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Spoštovani Pergamovci in Pergamovke, 

pisanje tega uvodnika je zahtevno, saj na-
staja v času pred rednimi parlamentarnimi 
volitvami, berete pa ga po tem, ko so re-
zultati volitev že znani, s tem pa tudi nova 
sestava parlamenta, ki morda tudi že naka-
zuje možnosti sestave nove vlade . V KSS 
PERGAM smo na začetku volilne kampanje 
vsem političnim strankam, ki so prijavile 
sodelovanje na volitvah, posredovali nabor 
29 vprašanj . Gre za konkretna vprašanja, 
ki so neposredno povezana z interesi na-
ših članov in s področji, na katerih so naši 
člani zaposleni ali prihajajo z njimi v stik 
v povezavi z zaposlitvijo . Nanašajo se na 
morebitne posege na trg dela, preprečeva-
nje prekarnega dela, usodo sistemov soci-
alnih zavarovanj, vključno s sistemom dol-
gotrajne oskrbe, ukrepi za javnofinančno 
stabilizacijo in davčne spremembe, usodo 
demografskega sklada, poklicne bolezni, 
skrajševanje delovnega časa, reševanje 
problematike plačne uravnilovke in spre-
memb sistema plač v javnem sektorju, na 
prvem mestu pa je vprašanje, povezano z 
delovanjem Ekonomsko socialnega sveta 
in obnovitvijo socialnega dialoga .

Do zaključka priprave Obveščevalca se je 
na naša vprašanja odzvalo 9 strank, od 
tega le 4 stranke s konkretnimi odgovori 
(Levica, LMŠ, SD in SDS), ostalih 5 strank 
(SAB, DESUS, NSi, Resnica in Vesna) pa so 
se odzvali zgolj z napotitvijo na branje nji-
hovih programov . Le-ti, z izjemo ene stran-
ke, v veliki večini na vprašanja ne odgovar-
jajo niti na načelni ravni . Vsi odzivi strank, 
ki so nam posredovale konkretne odgovore 
na naša vprašanja, so objavljeni na naši 
spletni strani . 

Vprašanjem, ki smo jih zastavili političnim 
strankam, je skupno to, da odgovorov na-
nje praviloma ni mogoče najti v program-
skih dokumentih političnih strank, žal pa 
so v veliki meri ostala neodgovorjena tudi 
v času volilne kampanje, v soočenjih, inter-
vjujih ipd . . Skupno jim je tudi to, da so vsa 
vprašanja takšna, da se bo morala z njimi 

ukvarjati vsaka vlada, ne glede na to, kdo 
jo bo sestavljal . Seveda pa je za naše člane 
pomembno, kakšne rešitve in odgovore na 
ta vprašanja bo imela in v tem delu so med 
političnimi strankami zagotovo pomembne 
razlike . Zato je izjemnega pomena, da se 
najprej ponovno vzpostavi socialni dialog 
med vlado in socialnimi partnerji in ponov-
no zgradi zaupanje, ki je bilo v zadnjem 
obdobju dodobra porušeno . Prvi korak in 
garant za takšno zaupanje je spoštovanje 
dogovorjenega, v prvi vrsti pravil, po ka-
terih naj poteka socialni dialog . Tisto, kar 
skrbi glede strank, ki niso podale konkret-
nih odgovorov na naša vprašanja ali se 
sploh niso odzvale, je to, da v svojih pro-
gramskih dokumentih sploh ne omenjajo 
socialnega dialoga ali socialnih partnerjev 
kot deležnikov pri iskanju rešitev . Te stran-
ke so že z izogibanjem konkretnim odgovo-
rom povedale veliko svojem o odnosu do 
vprašanj, ki zanimajo delavce .  

Po statutu je KSS PERGAM samostojna, 
nestrankarska, interesna organizacija de-
lavcev, ki zastopa, uveljavlja in varuje in-
terese svojih članov . Neodvisnost od de-
lodajalcev, od države in nenazadnje od 
političnih strank je na eni strani bistvena za 
status reprezentativnosti, na drugi strani 
pa tudi za uveljavljanje delavskih interesov 
svetovno nazorsko heterogenega članstva, 
ne glede na to, katere politične stranke 
tvorijo vlado in ne glede na strankarsko 
sestavo parlamenta . Neodvisnosti od poli-
tičnih strank pa ne smemo zamenjevati z 
nepolitičnostjo v vsebinskem smislu, saj 
na državni ravni ključne odločitve sprejema 
Državni zbor, praviloma na predlog vlade 
ali poslanskih skupin, zato gre za politične 
odločitve, sindikati pa bi morali biti vklju-
čeni v dialog o rešitvah, preden se v zvezi 
z njimi sprejmejo takšne dokončne odlo-
čitve . Kakovostne odločitve bi morale biti 
strokovno utemeljene in interesno uravno-
težene, kar je mogoče doseči izključno pre-
ko socialnega dialoga, ki je na državni ravni 
v zadnjem letu in pol kronično umanjkal .

U V O D N I K  _
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Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM 
(Foto: Uroš Abram) 

Če bo socialni dialog stekel, bo iskanje 
skupnih rešitev in širše sprejemljivih od-
govorov na izzive, ki smo jih izpostavili v 
vprašanjih sicer zahtevno, vendar bomo 
dogovorjeno vsi lahko sprejeli kot svoje . V 
nasprotnem primeru je edina alternativa 
socialnemu dialogu nasprotovanje eno-
stransko vsiljenim rešitvam in posledično 
konflikt, ki si ga nihče ne želi . Socialni di-
alog je evropska vrednota in demokratična 
pridobitev . Tudi konflikta ni mogoče reševa-
ti drugače kot z dialogom, zato je vprašanje 
socialnega dialoga z novo vlado ključno . 
Modra vlada bi si morala prizadevati za nje-
govo obnovitev nemudoma, saj je bilo za-

_  U V O D N I K

radi vladnega pišmeuhovskega odnosa do 
socialnega dialoga izgubljenega že preveč 
časa in premnogo priložnosti za delavke in 
delavce, katerih glas se sliši prav v social-
nem dialogu . Danes, ko to prebirate, je že 
znano, kakšni so rezultati volitev . Kmalu bo 
jasno tudi to, kakšen bo po volitvah odnos 
do socialnega dialoga . Za nami je tudi prvi 
maj, praznik dela in kmalu bo jasno tudi to, 
ali bodo prvomajske zahteve naslovljene 
prek uresničitve nekaterih predvolilnih ob-
ljub . V PERGAM-u smo pripravljeni .

Jakob Počivavšek,
predsednik KSS Pergam
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PROSLAVA OB PRAZNIKU DELA

Letos je po dveh letih prekinitve zaradi protikoronskih ukrepov na 
Rožniku v Ljubljani ponovno organizirana osrednja prvomajska 
prireditev, ki jo pripravljamo skupaj ZSSS, KSS PERGAM in KSJS .
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POMEN USKLAJEVANJA PLAČ V ZASEBNEM IN 
JAVNEM SEKTORJU

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

Po tem, ko smo bili v Sloveniji v zadnjem 
desetletju priča nizki stopnji inflacije, ki je 
le enkrat v tem obdobju presegla 2% (leta 
2012 je znašala 2,7%), smo v zadnjem letu 
priča relativno visoki stopnji inflacije, ki jo 
spremlja visoka stopnja rasti cen blaga, 
zlasti energentov in stanovanj, pa tudi npr . 
oblačil, zaradi razmer v Ukrajini pa se napo-
veduje tudi višja stopnja rasti cen hrane, ki 
že doslej ni bila zanemarljiva .

Ker rast cen življenjskih potrebščin (inflaci-
ja) ob nespremenjenih prejemkih pomeni 
upad realne vrednosti teh prejemkov, kar 
pomeni, da za isti prejemek lahko kupimo 
manj iste dobrine, kot smo si je lahko pre-
den je njena cena zrasla, je seveda za de-
lavce izjemnega pomena rast plač oziroma 
njihovo usklajevanje . To še posebej pride do 
izraza ob višjih stopnjah inflacije, ko bi sicer 
realna vrednost plač najbolj upadla . 

V KSS PERGAM že vsa leta veliko pozornost 
namenjamo pogajanjem o eskalaciji plač v 
kolektivnih pogodbah na vseh ravneh . Že 
pred epidemijo, pa tudi v času njenega tra-
janja, smo kljub okoliščinam, ki so oteževa-
le pogajanja, vztrajali in vsako leto izvedli 
pogajanja o usklajevanju vrednosti plačnih 
razredov najnižjih osnovnih plač po vseh 
kolektivnih pogodbah dejavnosti zasebnega 
sektorja . Temeljno izhodišče za pogajanja v 
zasebnem sektorju za KSS PERGAM je bil 
predlog o usklajevanju najnižjih plač z infla-
cijo in delom produktivnosti v dejavnostih .

Nekoliko drugačna je situacija v javnem 
sektorju, kjer je vrednost plačnih razredov 
nespremenjena (z izjemo začasnega doda-
tnega znižanja vrednosti plačnih razredov, 
ki je bilo nato kmalu odpravljeno) že od leta 
2012, ko je bila znižana za 8% . Hkrati je 
potrebno dodati, da uskladitev plačnih ra-
zredov v javnem sektorju pomeni dejanski 
dvig plač vseh zaposlenih v javnem sek-
torju, medtem ko dvig najnižjih osnovnih 
plač po kolektivnih pogodbah zasebnega 

Podpis nove Kolektivne pogodbe Zavoda RS za zaposlovanje, december 2021  
(Foto: arhiv KSS Pergam)  
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sektorja zaradi njihove povsem neustrezne 
višine, zlasti v razmerju do minimalne pla-
če, nimajo takšnega neposrednega učinka . 
Tako za zasebni, kot tudi za javni sektor pa 
na drugi strani velja, da uskladitev najnižjih 
osnovnih plač oziroma vrednosti plačnih 
razredov nista edina temelja gibanja plač, 
saj plače v obeh sektorjih rastejo tudi zaradi 
npr . izvajanja napredovanj, nagrajevanja de-
lovne uspešnosti, dodatka za delovno dobo, 
postavljanja zahtevnejše strukture delovnih 
mest v aktih o sistemizaciji ipd ., v zasebnem 
sektorju pa tudi zaradi usklajevanja plač po 
podjetjih in v podjetniških kolektivnih po-
godbah, v javnem sektorju pa zaradi višje-
ga vrednotenja delovnih mest po kolektiv-
nih pogodbah . Pri slednjem smo bili zlasti 
v zadnjem obdobju sicer priča parcialnim 
povišanjem, ki pa ustvarjajo precejšnja ne-
sorazmerja pri vrednotenju delovnih mest 
v javnem sektorju . Ob tem velja opozoriti 
na to, da razen dvigov plač po podjetniških 
kolektivnih pogodbah drugi našteti temelji 
rasti plač prinašajo rast plač posameznemu 
delavcu in prispevajo tudi k višji rasti pov-
prečne plače, ne preprečijo pa nujno padca 
realne vrednosti plače nekoga, ki prejema 
plačo na ravni najnižje osnovne plače ali je 
uvrščen v točno določen plačni razred .

Zanimivi so podatki o rasti plač v obdobju 
od leta 2013 do leta 2021, ki kažejo na to, da 
je bila nominalna rast plač v zasebnem sek-
torju v tem obdobju 25%, v javnem sektorju 
pa 29,4%, pri čemer je glede slednjega pot-
rebno poudariti, da se ključna razlika kaže 
predvsem v letih 2020 in 2021, ko je bilo v 
javnem sektorju izplačanih relativno veliko 
t .i . covid dodatkov, česar v letu 2022 ne bo 
več, vsaj v takšni meri zagotovo ne . Inflacija 
v enakem obdobju je bila 10%, kar pomeni, 
da so izplačane plače rasle bolj, kot je rasla 
inflacija . Ker podatki o strukturi plač (razen 
za javni sektor) žal ne obstajajo, je zato tež-
ko ocenjevati, kateri elementi plače so rasli 
(naj)bolj . V javnem sektorju sta bila glavna 
generatorja rasti odprava varčevalnih ukre-
pov, zlasti ponovna uvedba napredovanj 
in pa dogovori o višjih uvrstitvah delovnih 
mest v plačne razrede . Prav pritiski za viš-
je vrednotenje delovnih mest so posledica 
dejstva, da vrednost plačnih razredov že 
več kot desetletje ostaja nespremenjena 
in se zato iščejo drugi načini za doseganje 
cilja rasti plač, ki pa so bistveno manj sis-
temski in prinašajo številne negativne po-
sledice, neskladja in odstopanja od načela 
enako plačilo za delo na primerljivih delov-
nih mestih .

Metka Penko Natlačen, predsednica Sindikata delavcev GZS, in mag. Aleš Cantarutti, gene-
ralni direktor GZS, ob podpisu Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi GZS;  28. 12. 2021 
(Foto: arhiv KSS Pergam)  
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Je pa ob navedenih podatkih potrebno ome-
niti še podatek o rasti minimalne plače, ki 
se je v obdobju od leta 2013 povišala za 
40,8%, kar pomeni, da je minimalna plača 
rasla bistveno bolj, kot so sicer rasle plače 
tako v javnem, kot v zasebnem sektorju, kar 
je tudi razlog za vedno večjo uravnilovko 
med nižjimi plačami . Eden ključnih ciljev, 
poleg ohranjanja vsaj realne vrednosti plač, 
je za sindikate zato tudi odprava plačne 
uravnilovke z dvigom najnižje osnovne pla-
če na raven minimalne plače, hkrati s tem 
pa obvezno dvig vseh ostalih plač z ohranit-
vijo ustreznih razmerij do najnižje oziroma 
minimalne plače .

V KSS PERGAM smo v kolektivnem dogo-
varjanju v zasebnem sektorju v obdobju od 
leta 2013, predvsem pa v zadnjih letih ohra-
njali tradicijo letnega dogovarjanja o uskla-
jevanju najnižjih osnovnih plač v naših 
kolektivnih pogodbah dejavnosti . Stopnje 
rasti najnižjih osnovnih plač v tem obdob-
ju so bile v papirni in papirno predelovalni 
dejavnosti, v grafični dejavnosti in v dejav-
nosti gradbeništva med 19% in 21% . Izjema 
je le kolektivna pogodba za založniško, knji-
gotrško in časopisno informativno dejav-
nost, kjer je bila stopnja rasti bistveno nižja, 
saj je dejavnost utrpela hud udarec v času 
gospodarske krize, ki je imela dolgotrajne 
posledice, specifična je lastniška struktura v 
dejavnosti, velike razlike v velikosti podjetij,  
 

hkrati pa se zaradi izstopa časopisnih hiš 
iz delodajalskih organizacij soočamo tudi z 
odsotnostjo partnerja, s katerim bi se lahko 
pogajali za ta del kolektivne pogodbe . 

Na podlagi navedenih podatkov lahko ugo-
tovimo, da smo bili uspešni v kolektivnem 
dogovarjanju, kjer so stopnje rasti najnižjih 
osnovnih plač bistveno presegale rast cen 
življenjskih potrebščin, z dodatnimi pogaja-
nji v podjetjih pa so bile dosežene še višje 
rasti plač po posameznih podjetjih . Velika 
težava vseh kolektivnih pogodb zasebnega 
sektorja, ne le Pergamovih, ostaja dejstvo, 
da najnižje osnovne plače prvih šestih, ali 
celo sedmih tarifnih razredov, ostajajo pod 
ravnijo minimalne plače, saj njihova rast 
ni sledila rasti minimalne plače . Ne glede 
na to ravni rasti izplačanih plač kažejo na 
to, da se je dogovorjena eskalacija najniž-
jih plač po kolektivnih pogodbah dejavnosti 
vendarle preslikala tudi na raven podjetij in 
da so dogovorjeno sindikati na ravni podje-
tij še nadgradili . To je skladno z namenom 
kolektivnih pogodb dejavnosti, ki predsta-
vljajo minimalni standard na ravni dejav-
nosti, ki pa je na ravni podjetij, upoštevaje 
okoliščine posameznega podjetja, lahko 
tudi višji .

Cilj KSS PERGAM v nadaljnjih pogajanjih 
na področju plač je predvsem dvojni in pri 
tem ni bistvenih razlik med javnim in zaseb-
nim sektorjem . Prvi cilj je ohranjanje realne 
vrednosti plač in torej usklajevanje plač vsaj 
z inflacijo, po našem prepričanju pa bi mo-
rala upoštevaje tudi druge okoliščine (rast 
produktivnosti, pomanjkanje delovne sile 
ipd .) rast plač inflacijo prehitevati za do-
govorjen delež, s čemer bi plače na realni 
vrednosti pridobivale . Dogovori o usklajeva-
nju plač bi morali biti (oziroma ostati) redni, 
vsakoletni, po potrebi oziroma v primeru 
bolj dinamičnih gospodarskih gibanj, zlas-
ti višjih stopenj inflacije, pa morda izredno 
celo pogostejši . Drugi cilj je odprava uravni-
lovke in vzpostavitev ustreznih razmerij do 
minimalne plače, kar je mogoče bodisi s po-
stopnim dvigom najnižje osnovne plače na 
raven minimalne plače z ustrezno korekcijo 
najnižjih osnovnih plač višjih tarifnih razre-
dov, s čemer bi se ohranila stimulativna raz-
merja med plačami delovnih mest različnih 
zahtevnosti, ali pa z novim plačnim mode-

Gorazd Kovačič, predsednik Visokošolskega 
sindikata Slovenije, stavka VSS,  9.3.2022   
(Foto: arhiv VSS)  
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lom . Slednji bi moral upoštevati pridoblje-
ne pravice, zlasti glede dodatka za delovno 
dobo, kar bi omogočalo tudi prenos znanja 
in izkušenj med generacijami, kot tudi glede 
specifik posameznih dejavnosti, npr . težjih 
delovnih pogojev zaradi velikega obsega 
manj ugodnega delovnega časa v dejavno-
stih, ki delujejo neprekinjeno . 

Da bi dosegli zlasti drugi cilj, ki je za razvoj 
Slovenije nujen, bo na delodajalski strani 
potrebna pripravljenost na dogovor o bi-
stveno višjih stopnjah rasti zlasti najnižjih 
osnovnih plač, ki so po kolektivnih pogod-
bah dejavnosti trenutno sramotno nizke, pa 
tudi dejanskih plač, ki bodo morale temu 
slediti . V KSS PERGAM računamo na to, 
da bo omenjena cilja mogoče doseči v so-
cialnem dialogu in da ne bodo potrebne za-

konske iniciative na področjih, ki bi jih mo-
rali biti sposobni bipartitno urejati socialni 
partnerji . Sprememb se bo potrebno lotiti 
hitro, saj bo morebitno odlašanje z njimi 
problematiko in zahtevnost njenega reševa-
nja zgolj povečalo, na kar delodajalce tako v 
zasebnem, kot tudi v javnem sektorju opo-
zarjamo že dlje časa .
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DOGOVOR O PLAČAH V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA  

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

Vlada RS in sindikati, ki delujejo v zdravstvu 
in socialnem varstvu, so po večmesečnih 
pogajanjih dne 18 . 11 . 2021 sklenili Dogovor 
o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti 
zdravstva in socialnega varstva in nadaljeva-
nju pogajanj (Ur . l . RS, št . 181/21) . Dogovor 
je bil sklenjen predvsem zaradi akutnega 
reševanja kadrovske problematike na po-
dročju zdravstvene nege . Vlada je namenila 
pozornost predvsem odhajanju medicinskih 
sester z najtežjih delovišč zdravstvenih in 
socialnovarstvenih zavodov, kar se je še po-
sebej med epidemijo COVID-19 izkazalo kot 
zelo resen problem, zato smo za ta delovna 
mesta dogovorili najvišje plačne dvige, in si-
cer vse do 6 plačnih razredov .

Sindikati so poleg tega vztrajali, da je lahko 
to le prvi krog pogajanj, ki mu mora nujno 
slediti še drugi krog, v katerem bodo zara-
di enotnosti plač v javnem sektorju sledili 
še dvigi plačnih razredov preostalih profilov 
zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu . 

Glede teh so sindikati sicer že v prvem kro-
gu dosegli nekatere manjše dvige:
• v plačni skupini E npr . pri farmacevtih, ra-

dioloških inženirjih, delovnih terapevtih, 
fizioterapevtih in laboratorijskih delavcih,

• v plačni skupini F npr . pri oskrbovalkah, 
strokovnih delavcih in nekaterih strokov-
nih sodelavcih,

• v plačni skupini J pa npr . pri pomočnikih 
kuharja, dietnih kuharjih in vzdrževalcih .

