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Drage Pergamovke in Pergamovci, 

Pred vami je šesta, zadnja številka Perga-
movega Obveščevalca, izdanega v okviru 
Projekta »Boljša usposobljenost socialnih 
partnerjev za boljši socialni dialog«. Pro-
jekt, ki je zaživel sredi decembra 2017, se 
bo konec septembra 2021 zaključil. 

Vesela sem, da smo kljub čudnim časom, ki 
ga je dodobra zaznamovala pandemija no-
vega koronavirusa, vse načrtovane aktivno-
sti uspešno izvedli. Seveda to ne bi bilo mo-
goče brez vas, sindikalnih zaupnikov, ki ste 
se udeleževali naših aktivnosti, dvodnevnih 
izobraževalnih seminarjev in bili tudi »štu-
denti« tako imenovanega sistemskega mo-
dulskega študija, neke vrste sindikalnega 
šolanja. Za vašo aktivno udeležbo se vam 
lepo zahvaljujem. 

Upam, da smo na ta način pripomogli k še 
boljši usposobljenosti tako zaposlenih v 
strokovnih službah Konfederacije sindikatov 
Slovenije Pergam, kakor tudi vas, sindikalnih 
zaupnikov, da se bomo lahko še učinkoviteje 
soočali z izzivi na trgu dela v prihodnje in oh-
ranili korak s posledicami teh izzivov, zlasti 
v tistih dejavnostih, kjer se spremembe na 
trgu dela zaradi tehnološkega in informacij-
skega razvoja najhitreje dogajajo. 

S pomočjo evropskih sredstev je bila med 
drugim narejena raziskava, izvedeni študij-
ski krožki, številna formalna in neformalna 
izobraževanja, izdane publikacije, postavlje-
na Pergamova E-učilnica. Poleg naštetega 
smo vzpostavili tudi mobilno aplikacijo 
oziroma mobilno spletno stran, o čemer 
pišemo tudi v enem izmed prispevkov v tej 
številki. Ob zaključku bomo septembra v 
sodelovanju z Inštitutom za delo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani pripravili tudi Priročnik 
za sindikalne zaupnike, ki naj vam bo v po-
moč pri svetovanju in individualnem delu s 
članstvom in drugimi zaposlenimi. 

Uspešno izvajanje projekta pa ne potrjujejo 
le številne izvedene načrtovane projektne 
aktivnosti, temveč tudi uspešno črpanje 
finančnih sredstev. Sofinanciran je s strani 
Republike Slovenije MDDSZ ter Evropske 
unije, in sicer iz Evropskega socialnega skla-
da. Projekt z naslovom »Boljša usposoblje-
nost socialnih partnerjev za boljši socialni 
dialog« izvajamo skupaj s projektnim par-
tnerjem Gospodarsko zbornico Slovenije. 

Za celotno vodenje, koordiniranje in usklaje-
vanje projekta sem odgovorna Nina Mežan, 
vodja projekta, ki sem tudi kontaktna oseba 
za vse informacije o izvajanju projekta, nje-
govi časovni, vsebinski in finančni strukturi 
ter organizaciji in izvedbi projektnih aktiv-
nosti in poročanja. Idejni vodja sistemske-
ga modulskega študija in študijskih krožkov 
je Peter Virant, strokovni sodelavec na pro-
jektu, ki je tudi mentor študijskih krožkov. 

S koncem projekta pa se naše aktivnosti ne 
bodo zaključile, temveč se bodo nadaljeva-
le in nadgrajevale. Prizadevali si bomo za 
nadaljnje usposabljanje zaupnikov preko 
E-učilnice, seveda bodo naša stalnica tudi v 
bodoče Pergamovi tradicionalni dvodnevni 
seminarji in prav tako nove edicije Perga-
movega Obveščevalca. Na ta način bomo 
skupaj z vami še naprej prenašali prido-
bljena znanja, izkušnje in dobre prakse ter 
krepili usposobljenost socialnih partnerjev 
v procesih socialnega dialoga na vseh rav-
neh, zlasti na področju politik trga dela in 
vseživljenjskega učenja. 

Želim vam prijetno branje in uspešno sin-
dikalno delo! 

Nina Mežan, 
vodja projekta KSS Pergam 

U V O D N I K  _

Nina Mežan, certificirani vodja EU projektov, 
svetovalka za medn. dejavnost KSS Pergam 
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PREDLOG ZAKONA O NACIONALNEM 
DEMOGRAFSKEM SKLADU  

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

Predlog Zakona o nacionalnem demograf-
skem skladu je Vlada sprejela in posredova-
la v zakonodajni postopek brez kakršne koli 
javne razprave ter brez vključevanja social-
nih partnerjev v pripravo predloga in brez 
obravnave in usklajevanja v okviru Eko-
nomsko socialnega sveta. Pred sprejemom 
je predsednik Vlade sicer predstavil na seji 
ESS, vendar ga je vlada sprejela le nekaj ur 
po končani predstavitvi. 

Gre za zakon, ki naj bi imel pomemben 
vpliv na delovanje sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja na dolgi rok, 
zato je njegova vloga pomembna za praktič-
no vse prebivalce Slovenije, tako aktivne za-
varovance, delavce, kot tudi mlade, ki šele 
bodo vstopili na trg dela in se ob koncu svo-
je delovne dobe upokojili. To je tudi razlog, 
zaradi katerega v KSS PERGAM menimo, 
da bi priprava in sprejemanje zakonodaje s 
tako dolgoročnimi posledicami za tako ši-
rok krog državljanov, morala nujno potekati 
odprto, vključujoče in pri tem zasledovati 
najširši možni družbeni konsenz. Tako pa 

je vlada pri pripravi in sprejemu predloga 
zakona grobo kršila Pravila o delovanju ESS 
in ni vodila nobenega socialnega dialoga o 
predlogu zakona, prav tako je bila iz pripra-
ve v celoti izključena javnost, Resolucija o 
normativni dejavnosti Državnega zbora, ki 
ureja sodelovanje javnosti pri pripravi zako-
nodaje pa je bila prav tako kršena. 

Zakon, ki naj bi radikalno posegel v 
upravljanje državnega premoženja in učin-
kovito naslovil problematiko srednje in dol-
goročne vzdržnosti pokojninskega sistema 
bi moral biti pripravljen ob temeljitih anali-
zah in močnih strokovnih podlagah, hkrati 
bi moral biti sprejet v širokem družbenem 
konsenzu, ki bi predstavljal tudi temelj za 
obnovitev medgeneracijske pogodbe hkra-
ti z dolgoročno vizijo razvoja sistema po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Popolnoma nikakršnega razloga tudi ni, 
da bi se tako pomemben zakon sprejemal 
na hitro, zato je takšen način priprave za-
konodaje neodgovoren in škodljiv, tako za 
uveljavljene standarde socialnega dialoga 
v Republiki Sloveniji, kot tudi predvsem za 
bodoče upravičence do pravic iz pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, saj spod-
jeda medgeneracijsko solidarnost. 

Protest pred Državnim zborom ob odločanju o predhodnem referendumu o Zakonu o 
nacionalnem demografskem skladu; 1. 6. 2021 
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V KSS PERGAM sicer idejo o ustanovitvi 
demografskega sklada podpiramo, vendar 
bi moral biti ta zasnovan tako, da bi dol-
goročno razbremenil javno pokojninsko 
blagajno, ki naj bi bila glede na projekcije 
čez nekaj deset let pod velikim pritiskom, 
izdatki za pokojnine in tudi sicer za stara-
jočo družbo pa naj bi tudi po opozorilih 
mednarodnih organizacij in Evropske ko-
misije predstavljali za Slovenijo enega od 
največjih izzivov v prihodnje. Prav zaradi 
tega smo ob sprejemanju Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju leta 
2012 na sindikalni strani predlagali in pod-
prli vključitev demografskega rezervnega 
sklada v besedilo zakona, pri čemer naj bi 
omenjeni demografski rezervni sklad pred-
stavljal enega od virov za financiranje pravic 
iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Tudi danes vztrajamo na tem, 
da je demografski sklad potreben, da pa je 
potrebno z zakonom jasno opredeliti njego-
vo funkcijo, ki bi morala biti v dolgoročnem 
zagotavljanju dodatnih sredstev za financi-
ranje javne pokojninske blagajne in seveda 
njegov način delovanja, financiranja oziro-
ma upravljanja s sredstvi ipd. 

Prav v teh ključnih točkah je tudi po vse-
binski plati skrajno problematičen aktualen 
predlog Zakona o nacionalnem demograf-
skem skladu, ki je trenutno v zakonodaj-
nem postopku tik pred sprejemom.

1) Predlog zakona predvideva uporabo 
sredstev demografskega sklada tudi za 
tekočo porabo in zgolj del sredstev za 
akumulacijo, tudi glede slednjega pa je 
mogoče tudi odstopanje, zato po našem 
prepričanju predlagana ureditev ne bo 
zagotavljala cilja zagotavljanja stabilnosti 
pokojninskega sistema, ki se bo pred naj-
večjimi preizkušnjami znašel čez 15 do 20 
let. Tveganje za to je izjemno veliko pred-
vsem ob aktualnem stanju javnih financ 
in ob dejstvu, da mora proračun že danes 
zagotavljati dodatna sredstva pokojnin-
ski blagajni, zato obstaja povsem realna 
možnost, da se bo odvisnost pokojninske 
blagajne od proračuna že sedaj zmanjše-
vala na račun trošenja premoženja sklada, 
poleg tega pa se bodo uskladitve pokoj-
nin v celoti financirale iz dodatno zmanj-
šanih sredstev za akumulacijo sklada, kar 
srednje in dolgoročno vodi v njegovo si-
romašenje in nezmožnost zagotavljanja 
sredstev za sofinanciranje pokojninske 
blagajne v obdobju, ko bo potreba za to 
še bistveno večja kot danes.  

2) Zakon ne predvideva nobenih novih virov 
sredstev za demografski sklad, ki bi poleg 
kapitalskih naložb povečevala sredstva 
sklada in mu na dolgi rok zagotavljala 
zadostne vire za sofinanciranje izdatkov 
za pokojnine, ki bi torej omogočali večjo 
akumulacijo in s tem večjo sposobnost 
razbremenitve pokojninske blagajne. 
Tudi druge države iščejo načine za do-
datno financiranje pokojninske blagajne 
iz drugih virov, bodisi iz določenih doda-
tnih dajatev na koriščenje naravnih virov, 
dela določenih davkov (npr. na nepremič-
nine) ali drugih dajatev (npr. trošarin) ali 
pa z uvajanjem novih namenskih dajatev, 
katerih namen je krepitev premoženja 
sklada. Dodatne vire je predvidevala tudi 
Bela knjiga o pokojninah kot strokovna 
podlaga za nadaljnje spremembe na po-
dročju pokojninskega zavarovanja.  

3) Zakon predvideva izdatke za namene, ki 
po našem mnenju niso naloga demograf-
skega sklada in so poleg tega tudi popol-
noma nedefinirani. Sofinanciranje izgra-
dnje namenskih nepremičnin za starejše 
in financiranje ukrepov družinske politike 
(za vsakega od teh namenom po 10% 
prejetih dividend) nista izdatka, ki bi bila 
naloga demografskega sklada, temveč bi 
morala biti sredstva za ta namen zago-
tovljena iz državnega proračuna. Kar se 
tiče sofinanciranja izgradnje namenskih 
nepremičnin za starejše namen ni kon-
sistenten z domnevnim ciljem sistemske 
ureditve zavarovanja za dolgotrajno oskr-
bo, ki naj bi bil v večji meri usmerjen v de-
institucionalizacijo dolgotrajne oskrbe, in 
čeprav se v KSS PERGAM strinjamo s tem, 
da bi bilo potrebno obstoječe kapacitete 
dopolnjevati in nadgrajevati, hkrati meni-
mo, da gre za izdatke, ki bi jim moral za-
gotavljati državni proračun, v tem trenut-
ku pa bi bilo po našem mnenju možno in 
potrebno za ta namen koristiti tudi evrop-
ska sredstva in ne obremenjevati s temi 
izdatki sredstev demografskega sklada.  

Še bolj navedeno velja za financiranje 
ukrepov družinske politike iz sredstev de-
mografskega sklada. Vsekakor se je mo-
goče strinjati s tem, da ukrepi družinske 
politike lahko vplivajo tudi na vzdržnost 
pokojninskega sistema, vendar to ni raz-
log, da bi financiranje teh ukrepov preva-
lili na demografski sklad. Pojem »ukrepi 
družinske politike« je tudi popolnoma 
nedefiniran in ga lahko povsem po svoje 
vsebinsko napolni vsaka aktualna vlada, 
pri čemer nikakor ni mogoče kar avtoma-
tično predpostavljati, da bi posamezen 
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ukrep tudi dejansko pripomogel k večji 
vzdržnosti pokojninske blagajne. Tudi če 
bi posamezen ukrep družinske politike 
dejansko prispeval v večji vzdržnosti po-
kojninske blagajne, bi tudi v primeru ta-
kojšnjega vpliva (npr. na rodnost) to ime-
lo učinke na pokojninski sistem najprej če 
25 let ali več (ko bo pritisk na pokojninsko 
blagajno že ogromen), kar je zgolj še do-
daten argument za to, da bi bilo potrebno 
zagotoviti določeno obdobje akumulacije 
za sredstva demografskega sklada, brez 
sofinanciranja tekoče porabe.  

4) Zakon vse premoženje države koncentri-
ra na enem mestu, kar je problematično 
tako z vidika upravljanja, kot tudi z vidi-
ka smiselnosti in ustreznosti prenašanja 
določenih kapitalskih naložb v demograf-
ski sklad glede na namen, zaradi katere-
ga se ustanavlja (zagotavljanje dolgoroč-
ne vzdržnosti pokojninskega sistema). 
Predlog zakona je po našem prepričanju 
primarno usmerjen v vprašanje koncen-
tracije državnega premoženja na enem 
mestu s prenosom tega premoženja iz 
posredne ali neposredne lastnine Re-
publike Slovenije (s katerim upravljajo 
različni upravljalci) v last nacionalnega 
demografskega sklada in upravljanje 
tega premoženja, bistveno bolj kot v 
vprašanje sposobnosti dolgoročnega za-
gotavljanja stabilnosti in vzdržnosti po-
kojninske blagajne. Ni videti posebnega 
razloga za to, da bi se premoženje države 
tudi formalno prenašalo na demografski 
sklad, zlasti pa praktično celotno premo-
ženje (z nekaterimi izjemami), tudi tisto, 
katerega primarni namen ni ustvarjanje 
dobička (z dividendami) ali ga država 
nima namena prodati (kar pomeni, da ni 
pričakovati kupnin iz tega naslova), saj 
država s temi naložbami zasleduje neka-
tere druge strateške interese (npr. izva-
janje gospodarske javne službe). Zato bi 
bilo potrebno natančno pretehtati, za ka-
tero premoženje je smiselno in skladno 
z namenom demografskega sklada, da 
se prenese na demografski sklad, tudi z 
vidika potencialnih obveznosti, ki jih na-
ložba s sabo prinaša.  Poseben problem 
utegne nastati zaradi predvidenega pre-
nosa Modre zavarovalnice, ki upravlja za-
prti vzajemni sklad za javne uslužbence 
ter KAD-a, ki upravlja sklad za obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje, tako 
z vidika obravnave sredstva zavarovan-
cev v teh skladih, njihovega upravljanje 
v okviru demografskega sklada in nena-
zadnje nadzora nad upravljanjem teh 

skladov. Nenazadnje, predlog zakon tudi 
ne določa jasno in transparentno stra-
tegije upravljanja naložb sklada, zlasti v 
razmerju do obstoječe strategije.  

5) Zakon vse vzvode za upravljanje in nad-
zor daje v roke političnim strankam in 
Vladi in ne zagotavlja vključenosti pred-
stavnikov aktivne populacije, za katere 
socialno varnost v času starosti naj bi bil 
demografski sklad namenjen in bi zato 
zlasti v nadzornem svetu morala imeti 
svoje predstavnike kot tisti del popula-
cije, ki s prispevki za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje v največji meri pri-
speva k financiranju tega zavarovanja in 
za katere naj bi demografski sklad tudi 
predstavljal vir sofinanciranja pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja v obdobju po koncu njihove delovne 
aktivnosti. Trenutni predlog praktično v 
celoti daje nadzor političnim strankam in 
vladi, kar ni ustrezno, povečuje tveganja 
za slabe korporativne prakse, povečuje 
tveganje za zmanjševanje neodvisnosti 
organov upravljanja in izpostavlja demo-
grafski sklad vsakokratnim kratkoročnim 
političnim interesom, kar je z vidika dol-
goročne naravnanosti in stabilnosti de-
mografskega sklada slabo. 

V KSS PERGAM smo sami in skupaj z os-
talimi sindikalnimi centralami večkrat pozi-
vali k umiku predmetnega zakona iz zako-
nodajnega postopka in njegovo uskladitev 
v socialnem dialogu. Svoje pripombe smo 
predstavili tudi poslanskim skupinam par-
lamentarnih strank, pri čemer so tudi neka-
tere koalicijske stranke delile z nami številne 
naše pomisleke, glede svojega glasovanja 
pa se izgovarjale na koalicijsko pogodbo in 
na svoje koalicijske partnerje. 

Prepričani smo, da je predlog zakona za 
državljane škodljiv, zato se skupaj z osta-
limi sindikalnimi centralami pripravljamo 
na to, da bomo v primeru sprejema zakona 
podali pobudo za razpis naknadnega za-
konodajnega referenduma in naj o ustre-
znosti zakona in njegovi uveljavitvi odlo-
čijo državljanke in državljani. Pri tem bo 
izjemnega pomena tudi podpora in odziv 
članov KSS PERGAM in aktivnost sindikal-
nih zaupnikov pri pridobivanju te podpore. 
Podporo pobudi za razpis referenduma je 
mogoče podati tudi s kvalifi ciranim digi-
talnim potrdilom od doma, zato pozivamo 
vse članice in člane KSS PERGAM, da si 
potrdilo pravočasno pridobijo.  



6 V  S R E D I Š Č U  _

PRIDOBITEV DIGITALNEGA KVALIFICIRANEGA POTRDILA 

Predstavniki sindikalnih central nasprotujejo spornemu predlogu Zakona o nacionalnem 
demografskem skladu;  1. 6. 2021 

Čas epidemije je med drugim pospešil po-
stopek digitalne preobrazbe naše družbe in 
ob velikem obsegu dela ter izobraževanja 
od doma so se številne aktivnosti in po-
stopki preselili v spletno okolje in se pretvo-
rili v digitalno obliko. 

Številne postopke in opravila je danes mo-
goče opraviti od doma z uporabo osebnega 
računalnika, kar velja tudi za številne uprav-
ne postopke, bančno poslovanje in podob-
no, med drugim tudi za oddajo podpore po-
budi za referendum. S tem si prihranite pot 
na upravno enoto, oddaja pa je hitra in eno-
stavna. Pridobitev kvalificiranega digitalne-
ga potrdila SIGEN-CA (https://www.si-trust.
gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/) 
je brezplačna, posameznik pa potrdilo lah-
ko uporablja tako za storitve spletne banke, 
oddajo vlog v upravnih postopkih, oddajo 
podpore referendumskim pobudam ipd.. 
Obstajajo sicer tudi komercialne variante, 
ki pa so plačljive, odločitev posameznika za 
enega ali drugega ponudnika kvalificiranih 
digitalnih potrdil pa je seveda osebna odlo-
čitev vsakega posameznika. 

Vsem članom in članicam KSS PERGAM in 
drugim zato toplo priporočamo, da pridobi-
te digitalno kvalifi cirano potrdilo, v kolikor 
ga še nimate. Pri zbiranju podpore pobu-
dam za referendum, ki so bile in očitno še 
bodo podane tudi s strani sindikatov, šteje 
vsak glas, čas epidemije in omejitve, pove-
zane s tem, pa so pokazale, da je na digi-
talni način mogoče enostavneje in varneje 
oddati svojo podporo. 

Pridobite si svoje osebno kvalificirano di-
gitalno potrdilo čim prej in si poenostavite 
številna opravila v vašem življenju. Za več 
informacij v zvezi s pridobitvijo digitalne-
ga kvalificiranega potrdila se lahko obrnete 
tudi na naše strokovne službe. 
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PREDLOG ZAKONA O DEBIROKRATIZACIJI – 
PREDLOG UVEDBE SOCIALNE KAPICE 

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

Še eden od predlogov, ki ga je vlada posre-
dovala v zakonodajni postopek mimo social-
nega dialoga in s kršitvijo Pravil o delovanju 
ESS, je predlog Zakona o debirokratizaciji, 
ki naj bi bil prvi izmed zakonov, ki naj bi 
uzakonili nekatere od predlogov, ki jih je 
predlagal Strateški svet vlade za debirokra-
tizacijo, ki ga vodi mag. Ivan Simič. Predlog 
tudi ni bil v javni obravnavi, kot bi skladno 
z Resolucijo Državnega zbora o normativni 
dejavnosti moral biti, da bi omogočil sode-
lovanje javnosti pri njegovi pripravi. 

Predlog zakona nadaljuje slabo nomoteh-
nično prakso interventnih zakonov in na 
nepregleden način z enim zakonom hkrati 
spreminja kar 16 veljavnih zakonov. Tak-
šen način spreminjanja zakonodaje je leta 
2012 uvedel Zakon o uravnoteženju javnih 
financ, posledica takšne priprave in pisa-
nja zakonov pa povzroča velike nejasnosti, 
pravne praznine in negotovost. Ironično 
je, da naj bi prav Zakon o debirokratizaciji, 
pripravljen na tak način, prispeval k boljši 
preglednosti in da gradivo samo opozarja 
na »izjemno gostoto predpisov«, »neja-
sno ločevanje med veljavnostjo in upora-
bo predpisov«, »veljavnost podzakonskih 
predpisov z razveljavljeno zakonsko podla-
go« in »dosedanjo nomotehnično prakso, 
ki ne razveljavlja predpisov, ki se (več) ne 
uporabljajo«. V KSS PERGAM smo zato 
tudi izrazili dvom v to, da so takšne zakono-
dajne prakse skladne z ustavnim načelom 
pravne države in upamo, da bo prišlo do 
njihove ustavnosodne presoje. 

Vsebinsko pa je najbolj problematičen del 
predloga zakona člen, ki uvaja socialno ka-
pico, ki z debirokratizacijo nima popolno-
ma nikakršne povezave. V KSS PERGAM 
smo se že večkrat izrekli proti socialni kapi-
ci, smo pa na drugi strani podprli povečanje 
razmerja med najnižjo in najvišjo pokojnino 
po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju.

Predlog zakona uvaja socialno kapico za 
plače, višje od 6.000 EUR bruto, kar po-
meni, da prejemniki plač od dela plače, ki 
presega omenjeni znesek, ne bi plačevali 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter 
zdravstveno zavarovanje. Gre torej za pred-
log, ki razbremenjuje praktično izključno 
najvišje plače vodstvenih delavcev in redkih 
najbolj plačanih posameznikov, pri tem pa 
ruši solidarnost zlasti znotraj sistema po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
zdravstvenega zavarovanja. Ker v zdravstve-
nem sistemu pravice navzgor niso omeje-
ne (nadomestilo plače za čas bolniške, 
zdravstvene storitve) bi predlog dejansko 
pomenil, da bi tisti s plačami nad 6.000 
EUR bruto dejansko prejemali več kot bi bili 
upravičeni glede na vplačane prispevke. V 
pokojninskem sistemu pa je socialna kapi-
ca postavljena na ravni najvišje pokojninske 
osnove, kar pomeni, da v sistemu ne bi bilo 
več nikogar, ki bi plačeval več od tega, kar 
se neposredno odraža v njegovih pravicah 
iz pokojninskega zavarovanja. Popolnoma 
se torej ukinja ali celo obrača vertikalna so-
lidarnost v sistemu, hkrati pa se veča pri-
tisk in slabi vzdržnost obeh javnih blagajn 
socialnega zavarovanja, saj bi izpad zaradi 
socialne kapice pomenil okoli 100 milijo-
nov manj v pokojninski blagajni in okoli 50 

Vodstvo Pergama na protestu proti vladi 
zaradi kršitev socialnega dialoga; 28. 5. 2021 
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milijonov manj v zdravstveni blagajni. In če 
razliko v pokojninski blagajni pokriva prora-
čun, takšnega sistemskega vira za pokriva-
nje primanjkljaja v zdravstveni blagajni ni. 

Vse navedeno je tudi razlog, da sta se zoper 
predlog uvedbe socialne kapice izrekla tako 
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije, kot tudi skupščina Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot 
organa upravljanja obeh zavodov. Prav tako 
se je proti socialni kapici izreklo Društvo za 
delovno pravo in socialno varnost. 

Predlog uvedbe socialne kapice je tudi v 
nasprotju z zavezo iz skupnih izhodišč za 
prenovo sistema pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja iz leta 2017, ki smo jih 
soglasno sprejeli socialni partnerji in Vla-
da, po kateri bi se morale »vse spremembe 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
izvajati premišljeno, ob širšem družbenem 
konsenzu in v soglasju s socialnimi par-
tnerji ter da morajo temeljiti na izhodiščih 
in temeljnih načelih dokladnega pokojnin-
skega sistema (načelo solidarnosti, vzaje-
mnosti, obveznosti vključitve v prvi pokoj-
ninski steber,…)«. Ker to ni prvi zakon, ki 
gre v nasprotju z omenjeno zavezo in ker 

so uvedbo socialne kapice kljub tej zavezi 
podprle tako delodajalske organizacije, kot 
tudi vlada, je to ravnanje mogoče razumeti 
kot odstop od sprejetih skupnih izhodišč, 
kar pomeni, da v Sloveniji nimamo več do-
kumenta, ki bi odražal soglasje socialnih 
partnerjev glede tega, v katero smer naj se 
oblikujejo spremembe pokojninskega in in-
validskega zavarovanja v prihodnje. 

Kot so lepo zapisali v Društvu za delovno 
pravo in socialno varnost gre za predlog, 
ki je lahko v nasprotju z ustavnim načelom 
solidarnosti kot osrednjim povezovalnim 
elementom vsake družbe, na katerem teme-
ljijo ne le ustavna zapoved Slovenije kot so-
cialne države in temeljna človekova pravica 
do socialne varnosti, temveč tudi socialna 
zavarovanja s pomočjo katerih se uresniču-
jeta. Predsedstvo KSS PERGAM se je zato 
izreklo proti predlagani uvedbi socialne ka-
pice. O tako pomembnih vprašanjih, ki lah-
ko zamajejo stebre socialnih zavarovanj, bi 
morala nujno potekati široka javna razprava 
in socialni dialog – še več, o takšnih vpraša-
njih bi moral biti dosežen tudi širok družbe-
ni konsenz, ki ga brez soglasja, doseženega 
v socialnem dialogu ne more biti.  

