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UVODNIK

Zdi se, da je edina stalnica po letu 2019 ta, 
da je okolje, v katerem delujemo, izrazito 
nestanovitno in nepredvidljivo . Po dveh le-
tih ukrepov za obvladovanje širjenja koro-
navirusa in omejevanje njegovih posledic, 
je vojna v Ukrajini povzročila novo krizo, 
tokrat energetsko . Visoke cene energentov, 
tveganje njihovega pomanjkanja in še nap-
rej težave v dobavnih verigah se odražajo v 
inflaciji, ki močno vpliva na realno vrednost 
plač oziroma kupno moč delavcev, upoko-
jencev in drugih . Kljub temu, da se napo-
vedi gospodarskih gibanj slabšajo, je stanje 
na trgu dela zaenkrat še dobro . Delavcev 
marsikje še vedno primanjkuje, kar v pove-
zavi z inflacijo do določene mere olajšuje 
tudi pogajanja za plače tako v zasebnem, 
kot tudi v javnem sektorju . 

Z nastopom nove vlade v začetku letošnjega 
leta je bil ponovno obnovljen tudi socialni 
dialog v okviru Ekonomsko socialnega sve-
ta . Čeprav usklajevanje nekaterih zakonskih 
predlogov poteka korektno in konstruktiv-
no, tudi nova vlada žal nadaljuje s prakso 
sprejemanja interventnih zakonov, vključno 
z načinom sprejemanja in usklajevanja teh 
zakonov, kjer je možnost vplivanja socialnih 
partnerjev na vsebino teh zakonov omejena . 
Prostora za izboljšave socialnega dialoga na 
nacionalni ravni je zatorej še precej . 

Kako bo socialni dialog potekal vnaprej, bo 
izjemnega pomena glede na reforme, ki jih 
napoveduje nova vlada, od pokojninske, 
zdravstvene in ponovne davčne reforme, 
do sprememb Zakona o delovnih razmer-
jih, Zakona o urejanju trga dela, Zakona o 
dolgotrajni oskrbi ter pogajanj o sistemskih 
spremembah plačnega sistema . Veliko ener-
gije bomo morali sindikati še naprej vlagati 
tudi v kolektivno dogovarjanje na bipartitni 
ravni, saj zaenkrat še nismo uspeli najti na-
čina za odpravo ali vsaj omilitev uravnilov-
ke, do katere prihaja zaradi počasnejše rasti 
plač v primerjavi z dinamiko rasti minimalne 
plače . K temu nas bo nenazadnje spodbujala 
tudi evropska zakonodaja, tudi na področju 
minimalne plače, saj evropska zakonodaja v 
vedno večji meri sega tudi na področje de-
lovnih razmerij . 

V KSS PERGAM že več let poudarjamo pot-
rebo po sklenitvi socialnega sporazuma in 

sklenitve nove splošne kolektivne pogodbe 
za gospodarstvo, kar bi skupaj lahko pred-
stavljalo temelj za prej navedene izzive . Ne 
glede na negotovost časov, v katerih deluje-
mo, ali pa prav zaradi te negotovosti, bi bil 
socialni sporazum ali nekakšna družbena 
pogodba zelo dobrodošla . Žal zaenkrat na 
strani vlade ni zaznati kakšnega posebnega 
interesa za to, nekaj interesa pa se na drugi 
strani kaže pri delodajalskih organizacijah 
glede novega plačnega modela v zasebnem 
sektorju . Standard socialnega dialoga, ki smo 
ga nekoč že imeli, pa je v zadnjih letih zlasti 
na nacionalni ravni precej padel, nam lestvi-
co o kvaliteti socialnega dialoga, v katerem 
bi pogajanja in usklajevanja morala potekati, 
postavlja precej visoko . Prihajajoče leto bo 
zato zanimivo, a zahtevno . V KSS PERGAM 
smo na izzive, ki so pred nami, pripravljeni in 
jih bomo reševali v skladu z našim geslom:  
»SKUPAJ - SOLIDARNI - MOČNEJŠI!«

Jakob Počivavšek,
Predsednik KSS Pergam

U V O D N I K  _

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije 
PERGAM Jakob Počivavšek  (Foto: arhiv 
KSS Pergam) 
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DAVČNA REFORMA 

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

Davčni sistem ima v vsaki državi pomembno 
vlogo, saj zagotavlja kolektivno zbiranje 
sredstev za financiranje skupne porabe, iz 
katere se financira delovanje državnih insti-
tucij ter javne storitve, kot so npr . vzgoja in 
izobraževanje, kultura, raziskovanje in soci-
alno varstvo . Iz davkov, kot ključnega vira 
prihodkov državnega proračuna se financi-
rajo tudi javne investicije, velik del social-
nih transferov ipd . . Gre torej za financiranje 
izdatkov, ki so pomembni za vse prebivalce 
Republike Slovenije in so ključnega pomena 
za omogočanje enakih možnosti pri dosto-
pu do javnih storitev . Davčni sistem ima za-
radi tega pomembno prerazdelitveno funk-
cijo, saj usmerja sredstva na tista področja, 
pri katerih na trgu ni mogoče, ni smotrno 
ali ne bi bilo dopustno pridobivati sredstev 
in k tistim posameznikom, ki bi sicer živeli v 
pomanjkanju . Zavoljo te svoje funkcije dav-
ki v določeni meri obremenjujejo prihodke 
gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, 
zlasti z davkom od dohodka pravnih oseb, 
ter prebivalstva, zlasti z dohodnino, ki ome-
juje tudi kapitalske dobičke posameznikov . 
Pomemben davčni vir so seveda tudi davek 
na dodano vrednost in trošarine, ki obdav-
čujejo potrošnjo in pa različne oblike davka 
na premoženje, če omenimo samo najpo-
membnejše davčne vire . Glede na navede-
no je pomembno, da je davčni sistem pra-
vičen, predvidljiv in da zagotavlja zadostne 
davčne vire za financiranje javne porabe . 

V zadnjih letih se je davčna zakonodaja 
večkrat spreminjala, praktično vsako leto, 
pri čemer se bo ta prispevek v nadaljevanju 
omejil predvsem na zadnje spremembe Za-
kona o dohodnini, ki v največji meri zadeva-
jo zaposlene, torej naše člane . 

Za Slovenijo sicer načeloma velja, da je 
delo v primerjavi z drugimi državami rela-
tivno visoko obremenjeno z dajatvami, pri 
čemer to v večji meri drži za obremenitev s 
prispevki za socialno varnost in ne toliko za 
dohodnino, tudi pri slednji pa so nižje plače 
relativno malo obremenjene, medtem ko je 
obremenitev pri višjih plačah večja . Na dru-
gi strani so davčne obremenitve kapitala, pa 
tudi premoženja v Sloveniji dokaj nizke . 

V KSS PERGAM smo pri vseh dosedanjih 
davčnih reformah doslej zagovarjali stali-
šče, da naj bo davčna reforma javno finanč-
no nevtralna in naj se za morebitne izpade 
davčnih virov zaradi znižanja dohodnine 
poiščejo ustrezni davčni viri, med katerimi 
bi bilo najbolj razumljivo povečanje davkov 
na kapital in premoženje . Prav tako smo 
zagovarjali stališče, da morajo biti učinki 
takšni, da bo ohranjena progresija pri ob-
davčitvi dohodkov in da bo razbremenitev 
enakomerno učinkovala v različnih davčnih 
razredih . Vse od časa gospodarske krize, 
ko je bilo z davčnim letom 2014 ukinje-
no usklajevanje davčnih olajšav in mejnih 
vrednosti davčnih razredov, smo si tudi 
prizadevali, da se usklajevanje ponovno 
uvede, saj se v nasprotnem primeru ob od-
sotnosti usklajevanja, inflaciji in rasti plač 
davčno breme dejansko prikrito in netrans-
parentno povečuje .

Do spremembe Zakona o dohodnini, ki je 
bila sprejeta v letu 2021, smo bili tako v KSS 
PERGAM, kot tudi v drugih sindikalnih cen-
tralah kritični, saj je najbolj razbremenjevala 
predvsem tiste z najvišjimi plačami, in sicer 
mnogo bolj kot tiste s plačami okrog pov-
prečne plače . Medtem ko bi sicer tudi sle-
dnji imeli določeno korist od dviga splošne 
olajšave, bi bili na drugi strani prikrajšani za 
posebno olajšavo, na drugi strani pa bi bili 
tisti z najvišjimi plačami razbremenjeni še 
z znižanjem dohodninske stopnje v najviš-
jem dohodninskem razredu in znižanjem 
obdavčitve kapitalskih dobičkov, dividend 
in dohodkov od najemnin, ki jih v največji 
meri uživajo prav tisti z najvišjimi plačami . 
Vzporedno je bil tedaj še živ tudi predlog 
socialne kapice, ki bi tiste z najvišjimi plača-
mi razbremenil tudi na področju prispevkov 
za socialno varnost, vendar je bil ta pred-
log, tudi zaradi pritiska sindikatov, kasneje 
opuščen . Problem davčne reforme, ki je bila 
sprejeta leta 2021 je bil tudi v tem, da ni jav-
nofinančno nevtralna, ker ne vsebuje virov, 
ki bi nadomestili izpad prihodkov iz naslo-
va nižje obdavčitve dela . To je v nasprotju 
z vsemi dosedanjimi usmeritvami davčnih 
reform in v nasprotju s priporočili IMF-a, 
posledica pa bi bil lahko izpad v proračunu, 
ki bi se po končanem prehodnem obdobju 
po ocenah gibal nekaj manj kot milijardo 
evrov, kar bi lahko pomenilo velik pritisk na 

_  Z A K O N O D A J A
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socialne transferje, pravice iz socialnih za-
varovanj in javne storitve, njihov obseg, na-
bor, kakovost in dostopnost, izdatki iz žepa 
delavcev za te storitve pa bi se povečali, kar 
bi na koncu pomenilo, da bi predvsem tisti 
z nižjimi plačami morali iz žepa plačevati 
več, kot bi dobili z davčno razbremenitvijo 
plač in bi imeli na koncu dejansko manj . 

Glede na navedeno je bil poseg v zadnjo 
sprejeto novelo Zakona o dohodnini priča-
kovan . Vse tedaj uveljavljene rešitve sicer 
niso bile slabe, med drugim je zadnja no-
vela Zakona o dohodnini prinesla ponovno 
usklajevanje davčnih olajšav in mej doho-
dninskih razredov z inflacijo . Kljub temu 
smo v KSS PERGAM tudi glede na ugodne 
makroekonomske razmere v prvem delu 
leta 2022 oh hkratni visoki inflaciji pričako-
vali, da se bo nova vlada v večji meri usme-
rila na iskanje virov, ki bi nadomestili izpad, 
do katerega bi prišlo zaradi postopnega 
dviga splošne olajšave pri dohodnini in bi 
učinke slednje, zlasti za srednji sloj, torej za 
zaposlene s plačo okrog ene do dveh pov-
prečnih plač, skušala v čim večji meri ohra-
niti, ob javnofinančni nevtralnosti . 