Z dogovorom so se podpisniki tudi zavezali, 
da bodo v okviru krovnih pogajanj za plače 
v javnem sektorju predlagali uvedbo dodat-
ka za deficitarnost in povišanje dodatkov za 
delo v manj ugodnem delovnem času .

Finančne posledice dogovora so bile ocenje-
ne na 86 milijonov evrov za področje zdra-
vstva in 37 milijonov evrov za področje soci-
alnega varstva na leto, povišanja plač je bilo 
deležno 200 različnih delovnih mest (največ 
od teh v zdravstveni negi), na katerih je zapo-
slenih okoli 35 .000 oseb . Povišanje plačnih 
razredov se je uveljavilo 20 . 11 . 2021, torej z 
naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu .

Stavka sindikatov v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, 16.2.2022
(Foto: arhiv KSS Pergam)
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Žal pa Vlada ni ravnala skladno z obljubami 
in tudi z veljavno zavezo v novembrskem do-
govoru, da bo s sindikalno stranjo najkasne-
je do 15 . 1 . 2022 pričela drugi krog pogajanj 
z namenom, da se pogajanja zaključijo do 
24 . 4 . 2022 (torej do državnozborskih voli-
tev) . Šele konec meseca januarja je sprejela 
pogajalska izhodišča, v katerih je za dvige 
plačnih razredov preostalih poklicnih skupin 
v zdravstvu in socialnem varstvu namenila 
zgolj slabih 6 milijonov evrov . Ker je le ne-
kaj dni pred tem sprejela pogajalska izho-
dišča za dvig plačnih razredov zdravnikov 
in zobozdravnikov, za kar je bila pripravlje-
na nameniti kar 111 milijonov evrov na letni 
ravni, se je socialni dialog razumljivo zelo 
zaostril . Pri tem je potrebno poudariti, da 
zdravniki in zobozdravniki v javnem zdra-
vstvu predstavljajo le 17% vseh zaposlenih . 
Če ob zdravstvu upoštevamo še socialno 
varstvo, pa predstavljajo le 14% vseh zapo-
slenih . Ker Vlada kljub sindikalnim opozo-
rilom ni kazala zadostnega razumevanja za 
položaj zaposlenih v zdravstvu in socialnem 
varstvu, ki novembra 2021 dvigov niso bili 
deležni oz . so bili njihovi dvigi nesorazmerni 
nizki, so sindikati dne 16 . 2 . 2022 izvedli eno-
dnevno stavko . Glavna stavkovna zahteva je 
bila dvig vrednotenja delovnih mest v zdra-
vstvu in socialnem varstvu za šest plačnih 
razredov, torej primerljivo z delovnimi mesti 
zdravnikov in zobozdravnikov . Poleg tega so 
sindikati s stavko zahtevali še končni spre-
jem standardov in normativov . Stavki se je 
pridružilo veliko število članov in tudi nečla-
nov sindikatov, Vlada pa je pozvala k vrnitvi 
za pogajalsko mizo .

Pogajanja so se nadaljevala, vendar brez 
konkretnejših uspehov . Postalo je očitno, 
da na vladni strani ni več pravega interesa 
za sklenitev dogovora . Zaradi tega in zaradi 
bližajočih državnozborskih volitev so nato 
sindikati sklenili, da svoje aktivnosti, tudi 
stavkovne, do nadaljnjega prekinejo ter po-
čakajo na imenovanje nove Vlade s polnimi 
pooblastili . Vmes pa je Ustavno sodišče na 
zahtevo sindikalnih central zadržalo izvaja-
nje interventnega PKP 10, na podlagi kate-
rega je Vlada nameravala skleniti dogovor 
z zdravniki in zobozdravniki o povišanju 
njihovih plačnih razredov . Ker so posledič-
no zdravniki in zdravniki ostali praznih rok, 
še toliko bolj zahtevajo izločitev iz enotnega 
plačnega sistema . Vse to pomeni, da sindi-
kate po imenovanju nove Vlade čaka zahtev-
no obdobje, saj si bo potrebno prizadevati 
tako za ohranitev enotnega plačnega siste-
ma kot tudi za ponovno vzpostavitev ustrez-
nih plačnih razmerij . Enako plačilo za delo 
na primerljivih delovnih mestih je namreč 
temeljno načelo tega plačnega sistema .

Stavka sindikatov zdravstva in socialnega varstva, 16. 2. 2022  (Foto: arhiv SSS)

Stavka sindikatov zdravstva in socialnega 
varstva, februar 2022 (Foto: arhiv SSS)
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NAČINI ORGANIZIRANJA SINDIKATOV – 
ORGANIZACIJSKI ALI SERVISNI MODEL?  

Peter Virant, M.A. 
strokovni sodelavec KSS Pergam  

Sindikati v Sloveniji in po svetu se soočajo 
s problemi, kot so upadanje števila članov, 
staranje članstva, nezanimanje mladih za 
vključitev v sindikate . To so tisti negativ-
ni  trendi, ki vplivajo na moč sindikatov na 
vseh ravneh .

Kot odgovor za zaustavitev negativnih 
trendov sindikati skušajo uporabiti različ-
ne modele organiziranja članstva . Tako se 
v sindikalnem gibanju v grobem pojavljata 
dva modela organiziranja: organizacijski 
in servisni model . V sindikalni in strokovni 
javnosti potekajo diskusije in polemike pri-
mernosti enega ali drugega modela . Včasih 
polemike prehajajo iz sindikalne in strokov-
ne javnosti v ideološko sfero, ki se ji bomo v 
tem članku izognili, saj je po našem mnenju 
nepotrebna . V nadaljevanju se bomo osre-
dotočili na osnovne značilnosti organizacij-
skega in servisnega modela . 

Organizacijski model temelji na vključeno-
sti članov sindikata v samo organizacijsko 
strukturo sindikata . V tem modelu dela in 
naloge poleg profesionalnih sindikalnih 
delavcev opravljajo tudi člani sindikata, 
predvsem sindikalni zaupniki, neposredno 
iz okolja, kjer sindikati delujejo . Ne glede 
na to, da v sindikatu niso zaposleni, so del 
sindikalne organizacije in lahko v sindikatu 
prevzemajo pomembnejše funkcije, lahko 
opravljajo pomembna dela in naloge . Or-
ganizacijski model organiziranja stremi h 
konceptu vodstva, v katerem voditelji sin-
dikata sprejemajo pobude in prizadevanje 
članstva . Njihov način vodenja ne temelji 
na avtoriteti funkcije . V tem modelu člani 
sindikata za dejanja sindikata sprejemajo 
odgovornost, seveda s predpogojem, da 
so v aktivnosti sindikata vključeni, torej 
da soodločajo . Vzpodbuja se osebni stik, 
profesionalni in neprofesionalni sindikalni 
funkcionarji s članstvom ohranjajo nepo-
sredni osebni stik . Organizacijski model 
omogoča evidentiranje vseh članov, ki bi v 
sindikatu želeli aktivneje sodelovati, torej 
aktivno podpira široko vključevanje članov 
v delo sindikata . Ta model izhaja iz prvotnih 

principov in načel sindikalizma in omogoča 
široko vključenost tudi pri demokratičnosti 
odločanja v sindikatu .

Servisni model organiziranja deluje na na-
čin sindikalnega zagotavljanja servisne, 
morda bolje rečeno storitvene dejavnosti 
v korist in interes članstva . Tako sindikat 
zagotavlja pravno pomoč, mnogokrat tudi 
preko odvetniških pisarn . Sindikat poe-
nostavljeno rečeno deluje na zavarovalniški 
način, seveda pa organizira tudi klasične ak-
tivnosti sindikalnega delovanja, vendar po 
principu od zgoraj navzdol . Od članov ne 
zahteva niti ne pričakuje vključenosti v delo-
vanje same organizacijske strukture, jim pa 
nudi vso podporo in pomoč . Servisni model 
delovanja sindikatov se pojavi kasneje, kot 
odgovor na spremenjene industrijske odno-
se, pa tudi kot odgovor na upadanje član-
stva oziroma nezmožnost organiziranja 
članstva na nivoju podjetja ali zavoda . Ser-
visni model omogoča organizacijo članov v 
sindikat na individualiziranih delovnih mes-
tih ali tistih delavcev v podjetjih, kjer sindi-
kat ni organiziran . Organizacijska struktura 
sindikata v podjetju ali zavodu dostikrat ne 
obstaja, zato ta model omogoča delavcem, 
da so ne glede na to dejstvo lahko člani 
sindikata z vsemi pravicami, je pa res, da z 
omejeno pravico biti voljen in voliti . 

Modela nista nujno v nasprotju, saj struktu-
ra članstva, njihovi interesi in pričakovanja 
narekujejo oblikovanje organizacijskih mo-
delov . Dilema, kateri model je ustreznejši, 
je umetna, saj ima vsak od njih določene 
prednosti in slabosti . Najustreznejši je tis-
ti model, ki je hkrati sposoben zagotavljati 
obe strukturi . Na ta način se omogoča in 
vzpodbuja članstvo, da se v delo in organi-
zacijo sindikata vključuje, vodstvu sindikata 
pa nalaga upoštevanje predlogov in zahtev 
članstva . Obenem zagotavlja visok nivo nu-
denja strokovnih profesionalnih storitev, 
zlasti pravnih v interesu članstva . Priča-
kovanje, da bodo vsi člani aktivni in da se 
bodo vključevali v delo sindikata, prevzema-
li odgovornost za delovanje, ni realno . Del 
članstva želi zgolj in samo servis, ostalo de-
lovanje in organiziranje sindikata ga ne za-
nima do trenutka, ko od sindikata pričakuje 
neposredno storitev . 
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V KSS PERGAM kot organizaciji, ki skuša 
delovati na principu sobivanja tako orga-
nizacijskega kot servisnega modela, obliko 
organiziranja članstva poskušamo prilaga-
jati vsakokratni situaciji . Seveda si želimo 
in vzpodbujamo, da bi se v delo sindikata, 
v soodločanje, aktivnosti, strategije vklju-
čilo čim več članov . Pa ne zgolj samo za-

radi načina samega organiziranja, temveč 
tudi iz razloga, ker so sindikati branik de-
mokratičnosti družbe . Za zagotavljanje de-
mokratičnost družbe morajo tudi sindikati 
sami temeljiti na demokratičnih načelih in 
jih vedno znova in znova uveljavljati tudi v 
lastnem notranjem delovanju . 

Vladimir Lazić, predsednik Sindikata Kliničnega centra Ljubljana (levo) in Jakob 
Počivavšek, predsednik KSS Pergam (desno) na izobraževalnem seminarju Sindikata KC 
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

Udeleženci izobraževalnega seminarja Sindikata Kliničnega centra,  Ankaran,  april 2022  
(Foto: arhiv KSS Pergam)  
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PERGAMOV TRADICIONALNI DVODNEVNI 
IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE 

Nina Mežan, univ .dipl .org .  
vodja projektov KSS Pergam 

V četrtek, 23 . septembra in petek, 24 . sep-
tembra 2021 je bil v Kongresnem centru 
TERME ZREČE izveden še zadnji, četrti 
dvodnevni izobraževalni seminar za sindi-
kalne zaupnike KSS PERGAM v okviru Pro-
jekta »Boljša usposobljenost socialnih partner-
jev za boljši socialni dialog« .  Seminar je bil 
namenjen predvsem predstavnikom sindi-
katov v KSS Pergam in prav tako predstavni-
kom delodajalcev, konkretneje GZS kot par-
tnerja v projektu . Rdeča nit dogodka je bila 
krepitev usposobljenosti socialnih partner-
jev za boljši socialni dialog na vseh ravneh . 
Seminar je bil kljub težkim in turbulentnim 
časom zaradi epidemije novega koronaviru-
sa dobro obiskan, saj so se ga udeležili kar 
103 udeleženci iz vse Slovenije, in sicer iz 
31 različnih sindikatov podjetij oz . zavodov 
in sindikatov poklicev oz . dejavnosti, tako iz 
privatnega, kakor tudi javnega sektorja . 

Vsebina izobraževalnega seminarja je pokri-
vala pester nabor tem z različnih področij, 
ki so nam jih na svojevrsten način predsta-
vili različni strokovnjaki in funkcionarji . Or-
ganizatorji smo pred pričetkom seminarja 
pri registraciji dosledno preverjali, ali vsak 

udeleženec in predavatelj izpolnjuje pogoj 
PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) . 

Dogodek sem otvorila Nina Mežan, vodja 
projekta KSS Pergam, ki sem skupaj s stro-
kovnim sodelavcem na projektu Petrom 
Virantom predstavila izvedene projektne 
aktivnosti, dosežene cilje in zaključek pro-
jekta . Izobraževalni seminar v Zrečah je bil 
namreč sklepno dejanje štiriletnega Perga-
movega projekta . Vsem sindikalnim zaupni-
kom sva tudi podrobneje predstavila vsebi-
no PRIROČNIKA ZA DELO SINDIKALNIH 
ZAUPNIKOV, ki so ga vsi udeleženci prejeli 
v tiskani obliki . 

Prvi dan seminarja smo na program uvrstili 
predavanje na temo aktualnih izzivov eko-
nomske politike . Prof. dr. Marko Pahor, re-
dni profesor in raziskovalec na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani nam je na svoj 
način predstavil aktualne makroekonomske 
razmere in pričakovana gibanja v prihodnje, 
ter kaj utegne to pomeniti za prihodnje od-
ločitve na področju fiskalne in drugih eko-
nomskih politik . 

V nadaljevanju sta dr. Boris Majcen, direktor 
Inštituta za ekonomska raziskovanja v Lju-
bljani – IER in prof. dr. Jože Sambt, izredni 
profesor na Ekonomski fakulteti Univerze 

Dvodnevni izobraževalni seminar KSS Pergam, 23.-24. september 2021, Terme Zreče 
(Foto: arhiv KSS Pergam) 
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v Ljubljani, udeležencem približala demo-
grafska gibanja in analizirala pokojninske 
izzive staranja prebivalstva oziroma (ne)
prilagajanje pokojninskega sistema stara-
nju prebivalstva ter prikazala projekcije jav-
nih izdatkov za pokojnine . 

V nadaljevanju programa je Jakob Počivavšek, 
predsednik KSS Pergam, v svoji predstavitvi 
izpostavil aktualno problematiko socialnega 
dialoga in kolektivna dogovarjanja tako v jav-
nem, kot tudi privatnem sektorju .

Mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik na 
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije nam 
je ob koncu prvega dne prikazal pomemb-
nejše primere aktualne sodne prakse s pod-
ročja delovnega prava in socialne varnosti, 
zlasti pomembnejše odločitve, sprejete v 
zadnjem obdobju, pa tudi nekaj zanimivih 
zadev, ki so bile takrat še v teku . 

Na programu drugega dne smo predvideli 
tematiko, s katero se sindikalni predstavniki 
vsakodnevno srečujejo pri svojem delu . Mi-
roslav Ekart, pooblaščena oseba za varstvo 
podatkov in direktor DATAINFO .SI je prip-
ravil predavanje o GDPR in varstvu osebnih 
podatkov pri delu sindikata . Da bi bili pri tem 
čim bolj v pomoč predstavnikom sindikatov 
v podjetjih in zavodih, je pravna svetovalka 
pri KSS Pergam Ida Mišič Pavšek pripravila 
tudi konkretne praktične predloge oz . vzorce 
dokumentov, ki jih potrebujejo sindikati za 
skladnost njihovega delovanja z zakonodajo 
s področja varstva osebnih podatkov . 

Jakob Počivavšek, predsednik Pergama, je 
zadnji dan seminarja zaokrožil s predstavi-
tvijo na temo nacionalnega demografskega 
sklada in aktualnih tem socialnega dialoga 
na nacionalni ravni . 

Poleg tega, da se vsako leto z izbiro vsebin 
in predavateljev trudimo ohranjati kvaliteten 
program, pa ima na Pergamovih seminarjih 
posebno mesto tudi že tradicionalni večer-

Prof. dr. Marko Pahor iz Ekonomske fa-
kultete v Ljubljani je na seminarju govoril o 
aktualni ekonomski politiki

Vrhovni sodnik mag. Marijan Debelak je 
predstavil pomembnejšo sodno prakso na 
področju delovnega prava in socialne varnosti  

Na seminarju sta demografska gibanja in pokojninske izzive staranja prebivalstva analizirala 
dr. Boris Majcen in prof. dr. Jože Sambt (Foto: arhiv KSS Pergam) 



15

O varstvu osebnih podatkov pri delu sindikata sta nam predavala Miroslav Ekart, pooblašče-
na oseba za varstvo podatkov in Ida Mišič Pavšek, pravna svetovalka na Pergamu
(Foto: arhiv KSS Pergam)   

Udeleženci Pergamovega tradicionalnega izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnike, 
september 2021 (Foto: arhiv KSS Pergam)  

ni del z družabnim srečanjem . Ta je med 
drugim namenjen spoznavanju udeležen-
cev, navezovanju novih stikov, spodbujanju 
mreženja in medsebojni izmenjavi izkušenj 
ter dobrih praks, kar je v današnjem času še 
kako dobrodošlo . Tokrat nam je večer pope-
stril in nas zabaval duet Daniel Rampre in 
Andreja Čamernik Rampre . 

Veseli nas, da številčna udeležba na Perga-
movih izobraževalnih seminarjih kaže na re-
sen odnos in interes ne le sindikalistov do 
izobraževanja, temveč tudi večine delodajal-
cev do tega, da sindikalni zaupniki pridobijo 
nova znanja, ki jih potrebujejo pri njihovem 

sindikalnem delu, in veščine za učinkovitej-
še in bolj enakopravno sodelovanje v social-
nem dialogu na vseh ravneh . Želimo si, da bi 
bilo tako tudi v bodoče . 

Vsem udeležencem se zahvaljujem za tvor-
no sodelovanje in udeležbo ter vas ob tej pri-
ložnosti zopet vabim na prihajajoče tovrstne 
dogodke, ki jih bomo organizirali v okviru 
Konfederacije PERGAM .

_  D O G O D K I
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SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI 

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

Dne 22 . 3 . 2022 so začele veljati spremem-
be Zakona o dohodnini . O teh spremem-
bah se je v zadnjih mesecih veliko govorilo, 
svoje odklonilno stališče je predstavila tudi 
KSS PERGAM . Vlada je spremembe pripra-
vila z namenom davčne razbremenitve do-
hodkov, kar je za delavke in delavce na prvi 
pogled zelo ugodno, saj pomeni višje neto 
dohodke, vendar pa to s seboj prinaša tudi 
negativne posledice .

V KSS PERGAM smo že v preteklosti do-
sledno zagovarjali, da morajo biti davčne 
spremembe javnofinančno nevtralne, da je 
potrebna morebitna znižanja davčnih sto-
penj pri posameznih davkih nadomestiti z 
ustreznim zvišanjem davčnih stopenj dru-
gih davkov . Opozarjali smo tudi na različno 
obnašanje davkov v različnih okoliščinah, 
zaradi česar je potrebno biti previden pri 
nadomeščanju znižanj posameznih davč-
nih stopenj z višjimi stopnjami drugih dav-
kov, prav tako pa smo opozarjali na to, da 
je potrebna ustrezna uravnoteženost med 
obdavčitvijo kapitala in dela . Uveljavljene 
spremembe Zakona o dohodnini ne gredo v 
smer navedenih stališč . Nasprotno, srednje-
ročno in dolgoročno bodo imele negativne 
posledice za stanje javnih financ, posledič-
no bodo trpeli obseg, dostopnost in kako-
vost javnih storitev . Padec standarda teh 
storitev in njihova manjša dostopnost bodo 
pomenili za posameznika bistveno večje fi-
nančno breme, kot je kratkoročna korist od 
davčne razbremenitve, saj bo moral večji 
obseg storitev financirati iz žepa . Ob tem ni 
nepomembno, da imajo dohodninske spre-
membe bistveno večje učinke za prejemnike 
višjih dohodkov kot za zaposlene s povpreč-
nimi in podpovprečnimi dohodki .