PERGAM na množičnem protivladnem protestu v Ljubljani, 28. 5. 2021 
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VLADNA IZHODIŠČA ZA SPREMEMBO PLAČNEGA 
SISTEMA JAVNEGA SEKTORJA 

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

Vlada je sindikatom javnega sektorja v me-
secu februarju predstavila in posredovala 
izhodišča za prenovo plačnega sistema jav-
nega sektorja (v nadaljevanju: Izhodišča). V 
veliki meri gre za predloge, ki so bili v prete-
klosti v enaki ali zelo podobni obliki že pred-
stavljeni sindikatom, vendar niso naleteli na 
odobravanje, kljub temu pa so šla tokratna 
vladna izhodišča še korak dlje. Ni namreč 
predlagana zgolj prenova plačnega sistema, 
temveč vlada predlaga sprejem novega za-
kona, s katerim naj bi se ukinil enotni plačni 
sistem in vzpostavilo zgolj skupne temelje 
novega plačnega sistema javnega sektorja. 

Za potrebe sistema plač v javnem sektorju 
bi se javni sistem razdelil na t.i. »storitve-
ni del« javnega sektorja, ki bi bil v smislu 
plačnega sistema obravnavan drugače, bolj 
prosto in preostali del javnega sektorja, za 
katerega bi veljala bolj stroga pravila za do-
ločanje plač. Iz Izhodišč ni razvidno, kaj so 
kriteriji za takšno razdelitev oziroma je edini 
kriterij vir sredstev financiranja, zaradi če-
sar se zdi, da je delitev popolnoma umetna 
in neutemeljena, saj je v svojem bistvu cel 
javni sektor po naravi stvari »storitveni«. 
Različna obravnava posameznih delov jav-
nega sektorja nikakor ne utemeljuje različne 
obravnave različnih delov javnega sektorja 
ali večje avtonomnosti pri določanju plač v 
posameznih delih javnega sektorja, dejansko 
pa bi pomenila podlago za vzpostavljanje 
vzporednih plačnih sistemov, ki med sabo 
nimajo več omembe vredne povezave. Pre-
dlogi, ki gradijo na različni obravnavi posa-
meznih delov javnega sektorja glede na vire 
financiranja, kažejo tudi na ambicijo prela-
ganja vedno večjega bremena financiranja 
na uporabnike, po novem zlasti financiranja 
stroškov dela, s tem pa vzpostavljajo na-
stavke za privatizacijo tistih delov javnega 
sektorja, ki so tržno bolj zanimivi. Ob tem 
ni nepomembno, da naj bi imeli delodajal-
ci v t.i. drugi skupini večjo avtonomijo glede 
določanja plač v okviru sredstev, s katerimi 
razpolagajo (tega sicer ni v Izhodiščih, je pa 
v predstavitvi vladnih Izhodišč), kar pomeni, 

da bi delodajalci, v kolikor bi želeli neka-
terim javnim uslužbencem določiti višje 
plače, kot jih imajo danes, ostalim javnim 
uslužbencem plače ustrezno zmanjšati. Da 
o dejstvu, da zaradi različnih načinov finan-
ciranja določitev mase za plače ni povsod 
jasna, sploh ne govorimo. 

Predlog Izhodišč predvideva tudi možnost, 
da bi se plače lahko urejalo enostransko, z 
akti delodajalcev, kot to izhaja iz Izhodišč v 
tem delu in ne dvostransko, s kolektivnimi 
pogodbami, kar je za sindikate popolnoma 
nesprejemljivo, saj je plače nujno potreb-
no urejati dvostransko. Sindikati smo zato 
ostro zavrnili predlog, po katerem bi delo-
dajalci lahko s soglasjem ministrstva uva-
jali nova delovna mesta in uvrščali delovna 
mesta v plačne razrede enostransko, izven 
kolektivnih pogodb, ki danes vsebujejo de-
lovna mesta in njihove uvrstitve v plačne 
razrede. Takšen predlog bi namreč pomenil 
popolno relativizacijo kolektivnih pogodb 
(zlasti tarifnega dela), obvod za določanje 
plač izven kolektivnih pogodb, odstop od 
dvostranskega kolektivnega dogovarjanja 
o ceni dela ter načrtno izključevanje sindi-
katov iz postopka določanja plač delovnih 
mest v javnem sektorju oziroma iz politike 
plač v javnem sektorju, hkrati pa bi omogo-
čal povsem netransparentno in arbitrarno 
favoriziranje delodajalcev, ki so politično 
bliže resornemu ministru, zato se s takšnim 
predlogom absolutno ne strinjamo. 

Vladna izhodišča predlagajo tudi združitev 
redne delovne uspešnosti in delovne uspeš-
nosti iz naslova povečanega obsega dela v 
eno obliko delovne uspešnosti, pri čemer 
naj bi se masa za to delovno uspešnost 
oblikovala na ravni 5 % mase sredstev za 
plače (danes za redno delovno uspešnost 2 
% mase za plače), vendar na račun upočas-
njenega napredovanja v višje plačne razre-
de, ki bi bilo avtomatično, vendar z daljšimi 
obdobji med posameznimi napredovanji v 
višjih plačnih razredih. Višjo maso sredstev 
za redno delovno uspešnost že danes omo-
goča Zakon o sistemu plač v javnem sek-
torju, zato smo mnenja, da bi bilo smiselno 
za začetek učinkovito uporabiti tiste vzvode 
variabilnega nagrajevanja, ki jih sistem plač 
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v javnem sektorju že danes vsebuje in so šte-
vilni, po podatkih OECD celo nadpovprečni. 
Uvajanje sprememb na področju napredova-
nja, s katerim bi bili ustvarjeni prihranki za 
povečevanje sredstev za nagrajevanje redne 
delovne uspešnosti, je problematično pred-
vsem zato, ker na eni strani odvzema enega 
od elementov stimulativnega nagrajevanja 
(ki se danes marsikje ne uporablja pravil-
no) in na drugi strani poslabšuje možnosti 
javnih uslužbencev za napredovanje, zlasti 
tistih, ki nimajo možnosti napredovanja v 
višji naziv. Prav vladna stran bi morala biti 
zainteresirana za ustrezno izvajanje siste-
ma ocenjevanja za potrebe napredovanj, ki 
bi moral biti v funkciji kadrovskega vodenja 
in motiviranja, ocenjevanje pa bi moralo biti 
komplementarno z letnimi razgovori in po-
vratno informacijo, ki jo javni uslužbenec 
pridobi za opravljeno delo. Ko se vlada skli-
cuje na to, da je trenuten pristop k ocenjeva-
nju slabo sporočilo v primerjavi z zasebnim 
sektorjem, s tem dejansko sporoča, kakšno 
kvaliteto vodenja in kakšno raven kadrovske-
ga usmerjanja ima vzpostavljeno v javnem 
sektorju. Ponovno torej ne gre za problem 
sistema, temveč izvajanja le-tega. 

Ni tudi videti utemeljenega razloga za uki-
njanje delovne uspešnosti iz naslova pove-
čanega obsega dela, saj menimo, da obsta-
jajo dobri argumenti in jasna razmejitev med 
dvema oblikama delovne uspešnosti, zlasti 
pa predlog ni logičen glede na predlagano 
novo možnost začasne uvrstitve javnega 
uslužbenca v višji plačni razred (do 5 plač-
nih razredov), ki je tako po višini, kot tudi 
po vsebini zelo podobna delovni uspešnosti 
in naslova povečanega obsega dela, katere 
ukinitev se predlaga.  Sindikati smo med-
tem sicer že večkrat poudarili pripravljenost 
na pogovore o morebitnih prilagoditvah po-
stopka ocenjevanja redne delovne uspešnos-
ti in o določitvi drugačnih kriterijev za redno 
delovno uspešnost, pri čemer bi morali biti 
ti kriteriji v primeru specifik za posamezno 
dejavnost ali poklic obvezno predmet dvo-
stranskega urejanja v kolektivnih pogodbah 
dejavnosti in poklicev, in nikakor ne predmet 
enostranskega urejanja z akti delodajalcev. 
Prav tako bi se bilo smiselno pogovarjati o 
morebitni razširitvi primerov, v katerih se 
lahko izplača delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela oziroma virov, ki se 
jih lahko za to nameni. 

Sindikat KC se je pridružil kampanji EPSU za zaposlene v zdravstvu in socialnem skrbstvu;  
29. 10. 2020 
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Vladna Izhodišča predvidevajo tudi uvedbo 
dveh novih dodatkov, in sicer dodatka za 
zaposlene iz izjemnimi dosežki in dodatek 
za deficitarnost. Glede prvega je bila med 
sindikati izražena velika zdržanost ali kar 
nasprotovanje, večja pa je pripravljenost 
na pogovor o uvedbi novega dodatka za 
deficitarne poklice, pri čemer je predlog v 
tem delu zelo nedorečen in ni jasno, kako je 
ta dodatek zamišljen, ali gre za dodatek za 
deficitarnost kadra ali poklica (kar ni nujno 
isto!), kako bi se deficitarnost ugotavljalo, 
in kakšni bi bili kriteriji, višina in trajanje 
takšnega dodatka. 

Sindikati smo tudi izrazili nasprotovanje 
predlogu, ki bi ukinil pravila o ohranitvi šte-
vila napredovanj ob prehodu na sorodna in 
istovrstna delovna mesta pri istem ali dru-
gem delodajalcu, saj bi to močno poslabšalo 
položaj zaposlenih pri spremembi delovne-
ga mesta in delodajalca, prav tako bi spre-
memba omogočala zlorabe. Nenazadnje pa 
je problematičen tudi predlog, po katerem 
se delovna mesta plačne skupine J ne bi več 
uvrščala v plačne razrede s kolektivnimi po-
godbami dejavnosti in poklicev temveč s Ko-
lektivno pogodbo za javni sektor, kar bi pos-
tavilo to skupino zaposlenih v slabši položaj 
zaradi zahtevnejših pogojev za sklepanje Ko-
lektivne pogodbe za javni sektor v primerjavi 
z drugimi kolektivnimi pogodbami. 

Bolj ključno od predlogov, ki jih vsebujejo 
vladna Izhodišča pa so vsebine, ki jih Izho-
dišča ne vsebujejo, pa bi jih po našem pre-
pričanju morala. Prenova plačnega sistema 
bi namreč morala nasloviti vsaj dve ključni 
pomanjkljivosti plačnega sistema, ki da-
nes povzročata anomalije znotraj plačnega 
sistema predvsem v smislu razmerij med 
plačami med posameznimi delu javnega 
sektorja. Tako na primer Izhodišča glad-
ko spregledajo vsaj dve temeljni in v nebo 
vpijoči pomanjkljivosti plačnega sistema, 
od katerih je ena zaznana že v Analizi mož-
nosti kariernega napredovanja javnih usluž-
bencev, na katero se Izhodišča v uvodu celo 
sklicujejo. Gre za možnost napredovanja v 
nazive, glede katerega je ureditev v javnem 
sektorju neenotna: nekateri deli javnega 
sektorja napredovanj v nazive sploh ne poz-
najo, v tistih delih, kjer napredovanje v na-
zive obstaja, pa so pogoji za napredovanje, 
razponi in dinamika različni, kar posledično 
povzroča velike razlike v možnostih nap-
redovanja javnih uslužbencev, tako glede 

hitrosti napredovanja kot tudi glede razpo-
na plačnih razredov, ki jih je na določenem 
delovnem mestu mogoče doseči. V PSRSJS 
smo prepričani, da bi bilo potrebno ome-
njene razlike nujno nasloviti pri spremem-
bah plačnega sistema, pri čemer takšna 
sprememba niti ne bi radikalno spremenila 
samega sistema. 

Nadalje je v Izhodiščih povsem spregle-
dana velika uravnilovko na spodnjem delu 
plačne lestvice, kjer minimalna plača od 
1.1.2021 sega med 22. in 23. plačni razred, 
medtem ko je na drugem (najvišjem) delu 
plačne lestvice predlagano zvišanje najviš-
jega plačnega razreda, ki ga je mogoče do-
seči na delovnih mestih in v nazivih, najver-
jetneje prav iz razloga uravnilovke. 

Predlog vladnih Izhodišč bi torej dejansko 
pomenil ukinitev enotnega plačnega siste-
ma v javnem sektorju in bi pomenil korak 
nazaj v obdobje pred letom 2008, ko je bil 
plačni sistem netransparenten in neobvla-
dljiv, neutemeljene razlike med posamezni-
mi deli javnega sektorja pa so bile ogromne 
in so tudi narekovale oblikovanje novega 
plačnega sistema. Na drugi strani Izhodišča 
ne vsebujejo rešitev za nekatere očitne po-
manjkljivosti obstoječega plačnega sistema 
in problem (ne)pravilnega izvajanja skušajo 
reševati s spremembo sistema, ki bo tudi v 
predlaganih novih elementih podvržen ena-
kemu tveganju nepravilnega izvajanja. 

Sindikati znotraj pogajalske skupine, v ka-
teri delujejo tudi sindikati javnega sektorja 
KSS PERGAM, so se sicer jasno opredelili za 
ohranitev enotnega plačnega sistema, saj 
ni popolnoma nobenega argumenta, ki bi 
kazal na to, da pomanjkljivosti obstoječega 
sistema ne bi bilo mogoče odpraviti znotraj 
tega sistema. Na drugi strani pa je razlogov 
proti ukinitvi enotnega plačnega sistema 
cela vrsta. Kot že navedeno bi ukinitev na-
mreč omogočila neutemeljeno povečevanje 
razlik v plačah med dejavnostmi in pokli-
ci za primerljiva delovna mesta v javnem 
sektorju ter povečevanje nepreglednosti 
in neobvladljivosti sistema, hkrati pa po-
večevanje arbitrarnosti pri določanju plač, 
vključno z delovno uspešnostjo, saj bodo 
plače v večji meri prepuščene določitvi na 
ravni delodajalca, brez jasnih in objektivnih 
kriterijev. Bistveno bi se tudi zmanjšal vpliv 
zaposlenih na plače, ki bi se morale določa-
ti dvostransko (s kolektivnimi pogodbami) 
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in večje možnosti enostranskega določanja 
elementov plače, saj bi bila pogajalska moč 
sindikatov zaradi decentraliziranih poga-
janj manjša. Krajšo bi v tem primeru po-
tegnili zaposleni v manjših dejavnostih in 
tisti z manj akcijske moči, na račun večjih 
dejavnosti in močnejših poklicnih skupin. 
Posledica rušitve enotnega plačnega sis-
tema bi utegnila privesti do bolj profitno 
usmerjenega obnašanja proračunskih upo-
rabnikov, da bi pridobivali dovolj prihod-
kov za izplačevanje višjih plač izbranim 
zaposlenim, posledice za maso stroškov 
dela pa bi bile nepredvidljive povečalo bi 
se povečevanje pritiska na prevalitev višjih 
stroškov dela (do katerih bi selektivno priš-
lo) na uporabnike, kar bi ponovno vodilo v 

komercializacijo in v naslednjem koraku 
privatizacijo javnih storitev. 

V tem trenutku usoda vladnih izhodišč za 
prenovo sistema plač v javnem sektorju ni 
znana, saj vlada ni potrdila novih izhodišč, 
ki naj bi odgovarjala tudi na nekatere pri-
pombe sindikalne strani, naj pa bi nekatera 
ministrstva pripravljala svoja izhodišča za 
urejanje plač na svojem področju. Sindi-
kati smo decembra 2018 v dogovoru o raz-
reševanju stavkovnih zahtev sicer dosegli 
zavezo vlade, da bo o temeljnih vprašanjih 
sistema plač v javnem sektorju potrebno 
doseči soglasje s sindikati javnega sektorja 
in zagotovo bomo pri izpolnitvi te zaveze 
seveda tudi vztrajali. 

Skupna tiskovna konferenca petih sindikalnih central, ki so pojasnile razloge za odhod iz 
ESS-ja; maj 2021 

V  S R E D I Š Č U  _
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GENERALNA SKUPŠČINA UNI-EUROPA GRAPHICAL 
in 5. KONGRES UNI EUROPA 

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

15. in 16. februarja 2021 je na platformi 
zoom potekala Generalna skupščina Med-
narodne sindikalne zveze za grafi čni sektor 
“UNI-Europa Graphical”, ki se praviloma 
sklicuje na vsaki dve leti. Generalne skup-
ščine se je udeležilo preko 60 predstavni-
kov sindikalnih central iz cele Evrope. Ker je 
tudi KSS PERGAM članica evropske sindi-
kalne mreže za grafično dejavnost UNI–Eu-
ropa Graphical, smo tudi mi imeli svojega 
predstavnika, delegata na skupščini. 

Namen dogodka je bil med drugim tudi 
priprava sindikatov grafične dejavnosti UNI-
-Graphical na glavni Kongres UNI EUROPA, 
ki je bil planiran kasneje v aprilu 2021, zlasti 
glede volitev članov iz UNI-Europa Graphi-
cal v Izvršni odbor UNI EUROPA. Prav tako 
so bila predstavljena nacionalna poročila 
nekaterih sindikalnih central ter sprejete 
prioritete na področju kolektivnega dogo-
varjanja za grafični sektor. 

Zaradi popolne ignorance socialnega dialo-
ga v Sloveniji in namernih vladnih poskusov 
izključevanja socialnih partnerjev pri spreje-
manju zakonodaje, je predsednik PERGAM-a 
Jakob Počivavšek na posebni točki dnevne-
ga reda skupščine predstavil alarmantno 
stanje socialnega dialoga v Sloveniji in spre-
jemanja zakonodaje v času pandemije. 

Na skupščini, ki je prvič potekala virtualno, 
je bila med drugim sprejeta SKUPNA IZJA-
VA v imenu UNI-EG glede trenutnega stanja 
socialnega dialoga v Sloveniji. UNI-EG pod-
pira slovenske sindikalne centrale in poziva 
Vlado RS k takojšnji ponovni vzpostavitvi 
socialnega dialoga ter upoštevanju social-
nih partnerjev kot enakopravnih partnerjev 

Na Generalni skupščini UNI-Europa Graphical je predsednik Jakob Počivavšek informiral o 
popolni ignoranci socialnega dialoga s strani Vlade RS;  15. 2. 2021 
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pri sprejemanju zakonodaje. V nadaljevanju 
objavljamo skupno izjavo Mednarodne zve-
ze sindikatov UNI-EG, s katero je močno 
obsodila napad na socialni dialog v Slove-
niji (v angleškem jeziku): 

Med 27. in 29. aprilom 2021 pa je prav tako 
virtualno potekal 5. Kongres UNI Europa, 
Evropske sindikalne mreže, ki ima včlanje-
nih 320 sindikalnih organizacij in predstavlja 
kar 7 milijonov delavcev iz 50 različnih držav. 
UNI Europa združuje nacionalne sindikalne 
konfederacije za storitvene in poklicne dejav-
nosti, kot so: trgovina; poštne storitve in lo-
gistika; informacijska in komunikacijska teh-
nologija; finančne storitve; dejavnost agencij 
za začasno delo; socialno zavarovanje; sto-
ritve upravljanja z nepremičninami; čišče-
nje in varovanje; grafična dejavnost; mediji, 
razvedrilo in umetnost; dejavnost turizma; 
frizerstvo in kozmetična nega; igre na srečo; 
športne dejavnosti. 
KSS PERGAM je kot edina sindikalna centra-
la na državnem nivoju za grafično dejavnost 
enakopravna članica Evropske sindikalne 
mreže UNI Europa. 

Na Kongresu je bilo izvoljeno novo vodstvo 
UNI Europa v sestavi: 
• predsednik: Peter Hellberg (Švedska) 
• 1. podpredsednica: Pilar Rato (Španija) 

- podpredsednik: Mario Petitto (Italija) 
- podpredsednica: Barbara Teiber (Av-

strija) 
- podpredsednica: Louisa Bull (Združe-

no kraljestvo) 
- podpredsednik: William Maunier 

(Francija) 
• za generalnega sekretarja UNI Europa je 

bil za nov mandat ponovno potrjen Oli-
ver Roethig (Nemčija). 

Tudi v novem mandatnem obdobju 2021–
2025 imamo v Izvršnem odboru UNI EURO-
PA zopet svojo predstavnico iz Pergamovih 
vrst – Nino Mežan, ki je bila v Izvršni odbor 
ponovno izvoljena kot 1. namestnica imeno-
vanega člana iz vrst predstavnikov sindikal-
nih central grafične dejavnosti. 
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PREGLED t.i. PROTIKORONSKE ZAKONODAJE,  
SPREJETE OD PONOVNE RAZGLASITVE EPIDEMIJE 
COVID-19 ZA OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE DALJE 

I.) PKP 5 - O ZAČASNIH UKREPIH ZA 
OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC 
COVID-19 (ZZUOOP) 

PKP 5, kateri je začel veljati v 23.10.2020 
je podaljšal posamezne ukrepe sprejete s 
prejšnjimi PKP-ji – npr. čakanje na delo od 
doma ter uvedel posamezne nove ukrepe. 
V nadaljevanju podajamo pregled najbolj 
pomembnih ukrepov, ki jih je prinesel na-
vedeni zakon. 

1. Kratkotrajna odsotnost z dela zaradi bo-
lezni brez obiska zdravnika v breme ZZZS 
- do 31. 12. 2020, z možnostjo podaljšanja 
za 6 mesecev (20. člen). Navedeni člen 
uvaja kratkotrajno bolniško odsotnost z 
dela brez potrdila o upravičeni zadrža-
nosti od dela izbranega zdravnika, v tra-
janju največ treh zaporednih dneh v kole-
darskem letu. Delavec mora kratkotrajni 
bolniški odsotnosti pisno ali elektronsko 
obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti. 
Navedeni člen tudi določa, da ZZZS de-
lodajalcu povrne izplačano nadomestilo v 
roku 60 dni po predložitvi njegove zahte-
ve za povračilo nadomestila. 

2. Napotitev na testiranje na SARS-CoV-2, 
ki ga plača delodajalec ni boniteta - do 
30.6.2021, z možnostjo podaljšanja za 
6 mesecev (33. člen). Navedeni člen to-
rej določa, da v primeru ko delodajalec 

zaposlenega napoti na testiranje za Co-
vid-19 in mu test plača, se to plačilo ne gle-
de na 39. člen Zdoh-2 ne šteje za boniteto.

3. Začasna razporeditev zaradi nujnih de-
lovnih potreb - do 31.12.2021 (55. člen). 
Navedeni člen omogoča izvajalcem soci-
alno varstvene storitve institucionalnega 
varstva ali izvajalcem zdravstvene dejav-
nosti, da lahko ne glede na določbe zako-
na, ki ureja trg dela, na podlagi pisnega 
sklepa zaposlenega začasno razporedi 
k drugemu izvajalcu socialno varstvene 
storitve institucionalno varstvo ali izva-
jalcu zdravstvene dejavnosti v primerih 
povečanega obsega dela zaradi zago-
tavljanja ukrepov preprečevanja širjenja 
in omejevanja okužbe COVID-19. Do-
pustna je torej začasna prerazporeditev 
vendar na ustrezno delovno mesto, za 
katero zaposleni izpolnjuje predpisane 
pogoje in za katero se zahteva najmanj 
enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se 
zahteva za opravljanje dela, za katero 
ima zaposleni sklenjeno pogodbo o za-
poslitvi, ter je delo sposoben opravljati. 
Prerazporejen zaposleni je upravičen do 
dodatka zaradi začasne razporeditve v vi-
šini 20 odstotkov urne postavke osnovne 
plače zaposlenega prav tako ima zapos-
leni v času začasne razporeditve pravico 
do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če 
je to zanj ugodnejše, v nasprotnem pri-
meru pa ima pravico do višje plače.

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 bili vsebo-
vani v večjih paketih zakonskih sprememb, ki so v javnosti poznani kot t.i. protikoronski pa-
keti oz. PKP-ji. V času prve razglasitve epidemije, ki je trajala od 12.03.2020 do konca maja 
2020 so bili sprejeti štirje PKP-ji, kateri so bili podrobno predstavljeni v predhodni številki 
Obveščevalca. Dne 18.10.2020 je bila ponovno razglašena epidemija virusa COVID-19 za 
celotno ozemlje RS, ki traja še danes (ko nastaja prispevek), v tem času pa so bili sprejeti še 
štirje PKP-ji, ki jih bolj podrobno predstavljamo v nadaljevanju, pri čemer PKP -ji vsebujejo 
vrsto raznolikih ukrepov z najrazličnejših področij, zato se v tem pregledu omejujemo zgolj 
na tiste, ki neposredno zadevajo člane KSS PERGAM. 
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4. Dodatek za neposredno delo s pacien-
ti oziroma uporabniki, obolelimi za co-
vid-19 - od 1. junija 2020 do 31. decembra 
2021, razen v času razglašene epidemije 
(56. člen), z možnostjo podaljšanja za 6 
mesecev. Zaposlenim, ki neposredno de-
lajo v okolju s COVID-19 pacienti oziro-
ma uporabniki, pri katerih obstaja sum 
na okužbo s COVID-19 oziroma je ta po-
trjena, in sicer:

1. v COVID-19 ambulantah,
2. v COVID-19 oddelkih,
3. v COVID-19 intenzivnih enotah,
4. v zobozdravstvenih ambulantah za 
zdravljenje COVID-19 pacientov,
5. pri triaži pacientov, pri katerih obsta-
ja sum na COVID-19, v urgentnih cen-
trih in urgentnih ambulantah,
6. v sivih conah v urgentnih centrih in 
urgentnih ambulantah,
7. v sivih in rdečih conah pri izvajalcih 
na področju socialnega varstva iz 82. 
člena tega zakona in izvajalcih iz tretje-
ga odstavka 15. člena Zakona o social-
nem varstvu , ki delajo z uporabnikom 
obolelim za COVID-19,
8. na deloviščih za odvzem vzorcev za 
bris,
9. opravlja epidemiološke storitve na 
terenu v sivih in rdečih conah,
10. opravlja nujno medicinsko pomoč 
COVID-19 pacientom ali pacientom iz 
sive cone,
11. opravlja nujne reševalne, nenujne 
reševalne prevoze, sanitetne in pogod-
bene prevoze COVID-19 pacientov ali 
pacientov iz sive cone,
je upravičen do dodatka za neposred-
no delo s COVID-19 pacienti, ki znaša 
30 odstotkov urne postavke osnovne 
plače zaposlenega in to zgolj za ure 
dela, ko zaposleni opravlja delo v skla-
du s prvim odstavkom tega člena.