Ministrstvo za finance je v zvezi s predlo-
gom spremembe Zakona o dohodnini vo-
dilo intenziven in konstruktiven socialni 
dialog, v katerem smo s svojimi stališči in 
predlogi sodelovali tudi predstavniki KSS 
PERGAM, kar se je odrazilo tudi v  besedilu 
zakona, ki je trenutno v zakonodajnem po-
stopku .1 Slednji glede na leto 2022 prinaša 
višjo splošno olajšavo v višini 5 .000 EUR, 
kar je sicer manj od višine splošne olajšave, 
kot bi po lani sprejeti reformi veljala v letu 
2023 in jo na te ravni zaenkrat tudi ohranja, 
prinaša ponovno zvišanje stopnje dohodni-
ne v najvišjem davčnem razredu nazaj na 
50% in ponoven dvig obdavčitve dohodnine 
od oddajanja premoženja v najem iz 15% na 
25%, prinaša povišanje cenzusa za pridobi-
tev dodatne davčne olajšave na 16 .000 EUR 
in novo, posebno davčno olajšavo za mla-
de s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v višini 
1 .300 EUR .2 Kljub temu, da je ministrstvo 
na začetku usklajevanj vztrajalo na popol-

nem črtanju avtomatičnega usklajevanja 
davčnih olajšav in mejnih vrednosti davčnih 
razredov, je bil po vztrajanju KSS PERGAM 
dosežen kompromis, po katerem bo uskla-
ditev dogovorjena po posvetovanju s social-
nimi partnerji, vendar ne bo mogla biti nižja 
od polovice rasti plač v obdobju od junija 
preteklega leta do junija tekočega leta .3  

Novela Zakona o dohodnini na predlog KSS 
PERGAM prinaša tudi spremembo davčne 
obravnave nadomestila za uporabo lastnih 
sredstev pri delu na domu, ki bo omogočal 
določanje pavšalnih zneskov in ne bo več 
odvisen od plače posameznika, kar je lah-
ko vodilo v neenako obravnavo delavcev, 
temveč bo po novem najvišji neobdavčeni 
znesek iz tega naslova, pod pogojem, da je 
določen s posebnimi predpisi ali na podla-
gi kolektivne pogodbe oziroma splošnega 
akta delodajalca, neobdavčen največ do vi-
šine 0,20 % zadnje znane povprečne letne 
plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane 
na mesec, za vsak dan dela na domu . 

Z novelo Zakona o dohodnini se posega 
tudi na področje t .i . normiranih samostoj-
nih podjetnikov, pri katerih se ureditev ne 
spreminja do 50 .000 EUR4 letnih prihodkov 
iz dejavnosti, nad tem zneskom pa se bi-
stveno znižuje delež normiranih priznanih 
stroškov v prihodkih iz dosedanjih 80 % na 
40 % oziroma se pri prihodkih nad 100 .000 
EUR normirani stroški ne priznavajo . Za-
ostruje se tudi vstopni pogoj, ki se nanaša 
na obdobje vključenosti v obvezna zavaro-
vanja . Posebej velja izpostaviti, da navede-
no ne velja za t .i . popoldanske samostojne 
podjetnike, ki se jim 80 % normiranih stro-
škov priznava zgolj do višine 12 .500 EUR, 
40 % od 12 .500 EUR do 50 .000 EUR, nad 
tem zneskom pa se jim normirani stroški 
ne priznavajo .

Omeniti velja tudi spremembo na področju 
obdavčitve poslovne uspešnosti, ki bo lah-
ko izplačana največ dvakrat v koledarskem 
letu do višine 100 % povprečne plače v Re-
publiki Sloveniji . 

Z A K O N O D A J A  _

1   V času pisanja tega prispevka novela Zakona o dohodnini, o kateri je govora v prispevku, še ni bila sprejeta in čaka na 
končno odločanje Državnega zbora, saj je bilo končno glasovanje o zakonu odloženo do odločitve o predlogu za razpis pos-
vetovalnega referenduma, zato tudi še ni jasno, ali in kdaj bo novela sprejeta in posledično uveljavljena s 1 .1 .2023 .
2   Prvotni predlog je bil 1 .000 EUR, vendar je bila olajšava z amandmajem kasneje zvišana .
3   V letu 2023 uskladitve davčnih olajšav in dohodninske lestvice glede na prehodno določbo sicer ne bo, razen višjih olajšav 
za vzdrževane družinske člane, kar je bilo v predlog vključeno z amandmajem .
4   Prvotni predlog je bil 35 .000 EUR, a je bila meja z amandmajem kasneje zvišana na 50 .000 EUR .
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Navedena ureditev naj bi veljala v letu 2023, 
za katerega Ministrstvo za finance napove-
duje celovito davčno reformo, ki naj bi na-
daljevala z razbremenjevanjem dohodkov iz 
dela ob hkratnem povečevanju obremenitev 
kapitala in premoženja . Konkretne rešitve 
v tem trenutku še niso znane, v KSS PER-
GAM pa pričakujemo, da bo več pozornosti 
namenjene srednjemu sloju, zlasti zaposle-
nim s plačo okrog ene do dveh povprečnih 
plač . Vsekakor je prav, da se primarno tudi 
z davčno politiko pomaga najšibkejšim sku-
pinam v družbi, kljub temu pa menimo, da 
je potrebno med rešitve vključiti tudi do-
ločeno dodatno razbremenitev zaposlenih 
s plačami, višjih od minimalne, zlasti tudi 
zato, ker so med prejemniki med eno in 
dvema povprečnima plačama v RS tudi za-
posleni, ki so v podjetjih (in javnih zavodih) 
ključni in najbolj produktivni kadri . Menimo 
tudi, da bodo potrebne tudi nadaljnje spre-
membe na področju davčne obravnave na-
jemnin, na eni strani z vidika nadzora nad 
oddajanjem nepremičnin na črno na drugi 
strani pa z vidika aktivacije stanovanjskega 
fonda po sprejemljivejših najemninah, ne-
nazadnje tudi razmislek o davčnih olajša-
vah za reševanje stanovanjskega problema, 
zlasti mladih . 

V letu 2022 je bila na podlagi zahtev sin-
dikalnih central že dvakrat spremenjena 
tudi Uredba o davčni obravnavi povračil 

stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja, ki je po več kot 13 letih nespre-
menjenih vrednosti zvišala najvišje neob-
davčene zneske povračila prehrane med 
delom iz 6,12 EUR na 7,96 EUR in povrači-
la kilometrine za prihod na delo in z dela z 
0,18 EUR/km na 0,21 EUR/km, v nadaljeva-
nju pa naj bi se uskladili še nekateri drugi 
zneski pravic iz omenjene Uredbe .5 V KSS 
PERGAM pričakujemo, da bo usklajevanje 
zneskov iz uredbe odslej rednejše . Spreme-
njeni zneski iz Uredbe bodo sicer učinko-
vali različno . V kolektivnih pogodbah, ki se 
sklicujejo na vsakokratno veljavno uredbo, 
bodo ti zneski učinkovali neposredno in 
bodo pomenili avtomatično zvišanje pravic 
zaposlenih, medtem ko bo drugod Uredba 
omogočila manevrski prostor za pogajanja 
za višje zneske pravic zaposlenih, za katere 
se bomo partnerji morali šele dogovoriti . 

Reforma, ki naj bi bila predmet obravnave v 
letu 2023, bi morala biti zasnovana celostno 
in z ambicijo, da bo za nekaj let določila 
predvidljiv davčni sistem, ki bo sledil glav-
nima ciljema, ki jih bomo v usklajevanjih 
zagovarjali tudi v KSS PERGAM, to pa sta 
pravičnost (z ustreznim razmerjem med 
obdavčitvijo dela, kapitala in premoženja) in 
javnofinančna nevtralnost (ki bo omogočala 
zadostno financiranje javne porabe) .

Aljoša Čeč, generalni sekretar KSS PERGAM, kot eden izmed predavateljev na 5. Konferenci 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je potekala 12. in 13. septembra 2022 v Portorožu  
(Foto: arhiv KSS Pergam)   

_  Z A K O N O D A J A

5   Usklajevanje o tem med Ministrstvom za finance in socialnimi partnerji je v času pisanja tega prispevka še v teku .
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SPREMEMBE ZAKONA O 
DELOVNIH RAZMERJIH

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

Trenutno veljavni Zakon o delovnih razmer-
jih je pričel veljati pred skoraj 10 leti, v času 
finančne in gospodarske krize . Sprejet je 
bil v dialogu s socialnimi partnerji, rešitve 
so bile dobro pretehtane, pomembno pa je 
bilo, da kljub naporom nekaterih ni privedel 
do skrajne poenostavitve odpuščanj delav-
cev . Zakon je po drugi strani izboljšal polo-
žaj nekaterih skupin delavcev, npr . uvedel je 
odpravnino ob izteku pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas .
Dobra priprava zakona je botrovala temu, 
da njegove spremembe z leti niso bile pot-
rebne, vsaj večje ne . Decembra 2019 je bila 
recimo v zakon dodana pravica delavca do 
plačane odsotnosti zaradi spremstva otro-
ka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi 
šolski dan .

V letu 2020 smo se začeli spopadati z epi-
demijo Covida, posledica ustavitve javnega 
življenja je bilo tudi hitro sprejemanje prav-
nih predpisov, pogosto čez noč . Ne le pod-
zakonskih, temveč tudi zakonskih . Socialni 
dialog se je delno vodil le na začetku prve 
epidemije, pozneje pa je povsem zamrl in 
se Ekonomsko-socialni svet ni več sestajal . 
V teh okoliščinah je Vlada konec leta 2020 
z interventnim zakonom ''PKP 7'' enostran-
sko in grobo posegla v Zakon o delovnih 
razmerjih (ter Zakon o javnih uslužbencih), 
saj je vnesla določbo, da sme delodajalec 
delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi 
brez navedbe utemeljenega razloga, če de-
lavec izpolnjuje pogoje za starostno upoko-
jitev . Izgovor Vlade je bil, da je Slovenija v 
krizi . To je bilo sicer res, vendar pa ta ukrep 
ni bil niti primeren niti ustavno skladen za 
spopadanje s krizo . Zato smo slovenske 
sindikalne centrale prek Pergamovega od-
vetnika vložile zahtevo za oceno ustavnosti 
in podali predlog za začasno ustavitev izva-
janja te sporne določbe . Ustavno sodišče je 
nemudoma ustavilo izvrševanje določbe, 
zatem pa je konec leta 2021 soglasno spre-
jelo odločitev, da se določba kot nedvomno 
protiustavna razveljavi .

S tem pa grobega poseganja v Zakon o de-
lovnih razmerjih še ni bilo konec . V začetku 

letošnjega leta je, tokrat opozicija, dosegla 
spremembo zakona, da delodajalci krijejo 
nadomestilo za bolniško odsotnost delavca 
le še prvih 20, ne več 30 delovnih dni . Spre-
memba je bila uveljavljena povsem brez so-
cialnega dialoga in tudi v breme ZZZS .

V takšnih razmerah je sledil še en predlog 
spremembe zakona, in sicer v delu, ki se 
nanaša na možnost delodajalca, da delav-
cu poda opozorilo pred odpovedjo (85 . člen 
zakona) . V praksi se tovrstna opozorila po-
gosto zlorabljajo, saj jih delavci ne morejo 
pravno izpodbijati . Izpodbijanje je mogo-
če le v primeru, če po izdanem opozorilu 
tudi dejansko pride do krivdne odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi in nato delavec vloži 
tožbo . Dokler pa je delavec v delovnem raz-
merju, to ni mogoče, zato se v praksi neka-
terih delodajalcev dogaja, da delavci redno 
prejemajo tovrstna opozorila in so stalno 
v negotovosti za svojo zaposlitev . Sindikat 
policistov Slovenije je zato začel zbirati 
podpise volivk in volivcev, da bi v Državni 
zbor vložili predlog za spremembo zakona . 
Temu smo se pridružili tudi drugi sindikati, 
med njimi Pergam, tako da je bilo na koncu 
v predpisanem roku zbranih 7 .323 overjenih 
podpisov . Predlog zakonske spremembe je 
bil v Državni zbor vložen v začetku letošnje-
ga leta in izrecno določa, da imajo delavci 
pravico do sodnega varstva zoper prejeto 
opozorilo . Postopek sprejemanja zakona 
do državnozborskih volitev aprila 2022 še 
ni bil zaključen .

Po navedenih državnozborskih volitvah je 
bil socialni dialog ponovno obujen, med 
drugim poteka tudi glede omenjenega pre-
dloga spremembe 85 . člena Zakona o de-
lovnih razmerjih . Razmišljanja vladne strani 
gredo v smeri, da:
• se skrajša veljavnost opozorila, in sicer 

z 12 mesecev na 6 mesecev, razen če je 
s kolektivno pogodbo določen daljši rok 
(tudi ta bi se skrajšal s sedanjih največ 24 
mesecev na največ 12 mesecev)

• bi imel delavec pravico zahtevati, da mu 
delodajalec v postopku izdaje opozorila 
omogoči zagovor,

• bi moral delodajalec v primeru, da bi se 
delavec odločil za zagovor, opozorilo po-
sebej pisno obrazložiti .

