno sodišče RS, sodba VIII Ips 
75/2019 z dne 19. 11. 2019

Razlaga pojma ''kraj bivališča'' v zvezi s 
povračilom stroškov za prevoz

Sodišče se je ukvarjalo s primerom delavke 
(javne uslužbenke), ki je imela na voljo javni 
prevoz iz kraja bivališča do kraja opravljanja 
dela, za katerega mesečna vozovnica znaša 
68,40 EUR . Delodajalec je ugotovil, da so 
stroški javnega prevoza iz sosednjega kraja, 
ki je od kraja bivališča delavke oddaljen manj 
kot 2 km, bistveno nižji, in sicer znaša me-
sečna vozovnica le 10,00 EUR . Zato je pričel 
delavki izplačevati le 10,00 EUR na mesec .

Delavka se s tem ni strinjala, saj bi to po-
menilo, da se mora iz kraja svojega bivališ-
ča odpraviti peš v sosednji kraj na postajo 
javnega prevoza, čeprav ima javni prevoz 
zagotovljen tudi v kraju bivališča .

Sodišče je delavki ugodilo. Po njegovem 
mnenju predpisi ne dajejo podlage za takšno 
razlago pojma ''kraj bivališča'', po kateri lah-
ko delodajalec delavki, ki ima javni prevoz 
na voljo v kraju bivališča, povrne stroške za 
javni prevoz iz sosednjega, manj kot 2 km 
oddaljenega kraja . Če je javni prevoz zago-
tovljen v kraju bivanja delavke, je delodajalec 
dolžan povrniti stroške prevoza iz tega kraja.

3. Vrhovno sodišče RS, sodba VIII Ips 
42/2019 z dne 14. 1. 2020

V kakšnem roku se lahko izrabi lanski letni 
dopust? 

Delavka je bila od 26 . 6 . 2014 do 30 . 11 . 2015 
začasno nezmožna za delo, zaradi česar v 
tem obdobju ni mogla izrabiti letnega do-
pusta za leto 2014 v trajanju 31 dni . V me-
secu decembru 2015 je izrabila le 1 dan do-
pusta, zato ji je na dan 31 . 12 . 2015 ostalo še 
30 dni neizrabljenega dopusta . Delodajalec 
ji ga je z dnem 1 . 1 . 2016 črtal, delavka pa je 
potem sredi leta 2017 zahtevala izrabo 30 
dni dopusta iz leta 2014 do konca leta 2017 .

Sodišče je moralo odgovoriti na vprašanje, 
do kdaj je sploh možno izrabiti dopust . V 
svoji sodbi je obrazložilo, da 162 . člen ZDR-
1 določa, da sme delavec izrabiti ves letni 
dopust, ki ga ni pravočasno izrabil (v te-
kočem koledarskem letu oz . do 30 . junija 
naslednjega leta) zaradi odsotnosti zaradi 
bolezni ali poškodbe, porodniškega do-
pusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, 
in sicer do 31. decembra naslednjega leta. 
Vendar pa ta določba ne ureja položaja, v 
katerem delavec tudi v naslednjem letu ni 
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imel možnosti izrabe dopusta. Tak delavec 
lahko dopust izrabi tudi po 31 . decembru 
naslednjega leta, vendar pa to obdobje vse-
eno ni neomejeno. Iz sodb Sodišča Evrop-
ske unije namreč izhaja, da je to obdobje, 
razen izjemoma, omejeno na 15 mesecev 
od zaključka tekočega koledarskega leta . To 
pomeni, da se dopust v takšnih okoliščinah 
lahko izrabi najdlje do 31 . marca naslednje-
ga leta po letu, v katerega se je delavcu do-
pust prenesel .

Ali je delodajalec delavki, ki ji tudi do tega 
skrajnega datuma ne omogoči izrabe letne-
ga dopusta, odškodninsko odgovoren? 

Sodišče je obrazložilo, da predpisi določa-
jo, da je denarno nadomestilo za neizra-
bljen dopust dovoljeno le ob prenehanju 
delovnega razmerja . V času trajanja delov-
nega razmerja delavec ne more zahtevati 
denarnega nadomestila . To pa po mnenju 
sodišča ne pomeni, da delavec ni upravičen 
niti do odškodnine . Do odškodnine je na-
mreč upravičen, saj je bila njegova pravica 
do dopusta kršena s strani delodajalca in 
mu je posledično ugasnila .

Sodišče je delavki prisodilo odškodnino, saj 
je bilo ugotovljeno, da je njen delodajalec 
ob vrnitvi na delo decembra 2015 ni poučil 
o njenih pravicah glede izrabe dopusta in 
konkretno poskrbel, da je imela dejansko 
možnost izrabiti dopust, jo kakorkoli (pra-
vočasno) vzpodbudil, da naj to stori, in jo 
poučil o posledicah, do katerih bo prišlo (iz-
guba pravice), če tega ne bo storila .

4. Vrhovno sodišče RS, sodba VIII Ips 
6/2020 z dne 22. 4. 2020

Ali je pri premestitvi delavca – invalida po-
membno to, da zahtevana izobrazba na no-
vem delovnem mestu ustreza izobrazbi na 
starem delovnem mestu, ali je pomembno 
to, da zahtevana izobrazba na novem de-
lovnem mestu ustreza delavčevi izobrazbi? 

Delavec je bil zaposlen na delovnem mes-
tu proizvodnega delavca, na katerem se je 
zahtevala III . stopnja izobrazbe . Invalidska 
komisija ZPIZ je nato pri njem ugotovila in-
validnost III . kategorije in fizične omejitve, 
delodajalcu pa je naložila, da ga premesti 
na ustrezno delovno mesto . Delodajalec je 
delavcu ponudil pogodbo o zaposlitvi za de-
lovno mesto proizvodni delavec - specifična 
ročna dela, za katero se prav tako zahteva 
III . stopnja izobrazbe . Invalidska komisija 
je glede tega delovnega mesta podala mne-
nja, da je delavec zanj zmožen.

Delavec pa ponujene pogodbe ni podpisal, 
zaradi česar ga je doletela odpoved . Ni se 
strinjal, da je takšna ponudba ustrezna, saj 
naj ne bi bilo pomembno, ali se na novem 
delovnem mestu zahteva izobrazba enake 
ravni kot na starem delovnem mestu, am-
pak je pomembno to, ali zahtevana izobraz-
ba na novem delovnem mestu ustreza de-
lavčevi izobrazbi.

Sodišči prve in druge stopnje delavcu nista 
ugodili . Obrazložili sta, da se po ZDR-1 pri-
merja zahtevana izobrazba starega in nove-
ga delovnega mesta .

Delavec se je obrnil še na Vrhovno sodišče . 
Slednje mu je ugodilo in sodbi sodišč prve 
in druge stopnje razveljavilo. Poudarilo je, da 
ZDR-1 res določa, da se primerja zahtevana 
izobrazba starega in novega delovnega mes-
ta . Vendar pa je treba paziti na to, da gre v 
konkretnem primeru za delavca invalida, to 
področje pa ureja specialna zakonodaja, na-
tančneje: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov . Ta zakon določa, 
da se ponujena pogodba šteje za ustrezno, 
če zahtevana izobrazba na novem delovnem 
mestu ustreza delavčevi izobrazbi.

5. Vrhovno sodišče RS, sodba VIII Ips 
26/2019 z dne 16. 4. 2019

Ali se lahko dodatek za delovno dobo ob-
računa le za delovno dobo pri zadnjem 
delodajalcu (t.i. stalnost) in ne za celotno 
delovno dobo delavca?

Delavec se je obrnil na sodišče, ker se ni 
strinjal, da mu delodajalec obračunava do-
datek za delovno dobo le od delovne dobe, 
ki jo je izpolnil pri njem, ampak je smatral, 
da je skladno z ZDR-1 upravičen do dodatka 
za celotno delovno dobo .

Delodajalec se je branil, da takšen način 
obračunavanja določa kolektivna pogodba 
dejavnosti, ki je prešla z dodatka za celotno 
delovno dobo na dodatek za delovno dobo 
pri zadnjem delodajalcu (stalnost) .

Na koncu je o zadevi odločalo Vrhovno so-
dišče . Odločilo je, da ZDR-1 ne določa, da 
delavcu pripada dodatek za celotno delav-
čevo delovno dobo, saj glede višine dodat-
ka in glede njegove definicije napotuje na 
kolektivne pogodbe dejavnosti .

Zato kolektivna pogodba dejavnosti lahko do-
loči, da se dodatek za delovno dobo obračuna 
le na delovno dobo pri delodajalcu (stalnost), 
ne pa na celotno delovno dobo delavca.
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6. Vrhovno sodišče RS, sodba VIII Ips 
53/2019 z dne 10. 3. 2020

Ali so delavci, ki uživajo posebno varstvo 
pred odpovedjo po 112. členu ZDR-1 (sindi-
kalni zaupniki, člani sveta delavcev), varo-
vani tudi pred prenehanjem pogodbe o zapo-
slitvi na podlagi sodbe sodišča ?

Sindikalni zaupniki so skladno s 112 . členom 
ZDR-1 varovani pred odpovedjo, če ravnajo 
skladno s svojimi delovnimi obveznostmi . 
Če jih kršijo, pa jim lahko delodajalec po-
godbo odpove .

V konkretnem primeru je šlo za to, da je 
delodajalec delavcu očital kršenje delovnih 
obveznosti in mu je podal izredno odpoved . 
Delavec je zato vložil tožbo, saj se ni stri-
njal, da je obveznosti kršil .