5. Višja sila – varstvo otrok (57.-62. člen). 
Navedeni členi določajo, da delavec, eden 
od staršev ali oseba, ki neguje in varuje 
otroka in ki ne more opravljati dela za-
radi višje sile, ki je posledica obveznosti 
varstva otroka zaradi odrejene karante-
ne ali druge zunanje objektivne okolišči-
ne nemožnosti obiskovanja vrtca, šole 
ali socialno varstvene storitve vodenja 
in varstva (višja sila zaradi obveznosti 
varstva), je upravičen do nadomestila 

plače v višini 80 % osnove. Višja sila 
zaradi obveznosti varstva se nanaša na 
varstvo otrok do vključno 5. razreda OŠ, 
otrok v prilagojenih in posebnih progra-
mih v OŠ s prilagojenim programom in 
v zavodih za vzgojo in izobraževanje ot-
rok s posebnimi potrebami ter otrok, ki 
imajo v odločbi o usmeritvi določeno po-
moč spremljevalca. Delodajalci morajo 
opravičeno odsotnost z dela presojati na 
podlagi elementov, ki veljajo za višjo silo: 
prisotnost zunanjega vzroka, nepričako-
vanost dogodka, neizogibnost in neodvr-
nljivost dogodka. V okviru teh elementov 
je potrebna presoja možnosti varstva s 
strani drugega starša, možnost drugačne 
razporeditve delovnega časa itd. Dela-
vec pri katerem je podan razlog višje sile 
mora najpozneje v treh delovnih dneh od 
nastanka razloga odsotnosti o vseh oko-
liščinah obvestiti delodajalca. 

6. Odrejena karantena za zaposlenega (57.-
62. člen). Do nadomestila plače so upra-
vičeni delavci, ki zaradi odrejene karante-
ne po ZNB (Zakon o nalezljivih boleznih) 
ali po PKP5 ne morejo opravljati dela, niti 
od doma. Nadomestilo prejemajo za ob-
dobje, za katero je odrejena karantena. 
Razlog za odreditev karantene mora biti 
razviden iz odločbe o odreditvi karante-
ne (po novem potrdila NIJZ/Policije). Za 
delavce, ki jim je odrejena karantena za-
radi stika z okuženo osebo, pri čemer do 
stika ne pride med opravljanjem dela za 
delodajalca ter za delavce, ki se vračajo 
iz države, ki je na zelenem ali rumenem 
seznamu, in jim je ob prehodu meje v RS 
odrejena karantena je nadomestilo plače 
po ZDR-1 – začasna nezmožnost zago-
tavljanja dela iz poslovnega razloga - 80 
% osnove. Za delavce, ki jim je odrejena 
karantena zaradi stika z okuženo osebo 
v okviru opravljanja dela za delodajalca 
ter javne uslužbence, ki jim je odrejena 
karantena zaradi izvajanja nalog deloda-
jalca v tujini ali jim je odrejena karantena 
zaradi napotitve ali premestitve na delo v 
tujino je nadomestilo plače je enako pla-
či, ki bi jo prejel, če bi delal (100 %).

7. Oprostitev plačila vrtca (102. člen). Star-
ši, katerih otroci od 20. oktobra 2020 ne 
obiskujejo vrtca zaradi odrejene karante-
ne, so za dneve odsotnosti otroka iz vrtca 
oproščeni plačila.
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II.) PKP 6 - ZAKON  O INTERVENTNIH 
UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC 
DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 
(ZIUOPDVE)

PKP 6, kateri je začel veljati v soboto 
28.11.2020 je podaljšal oziroma spremenil 
posamezne ukrepe sprejete s prejšnjimi 
PKP-ji ter uvedel posamezne nove ukrepe 
predvsem v zvezi z višjo silo. V nadaljeva-
nju podajamo pregled najbolj pomembnih 
ukrepov, ki jih je prinesel navedeni zakon. 

1. Povračilo nadomestila plače delav-
cem na začasnem čakanju na delo do 
31.01.2020, gre torej za podaljšanje 
ukrepa – sofinanciranja čakanja na delo 
do 31.01.2020. Država upravičenim 
delodajalcem prispeva nadomestilo v 
višini 80% izplačanega nadomestila, 
pri čemer pa je znesek omejen z višino 
najvišjega zneska denarnega nadome-
stila za primer brezposelnosti. 

2. Subvencioniranje skrajšanega delov-
nega časa do 30. 6. 2021 z možnostjo 
podaljšanja za največ 6 mesecev, kar 
pomeni podaljšanje s sklepom Vlade 
najdlje do 31.12.2021. Ostale določbe v 
zvezi z subvencioniranjem skrajšanega 
delovnega časa ostajajo enake.

3. Nadomestilo plač delavcem zaradi 
odrejene karantene ali nemožnosti 

opravljanja dela zaradi višje sile zaradi 
obveznosti varstva otrok, ustavitve jav-
nega prevoza ali zaprtja mej;  Ukrep do-
loča, da delavec, ki zaradi karantene na 
domu v skladu zakonom ne more op-
ravljati dela, je upravičen do nadome-
stila plače. Prav tako je do nadomestila 
plače upravičen delavec, ki ne more op-
ravljati dela zaradi višje sile, ki je pos-
ledica obveznosti varstva otroka - višja 
sila zaradi obveznosti varstva, ali na 
delo ne more priti zaradi nemožnosti 
prihoda na delo zaradi ustavitve javne-
ga prevoza - višja sila zaradi ustavitve 
javnega prevoza ali zaprtja mej s sose-
dnjimi državami - višja sila zaradi zapr-
tja mej. Pri tem se v okvir obveznosti 
varstva zaradi višje sile zaradi karante-
ne na domu ali druge zunanje objektiv-
ne okoliščine nemožnosti obiskovanja 
vrtca ali šole se šteje otroke do vključ-
no 5. razreda osnovne šole, otroke v 
prilagojenih in posebnih programih v 
osnovnih šolah s prilagojenim progra-
mom in v zavodih za vzgojo in izobra-
ževanje otrok s posebnimi potrebami 
ter otroke, ki imajo v odločbi o usme-
ritvi določeno pomoč spremljevalca. 

Pri tem pa je najpomembnejše, da ima 
delavec v času, ko zaradi višje sile za-
radi obveznosti varstva, višje sile za-
radi zaustavitve javnega prevoza ali 
višje sile zaradi zaprtja, ne opravlja 

Predsednik KSS PERGAM Jakob Počivavšek je bil eden od govorcev na množičnem 
protivladnem protestu 28. 5. 2021 
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dela, pravico do nadomestila plače 
v višini, kot je določena z zakonom, 
ki ureja delovna razmerja, za primer 
začasne nezmožnosti zagotavljanja 
dela iz poslovnega razloga, torej v 
višini 80% osnovne plače delavca.
Nadalje je določeno, da mora delavec, 
ki je v karanteni na domu, najpozneje 
v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v 
karanteni, in o razlogih za karanteno 
na domu, prav tako mora najpozneje 
v treh delovnih dneh od prejema potr-
dila o napotitvi v karanteno na domu, 
le-to posredovati delodajalcu. V prime-
ru  odsotnosti z dela zaradi višje sile 
zaradi obveznosti varstva, višje sile 
zaradi zaustavitve javnega prevoza ali 
višje sile zaradi zaprtja me mora dela-
vec najpozneje v treh delovnih dneh od 
nastanka tega razloga o vseh okolišči-
nah, ki vplivajo na nastanek višje sile, 
obvestiti delodajalca. 

4. Zagotavljanje sredstev za dodatek po 
11. točki prvega odstavka 39. člena 
kolektivne pogodbe za javni sektor; 
Sredstva za financiranje dodatka iz 11. 
točke prvega odstavka 39. člena Kolek-
tivne pogodbe za javni sektor se delo-
dajalcem v javnem sektorju zagotovijo 
v proračunu Republike Slovenije. Delo-
dajalci v javnem sektorju vložijo zahte-
vek za sredstva iz prejšnjega odstavka 
občini ustanoviteljici ali resorno pri-
stojnemu ministrstvu.  Sredstva za fi-
nanciranje dodatka iz 11. točke prvega 
odstavka 39. člena KPJS se delodajal-
cem v javnem sektorju zagotavljajo od 
19. oktobra 2020 za čas trajanja epide-
mije. Ne glede na določbe zakonov in 
kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo 
za nadomestilo plače za čas odsotnosti 
z dela, se dodatek za rizične razmere 
na podlagi 11. točke 39. člena KPJS ne 
všteva v osnovo za nadomestilo plače 
za čas odsotnosti z dela.  

5. Oprostitev plačila vrtca; Starši, kate-
rih otroci od 26. oktobra 2020, zaradi 
ukrepa vlade ne obiskujejo vrtca, so za 
čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, opro-
ščeni plačila.

6. Pravica do nadomestila plače med za-
časno zadržanostjo od dela zaradi sobi-
vanja enega od staršev v zdravstvenem 
zavodu z bolnim otrokom; Ne glede 
na prvi odstavek 29. člena ZZVZZ 
gre nadomestilo plače med začasno 

zadržanostjo od dela zavarovancem, 
na podlagi mnenja osebnega zdravnika 
oziroma pristojne zdravniške komisi-
je, od prvega dne zadržanosti od dela 
tudi zaradi sobivanja enega od staršev 
v zdravstvenem zavodu z bolnim otro-
kom do starosti otroka vključno 14 let 
oziroma do starosti otroka do vključ-
no 18 let, če ima otrok status otroka 
s posebnimi potrebami in potrebuje 
24-urno nego ter oskrbo. Pravica do 
nadomestila plače med začasno zadr-
žanostjo od dela zaradi sobivanja ene-
ga od staršev v zdravstvenem zavodu 
z bolnim otrokom traja, dokler traja 
sobivanje. Nadomestilo se odmerja v 
enakem odstotku kot nadomestilo med 
začasno zadržanostjo od dela zaradi 
nege ožjega družinskega člana. Ukrep 
velja do 31. decembra 2021.

7. Mirovanje pravice do denarnega nado-
mestila; Ne glede na določbe Zakona 
o urejanju trga dela miruje pravica do 
denarnega nadomestila iskalcu zapo-
slitve, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas zaradi nadomeščanja od-
sotnih delavcev zaradi izvajanja ukre-
pov za preprečevanje širjenja okužbe 
COVID19. Ta ukrep velja do 31. decem-
bra 2020, pri čemer ga lahko Vlada s 
sklepom podaljša za obdobje šestih 
mesecev. 

8. Primerna zaposlitev; Ne glede na prvi 
odstavek 13. člena ZUTD se kot primer-
na zaposlitev šteje tudi zaposlitev, ki 
ni določena z zaposlitvenimi cilji v za-
poslitvenem načrtu. Ne glede na tretji 
odstavek 13. člena ZUTD se brezposel-
ni osebi lahko ponudi primerna (eno 
raven nižja izobrazba, kot ustreza vrsti 
in stopnji dokončane izobrazbe oziro-
ma zahtevane za delo, ki ga je brezpo-
selna oseba opravljala v zadnjih 12 me-
secih pred nastankom brezposelnosti) 
in ne več ustrezna zaposlitev od dneva 
prijave v evidenco brezposelnih oseb 
dalje. Ukrep velja do 30. junija 2021. 
Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša 
za obdobje šestih mesecev, najdlje do 
31. decembra 2021.

9. Omogočanje zaposlitev za določen čas 
zaradi nujnih delovnih potreb v času 
epidemije; Delodajalec lahko zaradi 
nujnih delovnih potreb sklene pogod-
bo o zaposlitvi za določen čas brez 
javne objave prostega delovnega mes-
ta. V tem primeru se lahko pogodba o 
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zaposlitvi sklene za določen čas, ven-
dar najdalj za obdobje do 31. 8. 2021.

10. Poenostavljeni postopki prijave dela na 
domu za lažje organiziranje dela med 
razglašeno epidemijo; Ne glede na do-
ločbe Zakona o delovnih razmerjih de-
lodajalec pred začetkom dela delavca 
na domu obvesti Inšpektorat Republike 
Slovenije za delo o:

- podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, 
matična številka in dejavnost, ki jo 
opravlja),

- podatkih, ki se nanašajo na delavca, 
ki bo opravljal delo na domu (osebno 
ime, naziv delovnega mesta oziroma 
vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga 
bo delavec opravljal, delovna sredstva 
in delovna oprema, ki jo bo delavec 
uporabljal, predvideno obdobje traja-
nja in predvideni delež delovnega časa 
opravljanja dela na domu),

- morebitnem tveganju za varnost in 
zdravje delavca pri opravljanju dela 
na domu.
Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni re-
gister Slovenije, obvestilo iz prejšnje-
ga odstavka vložijo elektronsko, preko 
informacijskega sistema za podporo 
poslovnim subjektom, ki ga upravlja 
ministrstvo, pristojno za javno upravo. 
Ukrep velja do 31. decembra 2020, pri 
čemer ga lahko Vlada s sklepom po-
daljša za obdobje šestih mesecev. 

III.) PKP 7 - ZAKON O INTERVENTNIH 
UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC 
DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 
(ZIUPOPDVE)

PKP 7 je začel veljati v četrtek 31.12.2020 in 
ponovno podaljšuje oziroma spreminja po-
samezne ukrepe sprejete s prejšnjimi PKP-ji 
ter uvaja posamezne nove ukrepe. 

1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez naved-
be utemeljenega razloga delavcem, ki iz-
polnjujejo pogoje za starostno upokojitev 
(t.i. prisilna upokojitev) (21. in 22. člen)*; 
Delodajalec lahko po spremenjenem Za-
konu o delovnih razmerjih delavcu, ki iz-
polnjuje pogoje za pridobitev starostne 
pokojnine, odpove pogodbo o zaposlitvi 
brez navedbe utemeljenega razloga, pri 
čemer odpovedni rok znaša 60 dni. Pogo-
ja za starostno upokojitev sta:

- starost zavarovanca najmanj 65 let in 
dopolnjenih najmanj 15 let zavaroval-
ne dobe ali

- starost zavarovanca najmanj 60 let in 
dopolnjenih najmanj 40 let pokojnin-
ske dobe.

V primeru zgoraj navedene odpovedi ima 
delavec pravico do odpravnine po 108. 
ZDR-1, enako torej kot v primeru odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. 

Utrip iz protesta, ki so se ga zaradi vladne ignorance socialnega dialoga udeležili tudi 
predstavniki PERGAM-ovih sindikatov; 28. 5. 2021 
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Enako velja po spremenjenem Zakonu 
o javnih uslužbencih za državno upravo 
in samoupravne lokalne skupnosti (ob-
čine): Predstojnik javnemu uslužbencu 
lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz po-
slovnih razlogov brez utemeljevanja ra-
zlogov in sprejemanja podlag z odpove-
dnim rokom 60 dni, če javni uslužbenec 
izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine. Pogoja za staro-
stno upokojitev sta:

- starost zavarovanca najmanj 65 let in 
dopolnjenih najmanj 15 let zavaroval-
ne dobe ali

- starost zavarovanca najmanj 60 let in 
dopolnjenih najmanj 40 let pokojnin-
ske dobe.

V primeru zgoraj navedene odpovedi ima 
javni uslužbenec pravico do odpravnine 
po 108. ZDR-1, enako torej kot v primeru 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslov-
nega razloga.
Delodajalec lahko z namenom ugotav-
ljanja izpolnjevanja pogojev za starostno 
upokojitev pridobi podatke iz zbirk Zavo-
da za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije.

*Zoper obe zakonski spremembi je KSS PERGAM skupaj z ostalimi sindikalnimi 

centralami in  skladno s sklepom Predsedstva KSS PERGAM vložila zahtevo za 

ustavno presojo in začasno zadržanje izvajanja zakona. Ustavno Sodišče RS je 

predlogu za začasno zadržanje izvrševanja zakona ugodilo. Obrazložilo je, da so 

delavci, ki jim grozi t.i. prisilna upokojitev, težje zaposljivi ter zavzelo stališče, 

da ''prisilna upokojitev'' ogroža pravice delavcev. Na končno odločitev, ali so iz-

podbijane zakonske določbe v neskladju z Ustavo, bo treba počakati, je pa glede 

na zapisano zelo verjetno, da bo naši zahtevi ugodeno in bodo sporne zakonske 

določbe razveljavljene. Sporen je bil tako postopek sprejemanja zakona, saj glede 

prisilnega upokojevanja ni bil voden noben socialni dialog (za to rešitev smo iz-

vedeli, šele ko je Vlada zakon vložila v Državni zbor), kot tudi njegova vsebina: 

prepričani smo, da je rešitev v neskladju tako z Ustavo Republike Slovenije kot 

mednarodnimi pogodbami, ki Republiko Slovenijo zavezujejo. Ta ukrep je tudi 

v neskladju z vsemi dosedanjimi prizadevanji za mehko podaljševanje delovne 

dobe in bi njegova uveljavitev poslabšala stanje v pokojninski blagajni, kar bi 

zahtevalo ostrejše posege v pokojninsko zakonodajo. Ceno bi nazadnje plačali 

prav tisti delavci, ki zaradi pogojev dela ne morejo podaljševati delovne dobe in 

se upokojijo ob prvih pogojih za upokojitev. 

Žal ne gre za edini t.i. podtaknjenec v PKP zakonih. KSS PERGAM je sprožila 

ustavni spor tudi zoper določilo v PKP6, ki omogoča odloge in obročna plačila 

prispevkov za obvezna socialna zavarovanja. Torej je ponovno uzakonjeno ne-

kaj, kar je Ustavno sodišče v preteklosti že spoznalo za protiustavno. In če delo-

dajalci zaradi insolventnosti na koncu ne bi poravnali prispevkov, bodo delavci 

iz tega naslova oškodovani. Odločitev prav tako še čakamo. 

Ustavni spor smo bili v času od zadnjega Obveščevalca prisiljeni sprožiti tudi 

zoper Zakon o nalezljivih boleznih ter podzakonske akte, sprejete na njegovi 

podlagi, ki so prepovedali (ne omejili!) stavko zdravstvenih delavcih v času raz-

glašene epidemije. Po našem mnenju je ureditev, ki pravico do stavke popolnoma 

prepove namesto zgolj razumno omeji v objektivno utemeljenih okoliščinah, v 

neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Pobudo za sprožitev tega spora so podali 

Sindikati v zdravstvu KSS PERGAM.
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ZASEBNI SEKTOR 

2. Krizni dodatek (85. člen), vsakemu za-
poslenemu, ki dela in čigar zadnja izpla-
čana mesečna plača ni presegla dvakra-
tnika minimalne plače (2x 940,58, to je 
1881,16 eur), delodajalec izplača ob plači 
za mesec december 2020 krizni dodatek 
v višini 200 evrov, ki je oproščen plači-
la vseh davkov in prispevkov. Kot zadnja 
izplačana plača se šteje plača, izplačana 
za mesec november, za presojo upra-
vičenosti pa je potrebno upoštevati vse 
elemente plače (osnovna plača, dodatki, 
delovna uspešnost, morebitna poslovna 
uspešnost…). Ukrep pa se ne uporablja za 
zaposlene pri neposrednih in posrednih 
uporabnikih proračuna Republike Slove-
nije in občinskih proračunov (javni sek-
tor) ter tujih diplomatskih predstavništvih 
in konzulatih, mednarodnih organizaci-
jah, predstavništvih mednarodnih orga-
nizacij ter institucijah, organih in agenci-
jah Evropske unije v Republiki Sloveniji. 

Če delavec ni delal cel mesec, je upravi-
čen do sorazmernega dela dodatka. Prav 
tako, če ima delavec sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, 
ima pravico do dodatka sorazmerno de-
lavnem času za katerega je sklenil pogod-
bo o zaposlitvi, razen v primerih, ko de-
lavec dela krajši delovni čas v posebnih 
primerih v skladu z zakonom, ki ureja de-
lovna razmerja (v skladu s predpisi o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju, 
predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali 
predpisi o starševskem dopustu).

JAVNI SEKTOR

3. Okužba na delovnem mestu pri deloda-
jalcih v institucionalnem varstvu, izvajal-
cih krizne namestitve, izvajalcih socialno 
varstvenih programov, izvajalcih pomoči 
na domu in izvajalcih zdravstvene dejav-
nosti (46. člen), delavcem pri delodajal-
cih v institucionalnem varstvu, izvajalcih 
krizne namestitve, izvajalcih socialno 
varstvenih programov, izvajalcih pomoči 
na domu in izvajalcih zdravstvene dejav-
nosti, pripada v primeru okužbe na de-
lovnem mestu, nadomestilo od prvega 
dne odsotnosti višini 100 % plače, ki bi 
jo prejel, če bi delal. Do tega nadomestila 
je delavec upravičen, če je mogoče z veli-
ko verjetnostjo izkazati, da se je okužil na 
delovnem mestu kljub uporabi zaščitne 
opreme, kar potrdi delodajalec s pisno 

izjavo osebnemu zdravniku. Ukrep velja 
do 31.12.2021.

4. Začasna razporeditev delavcev (32. člen), 
izvajalec socialno varstvene namestitve 
institucionalno varstvo, izvajalec krizne 
namestitve ali izvajalec zdravstvene de-
javnosti lahko zaposlenega s pisnim skle-
pom razporedi k drugemu izvajalcu javne 
zdravstvene službe, socialnega varstva 
ali krizne namestitve v primerih pove-
čanega obsega dela zaradi zagotavljanja 
ukrepov preprečevanja širjenja in omeje-
vanja okužbe COVID-19. Prerazporejeni 
delavci imajo za razliko od dosedanje 
ureditve v interventnih zakonih pravico 
do dodatka v višini 30% (in ne več 20%) 
osnovne plače zaposlenega. Ukrep velja 
do 31. decembra 2021.

5. Dodatek za neposredno delo z obolelimi 
(33. člen), širi se krog upravičencev do 
dodatka za neposredno delo s pacienti 
oziroma uporabniki, obolelimi za CO-
VID-19, in sicer je dodatek v višini 30% 
osnovne plače zaposlenega velja tudi za 
zaposlene, ki v sivih in rdečih conah pri 
izvajalcih socialno varstvenih programov 
neposredno delajo v okolju s COVID-19 
pacienti oziroma uporabniki, pri katerih 
obstaja sum na okužbo s COVID-19 ozi-
roma je ta potrjena. Prav tako je do dodat-
ka upravičena tudi oseba, ki pri izvajalcu 
socialno varstvenih programov opravlja 
delo prek zunanjega izvajalca. Zunanji 
izvajalec je izvajalec, ki ima z izvajalcem 
socialno varstvenih programov sklenje-
no pogodbo o poslovnem sodelovanju. 
Ukrep velja od 28.11.2020 do 31.12.2021.
Do dodatka v višini 30% osnovne plače 
zaposlenega iz naslova neposrednega 
dela s pacienti oziroma uporabniki, obo-
lelimi za COVID-19 je upravičen tudi za-
posleni v mreži javne zdravstvene službe, 
ki neposredno dela v okolju s COVID-19 
pacienti oziroma uporabniki, pri katerih 
obstaja sum na okužbo s COVID-19 ozi-
roma je ta potrjena, in sicer:

- na oddelkih bolnišnic, kjer se obravna-
vajo pacienti s sumom na okužbo ozi-
roma potrjeno okužbo s COVID-19, 

- pri izvajanju zdravstvene oskrbe na 
domu pacienta oziroma uporabnika, pri 
katerem je okužba s COVID-19 potrjena  

- zaposleni v rdečih conah pri zavodih za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami, če izva-
ja neposredne storitve za uporabnike.
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Ukrep za zaposlene v navedenih oddel-
kih in organizacijskih enotah oziroma za 
tiste, ki izvajajo zdravstveno oskrbo na 
domu velja od 01.06.2020 do 31.12.2021, 
pri čemer Vlada lahko ukrep s sklepom 
podaljša za obdobje šestih mesecev. Na-
vedeno pomeni, da bodo delodajalci za 
te zaposlene morali oceniti obseg dela v 
obdobju od 1.6.2020 in v primeru ugo-
tovljene upravičenosti narediti poračun 
tega dodatka za upravičene zaposlene. 
Do dodatka so tudi upravičeni zaposleni 
na Uradu Republike Slovenije za oskrbo 
in integracijo migrantov, ki neposredno 
delajo v okolju s COVID-19 okuženimi 
prosilci za mednarodno zaščito in vlaga-
telji namere oziroma pri katerih obstaja 
sum na okužbo s COVID-19 oziroma je 
ta potrjena.

6. Dodatek za delo v rizičnih razmerah za 
delavce, ki delajo preko zunanjega izvajal-
ca in delavce v okviru javnih del (86. člen), 
oseba, ki pri izvajalcu v mreži javne zdra-
vstvene službe in mreži javne službe na 
področju socialnega varstva opravlja delo 
prek zunanjega izvajalca in delavci v okvi-
ru javnih del, ki so pri svojem delu nad-
povprečno izpostavljeni tveganju za svoje 
zdravje oziroma prekomerno preobreme-
njeni zaradi obvladovanja epidemije, so 
upravičeni do dodatka za nevarnost in 
posebne obremenitve v času epidemije. 
Takšnemu zaposlenemu pripada dodatek 
v višini 65% urne postavke osnovne plače 
zaposlenega. Dodatek zaposlenim pripa-
da zgolj za ure dela v takšnih pogojih in 
za obdobje od 19. oktobra 2020 do prekli-
ca razglasitve epidemije.

7. Dodatek za delavce v plačni skupini J (87. 
člen), javnim uslužbencem, zaposlenim 
na delovnem mestu v plačni skupini J v de-
javnosti zdravstva in socialnega varstva, 
ki so v času epidemije nadpovprečno 
izpostavljeni tveganju za svoje zdravje 
oziroma prekomerno obremenjeni zaradi 
obvladovanja epidemije, pripada dodatek 
v višini 30% urne postavke osnovne pla-
če, in sicer od 19. oktobra 2020 do prek-
lica epidemije. Ta dodatek se ne všteva 
v osnovo za obračun nadomestila plače 
za čas odsotnosti z dela. Dodatek se ne 
izključuje z dodatkom za delo v rizičnih 
razmerah, ki ga določa 11. točka 39. člena 
KPJS, se pa dodatek izključuje z dodat-
kom na neposredno delo z obolelimi za 
COVID-19. Gre torej za poseben dodatek, 
do katerega so upravičeni zgolj zaposleni 

v plačni skupini J, in sicer ne zgolj zaradi 
nadpovprečne izpostavljenosti tveganju 
za svoje zdravje, temveč tudi v primeru 
prekomerne obremenjenosti zaradi ob-
vladovanja epidemije. O upravičenosti 
do dodatka odloči predstojnik ali oseba, 
ki pri delodajalcu izvršuje pravice in dolž-
nosti delodajalca.