Z A K O N O D A J A  _
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To seveda ne vključuje možnosti sodnega 
varstva zoper opozorilo . Vendar naj bi se 
po drugi strani izboljšal položaj delavcev, 
saj naj bi se podaljšal rok za sodno varstvo 
v primeru prenehanja delovnega razmer-
ja, poleg tega naj bi se zaščitil položaj 
predstavnikov delavcev v primeru prejete 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi (zadrža-
nje učinka odpovedi vse do pravnomočne 
odločitve sodišča) . Dodatno naj bi bili de-
lavci, ki zoper prejeto odpoved zahtevajo 
sodno varstvo, zaščiteni tako, da sodišče 
ob ugotovitvi nezakonitosti odpovedi ne 
bi več moglo razvezati pogodbe o zapo-
slitvi le ne predlog delodajalca, ampak bi 

Na kongresu XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti je na okrogli mizi z naslovom 
»Kako do učinkovitejšega socialnega dialoga?« kot vabljeni gost aktivno sodeloval tudi predsednik 
Pergama Jakob Počivavšek,  26.-27. maj 2022,  Portorož  (Foto: arhiv KSS Pergam)  

se moral delavec s tem strinjati; če se ne 
bi strinjal, bi moralo sodišče delodajalcu 
naložiti, da delavca vzame nazaj v delovni 
proces (t .i . reintegracija) . 

Razprava o spremembah Zakona o delov-
nih razmerjih trenutno še teče in ni moč 
napovedati, kakšne rešitve bodo na koncu 
sprejete . Pomembno pa je že to, da razpra-
va sploh teče, saj v preteklih letih socialne-
ga dialoga ni bilo in so se spremembe tega 
zakona, ki se v praksi imenuje "delavska 
Ustava", sprejemale povsem mimo social-
nih partnerjev . 
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SKLENJENA NOVA KOLEKTIVNA POGODBA ZA 
DEJAVNOST VETERINARSTVA  

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

V mesecu oktobru je bila po več letih po-
gajanj sklenjena povsem nova kolektivna 
pogodba v zasebnem sektorju, in sicer je 
Sindikat veterinarjev Slovenije z Veterinar-
sko zbornico Slovenije sklenil kolektivno 
pogodbo, ki prinaša minimalni standard 
doktorjem veterinarske medicine, zaposle-
nim v zasebnih veterinarskih ambulantah, 
za katere ta kolektivna pogodba velja .  

Kolektivna pogodba za dejavnost veterinar-
stva zajema predvsem tarifni del, vključno 
z najnižjo osnovno plačo za doktorje vete-
rinarske medicine, , ki je določena na ravni 
1 .500 EUR . V prvih 12 mesecih zaposlitve 
po pridobitvi licence je le-ta lahko za 15 % 
nižja od navedenega zneska . Kolektivna po-
godba vsebuje tudi dodatek za skupno de-
lovno dobo v višini 0,5% za vsako leto 

skupne delovne dobe in dodatke za manj 
ugodni delovni čas, prav tako vsebuje pra-
vico do jubilejne nagrade za 10, 20, 30 in 40 
let delovne dobe, pravico do solidarnostne 
pomoči, pravico do odpravnine ob upoko-
jitvi, višino regresa za letni dopust, določa 
pa tudi višino povračil stroškov prevoza in 
prehrane, ki je določena na ravni najvišjih 
neobdavčenih zneskov . Poleg navedenega 
kolektivna pogodba vsebuje tudi nekatere 
pravice, ki odražajo nekatere posebnosti 
opravljanja veterinarske dejavnost, npr . pra-
vica delavca, da delodajalec zanj plačuje za-
varovanje za strokovno napako in članarino 
za Veterinarsko zbornico Slovenije . 

Nova kolektivna pogodba bo začela veljati 
6 mesecev po objavi v Uradnem listu RS, 
stranki kolektivne pogodbe pa sta se tudi 
dogovorili, da se v enem letu po podpisu 

Podpis nove Kolektivne pogodbe za dejavnost veterinarstva, 24. oktober 2022   
(Foto: arhiv KSS Pergam)  
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Nataša Ajdič, dr. vet. med., predsednica Sindikata veterinarjev Slovenije – SVS,  in  izr. prof. dr. 
Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., spec. bujatrike, dipl. ECBHM, predsednik Veterinarske zbornice 
Slovenije  (Foto: arhiv KSS Pergam)  

sestaneta in preverita izvajanje kolektivne 
pogodbe . Slednje je pomembno tudi zato, 
ker je zlasti na sindikalni strani ambicija, 
da bi vsebino kolektivne pogodbe nadgra-
dili tudi z drugimi pravicami normativnega 
dela . Npr . s  kriteriji za dodatne dneve le-
tnega dopusta, drugimi odsotnostmi z dela 
z nadomestilom plače, pravice, povezane z 
izobraževanjem in usposabljanjem, zlasti v 
delu, ki je potreben za ohranitev licence itd .  

Kljub velikim razhajanjem pri predlogih, s 
katerimi sta stranki vstopili v pogajanja, sta 
tekom pogajanj uspeli v konstruktivnem in 
vsebinsko argumentiranem dialogu zbliža-
ti stališča in s tem storili pomemben prvi 
korak k urejanju položaja naših članov, za-
poslenih pri zasebnih izvajalcih veterinar-

ske dejavnosti, ki ga doslej ni urejala no-
bena kolektivna pogodba in je zanje veljal 
zgolj zakonski minimum . V KSS PERGAM 
smo ponosni, da smo lahko sodelovali v 
postopku nastajanja nove kolektivne po-
godbe, ki je pomembna zlasti v času, ko 
se pokritost s kolektivnimi pogodbami v 
Sloveniji praviloma zmanjšuje . Podpis te 
kolektivne pogodbe je dokaz, da so mogo-
či tudi nasprotni trendi .  

Pripravljen je tudi že nabor predlogov za 
nadgradnjo kolektivne pogodbe, na Sindi-
katu veterinarjev Slovenije in KSS PERGAM 
pa je naloga, da spremljamo implementa-
cijo nove kolektivne pogodbe in pomaga-
mo našim članom pri uveljavljanju pravic, 
ki jih prinaša . 
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POGAJANJA  
V JAVNEM SEKTORJU 

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

Po državnozborskih volitvah aprila 2022 
je nova Vlada prisegla v začetku meseca 
junija in nemudoma pričela z nekaterimi 
aktivnostmi, med drugim tudi z obuditvijo 
socialnega dialoga v javnem sektorju . Ta je 
na ravni krovne pogajalske komisije javnega 
sektorja v času pretekle Vlade praktično za-
mrl, Ministrstvo za javno upravo na čelu z 
ministrom Koritnikom je bilo skrajno neak-
tivno . Niso pa bila neaktivna nekatera druga 
ministrstva: v letu 2021 smo npr . v dejavno-
sti zdravstva in socialnega varstva dosegli 
dvige plačnih razredov nekaterih delovnih 
mest, kar je potem povzročilo plačna ne-
sorazmerja ne le znotraj dejavnosti, tem-
več tudi navzven v razmerju do preostalih 
dejavnosti javnega sektorja . Razpoloženje 
med javnimi uslužbenci je bilo posledično 
precej načeto, v začetku leta 2022 so bile 
izvedene celo stavke . Poleg tega je v Slove-
niji vse večje probleme začela povzročati 
inflacija: decembra 2021 je v primerjavi z 
decembrom 2020 znašala 4,9 %, decembra 

2022 pa naj bi po napovedih UMAR-ja zna-
šala kar 9,8 % . Soočali smo se s precejšnjo 
draginjo, zato je bilo nujno, da na podro-
čju plač v javnem sektorju nemudoma pris-
topimo k reševanju teh vprašanj . Vlada je 
našim pozivom prisluhnila, tako da smo že 
v času poletja pričeli voditi socialni dialog, 
kot smo ga nekoč poznali .

Temeljno izhodišče Vlade je bilo, da je tre-
ba za spopadanje z draginjo nameniti toli-
ko sredstev, kolikor naj bi znašala inflacija: 
to je pomenilo slabih 600 milijonov evrov, 
kar je približno 10 % letne mase za plače 
javnih uslužbencev . Od tu naprej pa smo se 
sindikati v svojih pogledih precej razlikova-
li . Naša pogajalska skupina pod vodstvom 
Jakoba Počivavška je zastopala stališče, da 
je potrebno ta sredstva razporediti tako, 
da bi hkrati rešili tudi problem plačnih 
nesorazmerij, povzročenih leta 2021, zato 
je bil naš predlog, da bi se delovna mesta 
dvignila za 3 plačne razrede (kar znaša 12 
%), razen tistih, ki so bili dviga v letu 2021 
že deležni . To sicer ne bi rešilo problema 
draginje pri tistih zaposlenih, ki so s svojo 

Parafiranje dogovora s strani obeh vodij pogajalskih skupin Jakoba Počivavška (levo) in  
Branimirja Štruklja (desno) ter ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik,  29. septem-
ber 2022  (Foto: arhiv KSS Pergam)  
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osnovno plačo pod minimalno plačo, zato 
so pogajanja potekala tudi v smeri doda-
tnega izplačila regresa za letni dopust in 
dviga povračila za prehrano, pri čemer bi 
regres dobili v višjih zneskih tisti zaposle-
ni, ki so v nižjih plačnih razredih . 

Vlada je dvigovanju plačnih razredov 
nasprotovala . Vztrajala je, da trije plač-
ni razredi pomenijo več, kot naj bi znaša-
la letošnja inflacija, zato smo naš predlog 
popravili na dvig za 2 plačna razreda, kar 
bi še vedno v veliki meri popravilo poruše-
na plačna razmerja, preostanek sredstev do 
razlike inflacije (cca . 2 %) pa bi namenili za 
dvig vrednosti plačnih razredov . Žal Vlada 
tudi na to ni želela pristati in je vztrajala 
na tem, da se vrednosti plačnih razredov 
dvignejo za 4,5 %, s čimer se je strinjala 
druga pogajalska skupina pod vodstvom 
Branimirja Štruklja . Problem takšnega dvi-
ga bi bil, da bi porabil polovico namenje-
nih sredstev za ukrepe, privedel pa bi tudi 
do dviga plač pri tistih javnih uslužbencih, 
katerih delovna mesta so se že v letu 2021 
uvrstila v višje plačne razrede . Šlo bi torej za 
dvojni dvig, problem plačnih nesorazmerij 
pa bi ostal nerešen .

Naša pogajalska skupina je nato predlaga-
la dvig vrednosti plačnih razredov (od 1 . do 
65 . plačnega razreda) za enak nominalni 
znesek, torej da bi zaposleni v nižjih plač-
nih razredih dobili procentualno višji dvig 
kot tisti v višjih plačnih razredih . Tak ukrep 
bi prispeval tudi k reševanju problema urav-
nilovke, ki jo povzroča minimalna plača . 
Vendar pa je žal Vlada še naprej vztrajala pri 
enakem procentualnem dvigu za 4,5 %, je 
pa pristala na delno odpravo plačnih neso-
razmerij tako, da bi se sredi leta 2023 vsa 
delovna mesta dodatno dvignila za 1 plačni 
razred, razen tistih, ki so bili dviga deležna 
v letu 2021 .

Naša pogajalska skupina je ob tem opozar-
jala, da sredstev potem enostavno ne bo 
dovolj za celovito odpravo plačnih nesoraz-
merij, saj bo 1 plačni razred premalo (tis-
ta delovna mesta v zdravstvu in socialnem 
varstvu, ki so bila v letu 2021 deležna dvi-
gov, so se v povprečju dvignila za približno 
3 plačne razrede) . Poleg tega je potrebno 
računati, da se bo masa za plače avtoma-
tično dvignila za 4,5 % oz . za približno 300 
milijonov evrov letno, kar bo odpravo neso-
razmerij še podražilo .