V KSS PERGAM pa pozdravljamo ponov-
no uvedbo usklajevanja zneskov davčnih 
olajšav in dohodninskih razredov, za kar 
smo si že dalj časa prizadevali in kar bo 
ustavilo realno povečevanje davčne obre-
menitve zavezancev .

Spremembe Zakona o dohodnini, ki so bile 
sprejete, se nanašajo na:

• dohodninske razrede,
• dohodninske olajšave,
• usklajevanje dohodninskih razredov  

in olajšav,
• t .i . božičnico (izplačilo poslovne uspešnosti),
• najemnine,
• dividende  . . .

DOHODNINSKI RAZREDI

Do sedaj smo imeli 5 dohodninskih razre-
dov v naslednjih višinah: 16%, 26%, 33%, 
39% in 50% . Najvišji dohodninski razred 
se bo sedaj spremenil, in sicer se bo zni-
žal na 45% . V najvišji dohodninski razred 
sicer spada zgolj približno 0,3% davčnih 
zavezancev (katerih bruto plača znaša cca . 
8 .000 EUR) .

DOHODINSKE OLAJŠAVE

Spremembe dohodninskih olajšav bodo 
zadevale vse davčne zavezance in se bodo 
pri zaposlenih odrazile v višjih neto plačah . 
Zakonska sprememba predvideva posto-
pno zviševanje splošne olajšave . Ta se bo z 
dosedanjih 3 .500 EUR dvignila v letošnjem 
letu na 4 .500 EUR, v letu 2023 na 5 .500 
EUR, v letu 2024 na 6 .500 EUR, v letu 2025 
pa bo dosegla končnih 7 .500 EUR . Učinke 
zvišanja splošne olajšave bodo občutili vsi 
zaposleni, drži pa tudi, da bodo učinki so-
razmerni višini plače . Recimo:
• delavec z mesečno bruto plačo 1 .100 EUR 

je do sedaj prejel 769 EUR neto, v letu 
2022 bo prejel 782 EUR neto (+13 EUR), 
v letu 2025 pa 822 EUR neto (+53 EUR),

• delavec z mesečno bruto plačo 1 .500 
EUR je do sedaj prejel 1 .011 EUR neto, v 
letu 2022 bo prejel 1 .033 EUR neto (+22 
EUR), v letu 2025 pa 1 .082 EUR neto (+71 
EUR),

• delavec z mesečno bruto plačo 2 .000 EUR 
je do sedaj prejel 1 .300 EUR neto, v letu 
2022 bo prejel 1 .322 EUR neto (+22 EUR), 
v letu 2025 pa 1 .386 EUR neto (+86 EUR),

• delavec z mesečno bruto plačo 3 .000 EUR 
je do sedaj prejel 1 .876 EUR neto, v letu 
2022 bo prejel 1 .898 EUR neto (+22 EUR), 
v letu 2025 pa 1 .962 EUR neto (+86 EUR) .

Z A K O N O D A J A  _
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Pri teh učinkih je upoštevano dejstvo, da po-
višanje dohodninske olajšave pozitivno vpli-
va tudi na uvrstitev v dohodninski razred .

USKLAJEVANJE DOHODNINSKIH 
RAZREDOV IN OLAJŠAV

Zneski dohodninskih razredov in olajšav 
(splošne in posebnih) se bodo ponovno pri-
čeli usklajevati s koeficientom rasti cen . To 
pomeni, da se bo ohranjala realna vrednost 
teh zneskov . Zneski dohodninskih razre-
dov se bodo prvič uskladili prihodnje leto, 
znesek splošne dohodninske olajšave pa se 
bo prvič uskladil leta 2026, saj bo šele leta 
2025 dosegel končnih 7 .500 EUR .

''BOŽIČNICA'' (IZPLAČILO 
POSLOVNE USPEŠNOSTI)

Do sedaj je veljalo, da se t .i . božičnica ne 
všteva v davčno osnovo, če:
• je bila izplačana enkrat v koledarskem 

letu vsem upravičenim delavcem hkrati,
• so imeli vsi delavci pri delodajalcu pravi-

co do izplačila ter so bila merila za izpla-

čilo določena v splošnem aktu delodajal-
ca ali v kolektivni pogodbi,

• je znašala največ 100% povprečne me-
sečne plače zaposlenih v Sloveniji .

Ti pogoji se sedaj spreminjajo . Božičnica se 
ne bo vštevala v davčno osnovo, če:
• bo določena v splošnem aktu delodajalca 

ali kolektivni pogodbi, 
• bo znašala največ 100% povprečne me-

sečne plače zaposlenih v Sloveniji ozi-
roma največ 100% povprečne mesečne 
plače delavca v zadnjih 12 mesecih pri 
delodajalcu, če je to za delavca ugodneje .

Božičnica bo torej po novem deležna ugo-
dnejše davčne obravnave, čeprav bo v dav-
čnem (koledarskem) letu izplačana več kot 
enkrat, upoštevajoč skupno maksimalno 
omejitev . Poleg tega bo po novem deležna 
ugodnejše davčne obravnave tudi v prime-
ru, če bo izplačana v naravi, ne v denarju .

NAJEMNINE IN DIVIDENDE

Stopnja dohodnine od dohodka iz oddaja-
nja premoženja v najem se znižuje s 27,5% 

Stavka sindikatov v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva – Pergamovi sevalci, 16. 2. 2022
(Foto: arhiv SSS)
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na 15% (normirani stroški se pri tem znižu-
jejo s 15% na 10%) .

Stopnja dohodnine od dohodka iz kapi-
tala se znižuje s 27,5% na 25% . Obdob-
je imetništva kapitala, pri katerem se pri 
odsvojitvi kapitala ne plača dohodnine od 
dobička iz kapitala, se znižuje z 20 let na 
15 let .

UVELJAVITEV IN UPORABA 
SPREMEMB ZAKONA O DOHODNINI

Spremembe Zakona o dohodnini so se uve-
ljavile 22 . 3 . 2022, uporabljati pa se bodo 
začele retroaktivno – od 1 . 1 . 2022 dalje . To 
pomeni, da se bo preveč odtegnjena doho-
dnina pri plačah za prva dva meseca tega 
leta upoštevala pri odmeri dohodnine za 
leto 2022 v letu 2023 . Od plač za meseca ja-
nuar in februar je bila namreč dohodnina že 
akontirana po prej veljavnih dohodninskih 
pravilih, torej v nekoliko višjih zneskih, kot 
veljajo po novem . Iz tega razloga bodo za-
posleni v letu 2023 doplačali nekoliko manj 
dohodnine, kot bi jo sicer, oziroma bodo 
prejeli nazaj nekoliko več dohodnine, kot bi 
jo sicer .

Stavka Visokošolskega sindikata Slovenije, 9. 3. 2022 (Foto: arhiv VSS)

STAVKA 
9. 3. 2022

Za boljše 
delovne 
pogoje

Za odpravo 
plačnih 
krivic
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Z leve: Jakob Počivavšek – predsednik KSS Pergam, Irma Butina – direktorica Medijske 
zbornice GZS in Rajko Djordjevič – predsednik UO Medijske zbornice GZS ob obeležitvi 30. 
letnice od podpisa prve kolektivne pogodbe za grafično dejavnost;  november 2021 
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

_  N O V O S T I

KOLEKTIVNA DOGOVARJANJA V  
ZASEBNEM SEKTORJU 

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

V tokratni številki Obveščevalca je v posebnem 
prispevku predsednika KSS PERGAM »PO-
MEN USKLAJEVANJA PLAČ V ZASEBNEM 
IN JAVNEM SEKTORJU« opisana problemati-
ka določanja najnižje cene dela v bipartitnem 
socialnem dialogu v razmerah naraščajoče in-
flacije, vse večje uravnilovke zaradi minimalne 
plače in odsotnosti centraliziranih pogajanj v 
zasebnem sektorju oziroma Splošne kolektiv-
ne pogodbe za gospodarstvo . 

Kot smo opozorili že v prejšnji številki Obve-
ščevalca, je predvsem višina najnižjih osnov-
nih plač in izhodiščnih plač po kolektivnih 
pogodbah še vedno element kolektivnih po-
godb dejavnosti, ki si po zadnjih dvigih mini-
malne plače (v letu 2022 le-ta znaša 1 .074,43 
eura bruto) zasluži največ pozornosti v pri-
hodnje . Naša pričakovanja smo začrtali že 
pred časom, z osnutkom nove Splošne ko-
lektivne pogodbe za gospodarstvo, o kateri 
trenutno pogajanja žal ne potekajo . Zato so 

naša pričakovanja na dejavnostnih kolektiv-
nih pogodbah tolikanj večja .

Po precej živahnem krogu pogajanj v pano-
gah zasebnega sektorja spomladi lanskega 
leta se je pogajalski proces nadaljeval tudi 
v jesenskih mesecih . Na vseh kolektivnih 
pogodbah dejavnosti, katerih podpisnik so 
sindikati KSS PERGAM, so naši sindikati 
podali delodajalski strani naše pogajalske 
predloge . Skupno jim je bilo vztrajanje na 
tem, da morajo najnižje osnovne plače po 
tarifnih prilogah kolektivnih pogodb dejav-
nosti slediti najmanj na formuli inflacije in 
dviga produktivnosti v panogah . Prav tako 
se je na vseh panogah zaradi (pričakovane) 
inflacije v letu 2021 podalo tudi predloge o 
uskladitvi drugih prejemkov iz dela, pred-
vsem povračila stroškov prehrane na delu . 

Na večini panog smo podali tudi predlog 
drugačne ureditve povračila stroškov prevo-
za na in iz dela, in sicer da bi le-ti po novem 
temeljili na kilometrini in ne več na ceni 
javnega prevoza . S tem smo sledili spre-
menjeni logiki t .i . Davčne uredbe, po kateri 
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so po novem plačila davkov in prispevkov 
oproščeni stroški prevoza v odvisnosti od 
razdalje med delavčevim bivališčem in kra-
jem opravljanja dela (do 0,18 EUR/km) in 
ne več primarno glede na ceno (najcenejše-
ga) javnega prevoza na tej relaciji . S takšno 
spremembo bi precej poenostavili obraču-
navanje povračila stroškov prevoza na in iz 
dela ter razbremenili tako delavce kot delo-
dajalce stalnega spremljanja cenikov javne-
ga prevoza . Žal v jesenskem krogu pogajanj 
za tovrstne spremembe ni bilo posluha na 
delodajalski strani, vendar so ti predlogi os-
tali »pogajalsko odprti« in se bo dogovarja-
nje o njih nadaljevalo v prihodnjih mesecih .

Sindikat grafične dejavnosti Slovenije je v 
vsakoletnem krogu pogajanj za dvig najniž-
jih osnovnih plač (NOP) po tarifnih razre-
dih (TR) z delodajalci dogovoril novi aneks 
h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti . 
Dogovorjen je bil dvig NOP za 3%, veljaven 
s 1 .1 .2022, pri čemer sta pogajalski strani 
upoštevali del dviga produktivnosti v pred-
hodnem letu in pričakovano inflacijo v letu 
2021 . Ker je znašala napovedana inflacija 
za leto 2021 v času pogajanj po jesenski 
napoved UMAR 2,5%, kasneje pa je bila 
uradno ugotovljena inflacija v višini 4,9%, 
je sindikat v letošnjem letu podal izredni 
predlog medletnega dviga NOP za razliko 
med dogovorjeno eskalacijo in dejansko in-
flacijo, t .j . za dodatnih 1,9% . Pogajanja se 
bodo pričela predvidoma v mesecu maju . Z 
aneksom pa je bilo dvignjeno tudi povračilo 
stroškov prehrane, ki sedaj znaša 5,1 EUR 
dnevno .  Pogajalski strani sta se dogovorili 
tudi, da bosta spremembo ureditve načina 
povračila prevoza na in z dela obravnavali 
na novem krogu pogajanj .

Pogajanja so v drugi polovici leta 2021 po-
tekala tudi v papirni in papirno-predelovalni 
panogi . Sindikat papirne dejavnosti Slove-
nije je jeseni posredoval delodajalski strani 
svoje predloge . Vsebovali so nekatere vse-
bine, vezane na specifiko panoge, o katerih 
pogajalski strani nista dosegli dogovora 
v prejšnjih letih . Dodatno je bil predlagan 
dvig povračila stroškov prehrane in spre-
memba režima povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela . Predlagan je bil tudi vme-
sen dvig NOP glede na pričakovano inflaci-
jo in dvig produktivnosti v panogi, preden 
bi se ponovno pričela že nekaj časa odlo-
žena pogajanja o novem plačnem sistemu, 
h katerim sta se pogodbeni stranki zavezali 
v prejšnjih aneksih h Kolektivni pogodbi za 
papirno in papirno-predelovalno dejavnost . 

Dogovorjen je bil dvig NOP za 2,5% za vse 
TR, z veljavnostjo od 1 .1 .2022 dalje, in dvig 
nadomestila stroškov za prehrano na 4,7 
EUR/dan . Pred spomladanskim nadaljeva-
njem pogajanj v letu 2022 je sindikat po-
novno opredelil svoja izhodišča in je poleg 
starejših predlogov delodajalski strani pred-
lagal tudi spremembo kriterijev za izplačilo 
poslovne uspešnosti oziroma božičnice, da 
bi bili skladni z odločitvami Zagovornika 
enakih možnosti, tako da božičnica ne bi 
bila več odvisna od prisotnosti delavca na 
delovnem mestu . Glede na to, da je praksa 
Zagovornika ustaljena, sodišča pa deloda-
jalcem do sedaj niso priznavala pravnega 
varstva, smo mnenja, da je potrebno temu 
prilagoditi določila vseh kolektivnih pogodb 
dejavnosti, ki so po mnenju Zagovornika 
diskriminatorna na podlagi osebnih okoli-
ščin delavk in delavcev .

Ključni del pogajanj bo vseeno moral biti 
povezan z novim plačnim modelom . Sin-
dikat papirne dejavnosti Slovenije želi nov 

Predsednik Pergama na podpisu Aneksa h 
Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti,  
30. 11. 2021 (Foto: arhiv KSS Pergam)
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plačni sistem v dejavnosti, ki bo pripeljal 
do odprave uravnilovke in izenačitve naj-
nižje osnovne plače z minimalno plačo . V 
vmesnem obdobju pa sindikat zaradi razli-
ke med napovedano in dejansko inflacijo v 
letu 2021, enako kot na grafični dejavnosti, 
predlaga dodaten dvig NOP (2,4%) . 

Sindikat založniške, časopisno-informativne 
in knjigotrške dejavnosti Slovenije je jeseni 
2021 podal predlog nadaljevanja pogajanj o 
bistveno višjih izhodiščnih plačah po tarifni 
prilogi kolektivne pogodbe, po tem, ko je bil 
spomladi lani ukinjen količniški sistem v za-
ložniški in knjigotrški tarifni prilogi kolektiv-
ne pogodbe, temu pa so se prilagodili tudi 
plačni sistemi večjih delodajalcev v obeh 
panogah . Pogajalski skupini sta se srečali 
ob izteku lanskega leta in se dogovorili, da 
s pogajanji nadaljujeta v pričetku letošnjega 
leta . Sindikat je delodajalsko stran ob izte-
ku meseca marca pozval, da v najkrajšem 
možnem času nadaljujemo pogajanja o na-
šem predlogu . Enako kot v papirni dejavno-
sti je sindikat poleg višjih izhodiščnih plač 
dodatno predlagal še uskladitev Kolektivne 
pogodbe časopisno-informativne, založniš-
ke in knjigotrške dejavnosti s prakso Zago-
vornika enakih možnosti ter na podlagi po-
bude naših članov predlagal tudi razmislek 
o možnosti skrajševanja delovnega časa na 
36h tedensko na predlog delavca, po dobrih 

Nives Hrovat – predsednica Sindikata papirne dejavnosti Slovenije ter Jakob Počivavšek – 
predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM na novinarski konferenci Sindikata 
papirne dejavnosti Slovenije, 17. 3. 2022 (Foto: arhiv KSS Pergam)

vzorih iz protikoronskih paketov . Prav tako 
je še vedno odprt predlog sindikata za spre-
membo ureditve povračila stroškov za pre-
voz na in iz dela . 

Jeseni so se nadaljevala pogajanja tudi v 
dejavnosti gradbeništva . Dogovorjen je bil 
dvig povračila stroškov prehrane na 5,4 
EUR/dan, dvig NOP za 6,3% (pri čemer se 
je upoštevalo dvig produktivnosti v panogi 
v predhodnih letih in 2,5% napovedane in-
flacije za 2021) ter regres za letni dopust v 
višini 1200 EUR . Dogovorjeni zneski veljajo 
od 1 . 1 . 2022 . Poleg tega sta se pogajalski 
skupini strinjali, da nadaljujeta pogajanja o 
NOP in stroških prehrane spomladi 2022, 
ko bo znana razlika med napovedano in de-
jansko inflacijo v letu 2021 . Sindikata podpi-
snika Kolektivne pogodbe gradbenih dejav-
nosti (naš Sindikat cestnega gospodarstva 
Slovenije in Sindikat delavcev gradbenih 
dejavnosti Slovenije) sta že podala predlog 
za termin srečanja z delodajalci .  

Poleg pogajanj na ravni dejavnosti so se 
lani plačna dogovarjanja precej intenzivno 
nadaljevala tudi na ravni posamičnih pod-
jetij . Tam je trenutno lažje reševati uravni-
lovko okrog minimalne plače in tudi dvig 
vseh preostalih plač . V marsikaterem pod-
jetju smo prenovili plačni sistem, pozitivni 
pa so predvsem tisti primeri iz prakse, kjer 
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so zaživela vsakoletna pogajanja za dvig 
plač in ne zgolj obdobna pogajanja vsakih 
nekaj let . Strokovne službe KSS PERGAM in 
vodstvo KSS PERGAM je še naprej na voljo 
vsem podjetniškim sindikatom v okviru KSS 
PERGAM, ki bodo izrazili željo po našem 
sodelovanju in podpori v teh procesih . 

Predsedstvo Sindikata papirne dejavnosti Slovenije; marec 2022 (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Obisk papirničarjev v podjetju PALOMA d.d. (Foto: arhiv KSS Pergam)
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NOVI PREDSEDNIKI SINDIKATOV 

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

Čeprav v času od prejšnje številke PER-
GAM-ovega Obveščevalca ni bila razglaše-
na epidemija COVID-19, so bili kljub temu 
še vedno v veljavi številni ukrepi, zaradi ka-
terih je bilo zahtevno organizirati in izpe-
ljati volilne zbore oziroma vse postopke iz-
volitev novih vodstev sindikatov, posebno 
v delovnih okoljih, kjer ni tehničnih zmož-
nosti za izpeljavo elektronskih volitev, na 
katerih bi lahko enakopravno in v skladu z 
internimi akti sindikatov sodelovali vsi čla-
ni sindikatov . 

Kljub temu so v tem obdobju številni sin-
dikati KSS PERGAM, na podlagi izkušenj 
iz prvega obdobja epidemije, s pomočjo 
strokovnih služb KSS PERGAM in skladno 
s svojimi pravili izvedli volitve za nove man-
date v svoje organe . 

Izvoljenih je bilo nekaj novih predsedni-
kov in predsednic podjetniških sindikatov . 
V družbah DELO PRODAJA d .d . in EKDIS 
d .o .o . je dosedanjega predsednika Andreja 
Drnača zamenjal Robert Šalič . 

V podjetju SVP AVIO storitve d .o .o . je bil iz-
voljen za predsednika sindikata Sašo Birk, 
ki je nadomestil dosedanjo predsednico 
Mojco Košmerl Kozjek .  

V DS SMITH Slovenija d .o .o . je bil za nove-
ga podpredsednika SINDIKATA DS SMITH 
PERGAM imenovan Slobodan Bjelančević, 
ki je hkrati tudi sindikalni zaupnik v enoti 
PE Logatec . 

Volitve so se izvedle tudi v izvršilni odbor 
(IO) Sindikata MLADINSKA KNJIGA ZA-
LOŽBA D .D ., LJUBLJANA, kjer je bila za 
nov mandat potrjena predsednica sindikata 
Mojca Kohek . 