8. Zakon o dohodnini (59. člen PKP7), v le-
tno davčno osnovo za leto 2020 in 2021 
se ne vštevajo sledeči dodatki:
- po 11. točki 39. člena KPJS, 71. členu, 

- po 71. členu ZZUOOP dodatek za 
nevarnost in posebne obremenitve v 
času epidemije

- po 54. členu ZZUOOP dodatek za 
nevarnost in posebne obremenitve v 
času epidemije zasebnim izvajalcem

- po 55. členu ZIUOPDVE dodatek zara-
di začasne prerazporeditve 

- po 56. členu ZIUOPDVE dodatek za 
neposredno delo s pacienti oziroma 
uporabniki, obolelimi za COVID-19

- po 32. členu PKP7 dodatek zaradi zača-
sne prerazporeditve

- po 33. členu PKP7 dodatek za delo z 
obolelimi

- po 86. členu PKP7 dodatek za delo v 
rizičnih razmerah za delavce, ki delajo 
preko zunanjega izvajalca in delavce v 
okviru javnih del

- po 87. členu PKP7 dodatek za delavce 
v plačni skupini J

Navedeno velja za zaposlene v mreži jav-
ne službe na področju socialnega varstva, 
ki izvajajo socialno varstvene storitve po 
tretjem odstavku, pri izvajalcih krizne na-
mestitve, pri izvajalcih socialno varstve-
nih programov, ki izvajajo nastanitve-
ni program, v mreži javne zdravstvene 
službe, pri Uradu Republike Slovenije 
za oskrbo in integracijo migrantov in pri 
zunanjem izvajalcu, ki opravlja delo pri 
izvajalcu iz 56. člena ZZUOOP.

SPLOŠNA VELJAVNOST 

9. Prenos koriščenja letnega dopusta za 
2019 in 2020 v leto 2021 (54. člen); 
Javni uslužbenci, ki jim je bilo skladno z 
71.a členom ZIUZEOP (prepoved korišče-
nja dopusta s sklepom predstojnika ali po 
Odredbi o omejitvi določenih pravic zdra-
vstvenih delavcev in zdravstvenih sode-
lavcev) omogočeno koriščenje preostanka 
letnega dopusta za 2019 do 31.12.2020, 
lahko izrabijo ves letni dopust za leto 
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2019, ki ni bil izrabljen v letu 2020, do 
28. februarja 2021.

Enako velja za vse delavce v javnem 
in zasebnem sektorju, ki v dopust za 
2019 niso uspeli koristiti v letu 2019 ali 
2020 zaradi odsotnosti zaradi bolez-
ni ali poškodbe, porodniškega dopusta 
ali dopusta za nego in varstvo otroka.

Omogočeno je tudi koriščenje preostan-
ka letnega dopusta za 2020 do 31.12.2021, 
za vse delavce v javnem in zasebnem 
sektorju, ki zaradi nujnih delovnih po-
treb, povezanih z obvladovanjem virusa 
SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije 
COVID-19, niso mogli izrabiti preostanka 
letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot 
jih določa ZDR-1 (t.j. do 30.6.2021).

10. Podaljšanje ukrepa dela s skrajšanim 
delovnim časom (25. člen); ukrep mož-
nosti odrejanja dela s skrajšanim delov-
nim časom  delavcu, ki ima sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, 
se podaljša do 30.06.2021.

11. Nadomestilo plače najmanj v višini mi-
nimalne plače (46. člen), nadomestilo 
plače (80% osnovne plače delavca ), 
ki ga delavec prejema zaradi višje sile 
(varstva otrok, ustavitve javnega pro-
meta in zaprtja mej) ter v primeru ka-
rantene od 01.12.2020 naprej ne smejo 
znašati manj kot znaša višina minimal-
ne plače, kar je bil tudi predlog, ki smo 
ga podali v PERGAM-u.

12. Začasno denarno nadomestilo (97. člen), 
za osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja za 

pridobitev denarnega nadomestila za 
brezposelnost po Zakonu o urejanju 
trga dela in jim je od 18. oktobra 2020 
dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga ali pogodba o zapo-
slitvi, sklenjena za določen čas, zakon 
uvaja začasno denarno nadomestilo 
plače zaradi izgube zaposlitve v višini 
513,64 evrov bruto na mesec, za čas 
trajanja razglašene epidemije. Nado-
mestilo se uveljavlja s pisno vlogo na 
ZRSZ, ki mora biti oddana najkasneje v 
30 dneh po preklicu epidemije.

IV.) PKP8 - ZAKON O DODATNIH 
UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC 
COVID-19 (ZDUOP)

PKP 8, ki je stopil v veljavo v petek 
05.02.2021, podaljšuje posamezne ukrepe, 
sprejete s prejšnjimi PKP-ji, ter uvaja posa-
mezne nove ukrepe. 

1. Krizni dodatek – razširitev kroga upravi-
čencev (26. člen): določa, da ne glede na 
prvi odstavek 85. člena PKP8 delodajalec 
vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar 
mesečna plača za november 2020, pri 
kateri se ne upošteva plačilo za poslovno 
uspešnost, ni presegla dvakratnika mini-
malne plače, izplača ob plači za mesec 
januar 2021 krizni dodatek v višini 200 
eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov 
in prispevkov. Do tega kriznega dodatka 
niso upravičeni delavci, ki so krizni doda-
tek prejeli že v mesecu decembru 2020. 

Podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, s katerim 
so se socialni partnerji dogovorili o dvigu najnižjih osnovnih plač v tej dejavnosti; 5. 11. 2020  

_  Z A K O N O D A J A
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Navedeni člen odpravlja neenakost med 
delavci, ki so delali in so pri plači v de-
cembru prejeli plačilo za poslovno us-
pešnost ali le del tega plačila (na primer 
božičnico) in zato niso bili upravičeni 
do kriznega dodatka v višini 200 evrov. 
Kljub drugačnemu predlogu sindikatov 
pa ostaja razlikovanje med zaposlenimi v 
zasebnem in zaposlenimi v javnem sek-
torju, saj slednji tudi po PKP8 do solidar-
nostnega dodatna niso upravičeni. 

2. Znižanje osnove za obračun prispevkov 
od plače (28. člen): Navedeni člen znižu-
je najnižjo osnovo za obračun prispevkov 
od plače in nadomestila plače iz 60% 
zadnje znane povprečne letne plače zapo-
slenih v Republiki Sloveniji, preračunane 
na mesec, na višino minimalne plače (od 
1.1.2021 v višini 1024,24 EUR), in sicer za 
plače in nadomestila plače, izplačane za 
mesece od julija do decembra 2021.

3. Povračilo dela minimalne plače (29. člen): 
določa upravičenost delodajalca v ob-
dobju od 1. januarja do 30. junija 2021 do 
povračila dela minimalne plače v obliki 
mesečne subvencije v višini 50 eurov za 
vsakega delavca, katerega plača za polni 
delovni čas, brez dodatkov, določenih z 
zakoni in drugimi predpisi ter s kolektiv-
nimi pogodbami, dela plače za delovno 
uspešnost in plačila za poslovno uspeš-
nost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo 
ali pogodbo o zaposlitvi, (torej praviloma 
– osnovna plača!) ne presega zneska, 
določenega v skladu z Zakonom o mini-
malni plači (1024,24 EUR). V kolikor ima 
delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom ali opravi delo 
v krajšem delovnem času od polnega, 
ima delodajalec pravico do sorazmerne-
ga dela subvencije. Do subvencije niso 
upravičeni delodajalci, ki so neposredni 
in posredni uporabniki proračuna Re-
publike Slovenije in občinskih proraču-
nov ter tuja diplomatska predstavništva 
in konzulati, mednarodne organizacije, 
predstavništva mednarodnih organizacij 
ter institucije, organi in agencije Evrop-
ske unije v Republiki Sloveniji. Sredstva 
za izplačilo subvencije se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije oziroma iz 
sredstev, pridobljenih iz proračuna Evrop-
ske unije. Pri tem pa je potrebno pouda-
riti zlasti deseti odstavek, ki določa, da 

delodajalec v obdobju prejemanja sub-
vencije in še tri mesece po tem ne sme 
začeti postopka odpovedi pogodbe o za-
poslitvi iz poslovnega razloga delavcem, 
za katere je bil upravičen do prejemanja 
subvencije, ali odpovedati pogodbe o za-
poslitvi večjemu številu delavcev iz po-
slovnih razlogov, razen če je bil program 
razreševanja presežnih delavcev sprejet 
že pred uveljavitvijo tega zakona. Gre za 
delno upoštevanje predloga sindikatov, 
da se v zakon vključijo varovalke, ki bi 
ščitile delovna mesta, za katera je delo-
dajalec prejel subvencijo, tudi določeno 
obdobje po prejemanju subvencije.

4. Kratkotrajna odsotnost z dela zaradi 
bolezni brez obiska zdravnika v breme 
ZZZS - do 31. 12. 2021 (31. člen): Nave-
deni člen ponovno uvaja ukrep bolniške 
odsotnosti do tri dni v kosu brez potrdi-
la osebnega zdravnika o upravičeni od-
sotnosti z dela, in sicer največ enkrat v 
posameznem koledarskem letu. Delavec 
o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni 
pisno ali elektronsko obvesti delodajalca 
prvi dan odsotnosti, pri čemer ZZZS po-
vrne delodajalcu izplačano nadomestilo. 
Ukrep velja do konca leta 2021.

5. 39.-54. člen: Navedeni členi podaljšuje-
jo ukrep čakanja na delo za obdobje od 
1. februarja do 30. aprila, z možnostjo 
podaljšanja ukrepa do 30. junija 2021. 
Povračilo nadomestila plače bodo lahko 
uveljavili vsi delodajalci (kot do sedaj), 
ki so bili registrirani najpozneje 31. de-
cembra 2020 in jim bodo po njihovi oce-
ni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije 
upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 
oziroma 2020. Država bo še naprej kri-
la 80 odstotkov nadomestila plače, pri 
čemer je višina subvencije omejena z 
višino povprečne plače za oktober 2020. 
Delodajalcem katerim je prepovedano 
opravljanje dejavnosti zaradi vladnega 
odloka, pa je za čas prepovedi opravlja-
nja dela, v povračilo nadomestila plače, 
ki ga krije država, vključeno nadomestilo 
plače z vsemi davki in prispevki deloda-
jalca (bruto II).

Z A K O N O D A J A  _
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Žal vladna stran ni upoštevala nekaterih 

predlogov, ki smo jih v postopku sprejema-

nja podali sindikati in na katere smo opo-

zarjali tudi ob sprejemanju zgoraj navede-

nih protikoronskih paketov, zlasti: 

• 100% nadomestilo plače za delavce, ki se 

okužijo s COVID-19, ne glede na to, kje je 

do okužbe prišlo,

• črtanje možnosti odobritve odloga in 

obročnega odplačevanja prispevkov s 

strani Finančne uprave RS (v zvezi s tem 

smo v KSS PERGAM vložili tudi zahtevo 

za presojo skladnosti z Ustavo),

• možnost višjega kriznega dodatka za za-

poslene v zasebnem sektorju in spremem-

ba načina določitve višine dodatka za ne-

posredno delo s COVID-19 pacienti,

• priznanje kriznega dodatka 200 EUR tudi 

za zaposlene v javnem sektorju, katerih 

plača, izplačana v novembru 2020 je bila 

nižja od dvakratnika minimalne plače,

• priznanje dodatka za neposredno delo s 

COVID-19 pacienti tudi za zaposlene v 

laboratorijih, ki izvajajo analizo brisov 

na COVID-19,

• ugodnejša davčna obravnava povračila 

stroškov za uporabo lastnih sredstev za 

delo na domu,

• črtanje možnosti odpuščanja delavcev, 

ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, brez 

navedbe utemeljenega razloga (v zvezi s 

čemer smo sindikalne centrale skupaj vlo-

žile zahtevo za presojo skladnosti z Usta-

vo, da gre za diskriminatorno odločitev 

pa nas je s svojo odločitvijo seznanil tudi 

Zagovornik načela enakosti),

• odprava omejitev pri zaposlovanju iz tr-

žnih virov ter sredstev za fi nanciranje pro-

jektov v visokem šolstvu in raziskovanju,

• začasna odprava soglasja Vlade k raz-

pisu za spis v študijske programe v letu 

2021/2022. 

_  Z A K O N O D A J A

Podpis Aneksa h KP časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, s katerim 
smo celoviteje uredili delo na domu;  17. 11. 2020 
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DOGOVOR O ODPRAVI VARČEVALNIH UKREPOV 
V ZVEZI S POVRAČILI STROŠKOV IN DRUGIMI 
PREJEMKI JAVNIH USLUŽBENCEV, ZAMIKU 
IZPLAČILNEGA DNEVA PLAČE PRI PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKIH TER REGRESU ZA LETNI DOPUST 
ZA LETO 2021 

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

V mesecu maju so se zaključila pogajanja 
med sindikati javnega sektorja in vlado RS 
glede odprave nekaterih varčevalnih ukre-
pov, ki so bili v veljavi še iz časa Zakona za 
uravnoteženje javnih financ (ZUJF), glede 
regresa za letni dopust za leto 2021 in na 
predlog vlade tudi glede zamika izplačilne-
ga dne v javnem sektorju, kar je bil eden od 
predlogov Strateškega sveta vlade za debi-
rokratizacijo. 

Pogajanja o odpravi varčevalnih ukrepov 
so temeljila na sporazumu o razreševanju 
stavkovnih zahtev, sklenjenem med vlado in 
stavkajočimi sindikati v decembru 2018. 

Tekom pogajanj je bil dogovorjen višji re-
gres za prehrano, in sicer v višini 4,30 Eur 
namesto 3,99 Eur, regres za prehrano pa bo 
po novem pripadal tudi delavcem, ki delo 
opravljajo najmanj s polovičnim delovnim 
časom. Dogovorjena je bila vrnitev višine 
dnevnice nad 12 ur in med 8 in 12 ur na ra-
ven pred znižanjem, ki je hkrati enaka naj-
višjemu znesku, ki še ni obremenjen z do-
hodnino, torej 21,39 Eur oziroma 10,68 Eur, 
medtem ko je dnevnica med 6 in 8 ur neko-
liko nižja od te ravni, in sicer 5,16 Eur (v ob-
dobju od leta 2012 se ta dnevnica ni izpla-
čevala). Ker se zvišujejo dnevnice, se hkrati 
zvišuje tudi terenski dodatek, ki je določen 
v višini 21% dnevnice nad 12 ur. Na raven 
pred znižanjem se je vrnilo tudi povračilo 
stroškov za uporabo lastnega avtomobila 
za službene namene, in sicer iz 18% cene 
95-oktanskega bencina na 30% te cene. Za 
člane sindikatov, podpisnikov aneksa h ko-
lektivni pogodbi, je bil dogovorjen tudi ne-
koliko višji cenzus za pridobitev pravice do 
solidarnostne pomoči, in sicer je za razliko 
od cenzusa, ki je za nečlane teh sindikatov 

na ravni minimalne plače, le-ta določen na 
ravni 140% minimalne plače. Manjša spre-
memba je bila dogovorjena tudi glede jubi-
lejnih nagrad, in sicer se kot delovna doba, 
pridobljena v javnem sektorju upošteva tudi 
delovna doba, pridobljena pri koncesionar-
jih, ki izvajajo svojo dejavnost v mreži javne 
službe. Zvišani so bili tudi zneski nagrad di-
jakom in študentom za obvezno opravljanje 
prakse, in sicer za študente na raven, ki še 
ni obremenjena z dohodnino, torej 172 Eur 
in za dijake 86 Eur. 

Največja sprememba je sprememba načina 
obračuna povračil stroškov prevoza na delo 
in z dela, ki je v praksi povzročal precejšnje 
težave in neenakosti med javnimi usluž-
benci. Ključna sprememba je predvsem v 
tem, da se bodo po novem stroški prevoza 
na delo in z dela primarno povrnili v obliki 
kilometrine, ki se zvišuje iz 8% cene 95-ok-
tanskega bencina na 10% te cene, hkrati pa 
je določen minimalni znesek povračila, ki je 
30 Eur na mesec ob pogoju prisotnosti na 
delu vse delovne dni v mesecu. Vstopni po-
goj za upravičenost do nadomestila ostaja 
nespremenjen, torej so do povračila upra-
vičeni vsi javni uslužbenci, katerih kraj bi-
vališča je od kraja opravljanja dela oddaljen 
več kot 2 kilometra. V kolikor javni usluž-
benec na delo prihaja z javnim prevozom, 
za katerega je kupil mesečno imensko vo-
zovnico, katere cena je višja od zneska, ki 
bi ga prejel iz naslova kilometrine (oziroma 
minimalnega zneska iz tega naslova – 30 
Eur), je ob predložitvi vozovnice upravičen 
do povračila stroška nakupa mesečne imen-
ske vozovnice za javni prevoz. Natančneje 
je definirana tudi najkrajša varna pot, ki se 
upošteva za izračun razdalje od kraja biva-
nja do kraja opravljanja dela. Že prej je bil 
ob ukinitvi vladne regulacije cen naftnih de-
rivatov dogovorjen način upoštevanja cene 
95-oktanskega bencina, in sicer je to refe-
renčni podatek najvišje maloprodajne cene 

Z A K O N O D A J A  _
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bencina, ki je bila poročana Evropski komi-
siji na podlagi Pravilnika o vrstah podat-
kov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih 
dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list 
RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli 
mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči 
ministrstvo, pristojno za energijo, ministr-
stvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo ob-
javi na svoji spletni strani. 

Problem dosedanje ureditve je bil med dru-
gim tudi v tem, da se nominalno določeni 
zneski povračila stroškov in drugih pravic, 
ki jih ureja predmetni aneks, razen povrači-
la stroškov prehrane, niso usklajevali, saj je 
bilo njihovo usklajevanje vezano na uskla-
jevanje vrednosti plačnih razredov, katerih 
vrednost je že od leta 2011 zamrznjena. Po 
novem se bodo ti zneski usklajevali enkrat 
letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, 
skladno z uradnim podatkom Statističnega 
urada RS o medletni rasti cen življenjskih 
potrebščin decembra preteklega leta glede 
na december predpreteklega leta, pri čemer 
se uskladitev izvede v januarju tekočega leta. 

V pogajanjih, ki so se zaključila s sklenit-
vijo Dogovora o odpravi varčevalnih ukre-
pov v zvezi s povračili stroškov in drugimi 
prejemki javnih uslužbencev, zamiku izpla-
čilnega dneva plače pri proračunskih upo-
rabnikih ter regresu za letni dopust za leto 
2021 (Uradni list RS, št. 88/21) in aneksov h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejav-
nosti in h kolektivnim pogodbam dejavnosti 

in poklicev, je bil dogovorjen tudi regres 
za letni dopust za javne uslužbence za leto 
2021 v višini 1.050 Eur, kar je torej nekoliko 
višje od minimalnega regresa po Zakonu 
o delovnih razmerjih, ki za leto 2021 zna-
ša 1024,24 Eur. Kot dan izplačila regresa 
je bil dogovorjen 4.6.2021. Hkrati je bil za 
nekatere dejavnosti dogovorjen tudi pre-
mik izplačilnega dneva za plačo, ki odslej 
za celoten javni sektor ne sme biti kasneje 
kot 10. koledarski dan v mesecu, razen za 
državno upravo, kjer izplačilni dan ne sme 
biti kasneje kot 10. delovni dan v mesecu, 
v nobenem primeru pa ne kasneje kot 15. 
koledarski dan v mesecu. 

Ne glede na to, da je dogovor v precejšnji 
meri odpravil kar nekaj varčevalnih ukre-
pov in za številne javne uslužbence prinaša 
ugodnejše povračilo stroškov in nekatere 
druge, prej navedene pravice, pa je ključ-
na pomanjkljivost dogovora odsotnost 
dogovora o odpravi 8% znižanja vrednosti 
plačnih razredov iz leta 2012. Pogajalska 
skupina reprezentativnih sindikatov jav-
nega sektorja, v kateri sodelujejo tudi vsi 
Pergamovi sindikati javnega sektorja, si je 
v pogajanjih prizadevala, da bi se pristopi-
lo tudi k odpravi prej omenjenega zniža-
nja vrednosti plačnih razredov, vsaj z do-
govorom o usklajevanju vrednosti plačnih 
razredov, ki so bili nazadnje usklajeni leta 
2011, leta 2012 pa še dodatno znižani za 
8% (kasneje so bili sicer še dodatno zniža-
ni, a je bilo tisto znižanje že odpravljeno). 

Evropski dan akcije – kampanja za zaposlene v zdravstvu in socialnem skrbstvu;  29. 10. 2020 
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Realno je tako vrednost plačnih razredov v 
javnem sektorju od leta 2011 realno padla 
že za približno 20%. Ob vedno pogostejših 
opozorilih o prihajajoči inflaciji bi bil zato 
dogovor o usklajevanju vrednosti plačnih 
razredov izjemnega pomena za javne usluž-
bence, saj bodo v primeru relativno visoke 
inflacije izgube realne vrednosti plač višje 
od pridobitev iz sklenjenega dogovora na 
področju povračil stroškov in nekaterih dru-
gih pravic. Delno nerealiziran tako ostaja 
tudi sporazum o razreševanju stavkovnih 
zahtev iz decembra 2018, saj ni odpravljen 
varčevalni ukrep znižanja vrednosti plač-
nih razredov, ki je bil z vidika pravic javnih 
uslužbencev najtežji ukrep. 

Dogovor sicer vsebuje zavezo vlade, da 
bo v enem mesecu po sklenitvi dogovora 
nadaljevala pogajanja o usklajevanju vred-
nosti plačnih razredov, vendar je glede na 
prihajajoče obdobje letnih dopustov, pred-
sedovanje Slovenije Svetu EU, ki bo na 
vladni strani terjalo precejšnji angažma, in 
nenazadnje glede na relativno bližino dr-
žavnozborskih volitev, ki bodo najkasneje v 
obdobju enega leta, izjemno vprašljivo, kak-
šen je lahko domet teh pogajanj. 

Zlasti odsotnost dogovora o usklajeva-
nju vrednosti plačnih razredov je bil tudi 
ključni razlog, zaradi katerega večina sin-
dikatov, ki delujejo v okviru KSS PERGAM, 
dogovora in aneksov h kolektivnim po-
godbam niso podpisali, medtem ko je del 
sindikatov tako dogovor, kot tudi anekse 
podpisal. V vsakem primeru je dogovor 
sklenila večina sindikatov javnega sektorja, 
prav tako so bili sklenjeni vsi potrebni ane-
ksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti ter h kolektivnim pogodbam 
dejavnosti in poklicev, da je bila vsebina 
Dogovora uveljavljena. 

Vsekakor je dobrodošlo, da je pretežni del 
varčevalnih ukrepov odpravljen, v nadaljnjih 
pogajanjih pa bo potrebno največjo pozor-
nost nameniti prav usklajevanju vrednosti 
plačnih razredov, da se prepreči nadaljnje 
realno padanje vrednosti plačnih razredov, 
hkrati pa bi bilo to nujno potrebno tudi za-
radi vedno večje uravnilovke, ki je v pove-
zavi z ravnijo minimalne plače prisotna na 
spodnjem delu plačne lestvice. 

Predsednik Sindikata sevalcev Slovenije Robert Kokovnik tudi na njegov delovni praznik 
dela, 1. maj, ponosno v podporo PERGAM-u 



29_  Z A K O N O D A J A

OBVEZNOSTI PRI USTANOVITVI SINDIKATA PRI 
DELODAJALCU 

Aleksandra Moravčevič, dipl.ekon. 
poslovna sekretarka KSS Pergam  

Pri vsakem delodajalcu (podjetju, zavodu, 
državnem organu ipd.) lahko ustanovimo 
sindikat kot samostojno pravno osebo. Če 
ustanovimo sindikat kot samostojno prav-
no osebo, je to povezano z določenimi 
obveznostmi, kot so vpis v poslovni regi-
ster – AJPES, vpis v register dejanskih la-
stnikov, odprtje transakcijskega računa na 
banki ter vsakoletno oddajo letnih poročil 
na AJPES in FURS. 

Za ustanovitev sindikata morajo zainteresi-
rani delavci (bodoči člani sindikata) najprej 
sklicati ustanovni zbor, na katerem se sprej-
me statut oziroma pravila o delovanju sin-
dikata ter izvoli predsednika sindikata, ki je 
hkrati tudi zakoniti zastopnik sindikata, iz-
voli se tudi druge organe sindikata. Prisotni 
s sklepom določijo zapisnikarja in overite-
lja zapisnika. V statutu oziroma pravilih o 
delovanju sindikata je opredeljen tudi žig in 
vsi organi sindikata (nadzorni odbor, izvr-
šni odbor) ter organizacija in način delova-
nja sindikata. Vzorec statuta oziroma pravil 
o delovanju sindikata lahko pridobite v stro-
kovni službi KSS PERGAM, ki vam bo prav 
tako pomagala pri pripravi in oblikovanju 
statuta oziroma pravil o delovanju sindika-
ta, da bo odražal potrebe in zahteve član-
stva sindikata v določenem okolju. 

Za ustanovitev in registracijo sindikata je 
na upravno enoto potrebno vložiti žigosana 
in podpisana pravila o delovanju sindika-
ta oziroma statut ter podpisan in žigosan 
zapisnik ustanovnega zbora. Po prejetju 
odločbe o hrambi statuta oziroma pravil o 
delovanju sindikata iz upravne enote, s či-
mer sindikat pridobi lastnost pravne ose-
be, se izpolni PRS-1 obrazec, ki se skupaj s 
kopijo zapisnika ustanovnega zbora pošlje 
na Agencijo Republike Slovenije za javno-
pravne evidence in storitve (AJPES). Pone-
kod postopek poteka tudi tako, da upravna 
enota po prejetju zahtevka za hrambo sta-
tuta oziroma pravil o delovanju sindikata 
in priloženega PRS-1 obrazca izda odločbo 
o hrambi statuta sindikata in jo skupaj s 

potrjenim PRS-1 obrazcem že sama pošlje 
na AJPES in seveda o tem obvesti sindikat. 
Ko je vsa dokumentacija popolna, AJPES 
izda obvestilo o vpisu v poslovni register, ki 
ga prejme predsednik sindikata. Ko je sin-
dikat vpisan v poslovni register kot pravni 
subjekt, se mora skladno z Zakonom o fi-
nančni upravi vpisati tudi v davčni register 
in pridobiti davčno številko. Vpis izvede fi-
nančni urad na podlagi podatkov iz poslov-
nega registra. 

Ko je sindikat kot subjekt vpisan v poslovni 
register, ima s tem tudi določene obveznosti.