Pri tem se je Vlada odločila še, da bo ures-
ničila vse dogovore, ki so jih pretekle vlade 
sklepale z različnimi sindikati v preteklosti 
(med drugim je to pomenilo, da želi odpra-
viti t .i . plačni strop, ki je bil določen pri 57 . 
plačnem razredu) . Vse to je pomenilo, da 
bodo potrebna še dodatna sredstva, čeprav 
je Vlada po drugi strani opozarjala, da so 
sredstva v proračunih za leti 2022 in 2023 
zelo omejena .

V pogajanjih smo si nato prizadevali za 
čim trdnejše zaveze o tem, da bo Vlada za-
gotovila potrebna sredstva proračunskim 
uporabnikom, pa tudi, da bomo po sklenit-
vi dogovora pričeli pogajanja o sistemskih 
spremembah plačnega sistema in vzpored-
no z njimi še pogajanja o odpravi plačnih 
nesorazmerij, z namenom, da bo dogovor 
o odpravi plačnih nesorazmerij, upoštevaje 
tudi spodnjo tretjino plačne lestvice, dose-
žen najpozneje 30 . junija 2023 .

Besedilo dogovora je bilo 29 . septembra 
dokončno usklajeno, zato je sledilo njego-
vo parafiranje s stani obeh vodij pogajalskih 
skupin in ministrice za javno upravo .

V dneh, ki so parafiranju sledili, so se sindi-
kati na svojih organih opredeljevali do tega, 
ali bodo takšen dogovor podpisali ali ne . 
Za 13 . oktober je bilo sklicano podpisova-
nje dogovora, podpisalo ga je 30 sindikatov 
od 46-ih . Istočasno so sindikati podpisovali 
tudi anekse h kolektivnim pogodbam, saj so 
se z njimi uredili dvigi plač za 1 plačni ra-
zred, dvig povračila za prehrano in dodatno 
izplačilo regresa za letni dopust . Vlada je is-
točasno poskrbela za potrebne spremembe 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 
saj so v njem določene vrednosti plačnih 
razredov, pa tudi t .i . plačni strop . Te spre-
membe je usklajevala s sindikati, večino jih 
je z nami uskladila (na odpravo plačnega 
stropa sindikati nismo pristali, saj smo od-
pravo vezali na ureditev še nekaterih drugih 
vprašanj, predvsem uravnilovke v spodnji 
tretjini plačne lestvice) . Smo pa v tem po-
stopku dosegli zakonsko spremembo, ki se-
daj omogoča, da se dosežena napredovanja 
ob odhodu iz javnega sektorja zaposlenemu 
ne izbrišejo, ampak se ohranijo, če se za-
posleni nekoč spet vrne nazaj v javni sektor . 
Do sedaj je namreč zakon strogo določal, 
da se napredovanja ob odhodu iz javnega 
sektorja, pa četudi se zaposleni hitro vrne 
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nazaj, izgubijo, in to ne glede na to, da jih 
je morda pridobival leta ali celo desetletja .

Dogovor torej javnim uslužbencem prinaša 
naslednje dvige:

1 . vrednost plačnih razredov se s 1 . okto-
brom 2022 zviša za 4,5 %

2 . delovna mesta se s 1 . aprilom 2023 
dvignejo za 1 plačni razred, razen tistih, 
ki so bila dviga deležna že leta 2021

3 . s 1 . oktobrom 2022 se poviša povračilo 
za prehrano, in sicer s 4,94 evra na 6,15 
evra na dan

4 . javnim uslužbencem se pri plači za ok-
tober 2022 izplača še poračun do višje-

Utrinek s slovesnega predavanja dr. Marije Javornik, predsednice Sindikata Univerze v Maribo-
ru, ob izvolitvi v naziv redne profesorice,  12. september 2022  (Foto: arhiv KSS Pergam)  

ga regresa, ki je določen glede na plačni 
razred zaposlenega, in sicer:

• do vključno 24 . plačnega razreda 
dodatnih 300 evrov neto, 

• od 25 . do vključno 30 . plačnega  
razreda dodatnih 250 evrov neto,

• od 31 . do vključno 35 . plačnega r 
azreda dodatnih 200 evrov neto,

• od 36 . do vključno 40 . plačnega  
razreda dodatnih 150 evrov neto in 

• od 41 . do vključno 50 . plačnega  
razreda dodatnih 100 evrov neto .

Ocenjen finančni učinek dogovora znaša 
611 milijonov evrov .
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Podpis Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, maj 2022 
Z leve: predsednik KSS Pergam Jakob Počivavšek, direktorica Medijske zbornice na GZS Irma 
Butina in predsednik Sindikata grafične dejavnosti Slovenije Bojan Pečnak  
(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 

Leto 2022 je bilo glede pogajanj za plače in 
druge prejemke iz dela v zasebnem sektor-
ju specifično leto . V večini naših dejavnosti 
smo imeli več krogov pogajanj (spomla-
danskega in jesenskega), kar je posledica 
dogovorov, ki so se sklepali ob izteku leta 
2021 . Takrat smo se zaradi negotovosti gle-
de končne letne inflacije na večini panog 
dogovorili, da bomo v letošnjem letu izred-
no uskladili najnižje osnovne plače glede 
na odstopanja uradno ugotovljene inflacije 
v letu 2021 (4,9 %) od napovedane inflacije 
po jesenski napoved UMAR (2,5 %) . Infla-
cija se je izkazala še za večji problem v letu 
2022 (zadnja napoved UMAR znaša 9,8 %) . 

Hkrati se je po več letih pričela odpirati dav-
čna uredba, v kateri so bili na pobudo KSS 
PERGAM in preostalih sindikalnih central 
dvignjeni neobdavčeni zneski prevoza (0,21 
EUR/km) in prehrane (7,96 EUR/dan), delo 
pa že nadaljuje pogajalska skupina ESS, ki 
bo obravnavala tudi neobdavčene zneske 
jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči, 
odpravnin ob upokojitvi in drugih prejem-
kov, ki jih pokriva uredba . 

Že v prejšnji številki Obveščevalca smo v 
posebnem prispevku opisali problematiko 
določanja najnižje cene dela v bipartitnem 
socialnem dialogu v razmerah naraščajoče 
inflacije, vse večje uravnilovke zaradi mini-
malne plače in odsotnosti centraliziranih 
pogajanj v zasebnem sektorju oziroma Splo-
šne kolektivne pogodbe za gospodarstvo . 

Ker bo minimalna plača zaradi novega iz-
računa minimalnih življenjskih stroškov 
in inflacije v letu 2022 po zdaj znanih po-
datkih najprej na novo določena še v letu 
2022 (na najmanj 803 EUR neto) in nato 
še usklajena z inflacijo letošnjega leta v 
januarju 2023, se utegne dvigniti tudi čez 
1 .200 EUR bruto in posledično poseči celo 
v VII . TR velike večine panožnih kolektivnih 
pogodb zasebnega sektorja . 

V teh razmerah so pogajanja v zasebnem 
sektorju zelo zahtevna in upati je, da se 
pričnejo resni pogovori o novem plačnem 
modelu zasebnega sektorja . V KSS PER-
GAM tovrstne pogovore že dlje časa vodimo 
na papirni in papirno-predelovalni panogi, 
vendar pogajalski skupini okrog določenih 
vprašanj ne uspeta poenotiti stališč, poga-
janja pa vedno znova korak nazaj prestavi 
tudi nova višina minimalne plače . Določena 
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pripravljenost na pogovore o novem plač-
nem modelu se v zadnjem obdobju sicer 
kaže tudi na delodajalski strani . Na krovni 
ravni bi bilo morda laže doseči nekatere 
spremembe na tem področju, vendar je pot-
rebno počakati na konkretne predloge obeh 
strani, da bo mogoče oceniti razhajanja gle-
de predlogov in pričakovanj . Vsebinska in 
interesna izhodišča za ta pogajanja bo pred-
sedstvo KSS PERGAM predvidoma obravna-
valo na svoji seji v mesecu decembru . 

Sindikat grafične dejavnosti Slovenije je v 
izrednem spomladanskem krogu pogajanj 
z delodajalci dogovoril dodatno uskladitev 
najnižjih osnovnih plač (NOP) po tarifnih 
razredih (TR) za razliko med jeseni 2021 do-
govorjenim dvigom NOP in inflacijo v letu 
2021, t .j . za dodatnih 1,9 % . Poleg tega smo 
se z delodajalci uspešno dogovorili o dru-
gačni ureditvi povračila stroškov prevoza na 
in z dela, in sicer tako, da le-ti po novem 
temeljijo na kilometrini in ne več na ceni 
javnega prevoza . S tem smo sledili spreme-
njeni logiki t .i . Davčne uredbe, po kateri so 
po novem plačila davkov in prispevkov op-
roščeni stroški prevoza v odvisnosti od raz-
dalje med delavčevim bivališčem in krajem 
opravljanja dela in ne več primarno glede 
na ceno (najcenejšega) javnega prevoza na 
tej relaciji . S takšno spremembo smo precej 
poenostavili obračunavanje povračila stro-
škov prevoza na in iz dela ter razbremenili 
tako delavce kot delodajalce stalnega spre-
mljanja cenikov javnega prevoza . Dogovor-
jeno povračilo znaša 0,18 EUR/km in velja, 
tako kot novi NOP-i, od 1 . 6 . 2022 .  

Sindikat je delodajalsko stran ponovno poz-
val na pogajanja letos jeseni, s predlogom, 
da za leto 2023 uskladimo NOP-e po dolgo-
letni formuli inflacija tekočega leta (2022) 
in polovica rasti dodane vrednosti pretekle-
ga leta (2021) ter da se povišajo povračilo 
prehrane (trenutno 5,10 EUR) in povračilo 
prevoza na delo in z dela . V času pisanja 
tega prispevka so bila pogajanja že zaklju-
čena na ravni pogajalskih skupin, aneks k 
panožni pogodbi pa še ni podpisan in ob-
javljen v Uradnem listu RS . Dogovorjen je 
bil dvig NOP za 14,8 % in dvig povračila za 
prehrano na 6 EUR na dan . 

Spomladanski krog pogajanj se je zavrtel 
tudi v dejavnosti gradbeništva . Dogovorjen 
je bil izredni medletni dvig NOP za 2,4 % 
(razlika med napovedano in dejansko infla-
cijo v letu 2021) ter tudi dvig zneskov pre-
hrane med delom iz 5,40 EUR na 6,00 EUR, 
oboje veljavno od 1 .7 .2022 dalje . Pergamov 
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije in 
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slo-
venije sta tako kot sindikat grafikov podala 
predlog za termin srečanja z delodajalci tudi 
v jesenskem rednem krogu pogajanj za leto 
2023 . Tudi ta pogajanja so bila v času pisa-
nja tega prispevka že zaključena na ravni 
pogajalskih skupin, aneks k panožni pogod-
bi pa še ni podpisan in objavljen v Uradnem 
listu RS . Dogovorjeni dvig NOP znaša 12 % 
(upoštevaje inflacijo v 2022 in polovico ras-
ti dodane vrednosti v panogi v letu 2021), 
povračilo stroškov prehrane se dviguje na 
6,12 EUR/dan, povračilo stroškov prevoza 
pa na 0,19 EUR za vsak polni kilometer, če 

Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške 
dejavnosti  sta podpisala Janez Miš, predsednik Upravnega odbora Zbornice knjižnih založnikov 
in knjigotržcev na GZS, ter Mojca Kohek, predsednica Sindikata založniške, časopisno-informa-
tivne in knjigotrške dejavnosti Slovenije,  28. junij 2022  (Foto: arhiv KSS Pergam)
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ni možnosti javnega prevoza . V kolikor bo 
inflacija v letu 2022 višja od ocene na poga-
janjih, se bo morebitna razlika upoštevala 
pri prihodnjih dvigih NOP . 