Volitve so potekale tudi na nekaterih fakulte-
tnih celicah Visokošolskega sindikata Slove-
nije . V okviru Sindikata Univerze v Ljubljani 
so bili izvoljeni sledeči sindikalni zaupniki: 
na Akademiji za likovno umetnost in obli-
kovanje UL Barbara Prinčič, na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehnologijo UL Lev Ma-
toh, na Pravni fakulteti UL Filip Dougan, na 
Fakulteti za socialno delo UL Anamarija Kej-
žar, na Filozofski fakulteti UL Jernej Kosi in 
na Akademiji za glasbo UL Brigita Pavlinc . 

Na ravni sindikatov poklicev in dejavnosti je 
bila izvedena skupščina Sindikata laborato-
rijske medicine Slovenije SILMES . Izvoljene 
so bile članice in člani Republiškega odbora 
sindikata, ki je na svoji prvi seji imenoval 
predsednico sindikata Mojco Završnik ter 
podpredsednici Klementino Berce in Valen-
tino Zavrl . 

Mojca Završnik, predsednica Sindikata 
laboratorijske medicine Slovenije SILMES  
(Foto: arhiv KSS Pergam)
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Ema Cerar, predsednica Sindikata delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje  
(Foto: arhiv KSS Pergam)  

Vsem novim in dosedanjim predsednicam in predsednikom sindikatov in dru-
gim sindikalnim zaupnikom se za dosedanje delo zahvaljujemo in jim želimo 
uspešno delo v novih mandatih!
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USPEŠNO ZAKLJUČEN ŠTIRILETNI PERGAMOV 
PROJEKT ZA KREPITEV USPOSOBLJENOSTI 
SOCIALNIH PARTNERJEV 

Nina Mežan, univ .dipl .org . 
vodja projektov KSS Pergam 

V prejšnjih številkah Pergamovega Obve-
ščevalca smo vas sproti obveščali o aktivno-
stih projekta . Omenjeni projekt smo konec 
leta 2021 uspešno zaključili, zato vam v tok-
ratnem prispevku podajam celotni pregled 
in realizacijo zastavljenih ciljev . 

V KSS PERGAM smo 11 . 12 . 2017 pričeli z 
izvajanjem projekta z naslovom »Boljša 
usposobljenost socialnih partnerjev za bolj-
ši socialni dialog« . Projekt je sofinancirala 
Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada . Kot že sam naslov pove, je bil Pro-
jekt v glavnem usmerjen v načrtno izobra-
ževanje in usposabljanje socialnih partner-
jev, zaposlenih na Konfederaciji PERGAM in 
sindikalnih zaupnikov, z namenom pridobi-
vanja novih znanj in veščin za učinkovitejše 
in bolj enakopravno sodelovanje in vodenje 
socialnega dialoga na vseh ravneh . 

Projektna vloga je bila izbrana in odobre-
na v postopku izvedbe Javnega razpisa za 
sofinanciranje projektov socialnih partnerjev 
(Uradni list RS, št . 23/2017 in 26/2017 – po-
pravek) . Konfederacija sindikatov Slovenije 
PERGAM je projekt izvajala skupaj s pro-
jektnim partnerjem Gospodarsko zbornico 
Slovenije . Projekt je trajal skoraj štiri leta; 
kot že omenjeno, se je pričel izvajati decem-
bra 2017 in se zaključil 30 . 9 . 2021 . 

Na Pergamu smo izhajali iz teze, da se 
zaradi tehnološkega razvoja, globalnega 
gospodarstva in novih poslovnih modelov 
spreminja tudi trg dela, organizacija dela in 
narava delovnih razmerij . Te spremembe se 
nanašajo na organizacijo delovnega časa, 
mobilnost delovne sile, pravne podlage za 
opravljanje dela in znanja, ki jih delodajalci 
iščejo pri delavcih . Hkrati se družba stara, 
kar vpliva na zmanjšanje razpoložljive de-
lovne sile tako z vidika upokojevanja starej-
ših generacij, kakor tudi z vidika medgene-
racijskih neskladij v ravni znanj in veščin, ki 

se iščejo na trgu dela . To pa vpliva na vrsto 
področij, ki jih bo potrebno nasloviti, da bi 
se lahko učinkovito soočili z izzivi na trgu 
dela v prihodnje in s posledicami teh izzi-
vov . Spremembe v organizaciji dela vplivajo 
na delovna razmerja na različne načine . V 
smislu organizacije delovnega časa prina-
šajo izzive na področju usklajevanja dru-
žinskega in poklicnega življenja, predvsem 
tudi zaradi možnosti neprestane doseglji-
vosti s sredstvi informacijske tehnologije . 
Spremenjena organizacija dela postavlja 
pred preizkušnjo pogodbo o zaposlitvi kot 
temeljni institut delovnega prava, ki delav-
cu zagotavlja pravno in socialno varnost . S 
tem se temeljito spreminja tudi socialni di-
alog . Glede na naštete izzive, s katerimi se 
soočamo tako zaposleni na Pergamu, kot 
tudi drugi deležniki, pa je nujno potrebno 
vseživljenjsko učenje in usposabljanje, saj 
le na ta način lahko ohranjamo korak z izzi-
vi na trgu dela . 

Za dosego ciljev projekta smo uspešno 
izvedli številne aktivnosti: 

 • IZVEDBA ANALIZE OZ. RAZISKAVE

Izvedli smo raziskavo z naslovom 
»Ugotavljanje potreb po usposabljanju 
sindikalnih zaupnikov za učinkovito 
vodenje socialnega dialoga« . Rezultati 
raziskave so razkrili potrebe in želje 
sindikalnih zaupnikov po tistih znanjih 
in veščinah, ki jih najbolj potrebujejo pri 
vodenju socialnega dialoga, razumevanju 
industrijskih odnosov, varnosti in zdravja 
pri delu; torej tistih vsebin, ki jih najbolj 
potrebujejo pri opravljanju sindikalne 
funkcije . Izvajalec raziskave Inštitut za 
delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je 
pripravil tudi obsežno Končno poročilo o 
rezultatih raziskave . 

 • VZPOSTAVITEV SPLETNEGA 
IZOBRAŽEVALNEGA PORTALA  
OZ. E-UČILNICE

Skladno z načrtom projekta smo v začet-
ku leta 2018 vzpostavili izobraževalni por-



26 P R O J E K T I  _

tal oziroma E-učilnico . E-učilnica je v prvi 
vrsti namenjena izvajanju Sistemskega 
modulskega študija, kot smo poimenova-
li našo sindikalno akademijo . Izobraževal-
ni portal oziroma E-učilnica se je tekom 
celotnega projekta tudi vzdrževala, poleg 
tega pa smo zaradi spremenjenega nači-
na izvajanja modulov v času razglašene 
pandemije še dodatno izdelali rešitve za 
video konferenčno izobraževanje .

 • SISTEMSKI MODULSKI ŠTUDIJ

Na podlagi priporočil iz zaključene razi-
skave smo sestavili kurikulum ter izbrali 
ustrezne predavatelje oz . izvajalce . Sis-
temski modulski študij je potekal skozi 
celotno obdobje projekta in je bil kom-
binacija klasičnih oblik učenja ter izo-
braževanja preko E-učilnice in učenja na 
daljavo . V tem času sta se obrnila in po-
novila 2 ciklusa 10-ih modulov . Moduli 
so obravnavali naslednje tematike: 
1 . Delo v E-učilnici 
2 . Sistemi kolektivnih pogajanj 
3 . Kolektivna dogovarjanja: trendi  

in perspektive 
4 . Ekonomske osnove za uspešno delo 

sindikalnega zaupnika 
5 . Organiziranje in delavska solidar-

nost – metode za prenovo sindikal-
nega gibanja 

6 . Trpinčenje na delovnem mestu – 
pravni vidiki s primeri iz prakse 

7 . Vloga sindikalnih zaupnikov pri 
preprečevanju mobinga 

8 . Retorika in osnove javnega nastopanja 
9 . Osnove izobraževanja odraslih s po-

udarkom na vzajemnosti 
10 . Izobraževalni sistem Švedske konfe-

deracije sindikatov LO RUNÖ – pri-
meri dobrih praks 

V vsakem letniku je bilo približno 15-20 
stalnih »udeležencev – študentov« .

 • ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
DVODNEVNIH IZOBRAŽEVALNIH 
SEMINARJEV

Ponosni smo tudi na organizacijo in iz-
vedbo naših vsakoletnih dvodnevnih izo-
braževalnih seminarjev za sindikalne za-
upnike . Kljub težkim in nepredvidljivim 
epidemiološkim časom (v letih 2020 
in 2021), povezanih s širjenjem novega 
koronavirusa SARS-CoV-2 in posledično 
s sprejetimi ukrepi vlade in pristojnih 
institucij, nam je uspelo izvesti vse šti-

ri vsakoletne dvodnevne izobraževalne 
seminarje . Seminarji so bili namenjeni 
predvsem predstavnikom sindikatov v 
KSS Pergam in prav tako predstavnikom 
delodajalcev, konkretneje GZS kot par-
tnerja v projektu . Pergamovega izobraže-
valnega seminarja se je vsakič udeležilo 
približno 120 udeležencev iz vse Slove-
nije . Prisotni so bili sindikalni zaupniki 
iz sindikatov privatnega sektorja ter iz 
različnih sindikatov javnega sektorja, ki 
so organizirani v Konfederacijo Pergam . 
Vsebine izobraževanj so pokrivale pester 
nabor tem z različnih področij, ki so jih 
na svojevrsten način predstavili strokov-
njaki, funkcionarji, predstavniki mini-
strstev, predstavniki iz delodajalskih in 
delojemalskih organizacij ter zasebnih 
strokovnih podjetij . Izvedli smo: 

1 . Dvodnevni izobraževalni seminar: 
Kongresni center TERME OLIMIA v 
Podčetrtku; 29 . in 30 . marec 2018 

2 . Dvodnevni izobraževalni seminar: 
Kongresni center RIMSKE TERME v 
Rimskih Toplicah; 28 . in 29 .  
marec 2019

3 . Dvodnevni izobraževalni seminar: 
Hotel CONVENT ADRIA ANKARAN 
v Ankaranu; 24 . in 25 .  
september 2020

4 . Dvodnevni izobraževalni seminar: 
Kongresni center TERME ZREČE v 
Zrečah; 23 . in 24 . september 2021

 • ŠTUDIJSKI KROŽKI

Skladno s projektnim načrtom smo iz-
vedli 4 Študijske krožke . Vsa srečanja 
študijskih krožkov so bila izvedena po 
načelih in v skladu s pravili o delovanju 
študijskega krožka, kot ga predpisuje An-
dragoški center Slovenije . 

Utrinek s 3. dvodnevnega izobraževalnega 
seminarja v Ankaranu pod posebnimi pogoji 
zaradi korona-ukrepov, 2020  
(Foto: arhiv KSS Pergam) 
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1 . ŠTUDIJSKI KROŽEK:
ŠK je deloval v okviru podjetja DS 
SMITH Slovenija . Podjetje DS SMITH 
je del multinacionalke, zato nas je 
zanimala vpetost slovenskega dela v 
soupravljanje zaposlenih na evrop-
ski ravni . Člani ŠK so se odločili, da 
se s pomočjo te metode podrobneje 
izobrazijo na področju Evropskega 
sveta delavcev . Kot končni produkt je 
bila koncem oktobra izvedena stro-
kovna ekskurzija v Witzenhausen v 
Nemčiji, DS SMITH Deutschland . 
Strokovna ekskurzija je sledila ciljem 
spoznavanja vloge Evropskega sveta 
delavcev na področju Evropske Uni-
je, spoznavanje konkretnega dela 
Evropskega sveta delavcev v multi-
nacionalnem koncernu DS SMITH, 
kakor tudi dobre prakse uveljavitve 
smernic ESD DS SMITH v Nemčiji . 
Vzpostavili smo socialni dialog na 
ravni podjetja in podpisali podjetni-
ško kolektivno pogodbo . Strokovna 
ekskurzija – aktivno srečanje s pred-
stavniki Evropskega sveta delavcev in 
obisk tovarne DS SMITH v Nemčiji, 
se je izvedla 22.–24. oktobra 2018 . 

2 . ŠTUDIJSKI KROŽEK: 
V septembru 2019 se je pričel izvajati 
»Študijski krožek Sindikata Kliničnega 
centra Ljubljana – prenos dobrih praks – 
primer Slovaške«. Študijski krožek smo 
izvajali z zdravstvenimi delavci, člani 
Sindikata Kliničnega centra Ljubljana 
in člani Sindikatov v zdravstvu Slo-
venije Pergam . Tekom prvih srečanj 
so si zastavili cilj, med katerim je bil 
tudi obisk Kliničnega centra Bratislava 
– prenos dobrih praks (primer Slova-
ške) . Zaradi izredne situacije spomla-
di 2020 v zvezi s pojavom novega ko-
ronavirusa načrtovani cilj srečanja s 
sindikati na Slovaškem ni bil dosežen . 
Študijski krožek je re-definiral cilje in 
sprejel odločitev, da bi promovirali 
delo študijskih krožkov kot način iz-
obraževanja v sindikatu . Izdelali smo 
publikacijo, v kateri je predstavljeno 
naše delo in delo študijskih krožkov v 
sindikatih . Tako je kot končni produkt 
nastala decembrska številka glasila 
SINDIKALKO (december 2020) . 

3 . ŠTUDIJSKI KROŽEK: 
»Študijski krožek EPSU – Evropska 
konfederacija sindikatov javnega sektor-
ja« se je izvajal v obdobju februar–
november 2020 in je bil namenjen 
spoznavanju Evropske konfederacije 
sindikatov javnega sektorja EPSU 
in evropskih inštitucij . Prvotno je 
bil načrtovan Študijski obisk v Bru-
selj in je predvideval obisk Evropske 
konfederacije sindikatov javnega 
sektorja EPSU v Bruslju, Evropske 
komisije, EESC… Toda zaradi nasta-
le izredne epidemiološke situacije 
s Covid-19 izvedba študijskega obi-
ska v Bruselj ni bila mogoča, saj 
so veljali ukrepi, ki niso dovoljeva-
li nenujnih obiskov institucij EU .  

4 . ŠTUDIJSKI KROŽEK: 
S »Študijskim krožkom SUM« smo 
pričeli v januarju 2021, namenjen je 
bil predvsem socialnim partnerjem 
iz vzhodne regije, kasneje pa se je 
ŠK v svojem članstvu in dejavnosti 
omejil predvsem na področje dela 
Sindikata Univerze v Mariboru . Sre-
čanja so potekala kombinirano v živo 
in s pomočjo aplikacije Zoom . Rav-
no tako se je zaradi razmer poveza-
nih z boleznijo Covid-19 prilagajala 
tudi vsebina, termin izvedbe in način 
dela . Vsebina ŠK je poleg proučevane 
same metode in uporabnosti v sindi-
katu bila usmerjena v sfero javnega 
nastopanja, kjer so udeleženci spoz-
nali znanja in veščine, ki jim bodo 
koristile v govornem nastopanju kot 
sestavnemu delu socialnega dialoga . 
Kot zaključni produkt je bila 24. in 25. 
septembra 2021 izvedena praktična 
delavnica na temo javnega nastopa-
nja, ki jo je vodil prof . Tomaž Guben-
šek, dekan AGRFT . 

 • IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 

Skladno z načrtom projekta se je aktiv-
nost izobraževanja poleg skupnih vse-
bin, ki so namenjene za vse zaposlene, 
izvajalo tudi izobraževanje zaposlenih, 
ki je bilo zasnovano individualno, torej 
vezano na posamezna področja dela, 
ki jih zaposleni opravljajo . Tako so se 
zaposleni udeleževali različnih tečajev, 
strokovnih seminarjev, simpozijev, kon-
gresov iz področij svojega dela in na ta 
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način bili sproti seznanjeni z vsemi no-
vostmi in temami, s katerimi se kot sin-
dikalna centrala srečujemo in jih mora-
mo obvladati .
Za nekaj zaposlenih pri upravičencu in 
projektnem partnerju je bilo izvedeno iz-
obraževanje v Mednarodnem izobraže-
valnem centru Mednarodne organizacije 
dela ITC-ILO Torino, kjer so uspešno op-
ravili tedenski tečaj z naslovom: »Negoti-
ation skills for the world of work« . 
Za sindikalne predstavnike, ki sodelujejo 
tudi v socialnem dialogu na evropski rav-
ni in v aktivnostih na mednarodni ravni, 
pa so bili načrtovani in uspešno zaklju-
čeni tečaji tujega jezika . 

 • ŠTUDIJSKI OBISK V TUJINO – PRENOS 
DOBRIH PRAKS

V projektni vlogi sta bila prvotno načr-
tovana dva študijska obiska v tujino . V 
letu 2019 smo realizirali študijski obisk 
na Švedsko . 

1 . ŠTUDIJSKI OBISK NA ŠVEDSKO – 
Izobraževalno središče RUNÖ Folk 
High School pod okriljem Švedske 
sindikalne konfederacije (Swedish 
Labour Organization):

Skupaj s projektnim partnerjem smo 
obiskali izobraževalno središče Švedske 
konfederacije sindikatov RUNÖ Folk 
High School v Åkersbergi na Švedskem . 
Strokovna ekskurzija je trajala od 9 . - 12 . 
junija 2019 . Študijskega obiska na Šved-
sko se je udeležilo 7 udeležencev, in sicer 
6 sindikalnih predstavnikov PERGAM in 

1 predstavnica delodajalske organizacije 
GZS . Namen študijskega obiska je bil 
spoznavanje dobre prakse izjemno raz-
vitega sistema izobraževanj v švedskih 
sindikatih in ga vsaj deloma prenesti v 
sistem načrtovanja izobraževanj v sis-
temski modulski študij . Dokazano dober 
sistem izobraževanja, ne zgolj tehnik 
socialnega dialoga, temveč tudi vpeto-
sti sindikatov v razvoj kariernega sveto-
vanja, načrtovanja politik izobraževanj 
v podjetjih, bi v določeni meri lahko bil 
prenosljiv v slovenske razmere . Šved-
ska je tudi domovina študijskih krožkov, 
zato smo tudi na tem področju primer-
jali obojestranske izkušnje . Nenazadnje 
pa je Švedska primer t .i . skandinavskega 
modela industrijskih odnosov, ki so lah-
ko zanimivi za oblikovanje politik dogo-
varjanja socialnih partnerjev in modela 
industrijskih razmerij v Sloveniji .
 
2 . ŠTUDIJSKI OBISK: 
Študijski obisk evropskih institucij v 
Bruslju bi se skladno s projektno vlogo 
izvedel v okviru aktivnosti 3 . Študijskega 
krožka in je bil planiran v mesecu maju 
2020 . Namen obiska je bil obiskati in 
spoznati EPSU – Evropsko konfedera-
cijo sindikatov javnega sektorja, Evrop-
sko komisijo, EESC ter druga telesa, ki 
sodelujejo v socialnem dialogu na ravni 
Evropske unije . Žal študijskega obiska 
nismo mogli izvesti zaradi epidemio-
loške situacije v zvezi z boleznijo CO-
VID-19 . To je bila edina načrtovana ak-
tivnost, ki je zaradi višje sile na žalost ni 
bilo možno realizirati .

Podelitev potrdil o uspešno opravljenem Sistemskem modulskem študiju v šolskem letu 
2020/2021; september 2021 (Foto: arhiv KSS Pergam)  

P R O J E K T I  _



29

 • INTERNO GLASILO PERGAMOV 
OBVEŠČEVALEC

V skladu s projektnim načrtom smo 
pripravili vsebine za vseh šest številk 
glasila Pergamov Obveščevalec . Vse šte-
vilke so bile natisnjene v obsegu 1 .000 
izvodov . Glasila smo distribuirali vsem 
ciljnim skupinam, članstvu KSS Pergam 
in partnerski organizaciji GZS . Prav tako 
so objavljene tudi spletne izdaje Perga-
movega Obveščevalca na spletnih stra-
neh KSS Pergam . 
Izdana glasila: 
1 . Pergamov obveščevalec –  

MAREC 2018 
2 . Pergamov obveščevalec –  

OKTOBER 2018 
3 . Pergamov obveščevalec –  

MAJ 2019 
4 . Pergamov obveščevalec –  

DECEMBER 2019 
5 . Pergamov obveščevalec –  

AVGUST 2020 
6 . Pergamov obveščevalec –  

JUNIJ 2021 

 • NADGRADNJA SPLETNIH STRANI

Z namenom posodobitve sistema za 
lažje upravljanje administratorja z vse-
binami; optimizacije spletnih strani za 
večjo promocijo vsebin na spletni strani; 
izboljšanja pozicij na iskalnikih za naj-
bolj pomembne ključne besede; postavi-
tve povezave oz . dostopa do E-učilnice 
KSS Pergam; prilagoditve spletnih strani 
za branje slepih in slabovidnih; preobli-
kovanja in posodobitve tipičnih strani; 
posodobitve oz . predelave vsebine in 
strukture strani; »face-liftinga« oz . poso-
dobitve grafičnega prikaza strani…; smo 
naredili nadgradnjo in prenovo spletne 
strani www.sindikat-pergam.si. 