Sodišče je ugotovilo, da delavec obvezno-
sti res ni kršil, zato je odpoved razveljavi-
lo. Vendar se je postavilo vprašanje, ali naj 
delodajalcu tudi naloži, da delavca vzame 
nazaj v delovno razmerje (t .i . reintegracija) . 
Delodajalec je namreč trdil, da je medse-
bojni odnos tako porušen, da nadaljevanje 
delovnega razmerja ni več mogoče .

Pri tem se je postavilo vprašanje, ali sodišče 
v primeru sindikalnih zaupnikov (in članov 
svetov delavcev) lahko odloči, da je odpo-
ved nezakonita, a da delodajalec ni dolžan 
delavca vzeti nazaj v delovno razmerje .

Sodišče je odločilo, da ZDR-1 tega ne pre-
poveduje. V vsakem primeru, tudi v prime-
ru sindikalnega zaupnika, mora sodišče 
pretehtati, ali vse okoliščine in interes obeh 
pogodbenih strank utemeljujejo bodisi na-
daljevanje delovnega razmerja bodisi pre-
nehanje delovnega razmerja . Če utemelju-
jejo prenehanje delovnega razmerja, potem 
sodišče zgolj ugotovi, da je bila odpoved 
res nezakonita, vendar pa delavca (ne glede 
na njegov status sindikalnega zaupnika) ne 
vrne nazaj v delovno razmerje, temveč mu 
dosodi primerno denarno povračilo.

7. Vrhovno sodišče RS, sodba VIII Ips 
7/2020 z dne 9. 6. 2020

Ali je mogoče v pogodbi o zaposlitvi za do-
ločen čas dogovoriti konkurenčno klavzulo, 
pri tem pa denarno nadomestilo za spošto-
vanje klavzule vezati na to, da delavec delo-
dajalcu dokaže, da si zaradi te klavzule ne 
more pridobiti primerljivega zaslužka?

Delavec je bil član uprave, in sicer delavski 
direktor . Imel je sklenjeno pogodbo o zapo-

slitvi za določen čas, saj je bil vezan na ča-
sovno omejen mandat . Pri opravljanju svo-
je funkcije je lahko pridobil posebna znanja 
in poslovne zveze, ki bi jih utegnil izkoristiti 
z zaposlitvijo pri drugem delodajalcu, zato 
je imel v pogodbi o zaposlitvi določeno kon-
kurenčno klavzulo .

Delavca je po prenehanju mandata to zmo-
tilo, saj zakon ni izrecno določal možnosti, 
da bi se konkurenčna klavzula dogovorila v 
pogodbi o zaposlitvi za določen čas .
Poleg tega ga je zmotilo to, da bi moral svo-
jemu delodajalcu po prenehanju pogodbe o 
zaposlitvi dokazati, da si zaradi klavzule ne 
more pridobiti primerljivega zaslužka .

Sodišče je odločilo, da je bila konkurenč-
na klavzula sklenjena v zakonskih okvirjih, 
čeprav prenehanje pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas v zakonu res ni izrecno zajeto .

Je pa sodišče ugodilo delavcu glede tega, ali 
je res dolžan delodajalcu dokazovati svoje pri-
zadevanje pri iskanju zaslužka . Klavzula, ki bi 
delavca brezpogojno zavezovala, delodajalca 
pa bi zavezovala le, če bi mu delavec dokazal, 
da si je prizadeval pridobiti zaslužek, primer-
ljiv prejšnjemu, pa mu je bilo to zaradi spošto-
vanja konkurenčne klavzule onemogočeno, je 
v nasprotju s temeljnim obligacijskopravnim 
načelom ekvivalence, poleg tega pa je tudi ne-
smiselna, saj predpostavlja, da bi bil delavec 
do nadomestila iz klavzule upravičen le, če bi 
iskal zaposlitev pri delodajalcih, pri katerih bi 
že vnaprej vedel, da se zaradi konkurenčne 
klavzule ne more zaposliti .

Sodišče je zato ta del delavčeve konkurenčne 
klavzule ugotovilo za ničnega in je delodajal-
cu naložilo, da delavcu izplača nadomestilo .

Nadomestilo je delodajalčeva protidajatev 
za to, da se delavec po prenehanju delovne-
ga razmerja za določen čas vzdrži opravlja-
nja konkurenčne zaposlitve oziroma dejav-
nosti . Delavcu to nadomestilo pripada, ne 
da bi mu bilo treba dokazovati, kaj vse mu je 
konkurenčna klavzula onemogočila.

8. Vrhovno sodišče RS, sodba VIII Ips 
85/2019 z dne 12 .5. 2020

Vrhovno sodišče se je v konkretni zadevi 
trpinčenja (mobinga) direktorja nad delav-
ko ukvarjalo s tremi zanimivimi  vprašanji .

Ali je enkratno ravnanje mogoče šteti za 
trpinčenje?

Ne . Skladno z  ZDR-1 zgolj enkratno rav-
nanje ne more biti trpinčenje, saj manjka  

S O D N A  P R A K S A  _
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element ponavljanja ali sistematičnosti . Če 
pa gre za več samostojnih, enkratnih rav-
nanj v nizu, ki so lahko tudi povsem raz-
lična (tako kot v konkretnem primeru), a 
usmerjena na isto osebo in jih je mogoče 
povezati, potem se takšna ravnanja lahko 
opredelijo za trpinčenje . Ni nujno, da so 
dejanja enaka ali istovrstna. Trpinčenje na 
delovnem mestu je lahko sestavljeno iz več 
ravnanj, tudi drobnih, ki na prvi pogled sicer 
niso graje vredna in negativna, a postanejo 
takšna, če v njih, gledano skupaj kot celoto, 
prepoznamo vzorec ravnanja, ki se ponavlja 
ali je sistematičen, to celoto ravnanj pa bi 
običajno občutljiv, nepristranski in razumen 
opazovalec spoznal kot graje vredno ali oči-
tno negativno in žaljivo.

Ali je za trpinčenje bistveno, da sta žrtev in iz-
vajalec v odnosu podrejenosti oz. nadrejenosti?

Kakšen je bil odnos med žrtvijo in izvajal-
cem oziroma ali je bil izvajalec trpinčenja 
žrtvi neposredno nadrejen, ni odločilno. 
Odločilnega pomena je, da je storjeno na 
delovnem mestu ali v zvezi z delom .
Je pa res, da imajo ravnanja, če jih stori nad-
rejeni ali oseba z vrha hierarhične lestvice, 
večjo težo (zlasti najvišjega v hierarhiji, ki 
predstavlja delodajalca tako navzven kot 
navznoter in s svojimi dejanji postavlja 
standarde obnašanja tudi za vse ostale za-

poslene), ker so storjena s pozicije moči in 
se delavec težje učinkovito brani . Ker se je 
v spornem primeru trpinčenje očitalo direk-
torju, bi lahko imela njegova dejanja kvečje-
mu večjo težo, tudi (ali pa še posebej zato) 
če delavki ni bil neposredno nadrejen .

Katera je podlaga odgovornosti delodajalca 
za škodo, ki je nastala zaradi trpinčenja?

Glede na opredelitev delodajalčeve obve-
znosti iz 47 . člena ZDR-1 delodajalec za 
škodo, ki je nastala zaradi trpinčenja, lahko 
odgovarja na dveh podlagah.

Njegova odgovornost bo krivdna, če je vedel 
za trpinčenje, pa ni zagotovil takšnega delov-
nega okolja, v katerem noben delavec ne bo 
izpostavljen trpinčenju s strani delodajalca, 
predpostavljenih ali sodelavcev oziroma ni 
sprejel ustreznih ukrepov za zaščito delavcev 
pred trpinčenjem na delovnem mestu .

Če delodajalec ni vedel za trpinčenje, pa nje-
gova odgovornost za škodo, ki je nastala v 
posledici trpinčenja (ki ga je izvajal njen de-
lavec), temelji na prvem odstavku 147 . člena 
Obligacijskega zakonika, ki določa, da za ško-
do, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z 
delom tretji osebi, odgovarja njegov delodaja-
lec, razen če ta dokaže, da je delavec v danih 
okoliščinah ravnal tako, kot je bilo treba . 

Predsednica Sindikata papirne dejavnosti Slovenije Nives Hrovat (v sredini) z ekipo KSS Per-
gam, 24. maj 2019 (Foto: arhiv KSS Pergam) 

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

Ignacija Valenčič, univ .dipl .prav . 
pravna svetovalka KSS Pergam 

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih 
(ZDR-1) je lahko razlog nesposobnosti su-
bjektivne ali pa objektivne narave . Subjek-
tivna nesposobnost pomeni, da delavec ne 
dosega pričakovanih delovnih rezultatov, 
torej dela ne opravlja pravočasno, kvalite-
tno ali strokovno . Objektivna nesposobnost 
pa pomeni, delavec ne izpolnjuje pogojev 
za opravljanje dela, določenih z zakoni in 
drugimi predpisi (npr . če je zdravniku ali pa 
kakšnemu drugemu zdravstvenemu delav-
cu odvzeta licenca, če je šoferju tovornjaka 
odvzeto vozniško dovoljenje…) .

Neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev ne 
utemeljuje odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
niti iz razloga nesposobnosti niti iz katere-
gakoli drugega razloga (krivdnega, poslov-
nega…). Če delavec dela ne sme opravljati 
zaradi neizpolnjevanja zdravstvenih zahtev, 
to ne pomeni, da dela ne opravlja pravo-
časno, kvalitetno in strokovno . Subjektivna 
nesposobnost zato ni podana . Prav tako pa 
ni podana objektivna nesposobnost, saj v 
tem primeru ne gre za neizpolnjevanje po-
gojev, določenih z zakoni in drugimi pred-

pisi, ampak gre za neizpolnjevanje pogojev, 
ki so določeni v delodajalčevem splošnem 
aktu (v izjavi o varnosti z oceno tveganja za 
delovna mesta pri delodajalcu) .

Odpoved iz nesposobnosti bi bila nezako-
nita tudi v primeru, če delodajalec delavcu 
ob upoštevanju omejitev iz zdravniškega 
spričevala ne bi mogel začasno zagotoviti 
drugega ustreznega dela .

Če delavec torej ne izpolnjuje zdravstvenih 
zahtev, se šteje, da je nezmožen za delo 
zaradi bolezni ali poškodbe . Pri začasni ne-
zmožnosti zakonodaja določa, da osebni 
zdravnik takšnemu delavcu odpre bolniš-
ki stalež . Pri trajni nezmožnosti pa mora 
osebni zdravnik podati predlog za ugotav-
ljanje invalidnosti pred invalidsko komisijo 
ZPIZ-a . Po ugotovitvi komisije, da je dela-
vec invalid z določenimi omejitvami, mora 
delodajalec takšnega delavca premestiti na 
drugo ustrezno delo . Če takšnega ustrezne-
ga dela nima, lahko skladno s postopkom 
iz ZDR-1 delavcu poda odpoved pogodbe o 
zaposlitvi iz razloga invalidnosti .

V veliki večini kolektivnih pogodb zasebne-
ga sektorja velja pravilo: delavcu pripada 
najcenejši javni prevoz oziroma določen 
delež javnega prevoza . V kolikor delavec 
ne more koristiti javnega prevoza, mu pri-
pada povračilo stroškov v obliki kilometri-
ne med krajem opravljanja dela in bivališ-
čem delavca .

V praksi se je že pred zaustavitvijo javnega 
prevoza marca letos včasih postavilo vpra-
šanje, kaj je najcenejši javni prevoz in kaj 
pripada delavcu v primeru, ko ne dela vse 
dni v mesecu . Najcenejši javni prevoz v pri-
meru polne mesečne prisotnosti na delu 
bo praviloma cena mesečne vozovnice za 
avtobusni ali železniški prevoz . V primeru, 

1. Delavec je bil s strani delodajalca napoten na obdobni zdravstveni pregled k pooblaš-
čenemu zdravniku medicine dela. Na pregledu je zdravnik ugotovil, da delavec več ne 
izpolnjuje zdravstvenih zahtev za svoje delovno mesto. Delavca zanima, ali mu lahko 
delodajalec zaradi tega odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali iz 
kakšnega drugega razloga.

2. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v času epidemije COVID-19  - zasebni sektor
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da delavec v določenem mesecu ni bil polno 
prisoten, pa je potrebno primerjati znesek 
dnevnih dvosmernih vozovnic in znesek me-
sečne vozovnice in ugotoviti, kateri znesek je 
nižji . Primer: v Ljubljani znaša mesečna vo-
zovnica za avtobusni prevoz 37 EUR, dnevna 
vozovnica v obe smeri pa znaša 2,60 EUR . 
To pomeni, da je najcenejši javni prevoz do 
vključno 14 dni prisotnosti na delu dnevna 
dvosmerna vozovnica (znesek 36,40 EUR za 
14 dni oziroma sorazmerno manj za nižje 
število dni prisotnosti), od vključno 15 dni 
prisotnosti na delu pa je najcenejši javni pre-
voz mesečna avtobusna vozovnica (37 EUR) . 

Kakšne so bile posledice epidemije CO-
VID-19 na povračilo stroškov prevoza na in 
iz dela? Posledic je bilo več, glede na različ-
ne položaje, v katerih so se znašli zaposle-
ni . Omeniti je potrebno delavce, ki so hodili 

na delo – njim je bil javni prevoz onemo-
gočen . Ne glede na to, ali so ga pred tem 
koristili ali ne (povračilo stroškov ni vezano 
na dejansko uporabo določenega sredstva 
javnega ali zasebnega prevoza konkretnega 
delavca!), jim je od ustavitve javnega pre-
voza dalje pripadalo povračilo stroškov v 
obliki kilometrine, ki znaša do 0,18 EUR/
km, odvisno od kolektivne pogodbe . Če 
vzamemo npr . mesec marec: za delo v času 
ustavitve javnega prevoza od 16 .3 . dalje so 
bili delavci upravičeni do kilometrine . Za 
čas od 1 .3 .2020 do 15 .3 .2020 pa je potreb-
no ugotoviti število prihodov delavca na 
delo in uporabiti zgoraj opisano pravilo pri-
merjave dnevnih in mesečnih kart . Ob »re-
dnem« turnusu bo to praviloma pomenilo 
10 prihodov na delo in bo delavcu pripadalo 
praviloma povračilo v višini 10 dnevnih dvo-
smernih vozovnic za javni prevoz .

3. Izraba izrednega dopusta - ali je še možno koristiti odsotnost z dela z nadomestilom 
plače (t.i. izredni dopust) iz naslova epidemije kot ene od elementarnih nesreč

Pri sami presoji upravičenosti do izrednega 
dopusta je potrebno poudariti, da za upravi-
čenost ne zadošča sam nastanek oz . obstoj 
naravne (elementarne) nesreče, ampak je 
potrebno, da je bil delavec zaradi naravne 
nesreče prizadet . Ravno lažji odpravi posle-
dic naravne nesreče je izredni dopust name-
njen, zato bo moral delavec to tudi ustrezno 
izkazati . Če je navedeni pogoj izpolnjen, po 
našem mnenju ni nobene ovire za upraviče-
nost do izrednega dopusta, če delavec zanj 

zaprosi, in to tudi takrat, ko naravne nesreče 
ni več, so pa še vedno prisotne njene posle-
dice, ki so ga prizadele, in jih lahko odpravi s 
pomočjo izrednega dopusta . Vzročna zveza 
in časovna povezanost med naravno nesreči 
in njenimi posledicami torej morata biti po-
dani . Npr . ob pojavu toče ali požara, ki priza-
deneta delavca, je jasno, da ta dva pojava ne 
trajata nekaj dni, temveč le nekaj minut ali ur, 
bo pa lahko nekaj dni ali celo tednov trajala 
odprava njunih posledic . 



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

PREGLED PLAČ PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 
IN V JAVNEM SEKTORJU

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

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-
PREDELOVALNO DEJAVNOST

Delodajalci v zasebnem sektorju, ki nimajo sklenjenih kolektivnih pogodb dejavnosti ali pod-
jetniških kolektivnih pogodb, so od 30 . julija 2016 neposredno zavezani določbam Zako-
na o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št . 21/2013,  78/2013,  52/2016,  15/2017,  
22/2019,  81/2019,  36/2020,  49/2020,  61/2020,  80/2020,  98/2020) . 

Od 11 . 1 . 2020 dalje po novem delavcu pripada dodaten dan plačane odsotnosti z dela, in 
sicer ima pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo otroka, učenca prvega razreda, 
v šolo na prvi šolski dan . 

11 . 7 . 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 
– ZIUPDV (Uradni list RS, št . 98/2020) . Ta med drugim določa, da bo nadomestila plač za 
delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, do konca 
septembra krila država . Četrti protikorona paket je podrobneje predstavljen v prispevkih te 
številke Pergamovega Obveščevalca . 

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

(v €) 

I . enostavna dela 477,38 

II . manj zahtevna dela 541,78 

III . srednje zahtevna dela 606,33 

IV zahtevna dela 670,77 

V . bolj zahtevna dela 783,95 

VI ./1 zelo zahtevna dela 1 .014,49 

VI ./2 visoko zahtevna dela 1 .198,94 

VII . najbolj zahtevna dela 1 .521,75 

VIII .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .752,32 

Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št . 
110/2013,  35/2014,  52/2016,  4/2018,  2/2019)   
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRAFIČNO DEJAVNOST

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača

(v €)

I . enostavna dela 484,18

II . manj zahtevna dela 532,61

III . srednje zahtevna dela 590,71

IV . zahtevna dela 663,34

V . bolj zahtevna dela 755,35

VI . zelo zahtevna dela 866,70

VII . visoko zahtevna dela 982,91

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .360,57

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .641,40

Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list RS, št . 77/2017,  84/2018,  52/2019)

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

IZHODIŠČNE PLAČE V ČASOPISNO-INFORMATIVNI, ZALOŽNIŠKI 
IN KNJIGOTRŠKI DEJAVNOSTI

Izhodiščna plača (v €)

Tarifni razred RR
Čistopisno informativna 

in revijalna dejavnost
Založniška 
dejavnost

Knjigotrška 
dejavnost

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

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

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

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

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

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

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

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

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

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



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

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

za 174 ur (v €)

I . enostavna dela 405,41

II . manj zahtevna dela 441,97

III . srednje zahtevna dela 489,47

IV . zahtevna dela 540,65

V . bolj zahtevna dela 606,11

VI . zelo zahtevna dela 723,43

VII ./1 visoko zahtevna dela 821,18

VII ./2 visoko zahtevna dela 899,40

VIII . najbolj zahtevna dela 977,60

IX . izjemno zahtevna dela 1 .173,12

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA CESTNO GOSPODARSTVO

Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko glede na doseženo produktivnost v posame-
znih družbah dogovorita za višje zneske najnižjih osnovnih plač .

Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva – KPD-CG (Uradni list RS, št . 
135/2004,  50/2005,  89/2005,  87/2005,  97/2005,  43/2006,  111/2006,  19/2007,  91/2006,  
91/2006,  7/2008,  22/2008,  103/2008,  98/2015,  50/2016) 

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

za 174 ur (v €)

I . enostavna dela 480,13 

II . manj zahtevna dela 532,90 

III . srednje zahtevna dela 590,64 

IV . zahtevna dela 654,39 

IV ./2 zahtevna dela 694,09 

V . bolj zahtevna dela 773,48 

V ./2 bolj zahtevna dela 821,60 

VI . zelo zahtevna dela 866,11 

VI ./2 zelo zahtevna dela 1 .003,24 

VII . visoko zahtevna dela 1 .027,30 

VII ./2 visoko zahtevna dela 1 .154,81 

VII ./3 visoko zahtevna dela 1 .243,82 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .377,35 

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št . 101/2015,  15/2017,  80/2017,  
30/2018,  5/2019,  81/2019) . 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRADBENE DEJAVNOSTI
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Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št . 52/2018,  67/2018,  
44/2019,  97/2020)  

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST TRGOVINE

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST GOSTINSTVA 
IN TURIZMA

Julija 2020 je bila objavljena Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slo-
venije (Uradni list RS, št . 52/2018), ki določa višino najnižjih osnovnih plač za posamezne 
tarifne razrede . 

Najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih za delo opravljeno od 1 . 7 . 2020 
dalje se povišajo za 0,3 % in znašajo: 

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

(v €) 

I . enostavna dela 578,38 

II . manj zahtevna dela 600,58 

III . srednje zahtevna dela 636,26 

IV . zahtevna dela 679,17 

V . bolj zahtevna dela 757,04 

VI . zelo zahtevna dela 911,75 

VII . visoko zahtevna dela 1 .087,37 

VIII . najbolj zahtevna dela /

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača

(v €)
od 1. 3. 2020 dalje

Najnižja osnovna plača
(v €)

od 1. 1. 2021 dalje 

I . enostavna dela 504,00 529,20 

II . manj zahtevna dela 573,52 602,20 

III . srednje zahtevna dela 715,53 751,31 

IV . zahtevna dela 797,46 837,33 

V . bolj zahtevna dela 863,02 906,17 

VI . zelo zahtevna dela 983,18 1 .032,34 

VII . visoko zahtevna dela 1 .048,72 1 .101,16 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .234,43 1 .296,15 

Junija 2020 je bil sklenjen Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Sloveni-
je (Uradni list RS, št . 93/2020), ki določa nove zneske najnižjih osnovnih plač za dve obdobji . 

Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1 . 3 . 2020 
dalje znašajo:

Najnižje osnovne plače od 1 . januarja 2021 dalje veljajo pod pogojem, če se podpisniki ko-
lektivne pogodbe do 1 . oktobra 2020 ne dogovorijo drugače . 

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije 
(Uradni list RS, št . 56/2018,  13/2019,  16/2019,  12/2020,  93/2020) 
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA KOVINSKO INDUSTRIJO

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA LESARSTVO

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št . 6/2015,  80/2015,  
6/2017,  66/2017,  82/2018,  24/2019)   

Kolektivna pogodba za lesarstvo (Uradni list RS, št . 58/2017,  51/2018,  45/2019)  

Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna 

plača za 174 ur (v €)
Najnižja osnovna plača  

na uro (v €) 

I . enostavna dela 535,92 3,08 

II . manj zahtevna dela 584,64 3,36 

III . srednje zahtevna dela 647,28 3,72 

IV . zahtevna dela 737,76 4,24 

V . bolj zahtevna dela 803,88 4,62 

VI . zelo zahtevna dela 941,34 5,41 

VII . visoko zahtevna dela 1 .097,94 6,31 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .252,80 7,20 

IX . izjemno pomembna dela 1 .482,48 8,52 

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

(v €) 

I . enostavna dela 477,92

II . manj zahtevna dela 521,76

III . srednje zahtevna dela 574,94

IV . zahtevna dela 637,26

V . bolj zahtevna dela 712,24

VI . zelo zahtevna dela 831,92

VII . visoko zahtevna dela 937,07

VIII . najbolj zahtevna dela /
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA TEKSTILNO DEJAVNOST

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO

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

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo se je s 1 . 1 . 2020 prenehala uporabljati . 

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

za 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 MED DELAVCI IN DRUŽBAMI 
DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPDG)

Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva – KPdg (Uradni list RS, 
št . 94/2010,  58/2011,  4/2018) 

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

(v €) 

I . enostavna dela 583,99

II . manj zahtevna dela 665,75

III . srednje zahtevna dela 747,48

IV . zahtevna dela 840,93

V . bolj zahtevna dela 940,21

VI . zelo zahtevna dela 1 .121,25

VII . visoko zahtevna dela 1 .273,09

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .518,34

IX . izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela

1 .822,02
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Zneski izhodiščnih plač in najnižjih osnovnih plač posameznih kolektivnih pogodb dejav-
nosti so čista izhodišča za posamezne tarifne razrede, brez kateregakoli dodatka, kot so 
na primer dodatek na delovno dobo, dodatek na zahtevnost dela, dodatek na težje delovne 
pogoje, dodatek na količino in kakovost opravljenega dela, brez količnikov in podobno . 
Vsi dodatki se prištevajo k osnovni plači. Tako oblikovane plače so pravno iztožljive in so 
najnižji minimum . 

V podjetjih, v katerih imajo sklenjene podjetniške kolektivne pogodbe, veljajo določbe teh 
kolektivnih pogodb, ki lahko posamezne pravice uredijo bolje oziroma za delavca ugodne-
je.  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 iz-
vajati sleherno podjetje v panogi oziroma zavod, tudi tisti, ki ne posluje najboljše .  V neka-
terih dejavnostih oziroma pri posameznih delodajalcih se lahko, v primeru, da bi izplačilo 
plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, zaradi oh-
ranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni politiki izplačila 
povečanega dela plač, vendar le začasno do šest mesecev z možnostjo podaljšanja . 

Za družbe, za katere ni sklenjena ne kolektivna pogodba dejavnosti niti podjetniška ko-
lektivna pogodba, se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni 
list RS, št . 21/2013,  78/2013,  52/2016,  15/2017,  22/2019,  81/2019,  36/2020,  49/2020,  
61/2020,  80/2020,  98/2020) . 
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PLAČE V JAVNEM SEKTORJU  

Plačni razred Osnovna plača
(v EUR) 

Plačni razred Osnovna plača
 (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

Sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo dolo-
čanje, 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 .) .

Plačna lestvica v javnem sektorju po plačnih razredih je naslednja: 
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MINIMALNA PLAČA 

Uradni list RS, 
št. 83/2018 

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

940,58 EUR 

GIBANJE PLAČ 

Povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Sloveniji: 

Poročilo o gibanju plač za junij 2020  (Uradni list RS, št . 116/2020) 

Povprečna mesečna bruto plača za junij 2020 je znašala 
1.812,72 EUR in je bila za 4,2% nižja kot za maj 2020.  

Uradni list RS, št. 116/2020 
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 
april – junij 2020 je znašala 1.878,05 EUR.  

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 
januar – junij 2020 je znašala 1.830,91 EUR. 

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 mini-
malni 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,  
83/2018) . 
Državni zbor RS je decembra 2018 spre-
jel Zakon o spremembah Zakona o mini-
malni plači – ZMinP-B (Uradni list RS, št . 
83/2018), ki je začel veljati 25 . 12 . 2018 .  

Po novem iz zakonskih določb iz-
haja, da se od 1 . 1 . 2020 dalje do-
datki, določeni z zakoni in drugimi 
predpisi ter s kolektivnimi pogod-
bami, del plače za delovno uspeš-
nost in plačilo za poslovno uspeš-
nost, dogovorjeno s kolektivno 
pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, 
NE vštevajo v minimalno plačo . 
Do 1 . 1 . 2020 se v minimalno plačo 

niso vštevali le dodatek za nočno 
delo, dodatek 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) . 

Višino minimalne plače določi ministri-
ca oziroma minister, pristojen za delo, in 
ga objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije najkasneje v roku treh mesecev po 
spremembi zneska minimalnih življenjskih 
stroškov, določenega z zakonom, ki ureja 
socialnovarstvene prejemke . Skladno z Za-
konom o spremembah Zakona o minimalni 
plači pa je določeno tudi prehodno obdobje 
določitve višine minimalne plače . 