Sindikat založniške, časopisno-informa-
tivne in knjigotrške dejavnosti Slovenije je 
spomladi letos pozval delodajalsko stran k 
pogajanjem o višjih izhodiščnih plačah (IP), 
dodatno pa je predlagal še uskladitev Kolek-
tivne pogodbe časopisno-informativne, za-
ložniške in knjigotrške dejavnosti s prakso 
Zagovornika enakih možnosti ter na podla-
gi pobude naših članov predlagal tudi raz-
mislek o možnosti skrajševanja delovnega 
časa na 36h tedensko na predlog delavca . 
Sindikat je predlagal tudi spremembo ure-
ditve povračila stroškov za prevoz na in z 
dela po režimu kilometrine .  Z delodajalci 
smo se dogovorili za dvig IP v nominalnih 
zneskih in sicer: IP II . do IX . tarifnega ra-
zreda za založniško dejavnost so se s 1 . 9 . 
2022 dvignile za 70,00 EUR, IP II . do IX . 
tarifnega razreda za knjigotrško dejavnost 
pa za 80,00 EUR . IP I . tarifnega razreda za 
založniško dejavnost se je s 1 . 9 . 2022 dvig-
nila za 90,00 EUR, IP I . tarifnega razreda 
za knjigotrško dejavnost pa za 110,00 EUR . 
Skrajšali smo tudi prehodno obdobje izena-
čevanja IP po obeh tarifnih prilogah: s 1 . 1 . 
2024 se izhodiščne plače knjigotrške dejav-
nosti v vseh tarifnih razredih izenačijo z iz-
hodiščnimi plačami založniške dejavnosti . 
Nadaljevanje pogajanj je dogovorjeno za 
četrti kvartal 2022, vendar se v času pisanja 
tega prispevka še niso pričela . 

Pogajanja so v letu 2022 potekala tudi v 
papirni in papirno-predelovalni panogi . 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije je v 
spomladanskih krogih pogajanj z deloda-
jalci nadaljeval pogajanja o novem plačnem 
modelu, h katerim sta se pogodbeni stranki 
zavezali v prejšnjih aneksih h Kolektivni po-
godbi za papirno in papirno-predelovalno 
dejavnost . Ker pogajanja še niso končana, 
sta se stranki kolektivne pogodbe dogovori-
li, da vmesno uskladita NOP po TR ter zne-
ske povračil prehrane med delom ter prevo-
za na in iz dela, pogajanja o novem modelu 
pa bosta nadaljevali v naslednjem letu . 

Dogovorjen je bil dvig NOP za 7 % za vse 
TR, z veljavnostjo od 1 . 1 . 2023 dalje, dvig 
nadomestila stroškov za prehrano na 6,0 
EUR/dan ter kilometrino v višini 0,16 EUR/
km, kadar delodajalec plača povračilo stro-
škov lastnega prevoza na in z dela . Ker med 

pogajanji ni bilo možno dvigniti NOP vsaj 
za napovedano inflacijo v letu 2022 (ter 
razliko med napovedano in dejansko infla-
cijo v letu 2021), sta se pogajalski skupini 
dogovorili tudi, da bosta razliko poskušali 
nadoknaditi v prihodnjih krogih pogajanj, 
dokler se še usklajuje stare NOPe oz . dokler 
ni dogovorjen nov plačni model . Tako kot v 
gradbeni in grafični panogi tudi tukaj v času 
pisanja prispevka aneks še ni objavljen v 
Uradnem listu RS . 

Na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti mo-
ramo tudi na tem mestu omeniti povsem 
novo, že peto PERGAM-ovo kolektivno po-
godbo zasebnega sektorja – Kolektivno po-
godbo za dejavnost veterinarstva, ki jo je ob 
strokovni in pogajalski pomoči vodstva KSS 
PERGAM sklenil naš Sindikat veterinarjev 
Slovenije . O njej več v posebnem prispevku 
predsednika KSS PERGAM, ki je tudi vodil 
pogajalsko skupino sindikata . 

Poleg pogajanj na ravni dejavnosti so se 
plačna dogovarjanja zelo intenzivno nada-
ljevala tudi na ravni posamičnih podjetij . 
Tam je lažje reševati uravnilovko okrog mi-
nimalne plače in dvig vseh preostalih plač . 
V številnih podjetjih smo dosegli dvig plač 
pa tudi drugih prejemkov iz dela . Strokovne 
službe KSS PERGAM in vodstvo KSS PER-
GAM je še naprej na voljo vsem podjetni-
škim sindikatom v okviru KSS PERGAM, ki 
bodo izrazili željo po našem sodelovanju in 
podpori v teh procesih . Aktivnosti na tem 
področju pa bodo izjemno pomembne na 
eni strani tako zaradi inflacije, ki zaenkrat še 
kar vztraja, kot tudi zaradi že omenjenega 
napovedanega dviga minimalne plače . 

Podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za papirno 
in papirno-predelovalno dejavnost,  23. 11. 2022 
Z leve: Leopold Povše, predsednik Upravnega 
odbora Združenja papirne in papirno-predelo-
valne industrije GZS,  Jakob Počivavšek, pred-
sednik KSS Pergam, in Nives Hrovat, predse-
dnica Sindikata papirne dejavnosti Slovenije 
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NOVI PREDSEDNIKI SINDIKATOV

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

V času od prejšnje številke Pergamovega 
Obveščevalca v mesecu aprilu letos je bilo 
izvedeno večje število volitev po podjetni-
ških in zavodskih sindikatih KSS PERGAM . 

Nov mandat so pridobili dosedanji pred-
sedniki in predsednice Katarina Kralj Ma-
rinček (Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije), Vladimir Lazić 
(KLINIČNI CENTER Ljubljana), Boštjan 
Furjan (MA-TISK oz . SALOMON d .o .o .),  
Miran Kaučič (SALOMON d .o .o ., PE Le-
nart), Nives Hrovat (PALOMA d . d . in PA-
LOMA PIS  d .o .o .) in Snežana Tripunović 
(DZS d .d .) .

Prav tako je bilo izvoljenih več novih pred-
sednikov in predsednic . Dolgoletnega 
predsednika sindikata v družbah CETIS 
D .D ., CETIS-GRAF, d .o .o ., Celje in CETIS 
FLEX d .o .o . Bojana Pečnaka je nasledil La-
dislav Gruber . V družbi PAPIROTI d .o .o . 
je Zemir Ćehić nadomestil Vekoslava Levi-
čarja .  Marko Marinović je novi predsednik 
sindikata v družbah PAPIRNICA VEVČE 
d .o .o . ter PAPIRNICA VEVČE PROIZVO-
DNJA d .o .o ., ki ga je do sedaj vodil Domen 
Klančar .  Od Dušana Vodovnika je vodenje 
sindikata v podjetju SCANDSTICK d .o .o . 
prevzel Marko Žučko .  

Volitve so potekale tudi na nekaterih fakulte-
tnih celicah Visokošolskega sindikata Slove-
nije . V okviru Sindikata Univerze v Ljubljani 
sta bila izvoljena sledeča sindikalna zaupni-
ka: na Fakulteti za matematiko in fiziko UL 
Arjana Žitnik in na Medicinski fakulteti UL 

N O V O S T I  _

Za predsednika sindikata v podjetju MA-TISK 
(SALOMON d.o.o.) je bil ponovno izvoljen 
Boštjan Furjan  (Foto: arhiv KSS Pergam)  

Dosedanji predsednik sindikata v podjetju 
SCANDSTICK d.o.o. Dušan Vodovnik  (Foto: 
arhiv KSS Pergam)   

IX. redna volilna skupščina Sindikata Klinič-
nega centra Ljubljana,  junij 2022  (Foto: arhiv 
KSS Pergam)
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Vsem novim in dosedanjim predse-
dnicam in predsednikom sindikatov 
in drugim sindikalnim zaupnikom se 
za dosedanje delo zahvaljujemo in 

jim želimo uspešno delo v  
novih mandatih!

Luka Hočevar . Na Univerzi v Mariboru je 
bila za sindikalno zaupnico na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informati-
ko UM izvoljena Simona Štrancar . 

Na ravni sindikatov poklicev in dejavno-
sti je bila izvedena skupščina Sindikata 
veterinarjev Slovenije . Za novo mandatno 
obdobje je bila ponovno izvoljena Nataša 
Ajdič .  Na volilni skupščini Sindikata seval-
cev Slovenije – PERGAM (SSS PERGAM) 
je dolgoletnega predsednika in ustanovne-
ga člana Roberta Kokovnika nasledil Grega 
Praprotnik . SSS PERGAM je na novo izvolil 
tudi sindikalne zaupnike v vseh zavodih, v 
katerih deluje . Na skupščini Sindikata ce-

Redni letni zbor članov Sindikata Univerze v Ljubljani – SUL,  17. junij 2022  
(Foto: arhiv KSS Pergam)

Skupščina Sindikata veterinarjev Slovenije – SVS,  9. junij 2022  (Foto: arhiv KSS Pergam)

stnega gospodarstva Slovenije – SCGS je 
bil prav tako izvoljen novi predsednik in 
sicer je to postal Sašo Simonič . Dosedanji 
predsednik Anton Turk je bil izvoljen za 
podpredsednika sindikata . 
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Člani predsedstva Sindikata sevalcev Slovenije – SSS  
(Foto: arhiv KSS Pergam)

Na Skupščini Sindikata veterinarjev Slovenije je bila za predsednico po-
novno izvoljena Nataša Ajdič,  junij 2022  (Foto: arhiv KSS Pergam)  

N O V O S T I  _
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SINDIKAT PAPIRNE DEJAVNOSTI SLOVENIJE 

Nives Hrovat, predsednica
Sindikata papirne dejavnosti Slovenije
in Sindikata Paloma Pergam 

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

Peter Virant, M .A . 
strokovni sodelavec KSS Pergam

Sindikat papirne dejavnosti Slovenije je bil v 
Poslovni register Slovenije vpisan 18 . maja 
1993 . Njegova zgodovina pa je precej dalj-
ša, saj je v drugačni obliki deloval že dese-
tletja pred tem in je pokrival celotno panogo 
papirništva, tiskarstva ter časopisne, založ-
niške in knjigotrške dejavnosti . Imenoval se 
je Sindikat papirne, grafične, časopisnoinfor-
mativne, založniške in novinarske dejavno-
sti, deloval pa je v okviru Zveze sindikatov 
Slovenije in se je v procesu demokratizacije 
konec 80-ih let 20 . stoletja osamosvojil ter 
se v začetku 90-ih let preimenoval v Kon-
federacijo sindikatov Slovenije Pergam (KSS 
Pergam) . Ta je pričela širiti svoje članstvo 
tudi v druge dejavnosti, vsaka dejavnost pa 
je bila znotraj KSS Pergam zastopana prek 
samostojnega sindikata dejavnosti . Zato je 
bil leta 1993 ustanovljen Sindikat papirne de-
javnosti Slovenije .

Sindikat je pokrival vse papirnice, kot so Pa-
loma, Vevče, Količevo Karton, Vipap Videm 
Krško, Radeče papir, Goričane, Valkarton 
Logatec in Tespack Brestanica (sedaj oboje 
DS Smith), EGP Škofja Loka, Lepenka Tržič, 
prav tako pa je pokrival tudi nekatera druga 
podjetja, ki so se ukvarjala s papirno-prede-
lovalno dejavnostjo, npr . Aero Celje . V teh 
podjetjih sindikat deluje še danes, z izje-
mo dveh, ki sta šli v stečaj (Lepenka Tržič 
in Aero Celje) . Dejavnost je po osamosvo-
jitvi Slovenije doživela velike spremembe, 
podjetja je bilo potrebno olastniniti, nato je 
sledila še privatizacija . Sočasno s privatiza-
cijo je praviloma prišlo tudi do sprememb v 
organizaciji dela, kar je botrovalo zmanjše-
vanju števila zaposlenih . 