 • VZPOSTAVITEV MOBILNE APLIKACIJE

Skladno s projektnim načrtom smo ko-
nec oktobra 2020 izdelali oz . vzpostavi-
li mobilno aplikacijo / mobilno spletno 
stran, ki je narejena po sistemu prvo mo-
bilna »Mobile first« in je v celoti posebej 
prilagojena prikazu na mobilnih napra-
vah . Odziven spletni design omogoča 
sprotno prilagajanje in optimiziranje 
prikaza vsebine na različnih mobilnih 
napravah ter brskalnikih . Možno je kre-
iranje ikone na namizju mobilnih tele-

fonov (IOS in Android), z neposredno 
povezavo na mobilno stran . Predstavlja 
inovativen način informiranja in izobra-
ževanja in s tem uvajanje novih pristo-
pov in rešitev pri usposabljanju social-
nih partnerjev . 

 • PUBLIKACIJA Z NASLOVOM 
»PRIROČNIK ZA DELO SINDIKALNIH 
ZAUPNIKOV«

Eden od zaključnih produktov projekta 
je tudi Priročnik za delo sindikalnih zau-
pnikov, ki je bil natisnjen avgusta 2021 v 
400 izvodih . Vsebino priročnika je prip-
ravila avtorica dr . Katarina Kresal Šoltes 
z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani . V priročniku so na praktičen 
in pregleden način predstavljene najpo-
membnejše vsebine, ki jih potrebujejo 
sindikalni zaupniki za učinkovito varstvo 
delavskih pravic tako na ravni podjetja in 
zavoda, kot na širših ravneh socialnega 
dialoga . Strokovna raven priročnika je 
prilagojena vsem ravnem znanja, tako 
da je le-ta lahko koristen pripomoček pri 
delu vseh sindikalnih zaupnikov, tudi tis-
tih brez predhodnega pravnega znanja, 
pa vendar dovolj natančen in celovit ter 
z ustreznim napotilom v vsakem poglav-
ju na literaturo za bolj zahtevne bralce 
oz . bolj poglobljeno znanje . 

 • NOVINARSKE KONFERENCE

29 . 11 . 2019 in 28 . 9 . 2021 sta poteka-
li novinarski konferenci Konfederacije 
sindikatov Slovenije PERGAM . Tiskovni 
konferenci sta bili namenjeni promociji 
projekta, na katerih smo predstavili po-
samezne aktivnosti in cilje projekta . Na 
1 . tiskovni konferenci smo predstavili po-
samezne aktivnosti projekta na področju 
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izobraževanja odraslih in vseživljenjske-
ga učenja ter tudi prenosa dobrih pra-
ks . Na 2 . tiskovni konferenci pa smo 
predstavili zaključene izvedene aktivno-
sti ter dosežene cilje projekta . Zasledili 
smo naslednje objave v medijih: 
• STA, Slovenska tiskovna agencija 

https://www.sta.si/2703129/sindikalno-
-usposabljanje-za-boljsi-socialni-dialog 

• FinD-INFO, Lexpera https://novi.findinfo.
si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/253996 

• STA, Slovenska tiskovna agencija  
https://www.sta.si/2948848/v-perga-
mu-zakljucili-projekt-usposabljanja-sin-
dikalnih-zaupnikov 

 • INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE, IKT 
OPREMA, VODENJE PROJEKTA 

Z namenom informiranja in obvešča-
nja širše javnosti o aktivnostih in ciljih 
projekta smo sproti pripravljali novice in 
objave na spletnih straneh KSS Pergam . 
Za izvajanje projektnih aktivnosti je bil 
predviden tudi nakup nujno potrebne 

IKT opreme in promocijskega materiala 
(USB ključi, rokovniki …) . 
Za celotno izvedbo projekta, uspešno 
izvedene projektne aktivnosti ter za za-
konito in pravilno izvrševanje pogodbe-
nih obveznosti pa je bila seveda nujna 
tudi aktivnost vodenja, koordinacije in 
upravljanja projekta ter vsebinsko in fi-
nančno poročanje .

Ocenjujemo, da se je projekt tako z vidika vse-
binskega dela, kakor tudi z vidika finančne re-
alizacije, izvedel zelo uspešno . Celotna vred-
nost projekta je znašala 499 .977,00 EUR . Od 
vseh razpoložljivih sredstev, ki so bila skupno 
odobrena za celotno projektno partnerstvo, 
je bilo realiziranih 99,3 % finančnih sredstev. 
KSS PERGAM pa je kot upravičenec počrpal 
kar 100 % odobrenih sredstev. 

Za celotno vodenje, koordiniranje, poroča-
nje in izvajanje projekta je bila odgovorna 
Nina Mežan, vodja projektov na KSS Per-
gam; za izvedbo Sistemskega modulskega 
študija in Študijskih krožkov je bil odgovo-
ren Peter Virant, strokovni delavec na pro-
jektu KSS Pergam . 

S koncem projekta se naše dejavnosti ne bodo 
zaključile, temveč si bomo prizadevali, da se 
bodo nadaljevale in nadgrajevale. Na ta način 
bomo lahko skupaj s sindikalnimi zaupniki 
še naprej prenašali znanja, izkušnje in dobre 
prakse ter tako krepili usposobljenost sindika-
tov kot socialnih partnerjev.

Nina Mežan, vodja projekta in Peter Virant, strokovni sodelavec na projektu, na novinarski 
konferenci ob zaključku Projekta; 28. 9. 2021  (Foto: arhiv KSS Pergam)  

P R O J E K T I  _
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SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA  
SLOVENIJE – SSZS

Stanislav Košir,
nekdanji predsednik Sindikata socialnega 
zavarovanja Slovenije (SSZS) in nekdanji 
predsednik Sindikata delavcev zdravstvene-
ga zavarovanja Slovenije

Katarina Kralj Marinček, 
predsednica Sindikata socialnega zavaro-
vanja Slovenije (SSZS) in predsednica Sin-
dikata delavcev Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije 

Ustanovitelj Sindikata socialnega zavarova-
nja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SSZS) 
je Sindikat delavcev zdravstvenega zavarova-
nja Slovenije (SDZZS), ki je v maju 2003 na 
ustanovni seji s sprejemom statuta in izvo-
litvijo predsedstva postavil temelje novemu 
sindikatu . Osnovni razlog za ustanovitev 
novega krovnega sindikata je bila potreba po 
pridobitvi reprezentativnosti na ravni dejav-
nosti OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI, ka-
mor po klasifikaciji dejavnosti spada SDZZS, 
kakor tudi Sindikat Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje (Sindikat ZPIZ) in 
Sindikat Zavoda Republike Slovenije za za-
poslovanje (Sindikat ZRSZ) . 

Vlada Republike Slovenije (Vlada RS) je v letu 
2002 namreč začela uveljavljati novi plačni 
sistem v javnem sektorju . K sodelovanju na 
pogajanja so bili povabljeni le reprezentativ-
ni sindikati, kar pa nobeden od sindikatov 
naših treh zavodov ni bil . Skupaj z vodstvom 
in strokovno službo KSS Pergam smo si bili 
enotni, da nam le neposredno sodelovanje 
pri pogajanjih daje upanje, da bomo lahko 
vplivali in zahtevali vključitev posebnosti svo-
jih treh zavodov v Zakon o plačah v javnem 
sektorju in drugih delovnopravnih predpisih, 
ki opredeljujejo naše delovanje . Skladno z 
Zakonom o reprezentativnosti je bila, v ja-
nuarju 2004, s strani pristojnih ministrstev 
izdana odločba o reprezentativnosti SSZS .

V okviru KSS Pergam je takrat deloval repre-
zentativni Sindikat v zdravstvu Slovenije, ki 
je bil že vključen v neposredna pogajanja . 
Ob vključitvi SDZZS v KSS Pergam, so nam 
prijazno »odstopili« eno pogajalsko mesto, 
tako da smo sodelovali pri pogajanjih že od 
vsega začetka, točneje od maja 2003 . So-
delovanje sindikatov vseh treh zavodov se 

je tako začelo spomladi leta 2003, ko smo s 
skupnim nastopom opozorili Ministrstvo za 
notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje in 
Urad za sistem plač na problematiko in odpr-
ta vprašanja Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, ki bistveno posega v socialno eko-
nomski položaj zaposlenih v naših zavodih .

Z ustanovitvijo SSZS in pridobljeno repre-
zentativnostjo na ravni dejavnosti v okviru 
KSS Pergam sta se v letu 2004 pridružila s 
podpisom konfederalne pogodbe tudi Sindi-
kat ZPIZ (17 . 6 . 2004), ki je bil do pridružit-
ve v SSZS član Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije in Sindikat ZRSZ (15 . 11 . 2004), ki 
je bil do pridružitve član Sindikata zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije . Na skupšči-
ni SSZS dne 2 . 12 .2004 so bili prisotni sin-
dikalni zaupniki vseh treh zavodov, ki so iz-
volili organe sindikata v skladu s sprejetim 
statutom . Za prvega predsednika SSZS je bil 
izvoljen Stanislav Košir, član SDZZS . S tem 
se je v Sloveniji oblikovala zdrava, odgovor-
na in močna oblika sindikalnega delovanja 
na področju dejavnosti obvezne socialne 
varnosti, pred katero je bilo in je še dovolj 
pomembnih izzivov v zvezi z zagotavljanjem 
ustreznega socialno ekonomskega položaja 
zaposlenih v vseh treh javnih zavodih .

Sindikati smo že ob napovedih spreminjanja 
delovnopravne zakonodaje in plačne politi-
ke v javnem sektorju nesporno ugotovili, da 
obstaja interes za medsebojno informiranje, 
sodelovanje, povezovanje in skupni nastop 
vseh treh zavodov . Kljub posebnostim, ki iz-
virajo iz narave dela posameznega zavoda, 
imamo nesporno več skupnih značilnosti in 
med njimi zlasti da:

• delujemo na področju obvezne  
socialne varnosti;

• imamo približno enako število zaposlenih 
in zelo podobno teritorialno organizira-
nost na področju cele Slovenije;



32 P E R G A M O V I  S I N D I K A T I  S E  P R E D S T A V I J O  _

• upravljamo sorazmerno velik obseg jav-
nih sredstev;

• poslujemo s številnimi uporabniki svo-
jih storitev .

Združitev pomeni tako v sindikalnem kot 
v strokovnem pogledu večjo sposobnost 
odgovarjanja interesom, zahtevam in spre-
membam, ki jih prinašajo novosti na po-
dročju delovnopravne zakonodaje v javnem 
sektorju . Združeni lahko okrepimo interese 
in vpliv zaposlenih v pogajanjih oziroma di-
alogu z našimi delodajalci in odgovornimi 
v državi . Sindikat SSZS je tako v letu 2018 
med drugim podpisal tudi Aneks št . 3 h Ko-
lektivni pogodbi za dejavnost obvezne so-
cialne varnosti – tarifni del . S tem smo ure-
dili določitev plačnih razredov nove plačne 
skupine K, ki velja oz . se uporablja samo 
za našo dejavnost . Še vedno pa nas čaka 
ureditev normativnega dela kolektivne po-
godbe in s tem »postavitev« nove celovite 
Kolektivne pogodbe za dejavnost obvezne 
socialne varnosti . 

Združitev pomeni vsekakor tudi pridobitev 
novih, dodatnih strokovnih in sindikalnih 
kadrov iz vseh treh zavodov, ki so sposobni 
zagotoviti učinkovite odgovore in opozar-
jati naše neposredne delodajalce na nep-
ravilnosti pri zagotavljanju pravic članov 
sindikata . Zaposlenim je v novem sindikatu 
dejavnosti zagotovljena višja raven pravne 
varnosti in pomoči tako na ravni zavodov 
kot individualni ravni . Vsekakor se v vseh 
pogledih z novo organiziranostjo sindikatov 
vseh treh zavodov odpirajo nove možnosti 
in novi izzivi za boljše delovanje SSZS, kot 

tudi sindikatov posameznih zavodov . Aktiv-
no sodelovanje pri pogajanjih o omenjenih 
vsebinah zahteva veliko energije, strokov-
nega znanja in sodelovanja sindikatov vseh 
treh zavodov s svojimi neposrednimi delo-
dajalci, kot z ostalimi sindikati v okviru KSS 
Pergam in izven . Zavedati se moramo, da 
pogajanja z Vlado RS presegajo okvir posa-
meznega zavoda in brez dobrega sodelova-
nja sindikalnih in drugih strokovnih kadrov 
ni uspeha in ne napredka . 

Velika zahvala za nastanek in dosedanje de-
lovanje gre tako vsem ustanovnim članom, 
dosedanjim predsednikom sindikata SSZS 
in naši glavni pogajalki Nataši Küs, ki s svo-
jim strokovnim znanjen nudi neprecenljivo 
pomoč pri vseh pogajanjih . 

Katarina Kralj Marinček, predsednica 
Sindikata socialnega zavarovanja Slovenije 
(SSZS) in predsednica Sindikata delavcev 
ZPIZ Slovenije (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Fotografija, ki je nastala ob priključitvi SSZS v KSS PERGAM. 
Z leve: Stanislav Košir, Dušan Rebolj in Jurij Ahačič  (Foto: arhiv SSZS) 
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NOVEJŠA SODNA PRAKSA 

Ida Mišič Pavšek, univ .dipl .prav . 
pravna svetovalka KSS Pergam 

1. Ustavno sodišče RS, Sklep U-I-25/22-8 z 
dne 10. 2. 2022

»Zadržanje dviga zdravniških plač« 

Državni zbor je na predlog Vlade sprejel Za-
kon o dodatnih ukrepih za preprečevanje 
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje 
in odpravo posledic COVID-19 (Ur . l . RS, št .  
206/21, v praksi poimenovan »PKP 10«), ki je 
začel veljati 30 . 12 . 2021 . 48 . člen tega zakona 
določa, da je – ne glede na drugi odstavek 7 . 
člena ZSPJS, ki določa, da je v plačnih skupi-
nah C1 do J3 mogoče doseči največ 57 . plačni 
razred – za plačno podskupino E1 (Zdravniki 
in zobozdravniki) na delovnih mestih in v na-
zivih mogoče doseči največ 63 . plačni razred 
za obdobje do 31 . 2 . 2022 .

KSS PERGAM se je tudi tokrat odločila, da 
prek svojega odvetnika vloži zahtevo za oce-
no ustavnosti in ker so to nameravale storiti 
tudi druge sindikalne centrale, je odvetnik 
vložil zahtevo v imenu vseh . V zahtevi je od-
vetnik predlagal tudi, da Ustavno sodišče do 
dokončne odločitve zadrži izvrševanje zako-
na, saj zaradi njegovega izvrševanja lahko 
nastanejo nepopravljive škodljive posledice .

Ustavno sodišče je predlogu za začasno za-
držanje 48 . člena PKP 10 ugodilo . Obrazlo-
žilo je, da če bi se v ustavnosodni presoji 
izkazalo, da je bil 48 .člen PKP 10 sprejet po 
protiustavnem postopku in bi ga Ustavno 
sodišče razveljavilo, bi lahko nastale težko 
popravljive škodljive posledice . Izvrševanje 
izpodbijane določbe bi namreč pomenilo, 
da se spreminjajo temelji plačnega sistema 
javnih uslužbencev, katerih cilj je uveljavitev 
načela enakega plačila za delo na primerlji-
vih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, 
zagotovitev preglednosti sistema plač ter 
stimulativnost plač, do sprememb teh te-
meljev pa bi prišlo mimo postopka, ki ga 
določa ZSPJS . V nadaljevanju obrazložitve 
je Ustavno sodišče navedlo, da se v skladu 
z 33 . členom ZSPJS število plačnih razredov 
na plačni lestvici, razmerja med plačnimi 

razredi ter najvišji in najnižji plačni razred 
za posamezno plačno podskupino lahko 
spreminjajo le po postopku, ki ga določa 
ZSPJS . V tem postopku ima pomembno 
vlogo Svet za sistem plač v javnem sektor-
ju, saj namreč 35 . člen ZSPJS določa, da 
mora predlagatelj zakona, ki se nanaša na 
vprašanja iz 33 . člena ZSPJS, pred vložitvijo 
predloga Državnemu zboru dobiti predhod-
no mnenje Sveta za sistem plač v javnem 
sektorju . V primeru izvrševanja 48 . člena 
PKP10 bi bila torej brez zahtevanega social-
nega dialoga vzpostavljena zakonska podla-
ga za zvišanje osnovnih plač zdravnikom in 
zobozdravnikom, ki bi porušila postavljena 
razmerja med plačami javnih uslužbencev 
v posameznih plačnih podskupinah, izvrše-
vanje izpodbijane zakonske določbe pa bi 
torej povzročilo poseg v same temelje plač-
nega sistema brez socialnega dialoga, ki ga 
za nazaj ni mogoče vzpostavljati .

Na končno odločitev Ustavnega sodišča, ali 
je izpodbijana določba 48 . člena PKP10 v 
neskladju z Ustavo, bo treba počakati, glede 
na zapisano pa je dokaj verjetno, da bo naši 
zahtevi ugodeno in bo sporna zakonska do-
ločba razveljavljena .

2. Vrhovno sodišče RS, Sklep VIII Ips 
56/2020 z dne 21. 6. 2021

»Delovna uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela po ZSPJS – predviden obseg dela«

V konkretnem primeru se je Vrhovno sodiš-
če ukvarjalo s pogoji za priznanje pravice do 
izplačila dela plače za delovno uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela .

Tožnik je bil zaposlen na delovnem mestu 
»hišnik IV« . Poleg del, ki so bile za to de-
lovno mesto opredeljene v pogodbi o za-
poslitvi, je po odredbi nadrejenih občasno 
opravljal tudi naloge delokrogov drugih de-
lovnih mest . Tako je v določenih mesecih v 
času odsotnosti drugega delavca opravljal 
nujne naloge iz delovnega področja delov-
nega mesta »upravnik V«, v času odsotnos-
ti snažilk pa naloge čiščenja, del obdobja 
pa je opravljal tudi naloge čiščenja orožja . 
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V določenih mesecih tega obdobja je tožnik 
prejel del plače iz naslova povečanega ob-
sega dela, v določenih mesecih pa ne oz . so 
bili ti zneski nižji, kot jih je zahteval tožnik .

Sodišči prve in druge stopnje sta presodili, 
da je tožnik (delavec) upravičen do plačila 
dela plače iz naslova povečanega obsega 
dela tudi v določenih mesecih (ko tega dela 
plače sploh ni prejel) oziroma, da je bil v do-
ločenih mesecih, ko je prejel izplačilo tega 
dela plače, upravičen do višjih zneskov .