Višina minimalne plače v prehodnem ob-
dobju znaša: 
• za plačilo dela, opravljenega od 1 . 1 . 2020 

do 31 . 12 . 2020,  940,58 EUR, 
• za plačilo dela, opravljenega od 1 . 1 . 2021 

dalje, kot določa 3 . člen zakona . 
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DRUGI OSEBNI PREJEMKI –  
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 
papirno-
predelovalna

940,58 428,50 642,75 857,00 857,00 3 .756,10 2 .000,00 / 

Grafična
od 1 .151,08
do 1 .268,90 

460,00 689,00 919,00 919,00 5 .634,15 3 .443,00 1 .314,64

Časopisno- 
informativna

1 .268,90 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00 

Založniška 1 .268,90 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Knjigotrška 1 .268,90 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Cestno  
gospodarstvo

940,58 405,41 810,82 1 .216,23 1 .621,64 3 .756,10 1 .126,83 751,22

Gradbena 1 .000,00 460,00 689,00 919,00 919,00 3 .756,10 1 .314,64 / 

Trgovina 940,58 460,00 689,00 919,00 919,00

1 .878,05
oz. ob izpolnitvi 
pogojev iz KP:

3 .756,10

700,00 350,00 

Gostinstvo in 
turizem

1 .150,00 460,00 689,00 919,00 919,00

5 do 10 let:
1 .878,05

10 do 20 let:
3 .756,10

nad 20 let:
5 .634,15 

1 .500,00 750,00 

Kovinska 940,58 535,92 803,88 1 .071,84 1 .339,80

5 do 10 let:
1 .878,05

10 do 20 let:
3 .756,10

nad 20 let:
5 .634,15 

do 10 let:
2 .253,66

nad 10 let:
3 .192,69

do 10 let:
1 .502,44

nad 10 let:
1 .878,05

Lesarstvo 940,58 477,92 716,88 955,84 1 .194,80 3 .756,10 1 .126,83 563,42

Tekstil 940,58 368,00 551,00 735,00 735,00 3 .756,10 700,00 350,00 

Drobno  
gospodarstvo

949,99 751,22 1 .126,83 1 .502,44 / 3 .756,10 1 .878,05 939,03

Negospodarstvo, 
Javni sektor

940,58

(oz . 1 .050,00 
za uvrščene 
do 20 . PR)  

288,76

(346,51 
za člane 

sindikata)

433,13

(519,76 
za člane 

sindikata)

577,51

(693,01 
za člane 

sindikata)

577,51

(693,01 
za člane 

sindikata)

5 .438,16

(oz . 3 plače 
zaposlenega, 
če je to zanj 
ugodneje)

577,51

(693,01 
za člane 

sindikata)

577,51

(693,01 
za člane 

sindikata)

Uredba 1 .812,72* 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 
3 .443,00 oz . 
1 .252,00** 

*Zakon o dohodnini:  do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji

**Vladna uredba: 3 .443,00 za smrt delavca, 1 .252,00 za težjo invalidnost, daljšo bolezen, elementarno nesrečo ali požar, ki prizadene delavca

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

Pri izračunih sindikalne liste je upoštevana višina minimalne plače v letu 2020  in  poročilo 
o gibanju plač za junij 2020  (zadnji znani podatki v času priprave tega prispevka) . 
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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 določe-
no v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti .  
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 dopusta, ali če 
ima delavec sklenjeno pogodbo 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 2020 znaša 
940,58  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  1.812,72 EUR  za junij 2020 . 

V kolektivnih pogodbah časopisno-informa-
tivne, revijalne, založniške in knjigotrške de-
javnosti je višina regresa določena na 70 % 
zadnjega znanega podatka povprečne me-
sečne bruto plače na zaposlenega v RS, ki je 
znašala  1.812,72 EUR  za junij 2020 . 

V gradbeni dejavnosti se po novem regres 
za letni dopust izplača v višini 1.000,00 
EUR bruto . 

V dejavnosti trgovine je delodajalec dolžan 
izplačati regres za letni dopust, kot ga določa 
zakon .  Delodajalec lahko izplača del regresa 
v nedenarni obliki .  V primeru, da izplača del 
regresa v nedenarni obliki, znaša regres za 
letni dopust od 1 . 1 . 2019 dalje 970,00 EUR, 
od tega mora delodajalec najmanj 55  % 
tega zneska izplačati v denarju .  V primeru 
izplačila dela regresa v nedenarni obliki, je 
delodajalec dolžan ta del regresa zagotoviti 
v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup 
širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za 
zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih 
potreb, le-ta pa mora biti po vrednosti ena-
kovredna denarni obliki . 

V dejavnosti gostinstva in turizma po novem 
višina regresa za letni dopust za leto 2020 
znaša 1.150,00 EUR.

V Kolektivni pogodbi lesarstva je regres do-
ločen najmanj v višini minimalne plače, to je 
940,58  EUR za leto 2020;  na ravni podjetja 
pa se lahko dogovori za višje zneske, in sicer 
do višine, določene z vsakokratno veljavno 
davčno Uredbo o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo . 

V tekstilni dejavnosti se lahko regres izpla-
ča 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 .

V drobnem gospodarstvu pripada delavcu 
regres za letni dopust najmanj v višini mi-
nimalne plače povečane za 1 %, kar v letu 
2020 znaša  949,99  EUR. 

V javnem sektorju v letu 2020 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, ki v letu 2020 
znaša 940,58 EUR; izjema pa so zaposleni, 
katerih osnovna plača je nižja od minimalne 
plače (torej katerih osnovna plača je uvršče-
na v 20 . ali v nižji plačni razred) – ti zaposle-
ni so upravičeni do regresa za letni dopust v 
višini 1.050,00 EUR.

V letu 2019 sta bila spremenjena Zakon 
o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2) . Po dosedanji ureditvi je bilo 
treba od regresa za letni dopust vselej 
plačati dohodnino, prispevke za social-
no varnost pa od morebitnega zneska, 
ki je presegal 70 % zadnjega znanega 
podatka povprečne plače v RS .
Po novi ureditvi se od regresa do višine 
100 % povprečne mesečne plače zapo-
slenih v Sloveniji NE plačujejo niti pri-
spevki niti dohodnina. Slednji se odslej 
plačujejo le od zneska, ki presega nave-
deno višino (podatek o povprečni me-
sečni plači za junij 2020: 1.812,72 EUR).
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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 jubilejne nagrade 
izplačujejo za leta dela pri zadnjem delo-
dajalcu in ne za skupno delovno dobo, ter 
delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 
20, 30 in tudi za 40 let delovne dobe, in 
sicer v višini zgornjih zneskov, ki jih določa 
davčna Uredba . 
V aneksu h kolektivni pogodbi, ki je bil skle-
njen decembra 2018, se v delovno dobo pri 
zadnjem delodajalcu šteje neprekinjena de-
lovna doba: - pri zadnjem delodajalcu; - pri 
delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega 
delodajalca; - pri delodajalcih, ki so kapi-
talsko povezani z večinskim deležem; - za 
prevzete delavce pa tudi delovna doba pri 
delodajalcu, od katerega so bili prevzeti . 

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

V dejavnosti cestnega gospodarstva se 
izplačujejo jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 
let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu ter 
za 40 let skupne delovne dobe. 

V gradbenih dejavnostih pripada jubilejna 
nagrada 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 

JUBILEJNA NAGRADA 

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 . 
Po novem delavcem v gradbenih dejavno-
stih pripada jubilejna nagrada za nepreki-
njeno delovno dobo pri zadnjem deloda-
jalcu v višini zgornjih zneskov, ki jih določa 
davčna Uredba .  

V dejavnosti gostinstva in turizma tudi velja, 
da delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 
20, 30 in 40 let delovne dobe pri zadnjem 
delodajalcu v višini zgornjih zneskov, ki jih 
določa vsakokrat veljavna davčna Uredba . 
Delavec je upravičen do jubilejne nagrade, 
če pri istem delodajalcu še ni prejel jubilej-
ne nagrade za isti jubilej za 10, 20, 30 ali 40 
let skupne delovne dobe . 

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

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

Člani sindikata v javnem sektorju so pri ju-
bilejnih nagradah upravičeni do 20 % višjih 
zneskov na podlagi aneksov h kolektivnim 
pogodbam, objavljenih v Uradnem listu RS, 
št . 46/2013 .
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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 prenehanju 
pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati od-
pravnino v višini dveh povprečnih meseč-
nih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač delavca za pretekle tri mese-
ce, če je to za delavca ugodneje. To določilo 
povzemajo vse kolektivne pogodbe, razen 
tistih, v katerih je odpravnina določena v 
višini zneska davčne Uredbe . Če je delavec 
pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in 
dela krajši delovni čas, je upravičen do so-
razmernega dela odpravnine .
Pripadajočo odpravnino je potrebno delav-
cu izplačati ob izplačilu zadnje plače ali na-
domestila plače . 

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

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

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

odpravnino v višini dveh povprečnih meseč-
nih plač v RS za pretekle tri mesece . 

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

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

V negospodarstvu oziroma javnem sektor-
ju od 8 . 12 . 2018 dalje odpravnina ob od-
hodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne 
plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za 
pretekle tri mesece oziroma tri zadnje me-
sečne plače javnega uslužbenca, 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 poslovo-
dni organ delodajalca . 

Na podlagi Kolektivne pogodbe za dejav-
nost cestnega gospodarstva ob smrti delav-
ca ali njegovega ožjega družinskega člana, 
če ga je delavec vzdrževal, delavcu oziroma 
njegovi družini pripada solidarnostna po-
moč . V prvem primeru pripada družini soli-
darnostna pomoč v višini 60 % povprečne 
mesečne plače v Republiki Sloveniji za pre-
tekle tri mesece, v drugem primeru pa pri-
pada delavcu solidarnostna pomoč v višini 
40 % enakega povprečja .