V osmih dneh po vpisu v poslovni register 
mora sindikat opraviti prijavo v register de-
janskih lastnikov, kamor se kot dejanskega 
lastnika sindikata vpiše predsednika sin-
dikata. Vpis poteka prek spletne aplikacije 
AJPES. Za vpis v register mora predsednik 
sindikata imeti kvalificirano potrdilo za 
elektronski podpis. Če tega nima, mora 
pooblastiti osebo, ki bo zanj opravila vpis. 
Največkrat to opravi oseba, ki za sindikat 
vodi računovodstvo. 

V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Za-
kona o davčnem postopku (ZDavP-2) mora-
jo imeti vsi poslovni subjekti odprt transak-
cijski račun pri ponudniku plačilnih storitev 
(banki ali hranilnici), ne glede na to ali so 
v času odpiranja transakcijskega računa 
aktivni ali ne. Za odprtje poslovni subjekt 
potrebuje matično in davčno številko ter 
podatke o pooblaščenih osebah za poslova-
nje. Takoj, ko je predsednik sindikata vpisan 
v poslovni register, je potrebno odpreti tran-
sakcijski račun. 
Poslovanje brez transakcijskega računa 
predstavlja prekršek po 14.a točki prvega 
odstavka 397. člena ZDavP-2, za katerega 
so predpisane kar visoke globe. 

Sindikat, ki ima status pravne osebe, je 
dolžan po Zakonu o računovodstvu voditi 
poslovne knjige ter izdelati letna poročila. 
Vsako leto je sindikat dolžan na AJPES pre-
dložiti letno poročilo, in sicer do zadnjega 
dne v mesecu februarju, ter predložiti da-
vek od dohodkov pravnih oseb na FURS 
in sicer do zadnjega dne v mesecu marcu. 
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Vsa poročila se sedaj oddajo preko spletnih 
aplikacij, ročna oddaja ni več možna. Če 
sindikat letnega poročila ne predloži v roku, 
sta sindikat kot pravna oseba in odgovor-
na oseba sindikata kaznovana za prekršek z 
denarno kaznijo. 

Sindikat oziroma odgovorna oseba sin-
dikata mora vsako spremembo podatkov 
(spremembo sedeža, naziv, spremembo 
statuta oziroma pravil o delovanju sindika-
ta, spremembo odgovorne osebe) sporočiti 
pristojnemu upravnemu organu (upravni 
enoti). Prav tako mora sindikat oziroma od-
govorna oseba sindikata prijaviti na AJPES 
vse spremembe podatkov, ki jih vodijo v 
poslovnem registru v 15 dneh od nastanka 
spremembe. Spremembo sindikat sporoči 
z obrazcem PRS-1, na katerem označi, da 
gre za spremembo. Še posebej je potrebno 
na AJPES sporočiti spremembo odgovorne 
osebe (predsednika sindikata). 
Ko je sindikat vpisan v poslovni register, je 
odločba o hrambi statuta objavljena v Ura-
dnem listu. 

V primeru, da sindikat kot poslovni subjekt 
ni aktiven in razmišlja o prenehanju delo-
vanja, so vse informacije o zaprtju poslov-
nega subjekta dosegljive na spletni strani 
SPOT – Slovenska poslovna točka: http://
evem.gov.si/info/zapiram/. 

V primeru nejasnosti in težav pri ustanovi-
tvi in registraciji sindikata ter drugih obve-
znostih povezanih s tem, se lahko obrnete 
na strokovno službo KSS PERGAM – Petra 
Viranta. 

Predsednica Sindikata KOLIČEVO KARTON Valči Rožič ob podpisu Podjetniške kolektivne 
pogodbe; 21. 6. 2021 

Z A K O N O D A J A  _
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KOLEKTIVNA DOGOVARJANJA V ZASEBNEM 
SEKTORJU 

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

V decembrski številki Obveščevalca smo 
ob izteku leta 2019 napovedali, da je priča-
kovati, da se bo kolektivno dogovarjanje v 
zasebnem sektorju intenzivno odvijalo tudi 
v prvih mesecih leta 2020, in sicer tako na 
ravni panog, kot tudi na ravni delodajalcev. 
Še posebej je bilo pričakovati intenzivnejši 
dialog po izplačilu plače za januar 2020, ko 
bodo tudi v praksi vidni učinki Zakona o mi-
nimalni plači, predvsem v podjetjih, ki do 
tedaj svojih plačnih sistemov ne bi prilago-
dila skupaj s sindikati. Z januarjem 2020 so 
se namreč iz minimalne plače izločili vsi do-
datki ter drugi deli plače z izjemo osnovne 
plače. Hkrati se je minimalna plača dvignila 
na 940,58 EUR bruto. 

Napovedi so se uresničile in v začetku leta 
2020 smo na podjetniški ravni dokončali 
nekatera pogajanja, ki so se pričela v letu 
2019, ter tudi pričeli s pogajanji v številnih 
drugih podjetjih, kjer delujejo PERGAM-ovi 
sindikati. Žal pa je epidemija COVID-19 v 
marcu 2020 prekinila vsa pogajanja, ki do 
takrat niso bila zaključena in šele v jeseni 
2020 so se pogajalski procesi obnovili in 
nadaljevali. Kmalu zatem pa je ponovno 
nastopil drugi val epidemije, ki je ponovno 
upočasnil socialni dialog na podjetniški rav-
ni, kjer pogajanja praviloma potekajo v živo. 

So pa v jesenskih mesecih ponovno stekli po-
gajalski procesi na panogah, kjer smo se lažje 
prilagodili razmeram in po pričetku drugega 
vala pogajanja »preselili« v virtualno okolje s 
pomočjo spletnih videokonferenčnih orodij. 

Poleg dogovorov o plačah je bilo veliko po-
zornosti namenjene ureditvi dela na domu. 
Strokovne službe KSS PERGAM so pripravi-
le tipsko rešitev za ureditev dela na domu v 
kolektivnih pogodbah kot viru avtonomne-
ga delovnega prava v smislu nadgradnje 
(pomanjkljive) zakonske ureditve. V njej 
smo predlagali predvsem dogovor na ravni 
panoge o najnižji višini povračila stroškov 
za uporabo lastnih sredstev na domu in 
ureditev t.i. pravice do odklopa.

Najbolj celovito rešitev smo dogovorili v 
Aneksu h Kolektivni pogodbi časopisno-
-informativne, založniške in knjigotrške 
dejavnosti. V njem smo določili, da delo-
dajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi 
določita nadomestilo za stroške za uporabo 
sredstev delavca (elektrika, voda, ogrevanje, 
ustrezna razsvetljava, sanitarije, internetni 
priključek, pohištvo ipd.) najmanj v višini 
amortizacije, v vsakem primeru pa ne manj 
kot 0,75 EUR na dan, če pa delavec pri delu 
uporablja lasten osebni računalnik, tiskal-
nik, mobilni ali stacionarni telefon ali druga 
tehnična sredstva, pa višina nadomestila v 
nobenem primeru ne more biti nižja kot 1,75 
EUR na dan. Za uporabo morebitnih poseb-
nih delovnih sredstev (npr. dražji licenčni 
software, posebna računalniška oprema, 
ipd.), ki jih za delo na domu potrebuje de-
lavec, pa jih ne zagotovi delodajalec, se de-
lavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi 
za delo na domu dogovorita za dodatno na-
domestilo. Delodajalec od delavca ne more 
zahtevati uporabe delovnih sredstev, ki mu 
jih ni zagotovil ali se dogovoril za plačilo na-
domestila za uporabo sredstev delavca. 

Mojca Kohek, predsednica Sindikata 
založniške, časopisno-informativne in 
knjigotrške dejavnosti Slovenije, ob podpisu 
aneksa h KP ČIZK;  17. 11. 2020 
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Dogovorili smo tudi pravico do odklopa, in 
sicer mora biti v pogodbi o zaposlitvi na-
tančno določen čas, v katerem mora biti de-
lavec na razpolago delodajalcu po telefonu 
ali elektronski pošti, izven tega časa se dela-
vec ni dolžan javljati ali odgovarjati deloda-
jalcu. Poleg tega aneks ureja n.pr. tudi pri-
mere in pogoje, ko se delo lahko opravlja na 
domu (izven razglašene epidemije – v času 
epidemije veljajo specialna določila Zakona 
o delovnih razmerjih), varnost in zdravje pri 
delu na domu ter evidentiranje delovnega 
časa v času dela na domu. 

Sindikat založniške, časopisno-informativne 
in knjigotrške dejavnosti Slovenije se je hkra-
ti z delodajalci dogovoril, da se po sklenitvi 
aneksa nadaljujejo pogajanja o izhodiščnih 
plačah po tarifni prilogi kolektivne pogodbe. 
Pogajanja so stekla v začetku leta 2021 in v 
času pisanja tega prispevka je že dosežen 
dogovor, podpisan in objavljen v Uradnem 
listu RS pa mora biti še novi aneks. Dogovor-
jeno je bilo, da se dvignejo zneski izhodišč-
nih plač po tarifnih prilogah za založniško in 
knjigotrško dejavnost od II. do IX. tarifnega 
razreda (TR) ter da se zneski TR obeh pod-
-dejavnosti izenačijo najkasneje v petih letih.  
Hkrati se v panožni kolektivni pogodbi za 
ti dejavnosti ukinejo količniki razmerij med 
TR, do prilagoditve plačnih sistemov večjih 
delodajalcev (ukinitev t.i. količniškega siste-
ma) pa se ne spremeni vrednost I. TR. Jese-
ni 2021 se nadaljujejo pogajanja za dodatne 
dvige izhodiščnih plač v letu 2022. 

Zelo podobno rešitev za delo na domu je 
dogovoril tudi Sindikat grafi čne dejavno-
sti Slovenije. Razlika je zgolj v tem, da ni 
bilo mogoče dogovoriti najnižjega povra-
čila za uporabo lastnih sredstev na domu 
na ravni panoge, zato aneks h Kolektivni 
pogodbi grafične dejavnosti določa, da se 
s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ozi-
roma s splošnim aktom delodajalca (tam, 
kjer ni reprezentativnega sindikata) določi 
višina nadomestila za stroške za uporabo 
sredstev delavca ali način določanja višine 
nadomestila, pri čemer le-ta ne more zna-
šati manj kot amortizacija teh sredstev. 
Poleg tega je bil opravljen vsakoletni krog 
pogajanj za dvig najnižjih osnovnih plač 
(NOP) po TR. Dogovorjen je bil dvig 1,5 %, 
veljaven s 1.1.2021, pri čemer sta pogajalski 
strani upoštevali del dviga produktivnosti v 
predhodnem letu in pričakovano inflacijo v 
letu dogovarjanja. 

Pogajanja so v drugi polovici leta 2020 tek-
la zelo intenzivno tudi v papirni in papirno-
-predelovalni panogi. Že v letu 2019 sta po-
gajalski skupini sindikatov in delodajalcev 
pričeli pogajanja o novem plačnem mode-
lu, ki bi prinesel bistveno višje zneske NOP 
po TR, pri čemer pa bi se temu prilagodili 
dodatki po Kolektivni pogodbi za papirno in 
papirno-predelovalno dejavnost. Ker smo 
pred iztekom leta 2020 ugotovili, da že dve 
leti stojijo zneski po trenutno veljavni tarifni 
prilogi, smo dvignili NOP za 6,5 % od I.-V. 
TR ter za 5 % od vključno VI. (1) TR dalje, 
z veljavnostjo od 1.1.2021 dalje. Hkrati smo 
izrecno v aneksu h kolektivni pogodbi zabe-
ležili, da sta stranki tega aneksa soglasni, da 
bosta po sklenitvi tega aneksa nadaljevali s 
pogajanji za spremembo plačnega modela 
v papirni in papirno-predelovalni dejavno-
sti, ki sta jih začeli v letu 2019, z namenom 
določiti realnejšo ceno dela in narediti de-
javnost bolj privlačno. Stranki soglašata, da 
sta pripravljeni na intenzivna pogajanja o 
spremembi plačnega modela in si bosta o 
tem prizadevali doseči dogovor, pri določi-
tvi nove višine NOP po prenovljenem plač-
nem modelu pa bosta upoštevali tudi s tem 
aneksom dogovorjen dvig NOP. 

Predsednica Sindikata papirne dejavnosti 
Slovenije Nives Hrovat na podpisu Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-pre-
delovalno dejavnost; 5. 11. 2020 
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Po sklenitvi aneksa sta se pogajalski skupini 
še nekajkrat srečali, nazadnje pa sta se v me-
secu decembru 2020 dogovorili, da se v me-
secu januarju 2021, ko bo že znano, ali se bo 
minimalna plača dvignila (ob izteku leta 2020 
in v januarju 2021 so se namreč okrepile zah-
teve delodajalskih organizacij po zamrznitvi 
minimalne plače, do česar pa nato ni prišlo, in 
minimalna plača znaša od januarja 2021 dalje 
1.024,24 EUR bruto) in če se bo – kakšna bo 
njena višina, uskladita za novo sejo. Deloda-
jalci do sedaj pobude za novo srečanje niso 
podali, zato lahko predvidevamo, da se bodo 
pogajanja nadaljevala v jeseni 2021. 

Spomladi 2020 bi se morala, kot je bilo do-
govorjeno v 2019, nadaljevati tudi pogaja-
nja za dvig plač v dejavnosti gradbeništva. 
Epidemija je to preprečila, smo se pa v letu 
2020 socialni partnerji v dejavnosti gradbe-
ništva znali povezati in opozoriti na težave 
v dejavnosti, dokaz temu je sprejeto dolo-
čilo Interventnega zakona za odpravo ovir 
pri izvedbi pomembnih investicij za zagon 
gospodarstva po epidemiji COVID-19, skla-
dno s katerim morajo v postopkih javnega 
naročanja pomembnih investicij vsi grad-
beni izvajalci in podizvajalci v dejavnosti 
gradbeništva uporabljati vsakokrat veljavno 
Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti 
z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih 
imajo zaposleni pri zavezancih kolektivne 
pogodbe. Narejen je bil prvi, pomemben 
korak k odpravljanju socialnega dumpinga 

v panogi in k vzpostavljanju pogojev za do-
ločitev realne cene dela v panogi. 

Ob koncu leta 2020 smo vzpostavili stik z 
novim vodstvom Zbornice gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala ter v pričet-
ku leta 2021 opravili prvi krog usklajevanj za 
dvig najnižjih standardov po kolektivni po-
godbi, katere podpisniki smo v Konfedera-
ciji sindikatov Slovenije – PERGAM preko 
našega Sindikata cestnega gospodarstva 
Slovenije od leta 2017 dalje. Dogovorjen 
je bil dvig NOP za 5 % od 1.4.2021 dalje, 
pri čemer je bila upoštevana inflacija v letih 
2018, 2019 in 2020 ter dvig produktivnosti 
v panogi v letu 2018. Rast produktivnosti 
v letu 2019 in 2020 bosta pogajalski sku-
pini upoštevali v novem krogu pogajanj, ki 
se prične v zadnjem četrtletju 2021 za dvig 
NOP od 1.1.2022 dalje. Dogovorjena je bila 
tudi najnižja višina regresa za leto 2021 v 
panogi in sicer v višini 1.100,00 EUR. 

Predvsem višina najnižjih osnovnih plač in 
izhodiščnih plač po kolektivnih pogodbah je 
še vedno element kolektivnih pogodb dejav-
nosti, ki si po zadnjih dvigih minimalne pla-
če zasluži po našem mnenju največ pozor-
nosti v prihodnje. Naša pričakovanja smo 
začrtali že pred časom, z osnutkom nove 
Splošne kolektivne pogodbe za gospodar-
stvo, o kateri trenutno pogajanja žal ne po-
tekajo. Zato so naša pričakovanja na dejav-
nostnih kolektivnih pogodbah toliko večja.

Priprave na pogajanja za panožno Kolektivno pogodbo za papirno dejavnost; 30. 9. 2020  
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Dokler pa na ravni panog dogovarjanja te-
meljijo na formuli inflacije in dviga produk-
tivnosti, je uravnilovko minimalne plače žal 
moč učinkovito reševati zgolj v pogajanjih 
na ravni podjetij. V podjetjih se v zadnjem 
mesecu dni ponovno oživljajo pogajalski 
procesi in upamo, da bomo lahko v letu 

2021 pri kar največ delodajalcih prenovili 
plačne sisteme. Strokovne službe KSS PER-
GAM in vodstvo KSS PERGAM je na voljo 
vsem podjetniškim sindikatom v okviru 
KSS PERGAM, ki bodo izrazili željo po na-
šem sodelovanju v teh procesih. 

Podpis nove Podjetniške kolektivne pogodbe KOLIČEVO KARTON;  junij 2021 

Pogajalska ekipa Sindikata PALOMA Pergam po izvedeni anketi med zaposlenimi; marec 2021 
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VOLITVE V NAŠIH SINDIKATIH V ČASU EPIDEMIJE 

Peter Virant, M.A.  
strokovni sodelavec KSS Pergam 

Eden izmed pomembnih sindikalnih prin-
cipov je tudi notranja demokracija in s tem 
povezanih postopkov volitev organov posa-
meznih sindikatov. Poleg samega principa 
demokratičnosti je pomemben vidik tudi 
mandat organov, saj le ta omogoča legiti-
mnost delovanja sindikatov tako navznoter 
do članov, kakor tudi do socialnih partnerjev. 
Ne nazadnje pa je legitimnost vodstev sin-
dikatov potrebna tudi za samo poslovanje 
sindikata, saj so sindikati tudi pravne osebe. 
Legitimnost organov sindikatov je potrebna 
na vseh ravneh, tako v podjetju ali zavodu, 
panožnem ali poklicnem sindikatu na držav-
ni ravni, kot tudi v konfederaciji sindikatov. 
Kot že rečeno, je demokratičnost delovanja 
sindikatov eden izmed osnov sindikalnih na-
čel in temeljev delovanja sindikatov v Konfe-
deraciji sindikatov Slovenije PERGAM. 

Sindikati imajo mandate opredeljene v sta-
tutih oziroma v pravilih o delovanju. Po-
stopki volilnih oziroma kandidacijskih opra-
vil so pri posameznih sindikatih podrobneje 
opredeljeni v pravilnikih. Ne glede na to, ali 
imajo sindikati opredeljen postopek kandi-
dacijskih in volilnih opravil ali ne, je bistve-
no, da so le te izvedene na transparenten in 

demokratičen način. Poenostavljeno pove-
dano, postopki morajo omogočati vsakemu 
članu pasivno in aktivno volilno pravico, to-
rej pravico voliti in pravico biti izvoljen. 

V »normalnih« časih smo sindikati izvajali 
volitve na običajen, tradicionalen način, bo-
disi na volilnih skupščinah bodisi kjer de-
lovni proces ni dovoljeval, da bi se lahko ob 
določeni uri zbrali vsi člani, po posameznih 
izmenah. Vsi procesi so bili organizirani na 
način, da je vsem članom bilo omogočeno 
glasovanje, torej da so lahko s svojim gla-
som neposredno volili predsednika sindi-
kata ter tudi druge organe (izvršilni odbor, 
nadzorni odbor). 

Imeli smo možnost javnih volitev, teh smo 
se posluževali takrat, ko je bilo enako števi-
lo kandidatov kot je bilo razpisanih funkcij,  
kakor tudi tajnih volitev z glasovnicami in 
volilnimi skrinjicami. Tajnih volitev smo se 
vedno posluževali v primeru, da je za eno 
funkcijo kandidiralo več kandidatov. Vseka-
kor pa je morala biti tudi odločitev o načinu 
izvedbe volitev v primeru, da so le te javne, 
potrjena s strani večine. 

V času epidemije bolezni COVID-19 je bilo 
zaradi ukrepov prizadeto tudi sindikalno 
delovanje. Glede na to, da je epidemija tra-
jala dlje časa, ni bilo mogoče več odlašati z 

Volitve na letni konferenci SIFARM so potekale ob doslednem upoštevanju vseh predpisanih 
ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa; oktober 2020 
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volitvami organov posameznih sindikatov, 
kjer so predsednikom in ostalim izvoljenim 
organom prenehali mandati. Preložitve vo-
litev za mesec ali dva ob ustrezni obrazloži-
tvi niso sporne, vendar sporno pa bi bilo, da 
bi se volitve kot demokratičen proces odla-
gale v nedogled. 

Kar nekaj naših sindikatov na vseh ravneh 
se je soočilo z dejstvom, da bo kljub epide-
miji potrebno izvesti postopke volitev. Ob 
tem so seveda morali upoštevati ukrepe, ki 
so prepovedovali druženje več ljudi, omeje-
no gibanje ipd…

Veseli me, da lahko povem, da so sindikati 
v KSS PERGAM kljub težjim razmeram za 
izvedbo demokratičnih postopkov volitev 
zmogli organizirati volitve, ki so v celoti 
odgovarjale vsem demokratičnim standar-
dom. Pri tem so pokazali veliko mero ino-
vativnosti in različnih poti. Kot enega izmed 
primerov »elektronskih volitev« bi izposta-
vil volitve, ki so potekale v Visokošolskem 
sindikatu Slovenije – Sindikatu Univerze na 
Primorskem.  Sindikat se je odločil, da bo 
izvedel volilno skupščino preko platforme 
zoom. Volitve, ki so zaradi enakega števila 
kandidatov, kot je bilo razpisanih funkcij, s 
soglasjem prisotnih potekale javno, so bile 
popolnoma legitimne, saj ni bilo nobenega 
dvoma o prisotnih, kakor tudi o glasovanju. 

V tem času so bile izvedene tudi volitve po 
pošti. Izpostavil bi dva načina, in sicer sin-
dikat Pergam Cetis in Visokošolski sindikat 
Slovenije – Sindikat Univerze v Mariboru.  
V sindikatu Pergam Cetis so glasovnice čla-
nom – volilnim upravičencem poslali po 
pošti na domači naslov, saj jim ni bilo moč 
vročiti glasovnic na delovnem mestu. Volil-
ni upravičenci – člani so kasneje izpolnjene 
glasovnice oddali v volilno skrinjico, ki se 
je nahajala pri vratarju oziroma so glasovali 
na običajen način tajnega glasovanja. 
Sindikat Univerze v Mariboru je vsem čla-
nom – volilnim upravičencem glasovnice 
poslal po pošti na domač naslov. Zaposleni 
– člani sindikata so v veliki večini delali od 
doma. Izpolnjene glasovnice so člani – vo-
lilni upravičenci oddali na pošto (v posredo-
vani kuverti z naslovom). Ne glede na to, da 
se je postopek zdel zapleten, je bila volilna 
udeležba visoka, nad pričakovanji. 

Seveda to niso edini primeri izpeljanih vo-
litev sindikatov v KSS PERGAM v času epi-
demije, izpostavljeni so zaradi zelo dobre 
izvedbe in različnosti načina izvedb. Tudi 
ostali volilni procesi v sindikatih KSS PER-
GAM so v tem času izkazali visoko stopnjo 
demokratičnosti in transparentnosti. 

V času, ko pišem članek, so se ukrepi zaradi 
bolezni COVID-19 že toliko omilili, da je mo-
goče izpeljati volitve tudi že na »običajne« 

Z leve:  dr. Aljaž Gaber, novoizvoljeni predsednik Sindikata Univerze v Ljubljani; 
dr. Gorazd Kovačič, podpredsednik SUL in novi predsednik Visokošolskega sindikata 
Slovenije;  ter dr. Marko Marinčič, podpredsednik SUL in dosedanji predsednik VSS  
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načine in upam, da bomo načine izvedbe 
volitev izbrali sami, ne zaradi bolezni, tem-
več zaradi naših lastnih odločitev. 

Razvoj elektronskih platform (kar je mogoče 
tudi stranska posledica bolezni COVID-19) 
že sedaj omogoča, ob primerni organiza-
ciji seveda, demokratične in transparentne 

izvedbe volitev. Platforme omogočajo tudi 
tajno glasovanje, torej je tudi na ta način 
moč izvesti legitimne volitve. Če resnično 
spoštujemo demokratična načela v državi, 
družbi, sindikatu, potem ni nobenih ovir, 
da jih uveljavljamo. Morda pa bi kdo lahko 
izvedbe volitev v času epidemije v naših sin-
dikatih vzel za zgled. 

14. Letna konferenca SIFARM – Sindikata farmacevtov Slovenije, 9. 10. 2020 
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NOVI PREDSEDNIKI SINDIKATOV 

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

V času od prejšnje številke PERGAM-ovega 
Obveščevalca je bila skoraj ves čas razgla-
šena epidemija COVID-19 zaradi drugega 
oziroma tretjega vala epidemije, in poleg 
tega so bili v veljavi ukrepi Vlade, sprejeti za 
preprečevanje širjenja okužb s koronaviru-
som. Posledično je bilo v tem času izjemno 
zahtevno organizirati in izpeljati vse po-
stopke izvolitev novih vodstev sindikatov, 
posebno v delovnih okoljih, kjer ni tehnič-
nih zmožnosti za izpeljavo vsaj elektronskih 
volitev, na katerih bi lahko enakopravno in v 
skladu z internimi akti sindikatov sodelovali 
vsi člani sindikatov. 

Delno je položaj rešila določba 114. člena 
šestega protikoronskega zakonskega pake-
ta (»PKP 6«), ki je določila, da ne glede na 
določbe temeljnega akta oziroma statuta 
lahko društvo, zveza društev oziroma podru-
žnica tujega društva (v nadaljnjem besedilu: 
društvo) v času do preklica ukrepa začasne 
delne omejitve gibanja ljudi in omejitve ozi-
roma prepovedi zbiranja ljudi zaradi prepre-
čevanja okužb s COVID-19, o najpomemb-
nejših odločitvah skliče in izvede zbor članov 
društva korespondenčno, če lahko zagotovi 
enakopravnost sodelovanja vseh članov. 
Za sklic, izvedbo in odločanje na korespon-
denčnem zboru članov društva se uporablja-
jo določbe temeljnega akta društva. 

Če je zastopniku ali članu organov upravlja-
nja društva v času veljavnosti ukrepa zača-
sne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s COVID-19 potekel 
mandat za zastopanje oziroma opravlja-
nje funkcije, določen s temeljnim aktom 
oziroma statutom, se mu mandat podalj-
ša do prvega zbora članov, ki sledi poteku 
mandatne dobe, če društvo zbora članov 
ne more sklicati na način, določen s prejš-
njim odstavkom. Društvo je dolžno sklicati 
zbor članov najpozneje v treh mesecih od 
preklica ukrepa začasne delne omejitve gi-
banja ljudi in omejitve oziroma prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
COVID-19. 