Zoper odločitev sodišča druge stopnje je 
delodajalec vložil pravno sredstvo na Vr-
hovno sodišče in v njem zatrjeval, da je so-
dišče druge stopnje zmotno uporabilo ma-
terialno pravo, ko je presodilo, da je tožnik 
upravičen do izplačila dela plače za delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela že na podlagi dejstva, da opravlja na-
loge izven delokroga delovnega mesta . De-
lodajalec je v tem pravnem sredstvu zatrje-
val tudi, da del, ki jih je opravljal tožnik po 
nalogu nadrejenega, ni mogoče avtomatič-
no šteti za preseganje pričakovanih rezul-
tatov dela, ampak je odločilno, kolikšen je 
bil obseg ostalih tožnikovih nalog oziroma, 
kakšni so bili pričakovani rezultati dela 

Vrhovno sodišče je štelo navedbe deloda-
jalca v pravnem sredstvu za utemeljene in 
razveljavilo sodbi sodišč prve in druge stop-
nje ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje 
v novo sojenje . V obrazložitvi je zapisalo, 
da je po določbah 22 ., 22 .d . in 22 .e člena 
ZSPJS javni uslužbenec upravičen do izpla-
čila dela plače za delovno uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela, če so na 
voljo sredstva, opredeljena v prvem odstav-
ku 22 .d . člena ZSPJS in če javni uslužbenec 

preseže pričakovane rezultate dela v posa-
meznem mesecu . V nadaljevanju je Vrhov-
no sodišče zapisalo, da je eden bistvenih 
pogojev za pridobitev pravice do izplačila 
dela plače za delovno uspešnost iz naslo-
va povečanega obsega dela torej, da javni 
uslužbenec preseže pričakovane rezultate 
dela v posameznem mesecu, za presojo, 
ali tak pogoj obstaja, pa je treba najprej 
ugotoviti, kakšen je pričakovani obseg dela 
javnega uslužbenca . Sodišči prve in druge 
stopnje tega odločilnega dejstva nista ugo-
tavljali, pri čemer je sodišče druge stopnje 
izhajalo iz zmotnega materialnopravnega 
stališča, da je javni uslužbenec upravičen 
do izplačila dela plače za delovno uspeš-
nost iz naslova povečanega obsega dela že 
na podlagi dejstva, da opravlja naloge iz de-
lokroga drugega delovnega mesta .

Dejstvo opravljanja nalog delokroga drugega 
delovnega mesta samo po sebi ni odločilno 
pri presoji, ali je javni uslužbenec upravičen 
do dela plače za delovno uspešnost iz naslo-
va povečanega obsega dela . Če javni usluž-
benec opravlja naloge iz delokroga drugega 
delovnega mesta, pa kljub opravljanju teh 
ne preseže pričakovanih rezultatov dela, do 
tega dela plače ni upravičen . Po drugi strani 
pa pripada ta del plače javnemu uslužbencu, 
ki pri opravljanju nalog svojega delovnega 
mesta preseže obseg dela v posameznem 
mesecu, ki se od njega glede na (vnaprej) 
določene kriterije in rezultate pričakuje . To-
žena stranka je že v odgovoru na tožbo – 
med – drugim navajala (in za potrditev teh 
navedb ponudila tudi določene dokaze), da 
se zaradi odrejenih nalog tožniku obseg nje-
govega dela ni povečal in da je šele skupaj z 
opravljanjem teh drugih nalog njegovo delo 
doseglo polno delovno obveznost .

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

Stavka sindikatov v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, 16.2.2022  (Foto: arhiv SSS)
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3. Vrhovno sodišče RS, Sodba VIII Ips 
47/2021 z dne 9. 11. 2021

»Bolniški stalež v obdobju čakanja na delo iz 
razlogov na strani delodajalca«

Vrhovno sodišče je v tej zadevi odločalo o 
višini nadomestila plače, ki pripada delavki, 
pri kateri je bila v obdobju čakanja na delo iz 
razlogov na strani delodajalca ugotovljena 
začasna nezmožnost za delo zaradi bolezni 
in ji je bil zato tudi odprt bolniški stalež . 

Sodišči I . in II . stopnje sta presodili, da je to-
žnica (delavka) za čas, ko je med odrejenim 
čakanjem na delo nastopila bolniški stalež, 
upravičena do nadomestila plače iz tega na-
slova in ne iz naslova čakanja na delo .

Tožnica (delavka) je zato vložila izredno 
pravno sredstvo na Vrhovno sodišče, v ka-
terem je navajala, da je sodišče druge stop-
nje zmotno uporabilo materialno pravo . 
Navajala je, da v primeru čakanja na delo 
ni relevantno, ali je delavec zdravstveno 
zmožen za opravljanje dela ali ne, saj dela 
ne opravlja iz razlogov na strani delodajalca 
ter da z nobenim predpisom ni urejeno, da 
je delodajalec v primeru, ko je napotil delav-
ca na čakanje, ker mu ni mogel zagotoviti 
dela, delavec pa je med čakanjem na delo 
v bolniškem staležu, zavezan delavcu pla-
čati le 80% nadomestilo (na podlagi tretje-
ga in osmega odstavka 137 . člena ZDR-1) in 
ne 100% nadomestila, ki delavcu pripada 
med čakanjem na delo na podlagi drugega 
in sedmega odstavka 137 . člena ZDR-1 ter 
da bi sodišče moralo upoštevati načelo in 
favorem laboratoris (v korist delavca kot 
šibkejše stranke) .

Vrhovno sodišče se z navedbami delavke ni 
strinjalo in je presodilo, da izredno pravno 
sredstvo delavke ni utemeljeno . V obrazlo-
žitvi je Vrhovno sodišče navedlo, da sta  So-
dišči I . in II . stopnje pravilno presodili, da 
je delavec, ki je odsoten z dela zaradi ča-
kanja na delo, pa v tem času zboli in ima 
odobren bolniški stalež, za ta čas upravičen 
do nadomestila plače, ki mu pripada za čas 
odsotnosti z dela zaradi bolezni in ne do 
nadomestila, ki mu pripada za čas čakanja 
na delo iz razlogov na strani delodajalca . V 
obrazložitvi je Vrhovno sodišče navedlo, da 
institut čakanja na delo lahko pride v poštev 
le za čas, ko bi delavec sicer moral priha-
jati na delo, pa tega ne more iz razlogov 
na strani delodajalca in da je bila tožnica 

v spornem obdobju odsotna z dela zaradi 
bolezni, o čemer so odločali pristojni orga-
ni zavoda za zdravstveno zavarovanje, in ne 
zaradi čakanja na delo . Nadaljevalo je, da 
glede nadomestila plače velja splošno pra-
vilo, da je delavec vedno upravičen do pre-
jemka, ki je posledica dejanskega stanja, ki 
je podlaga za pravico do nadomestila . Če je 
delavcu med odrejenim čakanjem na delo 
odobren bolniški stalež, je s tem dejansko 
prišlo do prekinitve čakanja, saj razlog za 
odsotnost delavca z dela ni več odrejeno 
čakanje na delo, temveč njegova začasna 
nezmožnost za delo zaradi bolezni . 

4. Vrhovno sodišče RS, Sklep VIII Ips 
10/2021 z dne 11. 01. 2022

»Kolektivni delovni spor zaradi (ne)sklenitve 
kolektivne pogodbe«

V tem primeru je Vrhovno sodišče presoja-
lo, ali gre pri kolektivnem delovnem sporu 
zaradi nesklenitve dogovora o znesku naj-
nižjih osnovnih plač in politiki plač za spor 
o pravici ali za interesni spor in ali ima so-
dišče pristojnost, da ob upoštevanju meril 
iz Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva 
Slovenije s svojo odločitvijo nadomesti do-
govor o znesku najnižjih osnovnih plač, ki 
ga stranki nista dosegli .

Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo za 
ugotovitev, da je nasprotna udeleženka krši-
la določbe Kolektivne pogodbe Elektrogo-
spodarstva Slovenije, ker s predlagateljem 
do konca maja 2018 ni sklenila dogovora 
o znesku najnižjih osnovnih plač in politi-
ki plač, upoštevajoč uradne podatke Stati-
stičnega urada RS o rasti cen življenjskih 
potrebščin, saj je presodilo, da v kolektiv-
nem sporu ni mogoče uveljavljati kršitve za-
radi nesklenitve dogovora in da sodišče ne 
more nadomestiti strank kolektivne pogod-
be na način, da bi o povečanju plač odločilo 
samo . Sodišče 2 . stopnje je potrdilo sklep 
prvostopenjskega sodišča in presodilo, da 
je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrglo 
tožbo, ker odločanje o tožbenem zahtevku 
ne more biti predmet kolektivnega delov-
nega spora, ker zadeva ne spada v sodno 
pristojnost . Med strankama gre za interesni 
spor, zato sodišče ne more nadomestiti vo-
lje strank oziroma posegati v avtonomijo 
strank pri sklepanju dogovora o dvigu naj-
nižje osnovne plače in o politiki plač .

_  S O D N A  P R A K S A
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Zoper odločitev sodišča druge stopnje je 
predlagatelj vložil pravno sredstvo na Vr-
hovno sodišče in v njem zatrjeval, da gre v 
konkretnem primeru za spor o pravici in ne 
za interesni spor, da sodišče lahko nadome-
sti voljo strank in odloči o pravici . V nadalje-
vanju je navajal, da je nasprotna udeleženka 
posegla v pogodbeno dogovorjeno pravico 
predlagatelja, ker ni želela skleniti dogovora 
o znesku najnižjih osnovnih plač in politiki 
plač ter da pravica, da z nasprotno udele-
ženko sklene dogovor o znesku najnižjih 
osnovnih plač, predlagatelju ne pomaga, če 
je ne more uresničiti .

Vrhovno sodišče se z navedbami predlaga-
telja ni strinjalo in je presodilo, da izredno 
pravno sredstvo, ki ga je predlagatelj vložil, 
ni utemeljeno . V obrazložitvi je Vrhovno so-
dišče navedlo, da sta Sodišči I . in II . stopnje 
pravilno presodili, da gre za interesni spor . 
V tem sporu predlagatelj ne uveljavlja no-
bene pravice, ki bi bila dogovorjena v nor-
mativnem delu kolektivne pogodbe, pač pa 
uveljavlja kršitev, povezano z obligacijskim 
delom kolektivne pogodbe . Sklenitev dogo-

vora o znesku najnižjih osnovnih plač in o 
politiki plač iz drugega odstavka 6 . člena 
KPES ni pravica ene stranke kolektivne po-
godbe nasproti drugi, pač pa gre za medse-
bojno zavezo, ki se nanaša na spremembo 
kolektivne pogodbe . Posamezna vprašanja 
glede sklenitve, dopolnitve ali spremembe 
kolektivne pogodbe pa so v primeru, če se 
stranki o njih ne sporazumeta, v 19 . členu 
ZKolP opredeljena kot interesni spor . V na-
daljevanju je Vrhovno sodišče navedlo še, 
da sodišče v okoliščinah tega primera ob 
upoštevanju meril iz KPES, ki sama po sebi 
ne omogočajo določitve višine najnižjih 
osnovnih plač, s svojo odločitvijo ne more 
nadomestiti dogovora o znesku najnižjih 
osnovnih plač, ki ga stranki nista dosegli . 
Takšna intervencija sodišča bi namreč po-
menila vsiljevanje volje, ki je v okviru avto-
nomije kolektivnega pogajanja, ki mora biti 
svobodno in prostovoljno, izključna pravica 
strank kolektivne pogodbe .

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

Ida Mišič Pavšek, univ .dipl .prav . 
pravna svetovalka KSS Pergam 

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

Drugi odstavek 160 . člena Zakona o delovnih 
razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) določa, da 
je delodajalec dolžan delavce najkasneje do 
31 . marca pisno obvestiti o odmeri letnega 
dopusta za tekoče koledarsko leto, to pa lah-
ko stori tudi po elektronski poti tako, da od-
mero letnega dopusta pošlje na elektronski 
naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo 
nalaga delodajalec .

Delodajalec torej mora vsako leto najkasneje 
do 31 . marca delavca pisno obvestiti o odme-
ri letnega dopusta . Če delodajalec tega ne 
stori, ima delavec – tako kot v drugih prime-

rih, ko delodajalec ne izpolnjuje obveznosti 
iz delovnega razmerja – pravico pisno zahte-
vati, da delodajalec izpolni svojo obveznost 
in mu izroči obvestilo o odmeri letnega do-
pusta . Če delodajalec v roku osmih delovnih 
dni po vročeni pisni zahtevi te obveznosti ne 
izpolni, ima delavec pravico, da v roku 30 dni 
od poteka tega roka zahteva sodno varstvo .

Opustitev obveznosti izročitve pisnega ob-
vestila o odmeri letnega dopusta pa pred-
stavlja tudi kršitev, za katero je v kazenskih 
določbah ZDR-1 (11 . točka prvega odstavka 
217 .b člena) predvidena denarna globa .

1. Delodajalec delavca še ni seznanil z odmero letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. 
Ali je takšno ravnanje delodajalca dopustno? Kaj lahko stori delavec?

Za odgovor na zgornja vprašanja je najprej 
potrebno ločiti dve različni situaciji: situaci-
jo, ko da odpoved delavec (odpoved s strani 
delavca), in situacijo, ko delodajalec delav-
cu odpove pogodbo o zaposlitvi (odpoved s 
strani delodajalca) .

Minimalne odpovedne roke določa ZDR-1 v 
94 . členu .

V drugem odstavku 94 . člena ZDR-1 določa 
odpovedne roke v primerih, ko da odpoved 
pogodbe o zaposlitvi delavec . V tem primeru 
je minimalni odpovedni rok do enega leta za-
poslitve pri delodajalcu 15 dni, od enega leta 
zaposlitve pri delodajalcu pa 30 dni . Zakon 
pa tu določa tudi, da je s kolektivno pogodbo 
ali pogodbo o zaposlitvi lahko določen tudi 
daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 
dni . ZDR-1 torej za primere odpovedi s stra-
ni delavca določa maksimalni odpovedni rok 
60 dni, daljši odpovedni roki (določeni bodi-
si v pogodbi o zaposlitvi bodisi v kolektivnih 
pogodbah) bi bili torej nezakoniti .

Drugače pa je v primerih odpovedi s stra-
ni delodajalca . Za take primere pa tretji 
odstavek 94 . člena ZDR-1 določa, da je v 
primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 
poslovnih razlogov ali iz razloga nesposob-
nosti odpovedni rok do enega leta zaposli-
tve pri delodajalcu 15 dni, od enega do dveh 
let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni, nato pa 
za vsako dopolnjeno leto zaposlitve naraš-
ča za 2 dni, največ pa do 60 dni . Nad 25 let 
zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 
80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na rav-
ni dejavnosti določen drugačen odpovedni 
rok, vendar ne krajši kot 60 dni . Za razliko 
od drugega odstavka 94 . člena ZDR-1, tret-
ji odstavek 94 . člena ZDR-1 torej ne določa 
omejitve, da je v primeru odpovedi s strani 
delodajalca maksimalni odpovedni rok, do-
ločen s pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno 
pogodbo, 60 dni . Iz tega torej izhaja, da je 
v primerih, ko pogodbo o zaposlitvi odpove 
delodajalec, lahko v pogodbi o zaposlitvi ali 
kolektivni pogodbi določen odpovedni rok, 
ki je daljši od 60 dni .

2. Delavko zanima, koliko traja najdaljši odpovedni rok, ki se lahko določi v pogodbi o zapo-
slitvi. Ali je lahko v pogodbi o zaposlitvi določen npr. tudi 6-mesečni odpovedni rok?
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3. Delavko zanima, ali ji pripada 30-minutni odmor za malico, saj delo opravlja v delje-
nem delovnem času od 8.45 do 12.15 in od 17.15 do 20.45 ure. Zaposlena je za polni 
delovni čas.

Skladno s 154 . členom ZDR-1 je ureditev od-
mora med dnevnim delom naslednja:

• delavec, ki dela polni delovni čas, ima 
pravico do odmora, ki traja 30 minut; v 
primeru neenakomerne razporeditve ali 
začasne prerazporeditve delovnega časa 
se odmor določi sorazmerno dolžini 
dnevnega delovnega časa

• delavec, ki dela krajši delovni čas skla-
dno s 65 . ali 67 . členom zakona, vendar 
najmanj štiri ure na dan, ima pravico do 
odmora med dnevnim delovnim časom 
v sorazmerju s časom, prebitim na delu .

Glede na to menimo, da delavki odmor pri-
pada, saj ne dela krajšega delovnega časa 
skladno s 65 . ali 67 . členom zakona, temveč 
dela polni delovni čas in tisti dan (resda v 
dveh kosih) opravi 7 ur . Ker opravlja delo v 
neenakomerni razporeditvi, se ji odmor od-
meri sorazmerno glede na delovni čas . Gle-
de na to, da delo opravlja v deljenem delov-
nem času, pa se ji lahko odmor razdeli na 
dva dela, tako da bi en del odmora koristila 
v času od 8 .45 do 12 .15, drugega pa od 17 .15 
do 20 .45 .

Generalni sekretar KSS PERGAM Aljoša Čeč kot predavatelj na 4. Konferenci pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, Portorož, september 2021  (Foto: arhiv KSS Pergam)  
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PREGLED PLAČ PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 
IN V JAVNEM SEKTORJU

Nina Mežan, univ .dipl .org . 
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 . 21/2013 in nasl .) . 

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

(v €) 

I . enostavna dela 521,12 

II . manj zahtevna dela 591,43 

III . srednje zahtevna dela 661,88 

IV zahtevna dela 732,23 

V . bolj zahtevna dela 855,78 

VI ./1 zelo zahtevna dela 1 .091,84 

VI ./2 visoko zahtevna dela 1 .290,36 

VII . najbolj zahtevna dela 1 .637,79 

VIII .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .885,94 

Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št . 
110/2013,  35/2014,  52/2016,  4/2018,  2/2019,  168/2020,  5/2022)   

Decembra 2021 je bil podpisan Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-prede-
lovalno dejavnost (Uradni list RS, št . 5/2022), uporabljati pa se je pričel s 1 . 1 . 2022 .  Z novim 
aneksom so se delodajalci in sindikati dogovorili o dvigu najnižjih osnovnih plač za 2,5 % .  

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, določeni v Kolektivni pogodbi za 
papirno in papirno-predelovalno dejavnost, od 1 . januarja 2022 dalje znašajo: 
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRAFIČNO DEJAVNOST

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača

(v €)

I . enostavna dela 506,19 

II . manj zahtevna dela 556,82 

III . srednje zahtevna dela 617,56 

IV . zahtevna dela 693,49 

V . bolj zahtevna dela 789,68 

VI . zelo zahtevna dela 906,09 

VII . visoko zahtevna dela 1 .027,58 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .422,41 

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .716,00 

Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list RS, št . 77/2017,  84/2018,  52/2019,  
175/2020,  196/2021) 

IZHODIŠČNE PLAČE V ČASOPISNO-INFORMATIVNI, ZALOŽNIŠKI 
IN KNJIGOTRŠKI DEJAVNOSTI

Novembra 2021 je bil podpisan Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni 
list RS, št . 196/2021), s katerim so se socialni partnerji dogovorili o dvigu najnižjih osnovnih 
plač v tej dejavnosti za 3,0 %, ki velja za delo od 1 . januarja 2022 dalje .  

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi 
grafične dejavnosti od 1 . 1 . 2022 dalje znašajo: 

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

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



41

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

za 174 ur (v €)

I . enostavna dela 535,89 

II . manj zahtevna dela 594,79 

III . srednje zahtevna dela 659,25 

IV . zahtevna dela 730,40 

IV ./2 zahtevna dela 774,70 

V . bolj zahtevna dela 863,32 

V ./2 bolj zahtevna dela 917,03 

VI . zelo zahtevna dela 966,70 

VI ./2 zelo zahtevna dela 1 .119,77 

VII . visoko zahtevna dela 1 .146,62 

VII ./2 visoko zahtevna dela 1 .288,94 

VII ./3 visoko zahtevna dela 1 .388,29 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .537,33 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRADBENE DEJAVNOSTI 
IN CESTNO GOSPODARSTVO 

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št . 101/2015,  15/2017,  80/2017,  
30/2018,  5/2019,  81/2019,  132/2020,  67/2021,  6/2022) 

Decembra 2021 so bile sklenjene in podpisane Spremembe in dopolnitve Kolektivne po-
godbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št . 6/2022), katere podpisnik je tudi Sindikat 
cestnega gospodarstva Slovenije .  Spremembe določajo dvig najnižjih osnovnih plač za 
6,3 % in veljajo od 1 . januarja 2022 dalje . 

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1 . 1 . 2022 dalje in po 
novem znašajo: 

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št . 52/2018,  67/2018,  
44/2019,  97/2020,  40/2021,  105/2021)  

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST TRGOVINE

Skladno s Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije se najnižje 
osnovne plače usklajujejo 1 . julija tekočega leta; zato se najnižje osnovne plače po posame-
znih tarifnih razredih za delo opravljeno od 1 . julija 2021 dalje povišajo za 0,7 % . Nova višina 
najnižjih osnovnih plač je objavljena v Uradnem listu RS, št . 105/2021 .

Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1 . 7 . 
2021 dalje tako znašajo:

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača 

(v €) 

I . enostavna dela 582,43 

II . manj zahtevna dela 604,78 

III . srednje zahtevna dela 640,71 

IV . zahtevna dela 683,92 

V . bolj zahtevna dela 762,34 

VI . zelo zahtevna dela 918,13 

VII . visoko zahtevna dela 1 .094,98 

VIII . najbolj zahtevna dela / 
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST  
GOSTINSTVA IN TURIZMA

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)

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA KOVINSKO INDUSTRIJO

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št . 6/2015,  80/2015,  
6/2017,  66/2017,  82/2018,  24/2019,  15/2022)   

Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna 

plača za 174 ur (v €)
Najnižja osnovna plača  

na uro (v €) 

I . enostavna dela 547,17 3,145 

II . manj zahtevna dela 596,92 3,431 

III . srednje zahtevna dela 660,87 3,798 

IV . zahtevna dela 753,25 4,329 

V . bolj zahtevna dela 820,76 4,717 

VI . zelo zahtevna dela 961,11 5,524 

VII . visoko zahtevna dela 1 .121,00 6,443 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .279,11 7,351 

IX . izjemno pomembna dela 1 .513,61 8,699 

Januarja 2022 je bil podpisan Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slo-
venije (Uradni list RS, št . 15/2022) . Dodatek določa, da se najnižje osnovne plače za delo v 
januarju 2022 in dalje povečajo za 2 do 2,1 %, odvisno od tarifnega razreda .  

Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1 . 1 . 2022 dalje znašajo: 
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA LESARSTVO

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

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 /

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 547,86 

II . manj zahtevna dela 596,88 

III . srednje zahtevna dela 660,58 

IV . zahtevna dela 773,33 

V . bolj zahtevna dela 841,93 

VI . zelo zahtevna dela 1 .116,39 

VII . visoko zahtevna dela 1 .381,05 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .773,16 

IX . 
izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela

2 .116,21 

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št . 105/2021) 
določa, da se zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komu-
nalnih dejavnosti od 1 . januarja 2022 povečajo za 5 % .  

Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavno-
sti od vključno 1 . 1 . 2022 dalje znašajo: 
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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 595,08

II . manj zahtevna dela 678,40

III . srednje zahtevna dela 761,68

IV . zahtevna dela 856,91

V . bolj zahtevna dela 958,07

VI . zelo zahtevna dela 1 .142,55

VII . visoko zahtevna dela 1 .297,28

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .547,19

IX . izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela

1 .856,64

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA ZAVAROVALNIŠTVO 

Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št . 192/2021) 

Tarifni razred Najnižja osnovna plača v €

I . enostavna dela 950,00

II . manj zahtevna dela 950,00

III . srednje zahtevna dela 950,00

IV . zahtevna dela 950,00

V . bolj zahtevna dela 1 .000,00

VI . zelo zahtevna dela 1 .100,00

VI ./2 visoko zahtevna dela 1 .250,00

VII . najbolj zahtevna dela 1 .450,00

VIII . izjemno zahtevna dela 1 .900,00

V decembru 2021 je bila objavljena nova Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije (Ura-
dni list RS, št . 192/2021) . Sklenjena je za nedoločen čas in se uporablja od 1 . 1 . 2022 dalje . 

Najnižje osnovne plače za zavarovalstvo po posameznih tarifnih razredih so naslednje: 
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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 . 21/2013 in nasl .) .
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PLAČE V JAVNEM SEKTORJU  

Plačni razred Osnovna plača
(v EUR) 

Plačni razred Osnovna plača
 (v EUR) 

1 440,38 34 1 .606,68

2 458,00 35 1 .670,94

3 476,31 36 1 .737,79

4 495,37 37 1 .807,29

5 515,18 38 1 .879,59

6 535,80 39 1 .954,78

7 557,21 40 2 .032,98

8 579,51 41 2 .114,29

9 602,70 42 2 .198,84

10 626,81 43 2 .286,81

11 651,88 44 2 .378,28

12 677,95 45 2 .473,41

13 705,06 46 2 .572,34

14 733,27 47 2 .675,25

15 762,60 48 2 .782,25

16 793,10 49 2 .893,54

17 824,84 50 3 .009,28

18 857,83 51 3 .129,66

19 892,13 52 3 .254,84

20 927,82 53 3 .385,03

21 964,94 54 3 .520,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 1 .544,88

Sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo dolo-
čanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače ureja  
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS  (Uradni list RS, št . 56/2002 in nasl .) .

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

Uradni list RS, 
št. 5/2022   

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1. januarja 2022  

1.074,43 EUR  

GIBANJE PLAČ 

Povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Sloveniji: 

Poročilo o gibanju plač za januar 2022  (Uradni list RS, št . 43/2022)   

Povprečna mesečna bruto plača za januar 2022 je znašala 
1.923,92 EUR in je bila za 6,8 % nižja kot za december 2021.   

Uradni list RS, št. 43/2022  
Povprečna mesečna neto plača za januar 2022 je znašala 
1.236,33 EUR in je bila za 7,5 % nižja kot za december 2021.    

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 
november 2021 – januar 2022 je znašala 2.024,20 EUR. 

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

Minimalno plačo ureja Zakon o mini-
malni plači – ZMinP (Uradni list RS, št . 
13/2010,  3/2011,  5/2012,  8/2013,  7/2014,  
6/2015,  92/2015,  6/2016,  4/2017,  5/2018,  
83/2018) . 
Državni zbor RS je decembra 2018 spre-
jel Zakon o spremembah Zakona o mini-
malni plači – ZMinP-B (Uradni list RS, št . 
83/2018), ki je začel veljati 25 . 12 . 2018 .  

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 . 

Minimalna plača za delo s polnim delovnim 
časom, opravljeno od 1 . januarja 2022, zna-
ša 1 .074,43 EUR  (objavljeno v Uradnem li-
stu dne 12 . 1 . 2022) .

Znesek minimalne plače  (Uradni list RS, št . 5/2022) 
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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 .074,43 428,50 642,75 857,00 857,00 4 .048,40 2 .000,00 / 

Grafična
od 1 .221,69  
do 1 .346,74   

460,00 689,00 919,00 919,00 6 .072,60 3 .443,00 1 .416,94 

Časopisno- 
informativna

1 .346,74 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00 

Založniška 1 .346,74 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Knjigotrška 1 .346,74 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Gradbena in 
cestno gospodars.

1 .200,00 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .048,40 1 .416,94 / 

Trgovina 1 .074,43 460,00 689,00 919,00 919,00

2 .024,20 
oz. ob izpolnitvi 
pogojev iz KP:

4 .048,40   

700,00 350,00 

Gostinstvo in 
turizem

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

5 do 10 let:
2 .024,20 

10 do 20 let:
4 .048,40 
nad 20 let:
6 .072,60  

1 .500,00 750,00 

Kovinska 1 .100,00 547,17 820,76 1 .094,34 1 .367,93 

5 do 10 let:
2 .024,20 

10 do 20 let:
4 .048,40 
nad 20 let:
6 .072,60  

do 10 let:
2 .429,04 

nad 10 let:
3 .441,14 

do 10 let:
1 .619,36 

nad 10 let:
2 .024,20  

Lesarstvo 1 .074,43 477,92 716,88 955,84 1 .194,80 4 .048,40 1 .214,52 607,26 

Komunalna 1 .200,00 809,68 1 .214,52 1 .619,36 2 .024,20 6 .072,60 1 .619,36 1 .012,10 

Zavarovaln. 1 .074,43 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .048,40 1 .214,52 607,26 

Drobno  
gospodarstvo

1 .085,17 809,68 1 .214,52 1 .619,36 / 4 .048,40 2 .024,20 1 .012,10 

Negospodarstvo, 
Javni sektor

1 .074,43

302,91

(363,49 
za člane 

sindikata)

454,35

(545,22 
za člane 

sindikata)

605,81

(726,97 
za člane 
sindikata

605,81

(726,97 
za člane 

sindikata)

5 .771,76

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

605,81

(726,97 
za člane 

sindikata)

605,81

(726,97 
za člane 

sindikata)

Uredba 1 .923,92* 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 . 
 vodja projektov KSS Pergam 

Pri izračunih sindikalne liste je upoštevana višina minimalne plače v letu 2022  in  poročilo 
o gibanju plač za januar 2022  (zadnji znani podatki aprila 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 2022 znaša  
1.074,43 EUR .  

Po Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
delavcu pripada regres za letni dopust v vi-
šini od 63,5 % do 70 % zadnjega znanega 
podatka povprečne mesečne plače v RS, ki je 
znašala  1.923,92 EUR  za januar 2022 . 

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  1.923,92 EUR  za januar 2022 . 

V gradbeni dejavnosti se po novem regres 
za letni dopust za leto 2022 izplača v višini 
1.200,00 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 kovinski industriji najnižji polni znesek 
regresa za letni dopust za leto 2022 znaša 
1.100,00 EUR .

V kolektivni pogodbi lesarstva je regres do-
ločen najmanj v višini minimalne plače, to je 
1.074,43  EUR za leto 2022;  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 . 

Po kolektivni pogodbi za komunalne dejav-
nosti regres za letni dopust znaša najmanj 
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 2022 
znaša  1.085,17  EUR . 

V javnem sektorju v letu 2022 pripada jav-
nim uslužbencem regres za letni dopust v 
višini 1.074,43 EUR .  Regres se izplača naj-
pozneje 1 . julija .  

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 januar 2022: 1.923,92 EUR).
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Pravica do jubilejne nagrade ni zakonska 
pravica, temveč je urejena v kolektivnih 
pogodbah . Delavec ima tako pravico do ju-
bilejne nagrade za 10, 20 in 30 let delovne 
dobe, nekatere kolektivne pogodbe pa da-
jejo pravico do jubilejne nagrade tudi za 
40 let delovne dobe . Jubilejne nagrade se 
izplačujejo za doseženo delovno dobo pri 
zadnjem delodajalcu, nekatere kolektivne 
pogodbe pa delavcem priznavajo pravico 
do jubilejne nagrade za skupno delovno 
dobo . Jubilejna nagrada se izplača v enem 
mesecu po izpolnitvi pogoja . Izplačevalec 
jubilejne nagrade je zadnji delodajalec . 

V grafični dejavnosti se jubilejne nagrade 
izplačujejo za leta dela pri zadnjem 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 grafični 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 
določa vsakokrat veljavna davčna Uredba . 
Delavec je upravičen do jubilejne nagrade, 
če pri istem delodajalcu še ni prejel jubilej-

JUBILEJNA NAGRADA 

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 . 

Po kolektivni pogodbi za zavarovalstvo de-
lavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 
30 ali 40 let dela pri zadnjem delodajalcu . 
Jubilejna nagrada se izplača v skladu s pred-
pisom o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, 
v znesku, ki se v skladu s tem predpisom ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delov-
nega razmerja .

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

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

V dejavnosti trgovine je delodajalec delavcu, 
ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet 
let in se upokoji, ob izplačilu zadnje plače 
oziroma nadomestila plače, dolžan izplačati 
odpravnino najmanj v višini ene povprečne 
mesečne plače v RS za pretekle tri mesece . 
Če je bil delavec pri delodajalcu zaposlen 
najmanj pet let in se upokoji prej ali najpo-
zneje 60 dni po izpolnitvi pogojev za staro-
stno upokojitev, ali se invalidsko upokoji, 
mu je delodajalec ob izplačilu zadnje plače 
oziroma nadomestila dolžan izplačati od-

pravnino v višini dveh povprečnih mesečnih 
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 pravi-
ca, temveč so urejene v kolektivnih pogod-
bah in so za te primere obveznost deloda-
jalca . Po večini kolektivnih pogodb pripada 
solidarnostna pomoč v primeru smrti delav-
ca ali ožjega družinskega člana, če je dela-
vec družinskega člana vzdrževal . Za doda-
tne 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 komunalnih dejav-
nosti v primeru smrti delavca članu družine 
delavca oziroma osebi, ki je poravnala stro-
ške pogreba, pripada solidarnostna pomoč 
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v višini 80 % povprečne plače v RS za pre-
tekle 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 . 

Po novi Kolektivni pogodbi za zavarovalstvo 
v primeru smrti delavca ali njegovega ožje-
ga družinskega člana, njegovim družinskim 
članom oziroma delavcu pripada solidar-
nostna pomoč . V primeru smrti delavca 
pripada njegovim družinskim članom 60 
% povprečne plače v Republiki Sloveniji za 
pretekle tri mesece, v primeru smrti družin-
skega člana pa 30 % enakega poprečja . 

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 4,70 

Grafična 5,10 

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

Gradbena in cestno gospodarstvo 5,40 
Trgovina 4,48 

Gostinstvo in turizem 4,79 

Kovinska 6,12 

Lesarstvo 6,12 

Komunalna 6,12 

Zavarovaln .  6,12

Drobno gospodarstvo najmanj 3,56 

Negospodarstvo, Javni sektor 4,47 

Uredba 6,12

Nina Mežan, univ .dipl .org . 
vodja projektov KSS Pergam 

Po Kolektivni pogodbi papirne in papirno-
-predelovalne dejavnosti je delavec upravi-
čen do povračila stroška za prehrano med 
delom, če delodajalec prehrane med delom 
ne organizira ali če delavec iz zdravstvenih 
razlogov organizirane prehrane ne more 
uživati .  Delavcu, ki je upravičen do doda-
tnega povračila stroška prehrane, za vsako 
uro dela nad 8 ur pripada dodatno znesek 
0,5875 EUR .  Če delavec dela pri dveh delo-
dajalcih, mu pripada sorazmerni del povra-
čila stroška za prehrano med delom .

Po Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prehrano v višini 5,10 EUR . Delavec, ki 
dela 10 ur ali več, je upravičen do dodatne-
ga povračila stroška prehrane, in sicer za 
vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,64 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 delodaja-
lec delavcu ne zagotovi prehrane med de-
lom, delavcu pripada povračilo stroškov 
za prehrano v višini 5,40 EUR na dan .  V 
primeru, da delo traja 10 ali več ur pripada 
delavcu 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro 
prisotnosti na delu po 8 urah prisotnosti na 
delu .  Delavcu, ki zaradi neenakomerne raz-
poreditve ali začasne prerazporeditve de-
lovnega časa dela dnevno 10 ur ali več, pri-
pada dodaten 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 . De-
lavec, ki dela pri dveh ali več delodajalcih, 
skupaj pa vsaj 4 ure dnevno, je upravičen 
do povračila stroškov najmanj v višini, ki 
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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 2021 1,018 januar-junij 2022 4,79 4,47 

Za obdobje julij-december 2021 je bil količnik rasti cen prehrambnih izdelkov  1,018; 
znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar-junij 2022 znaša  4,79 EUR/
dan . (Uradni list RS, št . 5/2022) . 

je sorazmerna številu ur dela pri posame-
znem delodajalcu . 

Po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 
je delavec upravičen do povračila stroška za 
prehrano med delom, v kolikor delodajalec 
ne zagotovi brezplačnega toplega obroka . 
S 1 . julijem 2021 so se uskladila povračila 
stroškov prehrane med delom in od 1 . 7 . 
2021 dalje znašajo 4,48 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 
dopolnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 
8 ur . 

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

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

Po Kolektivni pogodbi za zavarovalstvo de-
lavcu pripada povračilo stroškov za prehra-
no med delom pod pogoji in v višini, kot jo 
določa predpis, ki ureja davčno obravnavo 
povračil stroškov in drugih dohodkov iz de-
lovnega razmerja . 

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  4,47 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,  104/2021,  
114/2021) je znesek povračila stroškov za 
prehrano med delom 6,12 EUR za vsak dan, 
ko je delavec na delu prisoten 4 ure ali več . 
Če je delavec na delu prisoten 10 ur ali več, 
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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

Komunalne dejavnosti 100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza 

Zavarovaln . v višini vozovnice najcenejšega 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*

0,18 EUR/km razdalje med prebivališčem delavca in 
mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na 
delu, če je mesto opravljanja dela vsaj 1 km oddaljeno od 
delojemalčevega običajnega prebivališča . Če je znesek, 
izračunan na ta način, za posamezni mesec nižji od 140,00 
EUR, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja 
ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v 
višini 140,00 EUR mesečno . 

se mu za ta dan dodatno povrne tudi povra-
čilo stroška za prehrano do višine 0,76 EUR 
za vsako dopolnjeno 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 javne-
ga 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 delodaja-
lec organizira brezplačen prevoz na delo in z 
dela, delavec ni upravičen do povračila stro-
ška za prevoz na delo . 

Po Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
delavcu pripada povračilo stroškov  lastnega 
prevoza v višini 0,13 EUR za poln kilometer 
razdalje med bivališčem in mestom opravlja-
nja 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 prisotnosti 
na delu od kraja prebivališča do kraja opravlja-
nja dela, če je to oddaljeno najmanj 2 km od 
delavčevega običajnega prebivališča . Če ni 
možnosti javnega prevoza, pripada 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 vozilu 
dnevno prihaja in odhaja z gradbišča in se 
mu čas prihoda in odhoda z dela ne všteva v 
delovni čas, dodatek za delo na oddaljenem 
gradbišču na dan, in sicer: – če je gradbišče 
oddaljeno do 30 km 0 EUR;  – če je grad-
bišče oddaljeno 30 dopolnjenih kilometrov 
1,05 EUR;  – če je gradbišče oddaljeno 40 do-
polnjenih kilometrov 2,10 EUR;  – če je grad-
bišče oddaljeno 50 dopolnjenih kilometrov 
3,15 EUR;  – za vsakih nadaljnjih 10 dopolnje-
nih kilometrov 1,05 EUR/dopolnjenih 10 km . 

Po Kolektivni pogodbi za trgovino tam, kjer 
ni mogoč javni prevoz na delo in z dela po 
najkrajših relacijah rednih linijskih prog, je 
delavec upravičen do povračila stroškov pre-
voza po najkrajši cestni povezavi od prebiva-
lišča, navedenega v pogodbi o zaposlitvi, do 
kraja opravljanja dela, najmanj v višini 0,16 
EUR/km . Če je bivališče delavca od delov-
nega 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 prisotnosti 
na delu, če je bivališče oddaljeno od mesta 

opravljanja dela vsaj 2 kilometra . Če iz uteme-
ljenih razlogov ni mogoče uporabljati javnega 
prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov v 
višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer raz-
dalje med bivališčem in mestom opravljanja 
dela . Če je za delodajalca ugodneje in delavec 
ne predloži potrdila o nakupu vozovnice, pri-
pada delavcu povračilo stroškov kilometrine 
za vsak prevoženi 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 .

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti 
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, kate-
rega običajno prebivališče je oddaljeno do 
enega kilometra od mesta opravljanja dela, 
ni upravičen do povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela . Za določanje te oddalje-
nosti se upošteva najkrajša cestna poveza-
va . V primeru izrednega prihoda na delo (z 
lastnim ali javnim prevoznim sredstvom) 
pripada delavcu povračilo stroškov prevoza 
na delo in z dela v višini 0,18 EUR za prevo-
ženi kilometer .  

Kolektivna pogodba za zavarovalstvo dolo-
ča, da je delavec upravičen do 100 % povra-
čila dnevnega stroška prevoza na delo in z 
dela za dan prisotnosti na delu za razdaljo 
od bivališča, s katerega običajno prihaja na 
delo, do kraja, na katerem opravlja delo, in 
sicer v višini vozovnice najcenejšega javnega 
prevoza po najkrajših relacijah rednih linij-
skih prog .  Kjer ni možnosti prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi ali če delavec z uporabo 
javnih prevoznih sredstev ne more prispeti 
na delo v okviru, ki ga splošni akt delodajalca 
določa za prihod na delo in odhod z dela, se 
delavcu obračunajo stroški za prevoz na delo 
in z dela za prevoženi kilometer v višini kot je 
določena v predpisu, ki ureja davčno obrav-
navo povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja (kilometrina) . Za do-
ločanje oddaljenosti za obračun kilometrine 
se upoštevajo najkrajše cestne povezave .  Če 
je kraj, od koder delavec dejansko prihaja na 
delo, oddaljen manj kot 1 kilometer od loka-
cije opravljanja dela, delavec ni upravičen do 
povračila stroškov prevoza . Za določanje od-
daljenosti se upoštevajo najkrajše običajne 
cestne povezave .  Če delodajalec organizira 
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POTNI STROŠKI ZA JAVNI SEKTOR V LETU 2022 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)

1.4.2022 – 30.4.2022 1,55262 0,155262 0,465786 

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)

1.4.2022 – 30.4.2022 1,55262 0,1242096 0,2794716 0,465786 

brezplačen prevoz na delo in z dela, delavec 
ni upravičen do povračila stroška prihoda na 
delo in odhoda z dela .