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 
delavca odvisna od dolžine delovne dobe 
pri zadnjem delodajalcu, in sicer do 10 let 
120 % in več kot 10 let 170 % . Enako časov-
no merilo 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 invalidnosti (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 nesre-
če), ki povzročijo večjo škodo na bivališču 
delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu do 
10 let je 80 % in več kot 10 let je 100 % . V 
primeru, da elementarna nesreča povzroči 
večjo škodo tudi delodajalcu, le-ta ni dolžan 
izplačati solidarnostne pomoči . Delavec 
lahko delodajalca enkrat letno zaprosi za 
solidarnostno pomoč tudi v primeru dalj-
še neprekinjene bolezni ali poškodbe (nad 
tri mesece) . Delodajalec pred sprejemom 
odločitve zaprosi za mnenje reprezentativ-
ni sindikat pri delodajalcu; solidarnostna 
pomoč se izplača v skladu z dogovorom 
med delavcem in delodajalcem .  Osnova 
za izračun višine solidarnostne pomoči je 
povprečna plača delavcev pri delodajalcu 
ali povprečna plača v RS za pretekle tri me-
sece, če je to za delavca ugodneje . 
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Po Kolektivni pogodbi za lesarstvo se delav-
cu lahko dodeli solidarnostna pomoč tudi v 
drugih primerih, ki jih dogovorita delodaja-
lec in sindikat pri delodajalcu, in sicer do vi-
šine določene z vsakokratno veljavno Ured-
bo o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja .  

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

V negospodarstvu oz . javnem sektorju je 
potrebno upoštevati posebnosti kolektivne 
pogodbe vsake dejavnosti . Na splošno pa so 
po Kolektivni pogodbi za negospodarske de-
javnosti v Republiki Sloveniji v primeru smrti 
delavca do solidarnostne pomoči upravičeni 
ožji družinski člani, ki jih je bil delavec dol-
žan preživljati (zakonec, zunajzakonski par-
tner, otroci – tudi zunajzakonski in posvojen-
ci), sicer pa je javni uslužbenec upravičen do 
solidarnostne pomoči v primerih težje inva-
lidnosti, daljše bolezni (3 mesece ali več) ali 
pa elementarne nesreče oz . požara .

Javni uslužbenec je upravičen do izplači-
la solidarnostne pomoči pod pogojem, da 
njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi pre-
segala višine minimalne plače . Ta omejitev v 
primeru požara in naravne nesreče ne velja .
Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči 
lahko vloži javni uslužbenec v roku 60 dni 
od nastanka primera oziroma od trenutka, 
ko je bil zmožen vložiti zahtevo .
Posebnost pri članih sindikata: pri njih velja 
višji cenzus, saj je ta namesto pri 100 % mi-
nimalne plače določen pri 130 % minimalne 
plače. Poleg tega so upravičeni do 20 % viš-
jih solidarnostnih pomoči.
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POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

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 . 

KOLEKTIVNA POGODBA v EUR na dan prisotnosti na delu 

Papirna in papirno-predelovalna 4,25 

Grafična 4,80

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

Cestno gospodarstvo najmanj 4,59
Gradbena 5,00

Trgovina 4,45 

Gostinstvo in turizem 4,75 

Kovinska 6,12 

Lesarstvo 6,12 

Tekstil 3,65 

Drobno gospodarstvo najmanj 3,56 

Negospodarstvo, Javni sektor 4,10  (3,52 za funkcionarje)

Uredba 6,12

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

Po Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prehrano v višini 4,80 EUR . Če delavec 
dela 10 ur ali več, je upravičen do dodatne-
ga povračila stroška prehrane, in sicer za 
vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,60 EUR . 

Po Kolektivni pogodbi za cestno gospodar-
stvo so delavci v primeru, da delajo 10 ali 
več ur, upravičeni do dodatnega povračila 
stroškov za prehrano v višini najmanj 0,67 
EUR za vsako uro dela nad 8 ur . 

Po novi Kolektivni pogodbi gradbenih dejav-
nosti delodajalec ni dolžan povrniti stroška 
za prehrano v primeru, ko sam organizira 
in zagotovi obrok prehrane . Če delodajalec 
delavcu ne zagotovi prehrane med delom, 
delavcu pripada povračilo stroškov za pre-
hrano v višini 5,00 EUR na dan .  V primeru, 
da delo traja 10 ali več ur pripada delavcu 
0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro priso-
tnosti na delu po 8 urah prisotnosti na delu .  
Delavcu, ki zaradi neenakomerne razpore-
ditve ali začasne prerazporeditve delovnega 
časa dela dnevno 10 ur ali več, pripada do-
daten obrok; če pa delavec le-tega ne uživa, 

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

januar-junij 2020 1,04 julij-december 2020 4,75 4,10

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

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

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovne-
ga razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006,  
76/2008,  63/2017,  71/2018) je znesek 

je upravičen do povračila v višini 1/8 zneska 
povračila stroškov za prehrano za vsako do-
polnjeno uro dela nad 8 ur . Delavec, ki dela 
pri dveh ali več delodajalcih, skupaj pa vsaj 
4 ure dnevno, je upravičen do povračila stro-
škov najmanj v višini, ki je sorazmerna števi-
lu ur dela pri posameznem delodajalcu . 

Po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 
je delavec upravičen do povračila stroška za 
prehrano med delom, v kolikor delodajalec 
ne zagotovi brezplačnega toplega obroka . 
S 1 . julijem 2020 so se uskladila povračila 
stroškov prehrane med delom in od 1 . 7 . 
2020 dalje znašajo 4,45 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 pre-
hrane . Delavec, ki dela več kot 10 ur, je upra-
vičen do 1,00 EUR za vsako dopolnjeno uro, 
ki jo prebije na delu nad 8 ur . 

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

Po Kolektivni pogodbi za tekstilno dejavnost 
so delavci upravičeni do denarnega nado-
mestila za prehrano med delom, če deloda-
jalec ne zagotovi toplega obroka v skladu s 
standardi . V primeru, da delavec dela 10 ur 
ali več, je upravičen do dodatnega obroka 
in če ta ni zagotovljen, mu pripada za vsa-
ko dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 
osmih urah prisotnosti dodatno povračilo 
stroška prehrane v višini 0,46 EUR . 

Po 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: 

Za obdobje januar-junij 2020 je bil količnik rasti cen prehrambnih izdelkov 1,04; 
znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij-december 2020 znaša  4,75 EUR/dan  
(Uradni list RS, št . 102/2020) . 

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju 
določa, da višina regresa za prehrano med delom od 1 . julija 2020 dalje znaša 4,10 EUR/dan  
(Uradni list RS, št . 97/2020) . 
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POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA

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

Cestno gospodarstvo 100 % stroškov javnega prevoza 

Gradbena dejavnost 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

Drobno gospodarstvo najmanj 65 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Negospodarstvo, Javni sektor
100 % stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi (če 
javni prevoz ni možen, pa kilometrina)

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

povračila stroškov za prehrano med de-
lom 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 

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 socialno varnost - ZPSV (Uradni list RS, št. 5/1996 in nasl.) za preje-
mnika odvesti prispevke za socialno varnost in obračunati dohodnino,  za podjetja pa 
se celotni – tudi višji znesek prizna kot odhodek. 

dodatno povrne tudi povračilo stroška za 
prehrano do višine 0,76 EUR za vsako do-
polnjeno 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 Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
delavcu pripada povračilo stroškov  lastne-
ga prevoza v višini 0,13 EUR za poln kilo-
meter razdalje med bivališčem in mestom 
opravljanja dela, če iz utemeljenih razlogov 
ne more uporabljati javnega prevoza . 

Po Kolektivni pogodbi cestnega gospodar-
stva je določeno, da če ni možnosti prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi, se delavcu 
povrne 15 % cene neosvinčenega 95-oktan-
skega motornega bencina za vsak prevože-
ni kilometer . 

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 . 
V gradbenih dejavnostih je bila sprejeta no-
vost: zaradi posebnih pogojev dela in po-
tovanj na gradbišča pripada delavcu, ki v 
službenem vozilu dnevno prihaja in odhaja 
z gradbišča in se mu čas prihoda in odho-
da z dela ne všteva v delovni čas, dodatek 
za delo na oddaljenem gradbišču na dan, 
in sicer: - če je gradbišče oddaljeno do 30 
km 0 EUR;  - če je gradbišče oddaljeno 30 
dopolnjenih kilometrov 1,05 EUR;  - če je 
gradbišče oddaljeno 40 dopolnjenih kilo-
metrov 2,10 EUR;  - če je gradbišče oddalje-
no 50 dopolnjenih kilometrov 3,15 EUR;  - za 
vsakih nadaljnjih 10 dopolnjenih kilometrov 
1,05 EUR/dopolnjenih 10 km . 

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 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 . 

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 
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POTNI STROŠKI ZA JAVNI SEKTOR V LETU 2020 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)

7. 4. 2020 –  1,000 0,08 0,18 0,30 

POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA 

Povračilo stroškov za službeno potovanje zajema: 

• dnevnico kot povračilo stroškov za prehrano, 

• povračilo stroškov za prevoz, 

• povračilo stroškov za prenočevanje, 

• povračilo drugih stroškov. 

Dnevnice za službena potovanja v RS 
po Uredbi

v EUR

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

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

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

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

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 . 

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovne-
ga razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006,  
76/2008,  63/2017,  71/2018) se stroški 
prevoza na delo in z dela povrnejo v višini 
stroškov javnega prevoza od najbližjega po-
stajališča običajnega prebivališča do mesta 
opravljanja dela, če je mesto opravljanja 
dela oddaljeno vsaj 1 km od običajnega 
prebivališča .  Če ni mogoč prevoz z javnimi 
prevoznimi sredstvi, se po Uredbi lahko po-
vrne strošek prevoza do višine 0,18 EUR za 
vsak polni kilometer razdalje med prebiva-
liščem delavca in mestom opravljanja dela . 
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Delavci so upravičeni do povračila stroškov 
za službena potovanja, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo, če potujejo na podlagi po-
tnega naloga za službeno potovanje, doku-
mentiranega z računi . Iz potnega naloga 
mora biti razvidna odobritev delodajalca za 
posamezno vrsto stroška .