Ker se skladno s sodno prakso določila, ki 
veljajo za društva, subsidiarno uporabljajo 
tudi za sindikate, je to pomenilo določeno 
olajšanje za sindikate, ki v času drugega vala 
epidemije ne bi mogli izpeljati volilnih zbo-
rov ali skupščin in obnoviti mandatov sindi-
kalnih zaupnikov oziroma funkcionarjev. 

Kljub temu so se v sindikatih KSS PERGAM 
večinoma sindikati, kjer je to le bilo mogo-
če, odločali za izvedbo prilagojenih volilnih 
zborov, dopisnih ali elektronskih, in skladno 
s svojimi pravili izvedli volitve za nove man-
date v svoje organe. 

V tem času so tako bili za nove mandate 
izvoljeni nekateri stari predsedniki; med nji-
mi Bojan Pečnak v CETIS Celje, dr. Marija 
Javornik Krečič na Univerzi v Mariboru, Ma-
teja Dvornik v Tiskarni Novo Mesto, Mitja 
Medved v družbi Muflon, Vinko Rus v časo-
pisni hiši DELO; in člani izvršilnih odborov 
oziroma predsedstev sindikatov na ravni 
delodajalca. 

Za nov mandat so bile na zboru članov iz-
voljene članice in člani predsedstva Sindi-
kata Univerze na Primorskem. Sindikatu 
tudi v novem mandatnem obdobju pred-
seduje predsednica dr. Elizabeta Zirnstein. 

Za novega predsednika Sindikata Univerze v 
Ljubljani je bil na zboru članov izvoljen dr. 
Aljaž Gaber, junij 2021 
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Damir Domjan je bil ponovno izvoljen 
za predsednika SIFARM – Sindikata 
farmacevtov Slovenije za nov mandat;  
9. 10. 2020. 

dr. Gorazd Kovačič je bil na skupščini 
Visokošolskega sindikata Slovenije izvoljen za 
novega predsednika sindikata dejavnosti; 
5. 6. 2021

Predsednik KSS PERGAM Jakob Počivavšek (levo) se je dosedanjemu dolgoletnemu 
predsedniku sindikata VSS dr. Marku Marinčiču (desno) zahvalil in čestital za odlično 
dolgoletno vodenje sindikata; 5. 6. 2021 
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Zbor članov je izvedel tudi Sindikat Univer-
ze v Ljubljani. Izvoljen je bil nov predsednik 
dr. Aljaž Gaber ter nova podpredsednika in 
podpredsednica: dr. Marko Marinčič, dr. 
Urša Opara Krašovec, dr. Gorazd Kovačič. 

Izvoljeni pa so bili tudi novi predsedniki sin-
dikatov na ravni delodajalcev in sicer je bil v 
DS SMITH Slovenija izvoljen za predsednika 
sindikata Bogomir Pirc, ki je zamenjal Rober-
ta Petrovčiča, v sindikatu DELA PRODAJE/
EKDIS PERGAM pa je Dragana Jorgiča za-
menjal Andrej Drnač. Od članov sindikata v 
družbi ADRIA DOM d.o.o. je bila izvoljena 
nova predsednica Vesna Strniša Judnič. 

Na ravni sindikatov poklicev in dejavnosti je 
bila za nov mandat predsednice Sindikata 
socialnega zavarovanja Slovenije izvoljena 
Katarina Kralj Marinček, prav tako je nov 
mandat nastopil Damir Domjan na čelu 
Sindikata farmacevtov Slovenije SIFARM. 
Dosedanji predsednik Sindikata Univerze v 
Ljubljani dr. Gorazd Kovačič je bil na skup-
ščini Visokošolskega sindikata Slovenije, v 
katerega se združujejo sindikati vseh treh 
javnih univerz, izvoljen za predsednika sin-
dikata dejavnosti. Predsedovanje je prevzel 
od dr. Marka Marinčiča, ki je sindikat dejav-
nosti zelo uspešno vodil od njegove usta-
novitve leta 2012 dalje. 

Volilna skupščina Visokošolskega sindikata Slovenije, v katerega se združujejo sindikati vseh 
treh javnih univerz;  junij 2021 

Vsem novim in dosedanjim predsednicam in predsednikom sindikatov in drugim sin-

dikalnim zaupnikom se za dosedanje delo zahvaljujemo in jim želimo uspešno delo v 

novih mandatih!
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NADALJEVANJE IZVAJANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI 
V ČASU EPIDEMIJE NOVEGA KORONAVIRUSA IN 
DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR 

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

30. septembra 2021 se bo zaključil Projekt z 
naslovom »Boljša usposobljenost socialnih 
partnerjev za boljši socialni dialog«, ki ga 
KSS Pergam izvaja že od decembra 2017 in 
ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega 
sklada.  Izbruh epidemije novega Koronavi-
rusa (SARS-CoV-2) in posledično ukrepi za 
preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 so 
nam v zadnjem letu in pol dodobra oteži-
li izvajanje nekaterih projektnih aktivnosti, 
zlasti v smislu časovnice, vendar smo izzi-
ve pri realiziranju načrtovanih aktivnosti us-
pešno premagali. 

Tudi v drugem in tretjem valu epidemije je 
pri nekaterih projektnih aktivnostih prišlo 
do spremembe bodisi v njihovem načinu 
izvajanja bodisi v časovni spremembi iz-
vedbe. Kot smo pisali že v prejšnji številki 
Obveščevalca, smo izvajanje določenih pro-
jektnih aktivnosti morali prilagoditi v smis-
lu on-line usposabljanja oziroma jih termin-
sko prestaviti na ugodnejši čas. 

Od lanskega avgusta, ko smo o prilagoje-
nem izvajanju projektnih aktivnosti poroča-
li v prejšnji številki Pergamovega Obvešče-
valca, smo do danes skladno s projektnim 
načrtom uspešno izvedli med drugim tudi 
izobraževanja in aktivnosti, o katerih pišem 
v nadaljevanju prispevka. 

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. 
V luči aktualnih dogodkov, povezanih s šir-
jenjem novega koronavirusa SARS-CoV-2 
in v skladu s sprejetimi ukrepi vlade in pri-
stojnih institucij, smo bili primorani spre-
jeti odločitev, da izobraževanje prestavimo 
na kasnejši datum, saj je bila predvidena 
udeležba na seminarju več kot 100 oseb. S 
Hotelom Convent smo se uspeli dogovoriti 
za nov termin izvedbe izobraževalnega se-
minarja, ki je v luči epidemioloških razmer 
potekal v nekoliko prilagojeni obliki. 

Ekipa KSS PERGAM na seminarju tokrat v Pergamovih barvah; september 2020
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24. in 25. septembra 2020 je bil tako v Hote-
lu CONVENT ADRIA ANKARAN v Ankaranu 
izveden 3. dvodnevni izobraževalni seminar 
KSS PERGAM v okviru našega projekta. Se-
minar je bil namenjen predvsem predstav-
nikom sindikatov v KSS Pergam in prav tako 
predstavnikom delodajalcev, konkretneje 
GZS kot partnerja v projektu. Pergamovega 
izobraževalnega seminarja se je udeležilo 
100 udeležencev iz vse Slovenije. 

Tokrat je izobraževalni seminar v luči epi-
demioloških razmer potekal v nekoliko pri-
lagojeni obliki, saj so zaradi preprečitve šir-
jenja okužb s koronavirusom veljali začasni 
ukrepi in omejitve zbiranja ljudi. Skladno s 
takrat veljavnim odlokom je bilo zbiranje na 
tovrstnem dogodku omejeno na največ 50 
oseb, pri čemer je bilo potrebno zagotoviti 
minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, 
upoštevati higienska priporočila NIJZ in ob-
vezno voditi seznam prisotnih ljudi. Z na-
menom zagotovitve udeležbe čim večjemu 
številu zainteresiranih udeležencev, je semi-
nar potekal v dveh ločenih dvoranah; v vsaki 
dvorani po 50 oseb. V prvi dvorani so udele-
ženci predavanja spremljali v živo, medtem 
ko so v drugi dvorani udeleženci spremljali 
predavanja preko prenosa slike in zvoka. 
Zavedamo se, da so bili na ta način nekate-
ri prikrajšani za spremljanje v živo, vendar 
smo bili zaradi epidemiološke situacije žal 
vsi primorani sprejeti določene kompromi-
se. Le na tak način smo lahko hkrati nudili 
udeležbo čim večjemu številu zainteresiranih 
sindikalnih zaupnikov in hkrati zagotavlja-
li dosledno upoštevanje vseh predpisanih 
ukrepov vlade in NIJZ. Veseli nas, da leto 
2020 ni ostalo brez tradicionalnega Perga-
movega izobraževanja. 

Ker ostaja še velika neznanka kakšna bo epi-
demiološko gledano letošnja jesen, imamo 
za prihajajoči dvodnevni izobraževalni se-
minar pripravljene različne možne scenarije 

izvedbe. Datum seminarja, ki je bil tudi že 
potrjen na seji Predsedstva, je 23. in 24. 9. 
2021. Če se bo epidemični val umiril in ne 
bo nobenih posebnih ukrepov za zajezitev 
širjenja virusa, bo seminar izveden v živo, 
v klasični obliki, tako kot smo bili vedno 
vajeni. Če se zgodi, da bo veljala omejitev 
zbiranja ljudi za določeno število udeležen-
cev, bomo dogodek izvedli skladno z ome-
jitvami, ob doslednem upoštevanju vseh 
predpisanih ukrepov, na podoben način 
kot septembra lani. V kolikor pa bo zopet 
izbruh novega vala in se bo epidemiološka 
situacija močno poslabšala, pa bomo izo-
braževalni seminar izvedli v spletni obliki 
preko zoom-a. 

»Tradicionalni dvodnevni izobraževalni 
seminar za sindikalne zaupnike KSS 

PERGAM« v letu 2021 v vsakem 
primeru bo. Ob tej priložnosti 

vabim vse sindikalne zaupnike, da 
si rezervirate termin 23. - 24. 9. in se 

udeležite našega seminarja!

Polovica udeležencev je spremljala Pergamov izobraževalni seminar v 1. dvorani, kjer so 
potekala predavanja v živo; september 2020 

Glavni inšpektor za delo Jadranko Grlić
na Pergamovem izobraževalnem seminarju 
o aktualnih razmerah in kršitvah, ki jih 
Inšpektorat za delo ugotavlja pri svojem delu; 
25. 9. 2020 
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Izvedba predavanj/delavnic za 
posamezne module v sklopu 
Sistemskega modulskega študija – 
letnik 2020/2021

Tudi te aktivnosti smo zaradi sprejetih anti-ko-
rona-ukrepov nadaljevali v obliki »učenja na 
daljavo« oz. preko platforme ZOOM, ki omo-
goča videokonference za večje število udele-
žencev, v kombinaciji z obstoječo E-učilnico. 
V obdobju od avgusta 2020 do danes je bilo 
izvedenih 5 modulov oz. 5 predavanj: 

• 5. modul / predavanje 29. 10. 2020 / 
predmet »Trpinčenje na delovnem mes-
tu – pravni vidiki s primeri iz prakse« / 
predavateljica dr. Elizabeta Zirnstein  iz 
Fakultete za management UP 

• 6. modul / predavanje 15. 12. 2020 / 
predmet »Vloga sindikalnih zaupnikov 
pri preprečevanju mobinga« / predavate-
ljica Doroteja Lešnik Mugnaioni, Šola za 
ravnatelje 

• 7. modul / predavanje 11. 2. 2021 / pred-
met »Kolektivna dogovarjanja: Trendi in 
perspektive« / predavatelj Denis Grego-
ry, zaslužni profesor na Ruskin College-u 
v Oxfordu 

• 8. modul / predavanje 30. 3. 2021 / 
predmet »Osnove izobraževanja od-
raslih s poudarkom na vzajemnosti« / 
predavateljica dr. Nevenka Bogataj, An-
dragoški center Slovenije 

• 9. modul / predavanje 8. 6. 2021 / predmet 
»Sistem kolektivnega pogajanja« / preda-
vateljica dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut 
za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 

V Sistemskem modulskem študiju letnika 
2020/2021 nam je ostal le že zaključni 10. 
modul, ki ga bomo vodili zaposleni v stro-
kovnih službah Konfederacije Pergam, in 
sicer bodo glavna tema pravne in organiza-
cijske aktualne vsebine. Izvedbo zadnjega 
modula načrtujemo predvidoma v začetku 
septembra 2021 – vljudno vabljeni, da se 
nam pridružite. 

V 2. dvorani so udeleženci lahko spremljali seminar preko slike in zvoka; morebitna vprašanja 
za razpravo so napisali na zbirne lističe; september 2020 

Mag. Milan Pirman z Inšpektorata za javni sektor MJU kot eden izmed govorcev na 
seminarju; 24. 9. 2020 
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Izvedba 2. Študijskega krožka

Izvajanje 2. Študijskega krožka poimenova-
nega »Študijski krožek Sindikata Kliničnega 
centra Ljubljana – prenos dobrih praks – pri-
mer Slovaške« smo izvajali s člani Sindikata 
Kliničnega centra Ljubljana in člani Sindi-
katov v zdravstvu Slovenije Pergam. Člani 
so si tekom prvih srečanj zastavili cilj, med 
katerim je bil tudi obisk Kliničnega centra 
Bratislava – prenos dobrih praks (primer 
Slovaške), ki pa ga zaradi izredne situacije 
v zvezi s pojavom novega Koronavirusa ni 
bilo možno doseči. 

Člani tega krožka so bili zdravstveni delav-
ci, ki se z epidemijo koronavirusa soočajo 
v prvih bojnih vrstah, in jim zaradi preza-
sedenosti s poklicnim delovanjem situacija 
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 aktivno-
sti krožka več mesecev prekinjene oziroma 
zamrznjene. Študijski krožek je ponovno 
pričel z delom v jesenskem času, ko smo 
imeli nova srečanja, v katerih smo pričeli z 

redefinicijo ciljev, ki smo jih bili primorani 
prilagoditi posledicam epidemije, tako, da 
smo izobraževanje članov ŠK izvedli na 
drugačen način. Sprejeli smo odločitev, da 
bi kot alternativo študijskemu obisku naše 
aktivnosti predstavili širšemu krogu, to-
rej promovirali delo študijskih krožkov kot 
način izobraževanja v sindikatu. Člani smo 
se dogovorili, da bo končni produkt v ob-
liki publikacije, kjer bo predstavljeno naše 
delo in delo študijskih krožkov v sindikatih. 
Kot primeren medij smo izbrali interno gla-
silo sindikata KC – SINDIKALKO. Študijski 
krožek je ob veliki zagnanosti članov kljub 
mnogim težavam v celoti izpolnil cilje, ki so 
bili redefinirani zaradi epidemije. 

V okviru Študijskega krožka je bilo decem-
bra 2020 izdano glasilo Sindikata Klinične-
ga centra »SINDIKALKO«. 

Kljub temu, da je pri izvajanju projekta priš-
lo do omenjenih sprememb in prilagoditev 
zaradi višje sile, ocenjujemo, da se posame-
zne načrtovane aktivnosti in prav tako pro-
jekt kot celota izvaja zelo uspešno. 

Eno izmed srečanj članov Študijskega krožka Sindikata KC;  december 2020 

P R O J E K T I  _

Dr. Elizabeta Zirnstein, predsednica Sindikata Univerze na Primorskem in predavateljica s 
Fakultete za management, je izvedla delavnico za 5. modul preko platforme Zoom, 29. 10. 2020  
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VZPOSTAVLJENA MOBILNA APLIKACIJA 

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

Skladno z načrtom projekta »Boljša usposo-
bljenost socialnih partnerjev za boljši social-
ni dialog« je konec leta 2020 zaživela mobil-
na aplikacija oziroma mobilna spletna stran. 
Vzpostavljena mobilna aplikacija – mobilna 
spletna stran predstavlja inovativen način 
obveščanja članov, sindikalnih zaupnikov 
in širše javnosti ter preko mobilnih in ele-
ktronskih naprav omogoča dostopnost do 
vseh najbolj potrebnih informacij, ne samo 
vezanih na projekt, ampak tudi konkretnih 
vsebin, ki jih potrebujejo predstavniki delo-
jemalcev pri svojem vsakdanjem delu. 

Namen mobilne aplikacije – mobilne spletne 
strani je tudi pristop aktualnih vsebin širše-
mu krogu, širši javnosti: zaposlenim, social-
nim partnerjem, brezposelnim, študentom, 
mlajšim generacijam. Na ta način želimo pri-
tegniti in ozavestiti o pomembnosti sindikata 
tudi mlajše generacije, ki redkeje uporabljajo 

klasične oblike obveščanja, hkrati pa želimo 
v nove tehnologije pritegniti tudi sindikalne 
zaupnike in zaupnice, ki novih tehnologij in 
digitalizacije še ne obvladujejo v celoti. Eden 
izmed pomembnih vidikov projekta je na-
mreč tudi inovativni vidik in s tem uvajanje 
novih pristopov in rešitev pri usposabljanju 
socialnih partnerjev. 

Mobilna aplikacija oz. mobilna spletna 
stran je narejena po sistemu prvo mobilna 
»Mobile first« in je v celoti posebej prilago-
jena prikazu na mobilnih napravah. Odzi-
ven spletni design omogoča sprotno prila-
gajanje in optimiziranje prikaza vsebine na 
različnih mobilnih napravah ter brskalnikih. 
Lahko si kreirate ikono na namizju mobilnih 
naprav (IOS in Android), z neposredno po-
vezavo na Pergamovo mobilno stran. 

V nadaljevanju podajamo navodila za doda-
janje bližnjice do mobilne strani Pergam za 
sistem Android in iPhone ter vas vabimo k 
uporabi Pergamove mobilne aplikacije na 
vaših mobilnih telefonih. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega social-

nega 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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Navodila za dodajanje bližnjice do mobilne 
strani Pergam.si za IOS (Apple) telefone: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Vpišite poljubno 
ime, ki bo vidno pod 
bližnjico. Kliknite 
''Dodajte''

6. Bližnjica bo dodana 
na začetni zaslon 
vašega telefona. Ob 
kliku nanjo se bo 
odprla mobilna sple-
tna stran Pergam.si

1. Odprite brskalnik
2. V naslovno vrstico 

vpišite pergam.si

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ko se stran 
naloži, kliknite 
ikono ''Action'' 
na dnu strani

4. Odpre se nov 
meni. V tretji drsni 
vrstici izberite 
možnost ''Add to 
HomeScreen''.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vpišite poljubno 
ime, ki bo vidno 
pod bližnjico. 
Kliknite ''Done''

6. Bližnjica bo 
dodana na začetni 
zaslon vašega 
telefona. Ob kliku 
nanjo se bo odprla 
mobilna spletna 
stran Pergam.si

P R O J E K T I  _

Navodila za dodajanje bližnjice do 
mobilne strani Pergam.si na Android OS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Odprite brskalnik 
(Chrome)

2. V naslovno vrstico 
vpišite pergam.si

3. Ko se stran naloži, 
kliknite ikono za več 
možnosti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Izberite možnost 
Dodajanje na začetni 
zaslon.
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MEDIACIJSKA ŠOLA 

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

V okviru projekta »Krepitev kompetenc so-
cialnih partnerjev na področju kolektivne-
ga dogovarjanja« je od decembra 2020 do 
aprila 2021 potekala Mediacijska šola,  ki jo 
je vodila dr. Tanja Pia Metelko, direktorica 
Inštituta za mediacijo CONCORDIA. Nosi-
lec projekta je GZS v sodelovanju s projek-
tnim partnerjem KSS PERGAM. 

Mediacijska šola je zaradi epidemiološke si-
tuacije v državi potekala preko spletne plat-
forme ZOOM in je obsegala skupno 100 pe-
dagoški ur, e-študij, študij od doma ter pisni 
in ustni izpit, na katerem smo se udeleženci 
praktično preizkusili v vlogi mediatorjev. Cilj 
mediacijske šole je bil, da smo udeleženci 
osvojili 15 tehnik mediacije, 15 tipov postav-
ljanja vprašanj in sam proces mediacije, na 
način, da smo se usposobili za uporabo me-
diacije kot orodja pri svojem poklicnem delu 
ter za upravljanje konfliktov in sporov s po-
močjo mediacije. Mediacija je namreč tako 
v teoriji, kot tudi v praksi postopek mirne 
rešitve spora, v katerem poleg strank spora 
sodeluje tretja nevtralna oseba, ki s tehni-
kami in veščinami komuniciranja pomaga 

strankama najti optimalno rešitev njunega 
spora, na način, da se bo odnos med stran-
kama nadaljeval tudi v prihodnosti in brez 
konfliktov. Mediacija, v kolikor je uspešna, 
se zaključi s sklenitvijo sporazuma, kateri 
pa mora biti zastavljen tako, da zaradi nje-
ga ne bo prihajalo do novih konfliktov, no-
vih zamer, zatorej mora biti napisan jasno, 
brez možnosti drugačne interpretacije in 
vsebinsko čim bolj zapolnjen. Rešitev spora 
s pomočjo mediacijskih tehnik in veščin je 
nedvomno veliko boljši način kot katera koli 
druga rešitev spora, saj gre za dejanski kon-
senz med strankama, kjer je izražena njuna 
volja in interes in ki pripelje do tako rekoč 
win-win situacije, v kateri nobena od strank 
ni oškodovana, saj pri mediaciji mediator 
strankama pomaga najti skupno rešitev, s 
katero soglašata obe strani. Certifikat medi-
atorja sva po pisnem in ustnem izpitu pri-
dobila tudi Aleš Bortek (pravna služba KSS 
Pergam) ter Ignacija Valenčič (pravna služ-
ba KSS Pergam). 

Z zaključenim šolanjem in s pridobitvijo 
certifikata je pravna služba KSS PERGAM 
nedvomno pridobila nova znanja in vešči-
ne, s pomočjo katerih bomo našim članom 
lahko nudili še kvalitetnejšo strokovno po-
moč za zaščito njihovih pravic in interesov. 

Udeleženci Mediacijske šole v okviru Projekta GZS, maj 2021 

Projekt »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja« sofinancirata Republika 

Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt 

izvaja Gospodarska zbornica Slovenije skupaj s projektnim partnerjem KSS Pergam. 

_  P R O J E K T I
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NOVEJŠA SODNA PRAKSA 

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

1. Ustavno sodišče RS, sklep U-I-16/21-11 z 
dne 18. 2. 2021

''Prisilno upokojevanje'' 

Državni zbor je na predlog Vlade sprejel Za-

kon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v 
praksi poimenovan ''PKP 7''), ki se je uveljavil 
dne 31. 12. 2020. Na njegovi podlagi je bilo 
uzakonjeno t.i. prisilno upokojevanje. PKP 7 
je to uzakonil tako, da je med drugim posegel 
v Zakon o delovnih razmerjih, torej ''delavsko 
ustavo'', in to prvič v zgodovini brez soglasja 
socialnih partnerjev.

KSS PERGAM se je odločila, da prek svojega 
odvetnika vloži zahtevo za oceno ustavnosti. 
Ker so to nameravale storiti tudi druge sin-
dikalne centrale, je odvetnik vložil zahtevo v 
imenu vseh. V zahtevi je odvetnik predlagal 
tudi, da Ustavno sodišče do dokončne odlo-
čitve začasno zadrži izvrševanje zakona, saj 
lahko zaradi njegovega izvrševanja nastanejo 
težko popravljive škodljive posledice.

Ustavno sodišče je predlogu za začasno za-
držanje izvrševanja zakona ugodilo. Obrazlo-
žilo je, da so delavci, ki jim grozi t.i. prisilna 
upokojitev, težje zaposljivi. Če bi Ustavno 
sodišče ob izdaji dokončne odločbe ugodilo 
sindikalnim centralam in ugotovilo neskladje 
zakonskih določb z Ustavo, bi bila ta ugotovi-
tev lahko učinkovita le, če bi bilo izvrševanje 
teh določb zadržano. V nasprotnem primeru 
bi obstajala nevarnost, da bo veliko starejših 
delavcev že upokojenih, in to na podlagi za-
konskih določb, za katere bi Ustavno sodišče 
pozneje ugotovilo neustavnost.

Ustavno sodišče je še zapisalo, da s tem tudi 
spreminja svoje dosedanje stališče. Leta 2014 
je namreč v postopku ocene ustavnosti ZUJF-
-a zavzelo stališče, da prenehanje pogodbe o 
zaposlitvi zaradi izpolnitve pogojev za prido-
bitev pravice do starostne pokojnine (''prisil-
na upokojitev'') ne ogroža pravic delavcev, saj 
jim je socialna varnost zagotovljena s staro-
stno pokojnino brez zmanjšanja (malusov).

S tem je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da 
''prisilna upokojitev'' ogroža pravice delav-
cev. Na končno odločitev, ali so izpodbijane 
zakonske določbe v neskladju z Ustavo, bo 
treba počakati, je pa glede na zapisano zelo 
verjetno, da bo naši zahtevi ugodeno in bodo 
sporne zakonske določbe razveljavljene.

2. Vrhovno sodišče RS, sklep VIII Ips 
147/2018 z dne 30. 3. 2021

»Stalna pripravljenost« 

Delavec je tožil delodajalca na plačilo za 
nadurno delo za obdobje od septembra 
2008 do januarja 2015. Zaposlen je bil na 
delovnem mestu ''oddajničar'', delo je med 
letoma 2008 in 2013 opravljal na oddajnem 
centru Pohorje, od leta 2013 do 2015 pa na 
oddajnem centru Krvavec.
Na oddajnem centru (OC) sta istočasno 
delala dva delavca, ki sta se v izmenah 
menjala. Posadke na OC pa so se menja-
le tedensko. Tedensko bivanje delavcev na 
lokaciji je bilo potrebno zaradi narave dela, 
oddaljenosti OC od prebivališč delavcev in 
občasne težje dostopnosti OC. Ena izmena 
je trajala od 6.00 ure do 18.00 ure, druga 
pa od 12.00 ure do 24.00 ure. Delo je obse-
galo v povprečju dve do tri ure dejanskega 
dela (obhodi, kontrole, meritve, servisiranje 
itd.), preostali čas pa je obsegalo sedenje 
pred televizijo, opazovanje dogajanja na ek-
ranu, čakanje na morebitni alarm in posre-
dovanje, kadar je bilo to potrebno.
Izmeni od 6.00 do 18.00 ure je sledilo ob-
dobje stalne pripravljenosti od 18.00 do 
24.00 ure, nato pa počitek od 0.00 do 6.00 
ure. Izmeni od 12.00 do 24.00 ure je sledil 
počitek od 0.00 do 6.00 ure, nato pa stalna 
pripravljenost od 6.00 do 12.00 ure.