Po Kolektivni pogodbi za drobno gospodar-
stvo je v primeru, da ni možnosti javnega 
prevoza, delavec upravičen do povračila 
stroškov za prevoz na delo in z dela najmanj 
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 znaša več 
kot 2 kilometra, upoštevaje pešpoti . Povrači-
lo znaša 10 % cene 95-oktanskega bencina 
za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne 
manj kot 30 evrov za polni mesec (sorazmer-
nost glede na število dni odsotnosti) . Javne-
mu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potr-
dilo o nakupu imenske mesečne vozovnice 
za javni potniški promet, pripadajo stroški 
prevoza na delo in z dela povrnejo v višini 
cene imenske mesečne vozovnice za javni 
potniški promet . Razdalje za upravičenost 
do povračila stroškov prevoza na delo in z 
dela in za povračilo kilometrine se določijo 
na podlagi daljinomera »Google Zemljevi-
di« . Upošteva se t .i . varna pot . Kadar pa ima 
javni uslužbenec možnost prevoza po avto-
cesti, lahko za izračun najkrajše varne poti 
v digitalnem merilniku razdalje »Google Ze-
mljevidi« označi prevoz po avtocesti .
Višina povračila stroškov prevoza na delo in 
z dela ne more znašati več kot znaša višina 
minimalne plače za mesečno delovno obve-

znost, razen če je bil javni uslužbenec pre-
meščen, prevzet na podlagi zakona ali je po 
odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil po-
godbo o zaposlitvi v drugem kraju . Če mora 
javni uslužbenec zaradi potreb delovnega 
procesa, izrednega dogodka oziroma zaradi 
dela zunaj redno predvidenega razporeda 
priti na delo večkrat, kot je število delovnih 
dni, se mu za te prihode in odhode povrne 
stroške prevoza, ne glede na omejitev 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, javnemu 
uslužbencu povračilo stroškov prevoza na 
delo in z dela ne pripada .

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stro-
škov in drugih dohodkov iz delovnega raz-
merja (Uradni list RS, št . 140/2006,  76/2008,  
63/2017,  71/2018,  104/2021,  114/2021)  se 
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 
ne všteva v davčno osnovo dohodka iz de-
lovnega razmerja do višine 0,18 EUR za vsak 
polni kilometer razdalje med običajnim pre-
bivališčem in mestom opravljanja dela za 
vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto 
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno 
od delojemalčevega običajnega prebivališča . 
Če je znesek, izračunan na ta način, za posa-
mezni mesec nižji od 140,00 EUR, se v dav-
čno osnovo dohodka iz delovnega razmerja 
ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela v višini 140,00 EUR mesečno .

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _
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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 in nasl .)

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 stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmer-
ja (Uradni list RS, št . 140/2006,  76/2008,  
63/2017,  71/2018, 104/2021, 114/2021)  do-
loča, da če je narava dela takšna, da se v 
pretežni meri opravlja izven sedeža deloda-
jalca in se delavec vsakodnevno vrača v kraj, 
kjer prebiva, se v davčno osnovo dohodka 
iz delovnega razmerja ne všteva povračilo 
stroškov prehrane med delom do višine 
6,12 EUR za vsak dan, ko je delavec na delu 
prisoten štiri ali več ur .

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,  116/2021) . 

Večina kolektivnih pogodb dejavnosti do-
loča, da je delavec upravičen do povračil 
stroškov za službeno potovanje do višine 
zgornjih zneskov, ki so določeni z Uredbo 
o davčni obravnavi povračil stroškov in dru-
gih dohodkov iz delovnega razmerja, so pa 
tudi nekatere izjeme . 

V gradbeni dejavnosti je delavec do dnevni-
ce od 6 do 8 ur upravičen le, če se je službe-
no potovanje pričelo vsaj 2 uri pred začet-
kom oziroma končalo vsaj 2 uri po preteku 
rednega delovnega časa . Če je delavcu na 
službeni poti zagotovljen posamezen ob-
rok, se višina dnevnice zmanjša; in sicer:  
ko je zagotovljen zajtrk, se dnevnica zmanj-
ša za 10 %;  ko je zagotovljeno kosilo, se 
dnevnica zmanjša za 35 %;  ko je zagotovlje-
na večerja, se dnevnica zmanjša za 35 % . 

V dejavnosti trgovine je po novem delavec za 
službeno pot v Sloveniji upravičen do dnev-
nice za pot, ki traja 6 - 8 ur v višini 6,46 EUR;  
za 8 - 12 ur v višini 9,24 EUR;  za pot v traja-
nju nad 12 ur do dnevnice v višini 18,23 EUR .  

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

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 . 

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 . 

Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice 
za službeno potovanje v državi, ki traja:
• nad 12 ur, v višini 22,44 EUR,
• nad 8 do vključno 12 ur, v višini 11,20 EUR,
• d 6 do vključno 8 ur, v višini 5,41 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 povračilih stroškov v zvezi z de-
lom so tudi povračila stroškov za službena 
potovanja do višine, določene v Uredbi, neob-
davčena in zanje se ne plačujejo prispevki za 
socialno varnost. Če so zneski višji od tistih, ki 
jih določa Uredba, se za razliko plačajo pri-
spevki in dohodnina. 

Terenski dodatek je povračilo stroškov za 
delo na terenu, do katerega je upravičen 
delavec, če najmanj dva dni zaporedoma 
dela in prenočuje izven kraja svojega obi-
čajnega prebivališča in izven kraja sedeža 
delodajalca ter če ima na terenu zagotovlje-
no prehrano 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 do-
datek do višine 4,49 EUR/dan ne všteva v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega raz-
merja, če je pod pogoji, določenimi v kolek-
tivni pogodbi, izplačan delavcu, ki najmanj 
dve izmeni zaporedoma dela zunaj kraja 
svojega običajnega prebivališča in kraja se-
deža 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 4,71 EUR/dan, 

• po davčni Uredbi 4,49 EUR/dan .

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _
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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 147,43 EUR na mesec . 

Do višine zneskov povračil stroškov v zvezi 
z delom, ki so določeni v Uredbi o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih do-
hodkov iz delovnega razmerja (Uradni list 
RS, št . 140/2006 in nasl .), se ti prejemki 
delavcem ne vštevajo v osnovo za doho-
dnino in se od njih ne odvajajo prispevki 
za socialno varnost . Če so povračila stro-
škov v zvezi z delom izplačana nad zne-
skom, ki ga za posamezne vrste stroškov 
določa Uredba, se mora od zneska razlike 
prejemniku obračunati dohodnino in tudi 
prispevke za socialno varnost . Višine zne-
skov, ki jih za povračila stroškov v zvezi z 
delom določa Uredba, niso pravica, ki naj 
bi šla zaposlenim, ampak so zgolj višine 

zneskov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo . 
Pravice za posamezna povračila stroškov iz 
dela so določene v drugih zakonih in kolek-
tivnih 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 . 

_  I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I
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UGODNOSTI ZA ČLANE KSS PERGAM  

Člani sindikatov KSS PERGAM lahko koristijo posebne ugodnosti pri nekaterih ponudnikih zdra-
vstvenih, kozmetičnih storitev, bazenov in wellness storitev, za šport in rekreacijo, bančnih stori-
tev, pri nakupu pnevmatik in avto-servisnih storitev, veterinarskih in drugih storitev ter ugodnosti 
pri včlanitvi v Diners Club . 

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

V tokratni številki Pergamovega Obveščevalca objavljamo najnovejše: 

U G O D N O S T I  _
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wwwbodifit.net                              info@victus.si                           +386 40 800 368

Redna cena:  69 ,00  €  oz i roma 119,00  €

BODI PRO 5 ALI 8 (5 ALI 8-TEDENSKO PREOBLIKOVANJE)- 10 %

BODIFIT UGODNOSTI
ZA ČLANE SINDIKATA PERGAM

Redna cena:  90 ,00  €

10 OBISKOV (FITNES ALI VODENA VADBA)

Redna cena:  40 ,00  €

TESTIRANJE  (NAPREDNO - INBODY)

Redna cena:  249 ,00  €

SPLETNI PORTAL BODIFIT PLAY - LETNA NAROČNINA

- 10 %
- 10 %
- 19 %

BODIFIT PAKETI - 10 %
Neomejeni  obisk i  f i tnes  /  vodenih  vadb

Dostop do vsebin  na  sp letnem porta lu  BODIF IT  P lay

Obisk  savn ob abonmajsk ih  terminih

Pi la tes  center

Osebni  program

Napredno test i ran je  ( InBody)

*Vel ja  pr i  vezav i  paketov  za  min imalno obdobje  dveh let !
PREMIUM:  1 .  le to  69 ,99  €/mesec  ~  2 .  le to  64 ,99  €/mesec  ~  3 .  le to  59 ,99  €/mesec
NAPREDNI :  1 .  le to  54 ,99  €/mesec  ~  2 .  le to  49 ,99  €/mesec  ~  3 .  le to  44,99  €/mesec
AKTIVNI :  1 .  le to  49 ,99  €/mesec  ~  2 .  le to  44 ,99  €/mesec  ~  3 .  le to  39 ,99  €/mesec

AKTIVNI
BODIFIT PAKET

POLNA CENA 65 ,00  €

ŽE OD

44 ,99  €/mesec

NAPREDNI
BODIFIT PAKET

POLNA CENA 80 ,00  €

ŽE OD

49 ,99  €/mesec

PREMIUM
BODIFIT PAKET

POLNA CENA 110,00  €

ŽE OD

64 ,99  €/mesec

3x3x

3x3x

f i tnes  f i tnes  AL I  ALI  vodenavodena

BODIFIT centri: Ljubljana, Domžale, Kamnik, Celje,
                               Maribor (Maribor, City, Studenci)

5 oz .  8  tednov neomejene f i tnes  vadbe

5 oz .  8  tednov neomejene vodene vadbe

5 oz .  8  tednov neomejen dostop do BODIF IT  PLAY

2x oz .  3x  d iagnost ično test i ran je  InBody

1x oz .  2x  osebno pr i lago jen vadbeni  program

posvet  in  vodenje  s  t rener jem

(Popust pri vezavi za 1 leto)

Vel javnost  2  meseca  (za  kor iščenje ) .

Test i ran je  te lesne sestave  +  posvet  s  f i tnes  s t rokovnjakom.

Koda za  popust :  "PERGAM"  (www.bodi f i tp lay .com) .

* * *

Ponudba  ve l ja  do  31 .  3 .  2023 .Ponudba ve l ja  do 31.  3 .  2023.
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Ugodne obrestne mere kreditov

•	 Do 35.000 €*.
•	 Z odplačilom do 120 mesecev**.
•	 Mesečni obrok že od 30 € naprej.
•	 Brez stroškov vodenja kredita.
•	 Možnost naročila kredita prek video klica 24/7  

(samo za stranke NLB).
•	 Kreditna ponudba tudi prek spletnega obrazca.
•	 Hitra odobritev: v poslovalnici že v 1 uri.

•	 Z odplačilom do 30 let.
•	 Tudi za zaposlene za določen čas.
•	 Brez stroškov vodenja kredita.
•	 Ugodnosti za nakup pohištva.
•	 Začetek odplačevanja glavnice kredita lahko v nekaterih 

primerih odložite do 6 mesecev.
•	 Možnost naročila kredita prek video klica 24/7  

(samo za stranke NLB).
•	 Kreditna ponudba tudi prek spletnega obrazca.
•	 Pri gradnji hiše na ključ lahko v zavarovanje sprejmemo 

hišo, ki se gradi s sredstvi kredita.

* Oziroma največ v okviru razpoložljive kreditne sposobnosti.
** Krediti z odplačilno dobo od 85 do 120 mesecev se odobravajo v omejenem obsegu, 

v skladu s poslovno politiko banke. 
***  Primer: Odobritev kredita v višini 9.500 €
**** Primer: Odobritev kredita v višini 50.000 € s cenitvijo ene nepremičnine.

NLB Osebni kredit 
za stranke vseh bank

Najboljša ponudba 
NLB Stanovanjskega kredita

Pridobite 
ponudbo

 Če sklenete stanovanjski 
kredit, zavarovan s hipoteko, 

so stroški odobritve 
brezplačni.

Prihranek

750,00 €****

 Pri sklenitvi osebnega 
kredita so stroški odobritve 

brezplačni.

Prihranek

152,00 €***

Izberi paket po svoji meri

•	 Osebni račun s Premium obravnavo in debetna kartica 
Mastercard World s posebnimi ugodnostmi.

•	 Osnovni limit do 3.500 €**.
•	 Mobilna banka Klikin, NLB Klik in NLB Teledom.
•	 Kartica z odloženim plačilom Mastercard, Visa  

ali Karanta - plačila na do 60 obrokov.
•	 Flik plačila v NLB Pay.
•	 Paket SMS Alarmov in opomnikov in varnostni SMS  

o uporabi kartic.
•	 Do 20 % popusta na stroške odobritve stanovanjskega kredita.
•	 Do 26 % Generali paketnega popusta ob sklenitvi domskega 

zavarovanja PaketDom.
•	 Nezgodno in turistično*** zavarovanje zavarovalnice Vita.
•	 20 % popusta na stroške odobritve pri izrednem limitu  

s postopnim zniževanjem z avtomatsko obnovo.
•	 Plačilo direktnih obremenitev in trajnih nalogov  

brez provizije.
Več na nlb.si/paket

* Neomejeno plačil direktnih obremenitev brez provizije in plačil UPN brez provizije v NLB Kliku, Klikinu in NLB Teledomu. 
Velja le za nenujna domača plačila v evrih v vrednosti do 50.000 €.

** Osnovni limit banka odobri glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko banke. 
*** Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na Hrvaškem zavarovalnice Vita.
**** Ugodnost velja za nove stranke in za obstoječe ob prehodu iz samostojnega računa ali iz paketa z manjšim obsegom.

NLB Paket Premium 
Za vse, ki želite in potrebujete več.

NLB Paket Aktivni 
Celovit nabor bančnih storitev 
za brezskrben vsakdan.

•	 Osebni račun z debetno kartico Mastercard.
•	 Osnovni limit do 1.200 €**.
•	 Mobilna banka Klikin, NLB Klik in NLB Teledom.
•	 Kartica z odloženim plačilom Mastercard, Visa  

ali Karanta - plačila na do 60 obrokov.
•	 Paket SMS Alarmov in opomnikov in varnostni SMS  

o uporabi kartice.
•	 Flik plačila v NLB Pay.
•	 Osebni skrbnik.
•	 Nezgodno in turistično*** zavarovanje zavarovalnice Vita.
•	 20 % popusta na stroške odobritve pri izrednem limitu  

s postopnim zniževanjem z avtomatsko obnovo.

Več na nlb.si/paket

9,99 €

4,99 €
na mesec

14,20 €

7,10 €
na mesec

 Velja za 1 leto ob sklenitvi  
do 31. 5. 2022.

 Velja za 1 leto ob sklenitvi  
do 31. 5. 2022.

Prihranek

59,88 €
na leto****

Prihranek

85,20 €
na leto****

Položnice 
brez 

provizije*

Položnice 
brez 

provizije*

•	 Osebni račun z debetno kartico Mastercard.
•	 Osnovni limit do 700 €*.
•	 Mobilna banka Klikin, NLB Klik in NLB Teledom.
•	 Kartica z odloženim plačilom Karanta, Visa  

(1. leto brezplačna).
•	 Flik plačila v NLB Pay.
•	 Osebni skrbnik.
•	 Nezgodno in turistično** zavarovanje zavarovalnice Vita.
•	 20 % popusta na stroške odobritve pri izrednem limitu  

s postopnim zniževanjem z avtomatsko obnovo.

Več na nlb.si/paket

•	 Osebni račun z debetno kartico Mastercard. 
•	 Mobilna banka Klikin in NLB Klik. 
•	 Video klic 24/7.
•	 Paket SMS Alarmov in opomnikov. 
•	 Flik plačila v NLB Pay.
•	 Osebni skrbnik.

Več na nlb.si/paket

•	 Brezplačen račun z debetno kartico Mastercard.
•	 Za starejše od 15 let: mobilna banka Klikin, NLB Klik, 

mobilna denarnica NLB Pay in takojšnja plačila Flik.
•	 Brezplačni dvigi na NLB bankomatih.
•	 Ob odprtju računa do 14. leta starosti: 

10 € na račun + darilo.

Več na nlb.si/prvi-racun in nlb.si/najstniki

NLB Paket Osnovni 
Izbrane bančne storitve 
za preprosto poslovanje.

NLB Paket Moj svet 
Brezplačen paket za mlade med 18 in 27 leti.

NLB Prvi račun 
Brezplačen račun za prve finančne korake.

* Osnovni limit banka odobri glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko banke.
** Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na Hrvaškem zavarovalnice Vita. 
*** Ugodnost velja za nove stranke in za obstoječe ob prehodu iz samostojnega računa ali iz paketa z manjšim obsegom.

Do 30. leta 

50 %  
popusta

0 € 
od 18. do 27. leta

0 € 
do 18. leta

5,39 €

2,69 €
na mesec

 Velja za 1 leto ob sklenitvi  
do 31. 5. 2022.

(po poteku 1 leta imajo polnoletni 
do 30. leta 50 % popusta)

Prihranek

32,28 €
na leto***

Dodana vrednost vsakega paketa.

Ljubitelji televizijskih uspešnic boste v njih uživali dlje.
Aktivirajte VOYO naročnino in ob plačilu s katerokoli  
NLB Debetno kartico Mastercard izkoristite NLB akcijsko 
ugodnost 1 = 2 ali 3 = 6.
Več na voyo.si/nlb

Mobilna denarnica NLB Pay vam olajša:

•	 plačevanje nakupov v trgovinah in dvigovanje gotovine 
- imetniki Android telefonov, ki podpirajo tehnologijo NFC, 
lahko oboje opravite kar s telefonom,

•	 potrjevanje spletnih nakupov - ob plačilu s kartico na 
spletu prejmete na telefon sporočilo in plačilo preprosto 
potrdite kar v mobilni denarnici (s prepoznavo obraza, 
prstnega odtisa ali številčnim geslom za vstop v NLB Pay),

•	 nakazovanje denarja sorodnikom in prijateljem -   
s takojšnjimi plačili Flik kar prek njihove telefonske številke 
ali e-naslova,

•	 upravljanje z varnostnimi nastavitvami kartic - omejite 
lahko delovanje kartice na bankomatih, spletu, v tujini ter 
odklenete ali zaklenete kartico.

Ugodnosti na VOYO

Izredni limit

Mobilna denarnica NLB Pay  
in takojšnja plačila Flik

Ugodnosti
na VOYO

 Za mlade do 27. leta
Pri limitu 1.000 € krijemo  
100 % stroškov odobritve  

(3,10 % od zneska).

Prihranek

31,00 €
na leto

 Za zaposlene
Pri limitu 2.000 € krijemo  
100 % stroškov odobritve  

(3,10 % od zneska).

Prihranek

62,00 €
na leto

Ko potrebujete več, kot imate na računu, je izredni limit hitra in enostavna rešitev.
Reprezentativna primera izračuna s posebnimi ugodnostmi:



S podpisom soglašam, da Erste Card d. o. o. navedene podatke obdeluje z namenom 

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

na navedeni telefonski številki oziroma elektronskem naslovu. 

Podpis 
prosilca/-ke:

Prijavnica 
za osebno kartico Diners Club

Izpolnjeno prijavnico izrežite in pošljite po pošti ali jo predajte 
osebno na sedežu Erste Card d. o. o., Ameriška ulica 2, 
1000 Ljubljana, lahko pa jo skenirano pošljete po elektronski 
pošti na naslov: prijavnica@erstecard.si.

Ime in priimek: 

Tel., GSM:                                                                                      

E-naslov:

C1586

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

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

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

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

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

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

Erste Card

Diners Club, več kot kartica.

Brezplačna

članarina*

+ 3000 

nagradnih

točk

* Brezplačna članarina velja za nove člane ob prvi včlanitvi v Diners Club za prvo leto članstva. Prosimo, 
obrnite.
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