Sindikat je bil na področju kolektivnega do-
govarjanja zelo aktiven . Že decembra 1993 
je uspel skleniti prvo Kolektivno pogodbo 
celulozne, papirne in papirno predelovalne 

dejavnosti, ki ji je novembra 1997 sledila 
druga . Ta je ostala z aneksi v veljavi tudi po 
spremembi delovnopravne zakonodaje v 
Sloveniji leta 2003, uporabljala pa se je vse 
do konca leta 2013 . Tega leta je bil sprejet 
že nov Zakon o delovnih razmerjih, sindika-
tu pa je kot prvemu v Sloveniji po tej zako-
nodajni spremembi uspelo skleniti novo 
kolektivno pogodbo dejavnosti, in sicer 17 . 
decembra 2013 . Ta kolektivna pogodba, ki 
je stopila v veljavo 1 . januarja 2014, velja še 
danes . K njej je bilo sklenjenih pet aneksov, 
v kratkem bo podpisan še šesti . 
Stalna pokritost s kolektivno pogodbo de-
javnosti je bila zelo pomembna, sploh od 
leta 2006 dalje, ko se je v Sloveniji prene-
hala uporabljati splošna kolektivna pogod-
ba za gospodarstvo . Kolektivna pogodba 
v papirni dejavnosti je omogočala enotne 
standarde v podjetjih ter predstavljala pod-
lago za sklepanje podjetniških kolektivnih 
pogodb, ki so za delavce pomenile še višje 
delovnopravne standarde . 

V letu 2011 je v sindikatu prišlo do sim-
bolne spremembe . V papirni dejavnosti je 
velika večina delavcev moških, zato so bili 
tudi predsedniki sindikata dejavnosti vse-
lej moški . Na skupščini leta 2011 pa je bila 
prvič za predsednico sindikata izvoljena ga . 
Nives Hrovat, ki je nasledila dotedanjega 
predsednika g . Staneta Ravnikarja, sicer 
dolgoletnega predsednika sindikata v pa-
pirnici Količevo Karton . Za ponovni 4-letni 
mandat je bila ga . Hrovat, sicer predsedni-
ca sindikata v papirnici Paloma, izvoljena 
tudi na naslednjih dveh skupščinah sindika-
ta dejavnosti leta 2015 in leta 2019 . 

Sicer pa je bila ga . Nives Hrovat za pred-
sednico sindikata v papirnici Paloma izvo-
ljena že leta 2005 in je bila prav tako prva 
ženska predsednica sindikata v podjetju . V 
papirnici se je zaposlila leta 1982 in je delala 
v računovodstvu, že od vsega začetka pa je 
bila vpeta v sindikat kot sindikalna zaupni-
ca, kjer je bila zelo aktivna pri opozarjanju 
na krivice in je stremela k urejanju delovnih 
razmer . Leta 2005 se je ponudila možnost 
in povabilo za kandidiranje za predsednico, 
pri tem pa je imela ga . Nives Hrovat veli-
ko pomislekov, saj gre za zelo pomembno 
funkcijo, podjetje pa se je nahajalo pred 

_  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
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precejšnjimi izzivi . Vendarle se je opogu-
mila in kandidirala ter zmagala z veliko 
večino, čeprav ni prihajala iz proizvodnje, 
kjer je bila zaposlena velika večina  članov 
sindikata . Že kmalu po nastopu funkcije se 
je morala spoprijeti z nameravano ukinit-
vijo povračila za prehrano v podjetju, prav 
tako je bil takrat napovedan še vsesloven-
ski sindikalni protestni shod proti uvedbi 
enotne davčne stopnje, zaradi česar je bilo 
potrebno organizirati udeležbo na shodu in 
prevoz članstva v kar dveh avtobusih v Lju-
bljano .  Že začetki dela so bili zelo turbulen-
tni in zahtevni ter polni novih izzivov, kar se 
nadaljuje še danes .

Paloma je bila takrat še v državni lasti, tako 
da je imela po eni strani problem s tem, ker 
lastnik ni bil sposoben zagotoviti kapitala za 
investicije, po drugi strani pa s tem, da so se 
direktorji pogosto menjali, skladno z menja-
vami na vladi . Sindikat je bil v tem obdobju 
zelo dejaven pri zaščiti delovnih mest, pa 
tudi samega obstoja Palome . Veliko aktivno-
sti je bilo potrebnih tudi  v luči tega, ker je 
vlada v času finančne krize uvrstila Palomo 
na seznam podjetij za prodajo . 
Do privatizacije je nato prišlo leta 2016, Pa-
lomo je kupila slovaška papirnica Eco-Invest . 
Ključno je bilo, da je bil izbran strateški ku-
pec, ne pa kakšen špekulativni sklad, ki v 
podjetje ne bi ničesar vložil . Sindikat je bil pri 
izbiri zelo dejaven, z Eco-Investom sta sindi-
kat in svet delavcev Palome podpisala spora-
zum, da bo lastnik ohranil dejavnost Palome 
v Sladkem Vrhu, da tri leta ne bo odpuščanj 
itd . Lastnik se je dogovora držal, v Palomo 
je vložil 40 milijonov evrov z nakupom no-
vega modernega papirnega stroja, podob-
na investicija pa se odvija tudi ta trenutek z 
gradnjo skladišča in proizvodnega obrata za 
nove konfekcijske linije . Investicija naj bi bila 
zaključena leta 2023, ko bo Paloma prazno-
vala 150-letnico obstoja . Je pa tudi v Palomi 
prišlo do zmanjševanja števila delavcev: ob 
zaposlitvi ge . Nives Hrovat leta 1982 jih je 
bilo okoli 2 .500, ob nastopu funkcije predse-
dnice sindikata jih je bilo 1 .200, trenutno pa 
jih je 430 . Vse to je šlo tudi na račun moder-
nizacije, saj se obseg proizvodnje ni bistveno 
zmanjšal, celo nasprotno .

Je pa ravno ta situacija zanimiva, ne le v Pa-
lomi, ampak v celotni papirni dejavnosti . Po 
eni strani se je zmanjšalo število zaposlenih 
(v veliki večini je šlo za  t .i . mehke variante), 
po drugi strani pa se sedaj papirnice soo-

čajo s težavami pri pridobivanju novega ka-
dra, saj primanjkuje primernih kandidatov 
na trgu dela . Srednje šole za papirništvo ni 
več in je treba iskati kandidate z drugo iz-
obrazbo, posebnega zanimanja med njimi 
pa ni, saj je delo v papirništvu izmensko, 
proizvodnja poteka vse dni v letu, delov-
ni pogoji so težki – para, vročina, mraz… 
Zato bo potrebno v dejavnosti še bolj težiti 
k izboljševanju delovnih pogojev, pa tudi k 
stimulativnejšemu nagrajevanju . Pogovori 
v tej smeri že potekajo, tako po papirnicah 
kot na ravni dejavnosti . S tem bi rešili še 
problem uravnilovke, ki jo povzroča mini-
malna plača .

Ga . Nives Hrovat je ponosna na dosežke 
podjetniškega sindikata in sindikata dejav-
nosti, kakor  tudi na dosežke sindikalne cen-
trale Pergam . Moč sindikata je po njenem 
prepričanju prav v  načinu in pripravljenosti 
delovanja ter sodelovanja vseh članov sin-
dikata ter sindikalnih zaupnikov . Zaveda se, 
da brez strokovne pomoči centrale KSS Per-
gam, tako vseh predsednikov, generalnih 
sekreterjev in pravnikov, s katerimi je vsa ta 
leta sodelovala, ne bi bilo takšnih dosežkov . 
Zato je zelo hvaležna prav vsem . Posebej  
tudi vsem svojim sodelavcem v podjetju, 
članom sindikata za izkazano zaupanje 
ter članom predsedstva in sindikalnim za-
upnikom, ki so bili vsa ta leta pripravljeni 
delovati in sodelovati  z njo . Poudarja, da 
brez njihovega sodelovanja ne bi šlo . Nena-
zadnje izpostavlja še zgledno in tvorno so-
delovanje s svetom delavcev v podjetju, kar 
je redkost v večini podjetij .

Po njenem mnenju je pomembno to, da sin-
dikat ne deluje politično, in ravno to se ji zdi 
največja vrednost Pergama . Problem sicer 
je, ker ta sindikalna centrala dosega uspe-
he tako v zasebnem kot javnem sektorju, 
mediji pa prikazujejo le dosežke v javnem 
sektorju, saj so te novice bolj gledane . Člani 
sindikata iz tega razloga pogosto mislijo, da 
si sindikat prizadeva le za standard zapo-
slenih v javnem sektorju, kar pa nikakor ne 
drži . Zato si bo treba še naprej prizadevati 
za celovito obveščanje članstva in tudi pri-
vabljati mlade delavce v svoje vrste . Delo-
dajalci namreč delavcem redkokdaj dajo 
nekaj, česar niso dolžni dati po zakonu ali 
kolektivni pogodbi . Delavci so v preteklosti 
izboljšali svoj standard le z organiziranostjo 
in tudi v prihodnosti ne bo nič drugače .
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Nives Hrovat, predsednica Sindikata papirne dejavnosti Slovenije in Sindikata Paloma Pergam  
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

Pogovor z go . Nives Hrovat, predsednico Sindikata papirne dejavnosti Slovenije 
in Sindikata Paloma Pergam, sva opravila Aleš Bortek in Peter Virant v Sladkem 

Vrhu dne 11 . 11 . 2022 . 
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TRADICIONALNI DVODNEVNI PERGAMOV 
IZOBRAŽEVALNI SEMINAR 

D O G O D K I  _

Udeleženci Pergamovega izobraževalnega seminarja v Ankaranu, maj 2022  
(Foto: arhiv KSS Pergam) 

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

Konfederacija sindikatov Slovenije PER-
GAM v skladu s programom dela vsako leto 
organizira svoj Tradicionalni dvodnevni izo-
braževalni seminar za sindikalne zaupnike 
KSS PERGAM . Gre za seminar, namenjen 
izobraževanju sindikalnih zaupnikov, kate-
rega se vsako leto udeleži med 100 in 130 
zaupnikov iz javnega in zasebnega sektorja, 
iz vseh dejavnosti, ki jih pokriva KSS PER-
GAM .  Letošnji izobraževalni seminar je po-
tekal v četrtek, 12. maja in petek, 13. maja 
2022 v Kongresnem centru Hotela CON-
VENT Adria, Ankaran . 

Z zadovoljstvom opažamo, da je bila tudi 
letos številčna udeležba; seminarja se je 
namreč udeležilo preko 120 sindikalnih za-
upnikov, kar kaže na velik interes in resen 
odnos sindikalistov do izobraževanja in na 
ta način pridobivanja novega znanja . Na 
Pergamovih izobraževalnih seminarjih je 
s svojimi predstavitvami sodelovala že vr-

sta različnih predstavnikov vlade RS, kakor 
tudi predstavnikov delodajalskih in deloje-
malskih organizacij ter fakultetni profesorji, 
strokovnjaki z različnih področij in gostje 
nekaterih evropskih inštitucij . Vsako leto 
se z izbiro vsebin in predavateljev trudimo 
ohranjati kvaliteten program, s katerim ude-
ležence seznanjamo z novimi aktualnimi 
vsebinami, zlasti s področja socialnega dia-
loga, delovno-pravnega področja, področja 
socialnih zavarovanj, kolektivnega dogovar-
janja ter s področja sindikalnega organizira-
nja in delovanja . 

Letošnji izobraževalni seminar je kot eno 
od glavnih aktualnih tem naslovil vprašanje 
delovanja socialnih zavarovanj in socialnih 
blagajn v času epidemije COVID-19, zadnje 
manjše zakonske spremembe na tem po-
dročju in odsotnost dolgo pričakovanih ce-
lovitih reform, predvsem pokojninskega, in-
validskega in zdravstvenega zavarovanja . V 
prvem delu programa smo zato organizirali 
OKROGLO MIZO, na kateri so sodelovali 
direktorji vseh treh javnih zavodov, nosilcev 
socialnih zavarovanj v Republiki Sloveniji . 
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Na okrogli mizi so sodelovali direktorji vseh treh javnih zavodov, nosilcev socialnih zavarovanj v 
RS  (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Na OKROGLI MIZI, katere rdeča nit je bilo 
DELOVANJE IN IZZIVI SLOVENSKIH SIS-
TEMOV SOCIALNIH ZAVAROVANJ, so so-
delovali: 

• Marijan Papež, generalni direktor Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (ZPIZ),

• Mitja Bobnar, generalni direktor Zavo-
da Republike Slovenije za zaposlovanje 
(ZRSZ) in

• doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direk-
torica Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (ZZZS),

• diskusijo pa je vodil Jakob Počivavšek, 
predsednik Konfederacije sindikatov Slo-
venije PERGAM (KSS Pergam) . 