Dnevnica in povračilo stroška za prehrano 
se med seboj izključujeta . 
Uredba o davčni obravnavi povračil stro-
škov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006,  
76/2008,  63/2017,  71/2018) določa, da če 
je narava dela takšna, da se v pretežni meri 
opravlja izven sedeža delodajalca in se de-
lavec vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, 
se v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja ne všteva povračilo stroškov pre-
hrane med delom do višine 6,12 EUR za 
vsak dan, ko je delavec na delu prisoten štiri 
ali več ur .

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

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

Povračila stroškov za službena potova-
nja V TUJINO se obračunavajo v skladu z 
novo Uredbo o povračilu stroškov za služ-
bena potovanja v tujino (Uradni list RS, št . 
76/2019), ki je začela veljati s 1 . 1 . 2020 . 

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 po novem delavec za 
službeno pot v Sloveniji upravičen do dnev-
nice za pot, ki traja 6 - 8 ur v višini 6,42 EUR;  
za 8 - 12 ur v višini 9,18 EUR;  za pot v traja-
nju nad 12 ur do dnevnice v višini 18,10 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 
dnevnice, če službeno potovanje traja nad 
8 - 12 ur, znaša 10,47 EUR in nad 12 ur znaša 
20,97 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.
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TERENSKI DODATEK 

NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE 

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 drobnega gospodarstva  3,13 

EUR/dan, 
• za javni sektor in negospodarstvo znaša 

21 % dnevnice za službeno potovanje v 
državi, to je 3,36 EUR/dan, 

• po davčni Uredbi 4,49 EUR/dan . 

Nadomestilo za ločeno življenje 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 . 

Nadomestilo za ločeno življenje se javnemu 
uslužbencu, ki je razporejen na delo več kot 
70 kilometrov izven kraja bivališča njegove 
ožje družine in živi ločeno od ožje družine, 
izplača v višini 140,54 EUR na mesec . 

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

se od njih ne odvajajo prispevki za soci-
alno varnost . Če so povračila stroškov v 
zvezi z delom izplačana nad zneskom, ki 
ga za posamezne vrste stroškov določa 
Uredba, se mora od zneska razlike preje-
mniku obračunati davek in tudi prispevke 
za socialno varnost, kot to določata Zakon 
o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o prispev-
kih za socialno varnost - ZPSV . Višine zne-
skov, ki jih za povračila stroškov v zvezi z 
delom določa Uredba, niso pravica, ki naj 
bi šla zaposlenim, ampak so zgolj višine 
zneskov, ki se ne vštevajo v davčno osno-
vo . Pravice za posamezna povračila stro-
škov iz dela so določene v drugih zakonih 
in kolektivnih pogodbah . 

Zaradi spremenjene davčne obravnave 
dohodkov iz delovnega razmerja, ki je bila 
določena z Zakonom o davku od dohodkov 
pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, 
št . 117/2006 in nasl .), se za pravne osebe 
povračila stroškov v zvezi z delom, drugi 
osebni prejemki in vsi odhodki iz delovne-
ga razmerja  v celotnem obračunanem in iz-
plačanem znesku priznavajo kot odhodek . 
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UGODNOSTI ZA ČLANE KSS PERGAM  

Člani sindikatov KSS PERGAM lahko koristijo posebne ugodnosti pri nekaterih ponudnikih zdravstvenih, 
kozmetičnih storitev, bazenov in wellness storitev, za šport in rekreacijo, bančnih storitev, pri nakupu pnevma-
tik in avto-servisnih storitev, veterinarskih in drugih storitev .  

V tokratni številki Pergamovega Obveščevalca objavljamo najnovejše:

Vse novosti o aktualnih ugodnostih redno objavljamo na Pergamovi domači spletni strani, zato jih 
spremljajte na  http://sindikat-pergam.si/ugodnosti/,  da boste o njih pravočasno obveščeni. 

Kozmetični salon NEGUJ.SE 

Za vse člane sindikatov PERGAM  
na vse storitve nad 40 € velja 15 % popust!

Seznam storitev si lahko ogledate na strani  
https://www .neguj .se/cenik/

Člani lahko pri plačilu storitev uveljavljajo popust  
s člansko izkaznico kateregakoli sindikata KSS PERGAM .

KONTAKT:
Kozmetični salon Neguj .SE, Danijela Cerovak s .p .
Tacenska cesta 108, 1000 Ljubljana
g: 031 406 338
e: danijela@neguj .se
w: www .neguj .se

BODIFIT UGODNOSTI ZA ČLANE SINDIKATOV 
PERGAM

V BODIFIT CENTRIH: LJUBLJANA, DOMŽALE, KAMNIK, 
CELJE, MARIBOR (FONTANA, CITY, STUDENCI)

Ugodnosti:

• 20 % POPUST na zakup 10 obiskov fitnes ali vodene vadbe  
(redna cena: 80 €)

• 40 % 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 več informacij lahko obiščete njihovo spletno stran oziroma 
jih pokličete ali pišete na:
info@victus .si / 040 800 368 / fit-podjetje .si
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S podpisom soglašam, da Erste Card d. o. o. navedene podatke obdeluje z namenom 

posredovanja ponudbe za kartico Diners Club in s tem namenom z menoj vzpostavi stik 

na navedeni telefonski številki oziroma elektronskem naslovu. 

Podpis 
prosilca/-ke:

Prijavnica 
za osebno kartico Diners Club

Izpolnjeno prijavnico izrežite in pošljite po pošti ali jo predajte 
osebno na sedežu Erste Card d. o. o., Dunajska 129, 1000 
Ljubljana, lahko pa jo skenirano pošljete po elektronski pošti na 
naslov: prijavnica@erstecard.si.

Ime in priimek: 

Tel., GSM:                                                                                      

E-naslov:

C1586

Kartica Diners Club - namenjena posameznikom, ki želijo 
ohraniti nadzor nad svojo porabo ne glede na to, kaj se 
dogaja po svetu. 
Kartica Diners Club omogoča tudi obročne nakupe, zato 
si z njo lahko privoščite več. Poleg tega lahko s kartico 
kupujete na spletu, brez gneče in čakanja v vrstah.
Morda niste vedeli:
kartica Diners Club vam omogoča dva med seboj 
neodvisna limita: 
- limit za enkratna odložena plačila in
- limit za nakupe na obroke.

Takoj ko poplačate del limita, se vam ponovno sprostijo 
sredstva za nove nakupe, kar pomeni, da nikoli ne boste 
brez denarja. Ugotovili boste, da je določanje limitov 
zelo prilagodljivo, s čimer se kartica povsem prilagodi 

vašemu življenjskemu slogu. V Sloveniji kartica Diners 
Club omogoča plačilo na do 36 obrokov in v tujini na do 
12 obrokov. Poleg neposrednega plačevanja vam kartica 
omogoča še dvig gotovine na bankomatu. Najboljše pri 
vsem pa je, da lahko kartico pridobite brez zamenjave 
vaše banke. 

Vsi, ki boste prvič pristopili k članstvu Diners Cluba, boste 
nagrajeni z enoletno brezplačno članarino* za uporabo 
kartice Diners Club. 

Nadejate pa se lahko še mnogih drugih ugodnosti na pro-
dajnih mestih.

V kolikor želite več informacij o kartici Diners Club, 
izpolnite prijavnico spodaj.

Erste Card

Diners Club, več kot kartica.

Brezplačna 

članarina*

+ 3000 

nagradnih 

točk

* Brezplačna članarina velja za nove člane ob prvi včlanitvi v Diners Club za prvo leto članstva. Prosimo, 
obrnite.
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S kartico Diners Club vam pripadajo popusti in ugodnosti: 
 
- D-TOREK. 
Dan z največ popusti Diners Cluba. Popuste preverite tukaj: www.dugodnosti.si

- Stalni popusti. 
Popusti, ki jih lahko koristite vse dni v tednu. 
Preverite jih tukaj: www.dugodnosti.si

- Nagradni program. 
Izkoristite nagradne točke za popust ob nakupu darilnih bonov za več kot 45 prodajnih mest. 
Med njimi so Modiana, Baby Center, Mr.Pet ...
Vse nagrade si oglejte tukaj: https://katalog.dinersclub.si

- Posebne ugodnosti. 
Pripravljamo samo za člane sindikata Pergam. 
Oglejte si jih tukaj: http://sindikat-pergam.si/diners-club

Odločite se preudarno - postanite član Diners Cluba!

-30%
 na vso 

 ponudbo
-20%

na določeno 

 ponudbo
-15%

 na vso 

 ponudbo

-10%
 na vso 

 ponudbo
-20%
ob nakupu 

 dveh ali več     

  artiklov

-15%
na določeno 

 ponudbo
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S kartico Diners Club vam pripadajo popusti in ugodnosti: 
 
- D-TOREK. 
Dan z največ popusti Diners Cluba. Popuste preverite tukaj: www.dugodnosti.si

- Stalni popusti. 
Popusti, ki jih lahko koristite vse dni v tednu. 
Preverite jih tukaj: www.dugodnosti.si

- Nagradni program. 
Izkoristite nagradne točke za popust ob nakupu darilnih bonov za več kot 45 prodajnih mest. 
Med njimi so Modiana, Baby Center, Mr.Pet ...
Vse nagrade si oglejte tukaj: https://katalog.dinersclub.si

- Posebne ugodnosti. 
Pripravljamo samo za člane sindikata Pergam. 
Oglejte si jih tukaj: http://sindikat-pergam.si/diners-club

Odločite se preudarno - postanite član Diners Cluba!