V času stalne pripravljenosti je lahko dela-
vec počival v dnevnih prostorih ali pa se re-
kreiral v okolici. Od OC se je lahko oddaljil, 
se sprehajal s psom, šel med vikendom na 
katero od okoliških koč ali kamorkoli dru-
gam, brez omejitev. Biti je moral dosegljiv 
na klic in se, če je bilo to potrebno, odzvati 
in vrniti na delo v roku ene ure. Posamezna 
konkretna opravila je bilo mogoče časovno 

S O D N A  P R A K S A  _
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prilagoditi in le nujna opravila je bilo treba 
izvesti takoj. Ostala so se lahko odložila 
tudi na naslednji dan.

Delodajalec je delavcem za 12 ur dejanske 
prisotnosti na delovnem mestu obračunal 
plačo za redno delo. Čas od 0.00 ure do 
6.00 ure zjutraj je bil čas počitka, za kate-
rega delodajalec ni obračunal in plačal ni-
česar. Za obdobja stalne pripravljenosti je 
plačal dodatek, ta čas pa se ni všteval v de-
lovni čas delavca, razen v primeru vpoklica.

Delavec se s tem ni strinjal in je vložil tož-
bo. Smatral je, da bi se mu moral čas prip-
ravljenosti šteti kot dežurstvo, saj je bil v 
svojih osebnih aktivnostih preveč omejen. 
Dežurstvo pa se za razliko od pripravlje-
nosti všteva v delovni čas, zato bi mu moral 
delodajalec izplačati razliko do polne plače, 
vključno z dodatkom za nadurno delo.

Delovno sodišče prve stopnje in nato tudi 
višje delovno sodišče sta presodili, da 
6-urne pripravljenosti v tem primeru ni mo-
goče šteti za dežurstvo in se posledično ta 
čas ne všteva v delovni čas.

Vrhovno sodišče pa je glede na to, da je de-
lovni čas urejen z eno od direktiv EU, sod-
ni postopek prekinilo in zaprosilo Sodišče 
EU za razlago, katera obdobja je potrebno v 
takšnih primerih šteti v delovni čas.

Sodišče EU je v sodbi C-344/19 odgovorilo, 
da je treba kot delovni čas šteti čas, ko je 
delavec v obdobju pripravljenosti odmak-
njen od svojega družbenega in družinskega 
okolja ter ima le malo svobode pri razpo-
laganju s časom. Če delavec zaradi narave 
kraja opravljanja dela nima realne mož-
nosti, da bi po opravljenih delovnih urah ta 
kraj zapustil, je treba čas, v katerem mora 
delavec še naprej spoštovati delovne obve-
znosti (npr. obveznost biti takoj na razpola-
go delodajalcu), šteti za delovni čas. Če je 
realna možnost zapustitve kraja opravljanja 
dela izključena le iz razloga posebnosti tega 
kraja, ne pa iz delovnih obveznosti, potem 
se tak čas ne šteje za delovni čas. Dejstvo, 
da delodajalec zaradi posebnosti kraja dela 
delavcu da na voljo službeno stanovanje v 
tem kraju ali v njegovi neposredni bližini, ni 
odločilni element.

Kadar delavec v času pripravljenosti ni dol-
žan ostati na kraju opravljanja dela, pa je 

treba vseeno preveriti, kakšen vpliv imajo 
naložene obveznosti na delavčevo mož-
nost, da prosto razpolaga s časom, pred-
vsem rok, ki ga ima delavec na voljo za 
prihod na delo, in pogostost takšnih inter-
vencij. Če znaša rok za prihod na delo le 
nekaj minut, je treba pripravljenost v celoti 
šteti za delovni čas. Če mora delavec v ob-
dobju pripravljenosti večkrat intervenirati, 
prav tako.

Vrhovno sodišče je glede na takšen odgo-
vor Sodišča EU odločilo, da je potrebno v 
konkretnem primeru ugotoviti, kakšne so 
bile obveznosti delavca v času pripravlje-
nosti na OC Pohorje in Krvavec (pogostost 
in trajanje intervencij, nujnost takojšnjega 
odziva, možnost odloga…). To, da je mo-
ral delavec bivati na lokacijah OC Pohorje 
in Krvavec, še ne zadošča, da je treba čas 
pripravljenosti šteti kot dežurstvo in ga po-
sledično vštevati v delovni čas. Tudi to, da 
so bile delavčeve možnosti za prostočasne 
aktivnosti omejene zaradi geografskih zna-
čilnosti kraja, samo po sebi ne zadošča, da 
bi čas pripravljenosti vštevali v delovni čas. 
Pomembno je, ali so bile delavčeve prosto-
časne aktivnosti omejene zaradi delovnih 
obveznosti, ki mu jih je naložil delodajalec 
v času pripravljenosti.

Ker sodišče prve in druge stopnje teh vidi-
kov in izhodišč nista imeli pred očmi, na-
vedenih dejstev nista natančneje ugotav-
ljali. Zato je Vrhovno sodišče njuni sodbi 
razveljavilo in jima zadevo vrnilo v ponov-
no odločanje. V ponovljenem postopku bo 
potrebno ugotoviti, ali je intenzivnost inter-
vencij glede števila, trajanja in okoliščin, v 
katerih se je bilo treba odzvati, bila takšna, 
da bi se čas stalne pripravljenosti moral šte-
ti v delovni čas.

3. Vrhovno sodišče RS, sodba VIII Ips 
5/2020 z dne 2. 3. 2021

»Izbira med pokojninami«  

Delavka je bila leta 2010 razvrščena v III. 
kategorijo invalidnosti in bila premeščena 
na drugo delovno mesto. Leta 2011 je prek 
osebnega zdravnika sprožila nov postopek 
pred invalidsko komisijo, a je slednja vztra-
jala, da se delavki zdravstveno stanje v tem 
času ni poslabšalo. Avgusta 2014 se je de-
lavka starostno upokojila.
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Leta 2017 pa je ponovno sprožila postopek 
pred invalidsko komisijo, saj je trdila, da bi 
morala biti glede na zdravstveno stanje na 
dan starostne upokojitve razvrščena v I. ka-
tegorijo invalidnosti.

ZPIZ je njeno zahtevo zavrnil z utemelji-
tvijo, da kot uživalka starostne pokojnine 
nima pravice do uveljavljanja invalidske po-
kojnine in pravice, da nato izbira, katero od 
teh dveh pokojnin bi uživala.

Upokojenka je vložila tožbo. Delovno in so-
cialno sodišče je njeni tožbi ugodilo in ZPI-
Z-u naložilo, da ponovi postopek in v njem 
ugotovi, ali je gospa ob starostni upokojitvi 
izpolnjevala tudi pogoje za invalidsko upo-
kojitev.

ZPIZ se je na sodbo pritožil, a je višje de-
lovno in socialno sodišče njegovo pritožbo 
zavrnilo.

ZPIZ se je obrnil še na Vrhovno sodišče.

Slednje je obrazložilo, da zakon daje osebi 
(zavarovancu), ki izpolnjuje pogoje za pri-
dobitev pravic do dveh ali več pokojnin iz 
obveznega zavarovanja, možnost, da sama 
izbere, katero od njih bo uživala. Pogoj za 
izbiro je, da zavarovanec v času izbire izpol-
njuje pogoje za pridobitev pravice do pokoj-
nin, med katerimi želi izbirati. V praksi je 
resda dosti bolj razširjena situacija, ko za-
varovanec najprej pridobi pravico do inva-
lidske, pozneje pa do starostne pokojnine 
in lahko izbere slednjo. Vendar pa pravica 
do izbire obstaja tudi v primeru, ko zavaro-
vanec najprej pridobi pravico do starostne, 
nato pa do invalidske pokojnine.
Zakon res uporablja izraz ''zavarovanec'', 
vendar to ne pomeni, da mora imeti oseba 
tak status v času uveljavljanja pravice. Dej-
stvo, da je bila gospa v času, ko je podala 
zahtevo za priznanje pravice do invalidske 
pokojnine, uživalka starostne pokojnine, 
zato ne predstavlja utemeljenega razloga 
za zavrnitev njene zahteve za priznanje 
pravice do invalidske pokojnine. Bistveno 

za uveljavljanje pravice do izbire med po-
kojninami je, da so na dan izbire izpolnjeni 
pogoji za pridobitev (vsaj) dveh pokojnin. 
V praksi lahko pride do primera, ko se šele 
naknadno ugotovi, da je uživalec starostne 
pokojnine v času, ko je bil kot zavarova-
nec še vključen v obvezno zavarovanje, iz-
polnjeval pogoje za pridobitev pravice do 
invalidske pokojnine. V takšnem primeru 
je treba tudi takšnemu uživalcu starostne 
pokojnine omogočiti, da opravi izbiro med 
pokojninama.

Zato je Vrhovno sodišče odločilo, da sta so-
dišči prve in druge stopnje ZPIZ-u uteme-
ljeno naložili, da ugotovi, ali je upokojenka 
na dan 15. 8. 2014 (ko je kot delavka izpolni-
la pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine) izpolnjevala tudi pogoje za inva-
lidsko pokojnino. Če bo v postopku ugoto-
vljeno, da je te pogoje izpolnjevala, bo ime-
la možnost izbire med tema pokojninama.

Pergamovi sindikati podpirajo petkove 
proteste,  25. 6. 2021 
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VI SPRAŠUJETE, MI ODGOVARJAMO  

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

Pravica do plačanega letnega dopusta je ena 
temeljnih socialnih pravic, iz narave katere 
izhaja, da je za njeno uresničevanje bistve-
no, da gre za prekinitev opravljanja delavče-
vih obveznosti zaradi počitka in rekreacije 
ter izrabe prostega časa v skladu z njegovi-
mi potrebami in potrebami njegove družine. 
Takšno stališče je zavzela tudi sodna praksa 
Sodišča EU v zvezi z Direktvo EU 2003/88/
ES, in sicer da je letni dopust namenjen po-
čitku, pridobitvi distance in oddihu ter skrbi 
za učinkovito zaščito delavčeve varnosti in 
zdravja. Zakon o delovnih razmerjih v 163. 
členu določa načine izrabe letnega dopusta, 
in sicer v prvem odstavku povzema zgoraj 
navedeno, da se letni dopust izrablja upo-
števaje potrebe delovnega procesa ter mož-
nosti za počitek in rekreacijo delavca ter 
upoštevaje njegove družinske obveznosti, 
pri tem pa je potrebno upoštevati tudi 162. 
člen, ki v prvem in drugem odstavku dolo-
ča obveznosti delavca v zvezi s koriščenjem 
letnega dopusta, in sicer, da je letni dopust 
sicer mogoče izrabiti v več delih, s tem, da 
mora en del trajati najmanj dva tedna ter 
da delodajalec lahko zahteva od delavca, da 
planira izrabo najmanj dveh tednov letnega 
dopusta za tekoče koledarsko leto. 

ZDR-1 torej nalaga delavcu obveznost izra-
be dveh tednov tekočega letnega dopusta v 
tekočem koledarskem letu, na drugi strani 
pa določa tudi dolžnost delodajalcu, da za-
gotovi izrabo celotnega letnega dopusta v 
tekočem letu. Kot izhaja iz komentarja ZDR-
1 pa je določba, da delodajalec lahko zah-
teva od delavca, da planira izrabo najmanj 
dveh tednov letnega dopusta za tekoče ko-
ledarsko leto, bolj napotilne kot regulatorne 
narave. Ob tem pa je potrebno upoštevati 
tudi določbo tretjega odstavka 163. člena 

ZDR-1, ki daje delavcu pravico izrabiti en 
dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam 
določi, o čemer mora obvestiti delodajalca 
najkasneje tri dni pred izrabo. 

Vsled navedenega menimo, da določbe dru-
gega odstavka ni mogoče tolmačiti tako ši-
roko, da bi delavec moral vnaprej planirati 
izrabo celotnega letnega dopusta za tekoče 
leto (vključno z dnevom, ki ga lahko izbere 
po svoji želji). Da tega od delavcev ni mo-
goče zahtevati, nedvomno kaže že sama 
narava pravice do letnega dopusta iz katere 
izhaja, da je za njeno uresničevanje bistve-
no, da gre za prekinitev opravljanja delavče-
vih obveznosti zaradi počitka in rekreacije 
ter izrabe prostega časa v skladu z njego-
vimi potrebami in potrebami njegove dru-
žine. Upoštevajoč navedeno ter dejstva, da 
mora biti za dejansko uresničevanje ene te-
meljnih pravic delavca, delavcu biti podana 
možnost oziroma mu mora biti omogočeno, 
da izrabi vsaj manjši del letnega dopusta 
tekom leta, brez predhodnega planiranja, 
upoštevajoč  okoliščine (družinske, oseb-
ne, zdravstvene), ki jih ni mogoče vnaprej 
predvideti ter zajeti v planiranje celotnega 
letnega dopusta v prvi polovici koledarske-
ga leta, torej ni moč zahtevati od delavca, 
da vnaprej planira celotni letni dopust. Ob 
tem še poudarjamo, da gre tukaj za tehtanje 
med dvema pravicama, in sicer pravice de-
lavca do možnosti za oddih in rekreacijo in 
do družinskega življenja ter na drugi strani 
pravico delodajalca do optimalne organi-
zacije delovnega procesa, pri čemer je, kot 
rečeno pravica do letnega dopusta ena te-
meljnih socialni pravic in je nedvomno višje 
rangirana, kot pravica do optimalne organi-
zacije delovnega procesa. 

1. Delavci so bili s strani delodajalca pozvani, da vnaprej planirajo izrabo celotnega letne-
ga dopusta za tekoče leto. Zanima jih ali delodajalec lahko zahteva v mesecu aprilu, da 
delavci planirajo izrabo celotnega letnega dopusta za tekoče leto?
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Skladno z določbo petega odstavka 154. 
člena ZDR-1, ki določa, da je delovni čas 
efektivni delovni čas in čas odmora po 154. 
členu tega zakona ter čas upravičenih od-
sotnosti z dela v skladu z zakonom in ko-
lektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, 
je nesporno, da se je poškodba zgodila v 
delovnem času. Pri čemer je povsem irele-
vantna okoliščina, da je javna uslužbenka 
delala od doma. Je pa potrebno upoštevati 
tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2), ki v 66. členu določa, 
da se za poškodbo pri delu šteje:

• poškodba, ki je posledica neposrednega in 
kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega 
ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je 
posledica hitre spremembe položaja telesa, 
nenadne obremenitve telesa ali drugih spre-
memb fiziološkega stanja organizma, če je 
takšna poškodba v vzročni zvezi z opravlja-
njem dela ali dejavnosti, na podlagi katere 
je poškodovanec zavarovan;

• poškodba, povzročena na način iz prejšnje 
alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti 

od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, 

če prevoz organizira delodajalec ter poškod-

ba, povzročena na način iz prejšnje alineje, 

ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti;

• obolenje, ki je neposredna in izključna pos-

ledica nesrečnega naključja ali višje sile med 

opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na 

podlagi katere je oboleli zavarovan.

Skladno s tem je torej vprašljiva povezava 
med vzrokom poškodbe in možnosti vpliva 
delodajalca, da bi poškodbo preprečil. Vpra-
šanje je torej narava poškodbe, na podlagi 
katere se sklepa ali gre za poškodbo na delu 
ali izven dela.

Glede na opisano dejansko stanje torej me-
nim, da skladno z ZPIZ-2 ter stališčem Mi-
nistrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti v primeru delavke žal ne 
moremo šteti, da naj bi, šlo za poškodbo pri 
delu in ji zatorej pripada nadomestilo plače 
zaradi bolniške odsotnosti v višini 80 %.

2. Delavka je opravljala delo od doma ter se je poškodovala med malico pred lastno hišo, 
kjer ji je spodrsnilo in je padla (zlom obeh rok, zapestja), ura je bila med 12. in 13. uro. Ali 
ji pripada 100 % nadomestilo plače za bolniško odsotnost ali 80 %?

3. Delavko zanima kako je z odrejanjem izrednega dopusta v času razglašene epidemije.

KP določa, da je delavec lahko odsoten z 
dela s pravico do nadomestila plače v po-
sameznem koledarskem letu in sicer pet 
dni (oziroma odvisno od KP dejavnosti) v 
primeru elementarnih nesreč. Pri tem pa je 
potrebno upoštevati, da elementarna nesre-
ča mora prizadeti delavca osebno, ter da naj 
bi bil izreden dopust namenjen tako rekoč 
saniranju posledic elementarne nesreče. 
Drži sicer, da je razglašena epidemija za ce-
lotno ozemelj RS, ob tem pa je potrebno kot 
rečeno, da je izpolnjen še dodaten pogoj.  

V kolikor ta pogoj ni izpolnjen lahko deloda-
jalec zavrne koriščenje izrednega dopusta.

Navkljub navedenemu, pa zaposleni lahko 
zaprosi za izrabo izrednega dopusta zara-
di elementarne nesreče – epidemije in de-
lodajalec mu lahko glede na dejstvo, da je 
razglašena epidemija za celotno ozemelj RS 
tudi odobri, vendar v primeru zavrnitve ni-
mamo pravne argumentacija, upoštevajoč 
zgoraj navedeno.
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Po pregledu navedenega člena Pravilnika o 
letnem dopustu, menim, da je le ta v popol-
nosti nezakonit, saj govori o enostranskem 
odrejanju koriščenja letnega dopusta s stra-
ni delodajalca, sicer z omejitvami, kot jih do-
loča Zakon o delovnih razmerjih katere pa 
nedvomno ne sanirajo nezakonitosti, saj de-
lodajalec nima pravice enostransko odrejati 
koriščenja letnega dopusta navkljub upošte-
vanju omejitev oziroma pravic delavcev.

Pravica do plačanega letnega dopusta je 
ena temeljnih socialnih pravic, iz narave 
katere izhaja, da je za njeno uresničevanje 
bistveno, da gre za prekinitev opravljanja 
delavčevih obveznosti zaradi počitka in re-
kreacije ter izrabe prostega časa v skladu z 
njegovimi potrebami in potrebami njegove 
družine. Takšno stališče je zavzela tudi sod-
na praksa Sodišča EU v zvezi z Direktivo EU 
2003/88/ES, in sicer da je letni dopust na-
menjen počitku, pridobitvi distance in oddi-
hu ter skrbi za učinkovito zaščito delavčeve 
varnosti in zdravja. Vsled navedenega in 
upoštevajoč tako nacionalno zakonodajo in 
nacionalno sodno prakso je torej enostran-
sko odrejanje koriščenja letnega dopusta 
nedovoljeno. Zakon o delovnih razmerjih v 
163. členu določa načine izrabe letnega do-
pusta, in sicer v prvem odstavku povzema 
zgoraj navedeno, da se letni dopust izrablja 
upoštevaje potrebe delovnega procesa ter 
možnosti za počitek in rekreacijo delavca 
ter upoštevaje njegove družinske obvezno-
sti, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi 
162. člen, ki v prvem in drugem odstavku 

določa obveznosti delavca c zvezi s korišče-
njem letnega dopusta, in sicer, da je letni 
dopust sicer mogoče izrabiti v več delih, 
s tem, da mora en del trajati najmanj dva 
tedna ter da delodajalec lahko zahteva od 
delavca, da planira izrabo najmanj dveh 
tednov letnega dopusta za tekoče koledar-
sko leto. V četrtem odstavku 163. člena opa 
je določeno, da delodajalec lahko delavcu 
odreče izrabo letnega dopusta (v primeru 
šoloobveznih otrok v trajanju enega tedna 
med šolskimi počitnicami, ter v primeru 
enega dne, ki ga delavec v koledarskem letu 
lahko sam določi), če bi odsotnost delavca 
resneje ogrozila delovni proces. 

Vsled zgoraj navedenega je torej nesporno, 
da iz samih določb kot tudi iz namena in-
stituta letnega dopusta izhaja, da o načinu 
izrabe le tega delavec predlaga, skladno z 
določbami zakona, način na katerega bo 
koristil letni dopust in termine v katerih ga 
bo koristil, delodajalec pa mu je koriščenje 
le tega dolžan omogočiti upoštevajoč orga-
nizacijo delovnega procesa. Nikakor pa to 
ne pomeni, da delodajalec glede na delov-
ni proces enostransko odreja način izrabe 
letnega dopusta delavcem. Takšno stališče 
je zavzela tudi sodna praksa, in sicer, da je 
enostranski sklep izdan s strani delodajalca 
o napotitvi koriščenja letnega dopusta ni-
čen ter da delodajalec nima pravice, da de-
lavcu enostransko odredi koriščenje letnega 
dopusta, kot to izhaja iz obrazložitve sod-
be Višjega delovnega in socialnega sodišča 
(VDSS Sodba Pdp 719/2018). 

4. Delodajalec je sprejel pravilnik o letnem dopustu ter načinu njegove izrabe. Eden izmed 
členov določa sledeče: »Delodajalec lahko izjemoma odredi, da delavci izrabijo dopust ali 
del dopusta na točno določene dneve oziroma znotraj določenega obdobja, če tako nareku-
jejo utemeljene potrebe delovnega procesa.« Sindikat pri delodajalcu zanima ali je takšno 
določilo dopustno.

Vodje sindikalnih central na protestu v zadevi »Protestiramo, ker se je vlada odrekla 
socialnemu partnerstvu«, 25. 6. 2021 
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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 neposredno zavezani določbam Zakona o delovnih razmer-
jih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 
– odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE). 

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

(v €) 

I. enostavna dela 508,41 

II. manj zahtevna dela 577,00 

III. srednje zahtevna dela 645,74 

IV zahtevna dela 714,37 

V. bolj zahtevna dela 834,91 

VI./1 zelo zahtevna dela 1.065,21 

VI./2 visoko zahtevna dela 1.258,89 

VII. najbolj zahtevna dela 1.597,84 

VIII.
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1.839,94 

Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 
110/2013,  35/2014,  52/2016,  4/2018,  2/2019,  168/2020)   

Novembra 2020 je bil podpisan Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-pre-
delovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 168/2020), uporabljati pa se je pričel s 1. 1. 2021. Z 
novim aneksom so se socialni partnerji dogovorili o dvigu najnižjih osnovnih plač v tej de-
javnosti. Najnižje osnovne plače od I. do V. tarifnega razreda so tako višje za 6,5 %, od VI./1 
do VIII. tarifnega razreda pa za 5 %. 

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, določeni v Kolektivni pogodbi za 
papirno in papirno-predelovalno dejavnost, od 1. januarja 2021 dalje znašajo: 
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRAFIČNO DEJAVNOST

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača

(v €)

I. enostavna dela 491,45 

II. manj zahtevna dela 540,60 

III. srednje zahtevna dela 599,57 

IV. zahtevna dela 673,29 

V. bolj zahtevna dela 766,68 

VI. zelo zahtevna dela 879,70 

VII. visoko zahtevna dela 997,65 

VIII. najbolj zahtevna dela 1.380,98 

IX.
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1.666,02 

Kolektivna pogodba grafi čne dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2017,  84/2018,  52/2019,  
175/2020)

IZHODIŠČNE PLAČE V ČASOPISNO-INFORMATIVNI, ZALOŽNIŠKI 
IN KNJIGOTRŠKI DEJAVNOSTI

Novembra 2020 je bil podpisan Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi grafi čne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 175/2020), s katerim so se socialni partnerji dogovorili o dvigu najnižjih osnovnih 
plač v tej dejavnosti ter o celovitejši ureditvi dela na domu. 

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi 
grafične dejavnosti od 1. 1. 2021 dalje znašajo: 

Novembra 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 173/2020 objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi 
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, s katerim so se partnerji dogo-
vorili o natančnejši in celovitejši ureditvi dela na domu. 

V juniju 2021 pa je bil sklenjen še Aneks št. 15 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-
-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti. Predpisana relativna razmerja med izho-
diščnimi plačami po posameznih tarifnih razredih za založniško in knjigotrško dejavnost se 
z novim aneksom ukinejo.  
Izhodiščne plače od II. do IX. tarifnega razreda za založniško dejavnost se s 1. 6. 2021 dvig-
nejo za 20,00 EUR, izhodiščne plače II. do IX. tarifnega razreda za knjigotrško dejavnost pa 
za 30,00 EUR. Izhodiščna plača I. tarifnega razreda za založniško in knjigotrško dejavnost 
ostane nespremenjena.  
Za časopisno-informativno in revijalno dejavnost ostajajo relativna razmerja med izhodišč-
nimi plačami po posameznih tarifnih razredih in izhodiščne plače po posameznih tarifnih 
razredih nespremenjene. 

Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih za založniško in knjigotrško dejavnost ter 
časopisno-informativno in revijalno dejavnost so tako od 1. 6. 2021 dalje naslednje: 
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Tarifni razred
Najnižja osnovna plača

za 174 ur (v €)

I. enostavna dela 504,13 

II. manj zahtevna dela 559,54 

III. srednje zahtevna dela 620,18 

IV. zahtevna dela 687,11 

IV./2 zahtevna dela 728,79 

V. bolj zahtevna dela 812,15 

V./2 bolj zahtevna dela 862,68 

VI. zelo zahtevna dela 909,41 

VI./2 zelo zahtevna dela 1.053,40 

VII. visoko zahtevna dela 1.078,66 

VII./2 visoko zahtevna dela 1.212,55 

VII./3 visoko zahtevna dela 1.306,01 

VIII. najbolj zahtevna dela 1.446,22 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRADBENE DEJAVNOSTI 
IN  CESTNO GOSPODARSTVO 

Kolektivna pogodba dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/2015,  15/2017,  80/2017,  30/2018,  
5/2019,  81/2019,  132/2020,  67/2021)

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,  173/2020,  105/2021) 

Izhodiščna plača (v €)

Tarifni razred
Založniška 
dejavnost

Knjigotrška 
dejavnost

Časopisno 
informativna in 

revijalna dejavnost

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

II. manj zahtevna dela 526,94 500,84 519,79

III. srednje zahtevna dela 593,06 562,26 587,58

IV zahtevna dela 659,19 623,67 655,38

V. bolj zahtevna dela 769,39 726,02 768,38

VI. zelo zahtevna dela 989,80 930,74 994,37

VII. visoko zahtevna dela 1.166,13 1.094,52 1.175,17

VIII. najbolj zahtevna dela 1.474,69 1.381,11 1.491,55

IX.
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1.695,10 1.585,82 1.717,55

V Uradnem listu RS, št. 132/2020 z dne 30. 9. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi razšir-
jene veljavnosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti na vse delodajalce, ki kot glavno 
dejavnost opravljajo dejavnost - Gradnja cest in železnic. 

Aprila 2021 so bile dogovorjene Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 67/2021), katere podpisnik je tudi Sindikat cestnega gospodar-
stva Slovenije. Spremembe določajo dvig najnižjih osnovnih plač za 5 % od 1. 4. 2021 dalje. 