V popoldanskem delu smo imeli gosta 
iz tujine, na povabilo se je odzval gospod 
Florentin Iancu, direktor novega Centra za 
sindikalno organiziranje za JV Evropo, ki de-
luje v okviru evropske sindikalne zveze UNI 
(UNI SEEOC), v katero je včlanjena KSS 
Pergam . Osrednja tema njegove predsta-
vitve je bilo ORGANIZIRANJE SINDIKAL-
NEGA ČLANSTVA, in sicer je predavatelj 
predstavil praktične primere dobrih praks 
organiziranja članstva in vmes tudi kakšnih 
slabih praks, s poudarkom na pridobivanju 
mladih v članstvo sindikata . 

Program prvega delovnega dne je zaokroži-
la gospa Doroteja Lešnik Mugnaioni, dolgo-
letna svetovalka osebam z izkušnjo nasilja 
na delovnem mestu v Društvu SOS telefon, 
na Zbornici zdravstvene in babiške nege 
Slovenije in v različnih sindikalnih organi-
zacijah, ter predavateljica na področju na-
silja v vzgoji in izobraževanju v Šoli za rav-
natelje . Predavateljica je v času epidemije 
novega koronavirusa zelo veliko sodelovala 
z zaposlenimi v zdravstvu pri reševanju na-
silja na delovnem mestu . Na Pergamovem 
seminarju je govorila o PREPREČEVANJU 
NASILNE KOMUNIKACIJE NA DELOV-
NEM MESTU . 

Program drugega dne seminarja je bil 
med drugim namenjen NOVIM OBLIKAM 
DELA, ki sta jih analizirali dr. Katarina Kre-

sal Šoltes, pomočnica direktorja Inštituta za 
delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IDPF)  
in  mag. Sara Bagari, asistentka na Katedri 
za delovno in socialno pravo na Pravni fa-
kulteti Univerze v Ljubljani (PF UL) . 

Za nekoliko bolj sproščen zaključek semi-
narja pa je poskrbel gospod Marko Korenjak, 
trener nevro-lingvističnega programiranja 
in NLP coach ter predsednik Evropskega 
združenja pacientskih organizacij za bolni-
ke z obolenji jeter (ELPA) in predsednik Slo-
venskega društva obolelih za hepatitisom . 
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Za sproščen zaključek seminarja je z “anti-stresno” vajo poskrbel g. Marko Korenjak  (Foto: 
arhiv KSS Pergam) 

Gost iz tujine je bil Florentin Iancu, direktor Centra za sindikalno organiziranje za JV Evro-
po v okviru evropske sindikalne zveze UNI  (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Njegova predstavitev je bila usmerjena v 
komunikacijske veščine . Predavanje z nas-
lovom SODOBNO MEDOSEBNO KOMU-
NICIRANJE NA DELOVNEM MESTU se je 
razvilo iz medosebne komunikacije v stres 
na delovnem mestu, zaključilo pa se je na 
zabaven način z “ANTI-STRESNO” VAJO 
za konec . 

Kot je že tradicionalno, smo se skupaj z 
udeleženci seminarja podružili in povese-
lili na četrtkovem družabnem srečanju ob 
skupni večerji, ki je vedno koristno in do-
brodošlo ter med drugim namenjeno tudi 
za spoznavanje in izmenjavo izkušenj s 
področja sindikalnega dela . Glede na odziv 

udeležencev smo prepričani, da so bile vse-
bine zanimive in da na tovrstnem dogodku 
lahko vselej združimo prijetno s koristnim . 

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za ude-
ležbo in tvorno sodelovanje ter vse Perga-
move sindikalne zaupnike ob tej priložnosti 
zopet vabimo na prihajajoče tovrstne do-
godke, ki jih bomo organizirali v okviru Kon-
federacije PERGAM. 

Datum za naslednji seminar je že znan: 
30.-31. 3. 2023 v Radencih –

rezervirajte si termin! 

D O G O D K I  _
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Predavateljica na seminarju je bila tudi 
pomočnica direktorja Inštituta za delo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani dr. Katarina 
Kresal Šoltes  (Foto: arhiv KSS Pergam)  

Ga. Doroteja Lešnik Mugnaioni nam je pre-
davala o preprečevanju nasilne komunikacije 
na delovnem mestu  
(Foto: arhiv KSS Pergam)

Prvi dan izobraževanja sindikalnih zaupnikov, maj 2022, Ankaran  
(Foto: arhiv KSS Pergam)

_  D O G O D K I
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MEDNARODNA KONFERENCA SINDIKATOV 
INDUSTRIJE HIGIENSKIH PRIPOMOČKOV IN 
EMBALAŽNE INDUSTRIJE, oktober 2022, Bruselj   

D O G O D K I  _

Peter Virant, M .A .  
strokovni sodelavec KSS Pergam  
 

Dne 12 . 10 . 2022 je v Bruslju v organizaci-
ji dveh konfederacij sindikatov na evropski 
ravni UNI Europa in IndustriAll potekalo ko-
ordinacijsko srečanje predstavnikov sindi-
katov, ki delujejo v multinacionalkah Saica, 
DS Smith in Smurfit Kappa . Kot predstavni-
ka iz Slovenije sva sodelovala Slobodan Bje-
lančević – predsednik sindikata DS SMITH 
PERGAM in Peter Virant kot strokovni sode-
lavec v KSS PERGAM . 

Pobuda za koordinacijo je prišla s strani 
francoskega sindikata FILPAC – CGT, ki je 
pričel s koordinacijo sindikatov na nacional-
nem nivoju v treh omenjenih multinacional-
kah z namenom izboljšanja plač, delovnih 
pogojev ter zdravja in varstva pri delu . 
Pobuda, da se strategija skupnega nastopa-
nja sprejme tudi na evropski ravni, je bila 
sprejeta na junijski seji letošnjega leta na 
UNI EUROPE GRAPHICAL Collective Bar-
gaining Conference . 
Namen srečanja je bil, da se vzpostavi ini-
ciativa za izboljšanje pogojev evropskih 
delavcev v naštetih multinacionalkah, da z 
mednarodnimi akcijami vrši pritisk na ma-
nagement multinacionalk, da bi ugodile 

konkretnim zahtevam v procesu kolektivnih 
pogajanj na nacionalni ravni . Torej, da bi 
sindikati, ki zastopajo delavce na nacional-
nem nivoju, v procesu pogajanj s pomočjo 
evropskih central in drugih sindikatov na 
nacionalni ravni imeli podporo in pomoč . 
Sindikati omenjenih multinacionalk so bili 
pozvani k sodelovanju pri dosegu skupnih 
ciljev, ki so izboljšanje delovnih pogojev 
in plač zaposlenih . Ne glede na to, da so 
sindikati v posameznih državah v različnih 
položajih, kar je poleg politik multinacio-
nalk tudi odraz nacionalnih zakonodaj in 
industrijskih odnosov, so osnovni cilji isti 
– izboriti si kolektivne pogodbe, ki bodo 
zaposlenim priznavale normalne delovne 
pogoje in pošteno plačilo . 

Predstavljena je bila analiza plač delavcev 
na istih delovnih mestih v podjetjih multi-
nacionalk v posameznih državah članicah 
Evropske Unije . Kljub nepopolnosti podat-
kov, s katerimi so razpolagali, je raziska-
va pokazala veliko razliko v plačah na osi 
vzhod/zahod, kot tudi sever/jug . Pokazala 
je tudi različnost med seboj težko primerlji-
vimi plačnimi modeli, kar je posledica naci-
onalnih zakonodaj, davčnih politik, izplačil 
bonusov (dodatki, prehrana, prevoz, božič-
nice, regresi, zavarovanja…), tako da bo raz-
iskava dopolnjena na način, da bi upošteva-

Mednarodno koordinacijsko srečanje sindikatov v multinacionalkah DS Smith, Saica in Smurfit 
Kappa,  12. oktober 2022 v Bruslju  (Foto: arhiv KSS Pergam) 
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la letni dohodek – plačo istega delovnega 
mesta v posameznih državah . Informacija 
o realnem plačilu zaposlenih je temelj, na 
katerem bodo sindikati gradili svoje cilje 
in lažje koordinirali akcije na ravni celotne 
multinacionalke, ki ima podjetja v več drža-
vah . Izpostavljeno je bilo tudi sodelovanje 
med posameznimi državami oz . predstav-
niki delavcev iz teh v Evropskih svetih delav-
cev, zato je še toliko bolj pomembno, da so 
v svet izvoljeni člani sindikatov, saj ta organ 
lahko pomembno sodeluje tudi v koordina-
ciji aktivnosti, vendar le pod pogojem, da 
so izvoljeni predstavniki tudi dejanski pred-
stavniki zaposlenih in njihovih interesov . 

Zaključki srečanja so bili, da se raziskava o 
plačah, delovnih pogojih in kolektivnih po-
godbah dopolni, da se v roku dveh mesecev 
izoblikujejo skupni cilji in naredi časovnica 
konkretnih dejanj, kot so način podpore v 
primerih stavk ali drugih industrijskih akcij, 
načini podpore v pogajalskem procesu ipd . 

Zgoraj omenjeno koordinacijsko srečanje 
»UNI Europe Graphical/IndustriAll joint co-
ordination meeting on Saica – DS Smith – 
Smurfit Kappa« pa je bil uvodni del zaključ-
ne konference EU Project »Strengthening 
workers' involvement in the Packaging and 
Tissue sectors in the context of the Covid cri-
sis«, torej projekta, ki krepi delavsko vključe-
nost oz . sodelovanje v embalažni industriji 
in industriji higienskih proizvodov v kon-
tekstu Covid krize . Srečanje je potekalo 13 . 
in 14 . oktobra v Bruslju v organizaciji obeh 
omenjenih evropskih central sindikatov UNI 

Europe in IndustriAll-a kot del projekta, pro-
moviranega s strani Evropske komisije . 

Na konferenci so sodelovali predstavniki 
sindikatov držav članic EU, kot tudi pred-
stavniki obeh omenjenih evropskih central 
ter predstavniki delodajalskih organiza-
cij . Konferenci so prisostvovali tudi gostje 
predstavniki sindikatov in sindikalnih cen-
tral iz azijske, južnoameriške ter pacifiške 
regije . Konferenca je potekala v živo, del 
udeležencev, predvsem iz oddaljenih regij, 
pa je sodelovalo preko videokonference . 

Kot predstavniki KSS PERGAM iz Slovenije, 
kot edine reprezentativne sindikalne centra-
le, ki pokriva oba sektorja, smo sodelovali: 
Nina Mežan, vodja projektov v KSS PER-
GAM, Slobodan Bjelančević, predsednik 
sindikata DS SMITH PERGAM in Peter Vi-
rant, strokovni sodelavec v KSS PERGAM . 
Nina Mežan je na konferenci imela tudi 
samostojni prispevek o trenutnih razmerah 
obeh sektorjev v Sloveniji, predvsem z vidi-
ka zaposlenih .  

Na srečanju sta aktivno sodelovala Slobodan Bjelančević, predsednik sindikata DS SMITH 
PERGAM, in Peter Virant, strokovni sodelavec na KSS Pergam  (Foto: arhiv KSS Pergam) 

Na mednarodni konferenci za sindikate v emba-
lažni in papirni dejavnosti, včlanjene v mednaro-
dne sindikalne organizacije UNI EG in Industri-
All, tudi predstavniki Pergama,  13.-14. oktober 
2022 v Bruslju  (Foto: arhiv KSS Pergam) 
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Poleg prispevkov o stanju obeh industrij v 
posameznih državah Evropske Unije je bil 
temelj razprav udeležencev raziskava, ki jo 
je opravil Syndex (raziskovalni inštitut, ki 
se ukvarja z globalnimi ekonomskimi, de-
lovnopravnimi strukturnimi raziskavami) . 
Raziskava je bila obsežna, temeljita in po-
datkovno zelo bogata . Zaradi obsežnosti je 
v tem članku rezultate zaradi prostorskega 
okvira rezultate težko predstaviti, vendar je 
v celoti na voljo in jo zainteresiranim lah-
ko posredujem . Rezultati pa nedvoumno 
kažejo na globalno rast predvsem papirno 
predelovalne embalažne industrije, ki je za 
lastnike profitabilna in beleži konstantno 
rast, medtem ko plače zaposlenih v njej 
stagnirajo ali rastejo bistveno počasneje 
kot profit . 