-30%
 na vso 

 ponudbo
-20%

na določeno 

 ponudbo
-15%

 na vso 

 ponudbo

-10%
 na vso 

 ponudbo
-20%
ob nakupu 

 dveh ali več     

  artiklov

-15%
na določeno 

 ponudbo

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ugodnosti članom 
       KONFEDERACIJA SINDIKATOV    
                SLOVENIJE PERGAM  
v hotelu Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško 

 
Thermana Laško nudi v obdobju do 31.12.2021 članom sindikatov in njihovim 
družinskim članom, ki pridejo na dan koriščenja s članom, naslednjo ugodnost 
v obeh hotelih: 
 
15 % popust za vstopnice  
- bazen  
- bazen + savna  
 
10 % popust  
- wellness storitve  
- fizioterapevtske storitve  
 
 
Popust ne velja za večerne akcijske ponudbe in ne velja ob vikendih, praznikih 
in vseh šolskih počitnicah.  
Popusti veljajo na dan koriščenja storitve, se ne seštevajo z ostalimi popusti 
ponudnika in ne veljajo za nakup darilnih kuponov. 
 
Popust lahko člani uveljavljajo ob predložitvi članske izkaznice sindikata in 
Modre kartice Thermana Cluba.  
V Thermana Club se lahko včlanite ob prvem prihodu in koriščenju ugodnosti 
ali preko Thermaninih spletnih strani. Članstvo je brezplačno. 
 
Dogovorjene ugodnosti veljajo do 31.12.2021. 
 
 
PRENAVLJAMO ZA VAS 
V terminu 17.5. do predvidoma 15.10.2020 bo v hotelu Zdravilišče Laško 
potekala prenova kopališča z garderobami in glavnim terapevtskim bazenom.  
V času prenove lahko gostje nemoteno uporabljajo bazene v Termalnem centru 
hotela Thermana Park Laško. 
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Grand Hotel Bellevue - Pekre, Na slemenu 35 - SI-2208 Pohorje

t. 02 607 51 00    m. 031 691 554    recepcija@ghbellevue.si    www.ghbellevue.si

PAKET VKLJUČUJE
• nočitev s samopostrežnim zajtrkom,
• PODARIMO VEČERJO,
• možnost priprave dietne hrane+ 

sveže sadje na baru hotela,
• steklenica mineralne vode Donat Mg 

v sobi na dan prihoda,
• neomejen vstop v fi tnes,
• brezplačno parkirno mesto pred hotelom,
• brezplačna internetna povezava.

PRI DIREKTNI 
REZERVACIJI

na recepcija@ghbellevue.si 
ali 02 607 51 00

AkcijaA aa
3

NOČI

V objemu gozdov Pohorja

3 nočitve z ZAJTRKOM
v EUR na osebo / 
TIP SOBE

REDNA 
CENA

CENA S 
POPUSTOM PRIHRANEK Dodatni 

dan

Enoposteljna soba 315,00 255,00 60,00 105,00
85,00

Dvoposteljna soba  225,00 180,00 45,00 75,00
60,00

Dvoposteljna soba z 
dodatnim ležiščem 225,00 180,00 45,00 75,00

60,00

Soba 2+2 285,00 210,00 75,00 95,00
70,00

Povezana soba 315,00 255,00 60,00 105,00
85,00

SEPTEMBER
3 nočitve z ZAJTRKOM
v EUR na osebo / 
TIP SOBE

REDNA 
CENA

CENA S 
POPUSTOM PRIHRANEK Dodatni 

dan

Enoposteljna soba 345,00 285,00 60,00 115,00
95,00

Dvoposteljna soba  285,00 210,00 75,00 95,00
70,00

Dvoposteljna soba z 
dodatnim ležiščem 285,00 210,00 75,00 95,00

70,00

Soba 2+2 315,00 240,00 75,00 105,00
80,00

Povezana soba 345,00 285,00 60,00 115,00
95,00

AVGUST • OKTOBER • NOVEMBER • DECEMBER (do 11.12.)

Popusti:
• en otrok do 12. leta v sobi s starši BREZPLAČNO,
• drugi otrok od 6. do 12. leta starosti v sobi s starši na pomožnem ležišču 50% popust,
• otrok od 6. do 12. leta starosti v sobi z enim odraslim na osnovnem ležišču 20%,
• tretja oseba v sobi na dodatnem ležišču 20% popust (odrasli, otroci od 12- 18 let).

Doplačila po osebi na dan:
•  POLNI PENZION: 12,00 EUR (za člane  KSS PERGAM) / soba z balkonom: 8,00 

EUR / pozen odhod: DOPLAČILO PO DOGOVORU / otroška posteljica: 5,00 EUR,
•  turistična taksa: 2,50 EUR / dan (obvezno doplačilo), otroci 1.-12.leta: 1,25€ / dan
•  hotelska prijava 1,00 EUR ( enkratno plačilo za osebe nad 18 let).

DODATENDODATEN 

10 % 10 % 
POPUSTPOPUST

(NA VREDNOST PAKETA PO OSEBI)

inin

VECERJOVECERJO

zaza CLANECLANE

Nadstandardno doživetje v objemu zdravilne vode Donat in gozdov Pohorja

S HOTEL
Maribor

VIR
Apartments

BELLEVUE
Maribor

POHORJE 
&

VILLA APPARTMENTS 
Maribor

Hoteli in turizem Rogaška d.o.o., Dunajska cesta 107, SI-1000 Ljubljana

PODARIMO
NA ŽE TAKO ZNIŽANE CENENA ŽE TAKO ZNIŽANE CENE
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GRAND HOTEL DONAT Superior - Zdraviliški trg 10 - 3250 Rogaška Slati na
t. 03 811 30 00    m. 051 696 269    info@ghdonat.com    www.ghdonat.com

Popusti:
• otrok od 0 - 2. leta v sobi s starši BREZPLAČNO,
•  otrok od 2. do 5. leta starosti v sobi s starši na pomožnem ležišču 

50% popust,
•  otrok od 5. do 10. leta starosti v sobi z enim odraslim na 

osnovnem ležišču 30% popust,
•  tretja oseba v sobi na dodatnem ležišču 20% popust (odrasli, 

otroci od 10. leta dalje).

Doplačila po osebi na dan:
•  POLNI PENZION: 12,00 EUR (za člane  KSS PERGAM)

/ soba pogled park: 5,00 EUR / pozen odhod: 50% /otroška 
posteljica: 10,00 EUR,

•  turistična taksa: 2,50 EUR / dan (obvezno doplačilo), otroci 1.-12.leta: 
1,25€ / dan.

3 nočitve z ZAJTRKOM
v EUR na osebo / 
TIP SOBE

REDNA 
CENA

CENA S 
POPUSTOM PRIHRANEK Dodatni 

dan

Enoposteljna soba z 
balkonom 345,00 255,00 90,00 115,00

85,00
Mala dvoposteljna soba z
balkonom 270,00 195,00 75,00 90,00

65,00
Dvoposteljna soba z 
balkonom  318,00 210,00 108,00 106,00

70,00
Dvoposteljna soba  z 
dodatnim ležiščem 318,00 210,00 108,00 106,00

70,00

NOVEMBER • DECEMBERPAKET VKLJUČUJE
• nočitev s 

samopostrežnim 
zajtrkom,

• PODARIMO 
VEČERJO

• možnost priprave 
dietne prehrane,

• sveže sadje na baru 
hotela,

• steklenica mineralne vode Donat Mg v 
sobi na dan prihoda,

• prost vstop v zunanji in notranji hotelski 
bazen, 

• prost vstop v fi tnes center, 
• kopalni plašč, kopalna brisača in 

hotelski copati,
• animacijski program (jutranja 

gimnastika v bazenu, …),
• prost vstop v Casino Fontana,
• brezplačen wi-fi .

3 nočitve z ZAJTRKOM
v EUR na osebo / 
TIP SOBE

REDNA 
CENA

CENA S 
POPUSTOM PRIHRANEK Dodatni 

dan

Enoposteljna soba z 
balkonom 405,00 285,00 120,00 135,00

95,00
Mala dvoposteljna soba z
balkonom 300,00 225,00 75,00 100,00

75,00
Dvoposteljna soba z 
balkonom  405,00 240,00 165,00 135,00

80,00
Dvoposteljna soba  z 
dodatnim ležiščem 405,00 240,00 165,00 135,00

80,00

AVGUST • SEPTEMBER • OKTOBER

V objemu zdravja vode Donat
Vabimo Vas, da se nam pridružite in preizkusite naš svet 
v znamenju, udobja, zdravja, dobrega počutja in luksuza.

 PODARIMO

PRI DIREKTNI 
REZERVACIJI

na info@ghdonat.com 
ali 03 811 30 00

AkcijaA aa
3

NOČI

DODATENDODATEN 
10 % 10 % 

POPUSTPOPUST
(NA VREDNOST PAKETA PO OSEBI)

inin

VEČERJO VEČERJO 

NA ŽE TAKO ZNIŽANE CENENA ŽE TAKO ZNIŽANE CENE
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Trg OF 14
1000 Ljubljana

Tel.: (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«.
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