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1. 4. 2021 dalje in po 
novem znašajo: 
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Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/2018,  67/2018,  
44/2019,  97/2020,  40/2021)  

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST TRGOVINE

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST GOSTINSTVA 
IN TURIZMA

Marca 2021 je bil v Uradnem listu objavljen naknadni pristop Obrtno-podjetniške zbornice h 
Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenija (Uradni list RS, št. 40/2021). 

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 €)

I. enostavna dela 529,20 

II. manj zahtevna dela 602,20 

III. srednje zahtevna dela 751,31 

IV. zahtevna dela 837,33 

V. bolj zahtevna dela 906,17 

VI. zelo zahtevna dela 1.032,34 

VII. visoko zahtevna dela 1.101,16 

VIII. najbolj zahtevna dela 1.296,15 

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

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

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 /

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/2021)

Tarifni razred Najnižja osnovna plača v €

I. enostavna dela 521,77

II. manj zahtevna dela 568,46

III. srednje zahtevna dela 629,12

IV. zahtevna dela 736,50

V. bolj zahtevna dela 801,84

VI. zelo zahtevna dela 1.063,23

VII. visoko zahtevna dela 1.315,29

VIII. najbolj zahtevna dela 1.688,72

IX. 
izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela

2.015,44

16. junija 2021 je bila sklenjena nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 105/2021). Nova kolektivna pogodba se začne uporabljati 28. 6. 2021. Sklenjena je za 
obdobje petih let, tarifna priloga pa se sklepa vsako leto. 

Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejav-
nosti znašajo: 
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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 ugodneje.  
Vsaka družba lahko tudi brez podjetniške kolektivne pogodbe delavcem izplača višje plače, 
kot jih določajo kolektivne pogodbe posameznih dejavnosti ali zakon. 

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

Za družbe, za katere ni sklenjena niti kolektivna pogodba dejavnosti niti podjetniška kolek-
tivna pogodba, se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list 
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – 
ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE). 

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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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:



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

MINIMALNA PLAČA 

Uradni list RS, 
št. 12/2021  

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021  

1.024,24  EUR  

GIBANJE PLAČ 

Povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Sloveniji: 

Poročilo o gibanju plač za april 2021  (Uradni list RS, št. 102/2021) 

Povprečna mesečna bruto plača za april 2021 je znašala 
1.994,67 EUR in je bila za 0,7 % nižja kot za marec 2021.  

Uradni list RS, št. 102/2021  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 
februar – april 2021 je znašala 1.983,53 EUR.   

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 
januar – april 2021 je znašala 1.981,97 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 minimalni 
plači – ZMinP (Uradni list RS, št. 13/2010,  
3/2011,  5/2012,  8/2013,  7/2014,  6/2015,  
92/2015,  6/2016,  4/2017,  5/2018,  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.  

Iz zakonskih določb izhaja, da se v minimal-
no plačo NE vštevajo dodatek za nočno delo, 
dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo 
na praznike in dela proste dneve po zakonu. 
Prav tako se v minimalno plačo NE vštevajo 
dodatki, določeni z zakoni in drugimi pred-
pisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače 
za delovno uspešnost in plačilo za poslov-
no uspešnost, dogovorjeno s kolektivno po-
godbo ali pogodbo o zaposlitvi. 

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. 

Minimalna plača za delo s polnim delovnim 
časom, opravljeno od 1. januarja 2021, zna-
ša 1.024,24 EUR  (objavljeno v Uradnem 
listu dne 28. 1. 2021). 

Znesek minimalne plače  (Uradni list RS, št. 12/2021) 
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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

1.024,24 428,50 642,75 857,00 857,00 3.967,06 2.000,00 / 

Grafi čna
od 1.266,62 
do 1.396,27  

460,00 689,00 919,00 919,00 5.950,59 3.443,00 1.388,47 

Časopisno-
informativna

1.396,27 460,00 689,00 919,00 919,00 4.063,00 3.443,00 3.443,00 

Založniška 1.396,27 460,00 689,00 919,00 919,00 4.063,00 3.443,00 3.443,00

Knjigotrška 1.396,27 460,00 689,00 919,00 919,00 4.063,00 3.443,00 3.443,00

Gradbena in 
cestno gospodars.

1.100,00 460,00 689,00 919,00 919,00 3.967,06 1.388,47 / 

Trgovina 1.024,24 460,00 689,00 919,00 919,00

1.983,53 
oz. ob izpolnitvi 

pogojev iz KP:

3.967,06 

700,00 350,00 

Gostinstvo in 
turizem

1.150,00 460,00 689,00 919,00 919,00

5 do 10 let:

1.983,53 
10 do 20 let:

3.967,06 
nad 20 let:

5.950,59  

1.500,00 750,00 

Kovinska 1.024,24 535,92 803,88 1.071,84 1.339,80

5 do 10 let:

1.983,53 
10 do 20 let:

3.967,06 
nad 20 let:

5.950,59  

do 10 let:

2.380,24 

nad 10 let:

3.372,00

do 10 let:

1.586,82 

nad 10 let:

1.983,53 

Lesarstvo 1.024,24 477,92 716,88 955,84 1.194,80 3.967,06 1.190,12 595,06 

Tekstil 1.024,24 368,00 551,00 735,00 735,00 3.967,06 700,00 350,00 

Komunalna 1.200,00 793,41 1.190,12 1.586,82 1.983,53 5.950,59 1.586,82 991,77 

Drobno 
gospodarstvo

1.034,48 793,41 1.190,12 1.586,82 / 3.967,06 1.983,53 991,77 

Negospodarstvo, 
Javni sektor

1.050,00  

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)

5.984,01

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

577,51

(693,01 
za člane 

sindikata)

577,51

(693,01 
za člane 

sindikata)

Uredba 1.994,67* 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 2021  in  poročilo 
o gibanju plač za april 2021  (zadnji znani podatki junija 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 2021 znaša  
1.024,24 EUR.  

Po Kolektivni pogodbi grafi čne 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  1.994,67 EUR  za april 2021. 

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  1.994,67 EUR  za april 2021. 

V gradbeni dejavnosti se po novem regres 
za letni dopust za leto 2021 izplača v višini 
1.100,00 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 kolektivni pogodbi lesarstva je regres do-
ločen najmanj v višini minimalne plače, to je 
1.024,24  EUR za leto 2021;  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.

Po novi kolektivni pogodbi za komunalne 
dejavnosti regres za letni dopust znaša naj-
manj 1.200,00 EUR  od 1. 1. 2022 dalje.  

V drobnem gospodarstvu pripada delavcu 
regres za letni dopust najmanj v višini mini-
malne plače povečane za 1 %, kar v letu 2021 
znaša  1.034,48  EUR. 

V javnem sektorju v letu 2021 pripada javnim 
uslužbencem regres za letni dopust v višini 
1.050,00 EUR.  Regres se izplača v dveh de-
lih; 1.024 evrov 4. junija, preostanek v višini 
26 evrov pa ob izplačilu majske plače, torej 
med 10. in 15. junijem. 

V letu 2019 sta bila spremenjena Zakon o do-

hodnini (ZDoh-2) in Zakon o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Po do-

sedanji ureditvi je bilo treba od regresa za le-

tni dopust vselej plačati dohodnino, prispevke 

za socialno 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 zaposlenih v Sloveniji 

NE plačujejo niti prispevki niti dohodnina. Sle-

dnji se odslej plačujejo le od zneska, ki presega 

navedeno višino (podatek o povprečni mesečni 

plači za april 2021: 1.994,67 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 grafi čni dejavnosti se jubilejne nagrade 
izplačujejo za leta dela pri zadnjem delodajal-

cu 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 zgor-
njih zneskov, ki jih določa davčna Uredba. 

Nekaj kolektivnih pogodb ima tudi dolo-
čeno jubilejno nagrado za 40 let delovne 
dobe, in sicer v dejavnosti papirno in papir-
no-predelovalne industrije, v grafi čni dejav-
nosti, v časopisno-informativni, založniški 
in knjigotrški dejavnosti; gradbenih dejav-
nostih; dejavnosti trgovine; dejavnosti go-
stinstva in turizma; kovinski industriji ter 
tekstilni dejavnosti, dejavnosti lesarstva in 
komunalnih dejavnosti. 

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 
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.  De-
lavcem v gradbenih dejavnostih pripada jubi-
lejna nagrada za neprekinjeno delovno dobo 
pri zadnjem delodajalcu 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 

JUBILEJNA NAGRADA 

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 kolektivni pogodbi 
delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 
30 in po novem tudi za 40 let delovne dobe 
pri zadnjem delodajalcu, in sicer v višini 
dveh in pol najnižjih osnovnih plač prvega 
tarifnega razreda po tej pogodbi. 

Po novi kolektivni pogodbi komunalnih de-
javnosti članom sindikata reprezentativnih 
sindikatov, podpisnikov KP KD, pripada 
jubilejna nagrada za skupno delovno dobo 

najmanj v višini:  40 % povprečne mesečne 
plače v RS za pretekle tri mesece za 10 let 
delovne dobe;  60 % povprečne mesečne 
plače v RS za pretekle tri mesece za 20 let 
delovne dobe;  80 % povprečne mesečne 
plače v RS za pretekle tri mesece za 30 let 
delovne dobe;  100 % povprečne mesečne 
plače v RS za pretekle tri mesece za 40 let 
delovne dobe.  
Jubilejna nagrada se lahko, če je tako do-
govorjeno v podjetniški kolektivni pogodbi, 
izplača vsem zaposlenim delavcem. 

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 in 88/2021.
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ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI 

Delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi 
pod pogoji in na način, ki ga določa Zakon 
o delovnih razmerjih (132. člen ZDR-1). Za-
kon določa, da če s kolektivno pogodbo de-
javnosti ni določeno drugače, je delodajalec 
delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen 
najmanj pet let in se upokoji, ob preneha-
nju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati 
odpravnino v višini dveh povprečnih me-
sečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle 
tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač delavca za pretekle tri mese-
ce, če je to za delavca ugodneje. To določilo 
povzemajo vse kolektivne pogodbe, razen 
tistih, v katerih je odpravnina določena v 
višini zneska 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 grafi čni 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 komunalnih dejavnostih delavcu pripada 
ob upokojitvi odpravnina v višini najmanj 
treh povprečnih mesečnih plač v RS za pre-
tekle tri mesece oziroma v višini treh pov-
prečnih mesečnih plač delavca za pretekle 
tri mesece, če je to za delavca ugodneje. 

V negospodarstvu oziroma javnem sektorju 
od 8. 12. 2018 dalje odpravnina ob odhodu 
v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače 
zaposlenega v Republiki Sloveniji za pre-
tekle tri mesece oziroma tri zadnje meseč-
ne plače javnega uslužbenca, če je to zanj 
ugodneje.  
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SOLIDARNOSTNA POMOČ 

Solidarnostne pomoči niso zakonska pra-
vica, temveč so urejene v kolektivnih po-
godbah in so za te primere obveznost 
delodajalca. Po večini kolektivnih pogodb 
pripada solidarnostna pomoč v primeru 
smrti delavca 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 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 turizem 
določa, da pravica do solidarnostne pomo-
či pripada delavcu ali njegovi družini na 
predlog reprezentativnega sindikata pri de-
lodajalcu ali delavca v naslednjih primerih:  

smrt delavca 1.500 EUR, smrt ožjega dru-
žinskega člana (zakonci, izven zakonski 
partnerji, otroci, posvojenci) 750 EUR, ele-
mentarna nesreča ali požar v višini najmanj 
300 EUR, daljša odsotnost zaradi bolezni 
nad 6 mesecev v višini najmanj 300 EUR, 
drugi izjemni dogodki enkrat letno v višini 
najmanj 300 EUR. 

Po Kolektivni pogodbi kovinske industrije je 
višina solidarnostne pomoči ob smrti delav-
ca odvisna od dolžine delovne dobe pri zad-

njem delodajalcu, in sicer do 10 let 120 % in 
več kot 10 let 170 %. Enako časovno 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 in-
validnosti (najmanj II. kategorija) delavca, ki 
dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let, je 80 
% in več kot 10 let, znaša 100 %. V primeru 
nesreče, ki jo povzroči delovanje naravnih sil 
(elementarne nesreče), ki povzročijo večjo 
škodo na bivališču delavca, ki dela pri zad-
njem delodajalcu do 10 let je 80 % in več kot 
10 let je 100 %. V primeru, da elementarna 
nesreča povzroči večjo škodo tudi deloda-
jalcu, le-ta ni dolžan izplačati solidarnostne 
pomoči. Delavec lahko delodajalca enkrat 
letno zaprosi za solidarnostno pomoč tudi 
v primeru daljše neprekinjene bolezni ali 
poškodbe (nad tri mesece). Delodajalec 
pred sprejemom odločitve zaprosi za mne-
nje reprezentativni sindikat pri delodajalcu; 
solidarnostna pomoč se izplača v skladu z 
dogovorom med delavcem in delodajalcem.  
Osnova za izračun višine solidarnostne po-
moči je povprečna plača delavcev pri deloda-
jalcu ali povprečna plača v RS za pretekle tri 
mesece, če je to za delavca ugodneje. 

Po Kolektivni pogodbi za lesarstvo se delav-
cu lahko dodeli solidarnostna pomoč tudi v 
drugih primerih, ki jih dogovorita delodaja-
lec in sindikat pri delodajalcu, in sicer do vi-
šine določene z vsakokratno veljavno Ured-
bo o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja.  

Po Kolektivni pogodbi tekstilne dejavnosti je 
delavec upravičen do solidarnostne pomoči 
poleg primerov ob smrti delavca ali ožje-
ga družinskega člana tudi v primeru težje 
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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. 

Po novi Kolektivni pogodbi komunalnih de-
javnosti v primeru smrti delavca članu dru-
žine delavca oziroma osebi, ki je poravnala 
stroške pogreba, pripada solidarnostna po-
moč v višini 80 % povprečne plače v RS za 
pretekle tri mesece. 
Delavcu pripada solidarnostna pomoč v vi-
šini 50 % povprečne plače v RS za pretekle 
tri mesece v primeru:  - smrti ožjega dru-
žinskega člana;  - individualne elementarne 
nesreče ali požara;  - zaradi invalidnosti (II. 
ali III. kategorija). 
Članom sindikata reprezentativnih sindika-
tov, podpisnikov KP KD, pripada solidarno-
stna pomoč v višini 50 % povprečne plače 
v RS za pretekle tri mesece v primeru od-
sotnost zaradi poškodbe pri delu, poklicne 
bolezni, poškodbe izven dela ali bolezni, 
nepretrgano nad 90 dni. Ta solidarnostna 
pomoč pripada članu sindikata največ 
enkrat letno. V primeru zaporednih izpla-
čil solidarnostnih pomoči je član sindikata 
upravičen do izplačila pod pogojem, da je 
poteklo najmanj eno leto, ne glede na to, 
ali gre za enako ali drugo bolezen, šteto od 
dne, ko je delavec zadnjič pridobil pravico 
do izplačila solidarnostne pomoči. V pri-
meru, da je član sindikata iz zdravstvenih 
razlogov začasno zmožen za delo zgolj v 
skrajšanem delovnem času, mu pripada 
solidarnostna pomoč v višini, ki je v soraz-
merju z njegovo odsotnostjo z dela. 

V negospodarstvu oz. javnem sektorju je 
potrebno upoštevati posebnosti kolektivne 
pogodbe vsake dejavnosti. Na splošno pa 
so po Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji v prime-
ru smrti delavca do solidarnostne pomoči 

upravičeni ožji družinski člani, ki jih je bil 
delavec dolžan preživljati (zakonec, zunaj-
zakonski partner, otroci – tudi zunajzakon-
ski in posvojenci), sicer pa je javni usluž-
benec upravičen do solidarnostne pomoči v 
primerih težje invalidnosti, 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 
presegala višine minimalne plače. Ta ome-
jitev 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 ve-
lja višji cenzus, saj je ta namesto pri 100 
% minimalne plače določen pri 130 % oz. 
140% minimalne plače, odvisno od tega, 
ali je sindikat pristopil k podpisu aneksa h 
kolektivni pogodbi leta 2013 ali leta 2021. 
Poleg tega so upravičeni do 20 % višjih so-
lidarnostnih 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 

Gradbena in cestno gospodarstvo 5,00
Trgovina 4,45 

Gostinstvo in turizem 4,62 

Kovinska 6,12 

Lesarstvo 6,12 

Tekstil 3,65 

Komunalna 6,12 

Drobno gospodarstvo najmanj 3,56 

Negospodarstvo, Javni sektor 4,30 

Uredba 6,12

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

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 grafi čne 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 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, 
je upravičen do povračila v višini 1/8 zneska 
povračila stroškov za prehrano za vsako 
dopolnjeno uro dela nad 8 ur. Delavec, ki 
dela pri dveh ali več delodajalcih, skupaj pa 
vsaj 4 ure dnevno, je upravičen do povračila 
stroškov najmanj v višini, ki je sorazmerna 
številu ur dela pri posameznem delodajalcu. 
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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

julij-december 2020 0,972 januar-junij 2021 4,62 4,30 

Za obdobje julij-december 2020 je bil količnik rasti cen prehrambnih izdelkov  0,972; 
znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar-junij 2021 znaša 4,62 EUR/dan. 
(Uradni list RS, št. 9/2021). 

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

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

Po Kolektivni pogodbi za tekstilno dejavnost 
so delavci upravičeni do denarnega nadome-
stila za prehrano med delom, če delodajalec 

ne zagotovi toplega obroka v skladu s stan-
dardi. V primeru, da delavec dela 10 ur ali 
več, je upravičen do dodatnega obroka in če 
ta ni zagotovljen, mu pripada za vsako do-
polnjeno uro prisotnosti na delu po osmih 
urah prisotnosti dodatno povračilo stroška 
prehrane v višini 0,46 EUR. 

Po novi Kolektivni pogodbi komunalnih de-
javnosti je delavec upravičen do povračila 
stroškov prehrane v višini 6,12 EUR na dan,  
če prehrana pri delodajalcu ni organizira-
na ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne 
more uživati. 

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: 

Regres za prehrano za zaposlene v javnem 
sektorju je določen v aneksih h kolektivnim 
pogodbam, objavljenih v Uradnem listu št. 
88/2021, in znaša  4,30 EUR/dan.  

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 
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 
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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

Gradbena dejavnost in 
cestno gospodarstvo

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

Komunalne dejavnosti 100 % stroškov javnega prevoza 

Drobno gospodarstvo najmanj 65 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Negospodarstvo, Javni sektor
10 % cene 95-oktanskega bencina, vendar ne manj kot 30 
EUR za polni mesec; v primeru nakupa vozovnice za javni 
prevoz pripada zaposlenemu 100% povrnitev tega stroška 

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

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. 

Do višine zneska za prehrano med delom, ki 

ga določa ta Uredba, se povračilo stroškov za 

prehrano med delom ne všteva v davčno osno-

vo 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 prizna-

na kot odhodki. 

V podjetjih privatnega sektorja lahko izplaču-

jejo 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 razli-

ko nad tem zneskom treba po Zakonu o doho-

dnini - 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 prejemnika odvesti prispevke za 

socialno varnost in obračunati dohodnino,  za 

podjetja pa se celotni – tudi višji znesek prizna 

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

Po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prevoz na delo in z dela za dneve priso-
tnosti na delu od kraja prebivališča do kraja 
opravljanja dela, če je to oddaljeno najmanj 
2 km od delavčevega običajnega prebivali-
šča. Če ni možnosti javnega prevoza, pri-
pada delavcu povračilo stroškov prevoza 
na delo in z dela v višini 0,18 EUR za vsak 
polni kilometer. 
V gradbenih dejavnostih velja: zaradi po-
sebnih pogojev dela in potovanj na grad-
bišča pripada delavcu, ki v službenem vo-
zilu dnevno prihaja in odhaja z gradbišča 
in se mu čas prihoda in odhoda z dela ne 
všteva v delovni čas, dodatek za delo na od-
daljenem gradbišču na dan, in sicer: - če je 
gradbišče oddaljeno do 30 km 0 EUR;  - če 
je gradbišče oddaljeno 30 dopolnjenih kilo-
metrov 1,05 EUR;  - če je gradbišče odda-
ljeno 40 dopolnjenih kilometrov 2,10 EUR;  
- če je gradbišče oddaljeno 50 dopolnjenih 
kilometrov 3,15 EUR;  - za vsakih nadaljnjih 
10 dopolnjenih kilometrov 1,05 EUR/dopol-
njenih 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.  

Nova Kolektivna pogodba komunalnih de-
javnosti določa, da je delavec upravičen do 
povračila stroška prevoza na delo in z dela 
v višini cene javnega prevoza. Če ni javnega 
prevoza, je delavec upravičen do 0,18 EUR 
na prevoženi kilometer z osebnim vozilom. 
Delavec, katerega običajno prebivališče je 
oddaljeno do enega kilometra od mesta 
opravljanja dela, ni upravičen do povračila 
stroškov prevoza na delo in z dela. Za dolo-
čanje te oddaljenosti se upošteva najkrajša 
cestna povezava. V primeru izrednega pri-
hoda na delo (z lastnim ali javnim prevo-
znim sredstvom) pripada delavcu povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela v višini 
0,18 EUR za prevoženi kilometer.  

Po Kolektivni pogodbi za drobno gospodar-
stvo je v primeru, da ni možnosti javnega 
prevoza, delavec upravičen do povračila 
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POTNI STROŠKI ZA JAVNI SEKTOR V LETU 2021 IN KILOMETRINA, 
ČE NI MOŽNOSTI PREVOZA Z JAVNIMI PROMETNIMI SREDSTVI: 

Javni uslužbenci, za katere se uporablja dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov in aneksi

CENA neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov

Za obdobje
Cena

(v EUR)
10 % cene
(v EUR)

30 % cene
(v EUR)

1.6.2021 – 30.6.2021 1,20154 0,120154 0,360462

Javni uslužbenci, za katere se ne uporablja dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov in aneksi

CENA neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov

Za obdobje
Cena

(v EUR)
8 % cene
(v EUR)

18 % cene
(v EUR)

30 % cene
(v EUR)

1.6.2021 – 30.6.2021 1,20154 0,0961232 0,2162772 0,360462

stroškov za prevoz na delo in z dela naj-
manj v višini 0,15 EUR/km. 

Javnemu uslužbencu pripada povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela, če razdalja 
od kraja bivališča do delovnega mesta zna-
ša več kot 2 kilometra, upoštevaje pešpoti. 
Povračilo znaša 10 % cene 95-oktanskega 
bencina za vsak polni kilometer razdalje, 
vendar ne manj kot 30 evrov za polni mesec 
(sorazmernost glede na število dni odsot-
nosti). Javnemu uslužbencu, ki delodajalcu 
predloži potrdilo o nakupu imenske me-
sečne vozovnice za javni potniški promet, 
pripadajo stroški prevoza na delo in z dela 
povrnejo v višini cene imenske mesečne vo-
zovnice za javni potniški promet. Razdalje 
za upravičenost do povračila stroškov pre-
voza na delo in z dela in za povračilo kilo-
metrine se določijo na podlagi daljinomera 
»Google Zemljevidi«. Upošteva se t.i. varna 
pot. Kadar pa ima javni uslužbenec mož-
nost prevoza po avtocesti, lahko za izračun 
najkrajše varne poti v digitalnem merilniku 
razdalje »Google Zemljevidi« označi pre-
voz po avtocesti.
Višina povračila stroškov prevoza na delo 
in z dela ne more znašati več kot znaša vi-
šina minimalne plače za mesečno delovno 
obveznost, razen če je bil javni uslužbenec 
premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je 

po odločitvi oziroma volji delodajalca skle-
nil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju. Če 
mora javni uslužbenec zaradi potreb delov-
nega procesa, izrednega dogodka oziroma 
zaradi dela zunaj redno predvidenega raz-
poreda priti na delo večkrat, kot je število 
delovnih dni, se mu za te prihode in odhode 
povrne stroške prevoza, ne glede na ome-
jitev višine povračila stroškov prevoza na 
delo in z dela iz prejšnjega odstavka.
Če je organiziran ali zagotovljen brezplač-
ni prevoz, oziroma če delodajalec zagotovi 
brezplačni prevoz na delo in z dela, javne-
mu uslužbencu povračilo stroškov prevoza 
na delo in z dela ne pripada.

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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POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA 

Povračilo stroškov za službeno potovanje zajema: 

• dnevnico kot povračilo stroškov za prehrano, 

• povračilo stroškov za prevoz, 

• povračilo stroškov za prenočevanje, 

• povračilo drugih stroškov. 

Dnevnice za službena potovanja v RS 
po Uredbi

v EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

Povračila stroškov za službena potovanja V 
TUJINO se obračunavajo v skladu z Ured-
bo o povračilu stroškov za službena poto-
vanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/2019,  
180/2020). 

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 
dnevnice za pot, ki traja 6 - 8 ur v višini 
6,42 EUR;  za 8 - 12 ur v višini 9,18 EUR;  
za pot v trajanju nad 12 ur do dnevnice v 
višini 18,10 EUR.  



75_  I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I

TERENSKI DODATEK 

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 pri-
pada dnevnica v višini 5,26 EUR za pot, ki 
traja nad 6 do 8 ur,  v višini 7,51 EUR za 
pot v trajanju nad 8 do 12 ur in dnevnica v 
višini 15,02 EUR za službeno pot v trajanju 
nad 12 ur. 

Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice 
za službeno potovanje v državi, ki traja:
• nad 12 ur, v višini 21,39 eur,
• nad 8 do vključno 12 ur, v višini 10,68 eur,
• od 6 do vključno 8 ur, v višini 5,16 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 vi-

šine, določene v Uredbi, neobdavčena in zanje 

se ne plačujejo prispevki za socialno varnost. 

Če so zneski višji od tistih, ki jih določa Ured-

ba, se za razliko plačajo prispevki in davek. 

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 
trajanju nad 12 ur, to je 4,49 EUR/dan, 

• po davčni Uredbi 4,49 EUR/dan. 
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NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE 

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

Nadomestilo za ločeno življenje po davčni 
Uredbi znaša 334,00 EUR na mesec. 

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 social-
no varnost. Če so povračila stroškov v zvezi 
z delom izplačana nad zneskom, ki ga za 
posamezne vrste stroškov določa Uredba, 
se mora od zneska razlike prejemniku ob-
računati davek in tudi prispevke za socialno 
varnost, kot to določata Zakon o dohodnini 
(ZDoh-2) in Zakon o prispevkih za social-
no varnost - ZPSV. Višine zneskov, ki jih za 

povračila stroškov v zvezi z delom določa 
Uredba, niso pravica, ki naj bi šla zaposle-
nim, ampak so zgolj višine zneskov, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo. Pravice za posa-
mezna povračila stroškov iz dela so določe-
ne 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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