Predvsem pa je rast plač oziroma njihovo 
vrednost na področju celotne Evropske uni-
je dodatno prizadela še inflacija, ker je eska-
lacija plač z inflacijo v Evropi prej izjema 
kot pravilo . Tudi na celotnem sektorskem 
področju obeh industrij je med sindikati 
potrebna povezava, tako da je ustanovljena 
mreža, ki bo vzpodbudila sodelovanje sindi-
katov na internacionalni ravni s konkretnimi 
usklajenimi cilji . Na ravni multinacionalk, ki 
v obeh panogah čedalje bolj prevladujejo, pa 
je bilo ponovno izpostavljena pomembnost 
Evropskih svetov delavcev . 

Ob bok konferenci pa nas je vse udeležen-
ce pretresla izpoved kolega sindikalista iz 
Kolumbije . Povedal je da je bil s strelnim 
orožjem težko ranjen sindikalist, njegov ko-
lega in prijatelj, ki je v Kolumbiji deloval v 
isti multinacionalki, ki v Evropi bolj ali manj 
korektno sodeluje v socialnem dialogu . Sto-
rilec je bil verjetno profesionalni morilec – 
statistika ubitih in ranjenih sindikalistov v 
Kolumbiji je zastrašujoča . Udeleženci smo 
na formalen in neformalen način izrekli so-
lidarnost kolegom, ki dobesedno v krvavem 
boju za delavske pravice vztrajajo, zgodile 
pa so se že in se še bodo konkretne akcije 
in pritiski zoper naročnike .

Graf prikazuje rast cen proizvodov embalažne industrije (Vir: Eurostat) 

D O G O D K I  _

Zaključna konferenca je potekala v okviru 
evropske kampanje za višje plače 
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Nina Mežan, vodja projektov na KSS Pergam, je kot predstavnica Slovenije poročala o tre-
nutni situaciji v panogah in izzivih, ki nas čakajo v prihodnje  (Foto: arhiv KSS Pergam)

Eden izmed govorcev na konferenci je bil tudi generalni sekretar evropske sindikalne zveze 
IndustriAll Luc Triangle, oktober 2022  (Foto: arhiv KSS Pergam)  



30

NOVEJŠA SODNA PRAKSA 

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

Vrhovno sodišče RS, Sodba VIII 
Ips 3/2022 z dne 28. 6. 2022 

»Neutemeljenost izpostavitve neke dejavno-
sti kot pomembnega dodatnega kriterija za 
sodno razvezo«

V tem primeru je Vrhovno sodišče presojalo, 
ali je lahko že samo narava neke dejavnosti 
pomemben dodaten kriterij, ki bi utemelje-
vala sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi in 
ne reintegracije delavca na delovno mesto .

Sodišči prve in druge stopnje sta presojali 
zakonitost izredne odpovedi pogodbe o za-
poslitvi tožniku oz . delavcu – sicer tudi sin-
dikalnemu zaupniku, ki jo je toženka podala 
tožniku zaradi očitka, da je huje kršil svojo 
obveznost s tem, da je pri izdaji zdravil na 
recept pacientki izdal napačno zdravilo . S 
tem naj bi huje iz hude malomarnosti pri 
opravljanju dela in zaradi neupoštevanja 
internega predpisa kršil določbe ZDR-1, 
njegovo ravnanje pa naj bi imelo znake ka-
znivega dejanja malomarnega opravljanja 
lekarniške dejavnosti po določbi 182 . člena 
Kazenskega zakonika . 

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da tožni-
ku delovno razmerje na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi z dne 31 . 3 . 2014 za delovno 
mesto farmacevt I ni prenehalo in še vedno 
obstoji z vsemi pravicami in obveznostmi 
iz te pogodbe . Toženki je naložilo, da tožni-
ka pozove nazaj na delo, na delovno mesto 
farmacevt I, mu za ves čas trajanja nezako-
nitega prenehanja delovnega razmerja in za 
čas zadržanja učinkovanja prenehanja po-
godbe o zaposlitvi do vrnitve na delo, priz-
na vse pravice iz delovnega razmerja, ne-
prekinjeno delovno dobo ter pri Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje uredi 
vpis zavarovalne dobe v matično evidenco 
in da mu za čas nezakonitega prenehanja 
delovnega razmerja in za čas zadržanja 
učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposli-
tvi prizna vse pravice iz delovnega razmerja 
ter mu iz naslova »odškodnine“ v višini ne-

plačane oziroma premalo izplačane plače 
oziroma nadomestila do vrnitve na delo ob-
računa nadomestilo, povečano še za doda-
tek na delovno dobo in zmanjšano za pre-
jeta nadomestila ter mu po plačilu davkov 
in prispevkov izplača neto znesek skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi .  Prvosto-
penjsko sodišče prve je namreč presodilo, 
da tožnik ob očitani kršitvi ni ravnal hudo 
malomarno, temveč mu je mogoče očita-
ti le navadno malomarnost, da tudi ni šlo 
za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, v 
nadaljevanju pa tudi, da ima profesionalen 
odnos do strank in da ena napaka, ki se mu 
je očitala (tožnik je imel sicer štirinajst let 
delovnih izkušenj, od tega osem let pri to-
ženki), ne pomeni takšne izgube zaupanja 
v strokovnost dela, da delovnega razmerja 
ne bi bilo mogoče nadaljevati v času odpo-
vednega roka . V zvezi s pravico tožnika do 
reintegracije je sodišče prve stopnje izhaja-
lo iz tega, da je reintegracija primarna pra-
vica delavca, da je toženka svoje farmacevte 
preobremenila, da jih nima dovolj in da je 
tožnik sicer pošteno in po najboljših močeh 
opravljal delo . Nadalje je upoštevalo, da to-
žnik sicer ni v dobrih odnosih z vodstvom, 
vendar je v dobrih odnosih z zaposlenimi, 
da so tudi uporabniki njegovih storitev iz-
razili nadpovprečno oceno zadovoljstva, 
da je tudi v preteklosti prihajalo do neka-
terih nesoglasij tožnika z vodstvom, kar pa 
je pričakovano glede na to, da je bil tožnik 
sindikalni zaupnik, da ima toženka petnajst 
lekarn in da tudi nesoglasje z neposredno 
nadrejeno ne pomeni nemožnosti nadalje-
vanja delovnega razmerja . Upoštevalo je 
tudi, da je šlo za eno samo napačno izdajo 
zdravil v osmih letih . 

Tožena stranka je zoper odločitev prvosto-
penjskega sodišča vložila pritožbo . Sodišče 
druge stopnje je pritožbi toženke delno ugo-
dilo . Sicer je razsodilo, da je bila odpoved 
pogodbe o zaposlitvi nezakonita, vendar pa 
je ugotovilo trajanje delovnega razmerja le 
do dne odločitve sodišča prve stopnje (21 . 
4 . 2021), v presežku, torej od 22 . 4 . 2021 pa 
je pogodbo o zaposlitvi sodno razvezalo na 
podlagi 118 . člena ZDR-1 . Svojo odločitev je 
sodišče druge stopnje  utemeljilo s tem, da 
lahko le ena napačna izdaja zdravil poruši 
zaupanje toženke v tožnikovo delo, da je po-

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



31_  S O D N A  P R A K S A

membna narava dejavnosti toženke (narava 
dejavnosti javne zdravstvene službe), pri 
kateri je izrecno poudarjena kakovost in var-
nost in kjer lahko pride do hudih posledic . 
Presodilo je, da je toženka utemeljeno iz-
gubila zaupanje v delo tožnika, posebej ker 
farmacevti delo opravljajo samostojno in da 
sprotni nadzor nad njihovim delom večino-
ma ni možen, da so se skrhani medsebojni 
odnosi odražali skozi sodni postopek, da ni 
odločilno, da ima toženka petnajst lekarn in 
da ne pretehta niti dober odnos tožnika s 
sodelavci in strankami ter objektivna potre-
ba po delu magistrov farmacije .

Zoper odločitev sodišča druge stopnje je 
tožnik vložil izredno pravno sredstvo na 
Vrhovno sodišče in v njem – med drugim 
– zatrjeval, da je napravil eno samo napako, 
ki ji je botroval človeški faktor, da se te na-
pake dogajajo tudi drugim, kar izhaja iz iz-
povedi prič, da je bil takrat preobremenjen 
in da tudi objektivno obstajajo velike potre-
be po delu farmacevtov pri toženki ter pou-
daril, da od prejema odpovedi ni naredil ni-
česar, kar bi škodovalo toženki, da porušen 
odnos z vodstvom lekarne ne more voditi v 
ugotovitev, da reintegracija ni mogoča, da 
toženka ni omenila nobenih konkretnih ne-
soglasij med njim in tožnikom, da razlog za 
nezaupanje eventualno lahko izhaja iz pre-
teklih ravnanj, vendar je bil tožnik osem let 
ocenjen z oceno odlično in je deloval v le-
karni, ki je dosegla velike uspehe, da tudi to-
ženka ne dvomi v njegovo strokovnost, saj 
je navajala, da bi lahko dobil delo v kateriko-
li drugi lekarni, da je morebitna nesoglasja, 
ki so nastopila pri opravljanju sindikalne 
dejavnosti, treba upoštevati v tem konte-
kstu ter, da ima toženka petnajst različnih 
enot (lekarn), kar pomeni, da tudi eventu-
alno porušeno zaupanje med vodjo ene od 
lekarn in tožnikom ne more biti razlog, da 
še naprej ne bi opravljal dela v drugi lekarni .

Vrhovno sodišče se je z navedbami predla-
gatelja strinjalo in je presodilo, da je izredno 
pravno sredstvo utemeljeno ter spremenilo 
sodbo sodišča druge stopnje v delu, ki so-
dno razvezuje pogodbo o zaposlitvi od 22 . 
4 . 2021 dalje . V obrazložitvi je Vrhovno so-
dišče navedlo, da je sodišče druge stopnje 
pri svoji odločitvi prvenstveno upoštevalo 
naravo dejavnosti toženke, ki ji je pripisalo 
poseben pomen prav zaradi skrbi za zdrav-
je pacientov in eventualne hujše posledice 

ter omejenost nadzora farmacevtov pri nje-
govem delu, kar pa ne more biti odločilno . 
Narava dejavnosti in odgovornost posame-
znega delavca je namreč lahko razlog za 
sodno razvezo samo v povezavi z doseda-
njim delom delavca in očitano kršitvijo ter 
težo te kršitve, ne more biti pa to splošen 
kriterij, ki bi diferenciral posamezne dejav-
nosti delodajalcev oziroma poklice in že 
na tej podlagi predstavljal kriterij za mož-
nost sodne razveze ali reintegracijo . Neut-
emeljeno je neko dejavnost izpostaviti kot 
tako pomembno oziroma tako potencialno 
nevarno, da bi že njena narava utemeljeva-
la drugačno presojo v zvezi z možnostjo 
nadaljevanja delovnega razmerja oziroma 
sodno razvezo, torej izpostavitev dejavno-
sti kot pomembnega dodatnega kriterija 
za sodno razvezo . To ni zakonski kriterij . 
Na drugi strani takšno tolmačenje tudi ne 
upošteva tega, ali so bile hujše posledice za 
delovanje delodajalca ali tretjih oseb sploh 
ugotovljene, v konkretnem primeru jih ni 
bilo . Navedlo je še, da se v presoji možnos-
ti reintegracije oziroma sodne razveze upo-
števa tudi dotedanje delo delavca, morebi-
tne dotedanje napake pri delu ali kršitve, 
v povezavi s konkretno očitano kršitvijo . V 
tej zadevi je bilo ugotovljeno, da je tožnik 
delal pri toženi stranki že osem let, da do 
očitane kršitve ni storil napak, da je bil vse-
skozi odlično ocenjen (ocena prejšnje vodje 
lekarne) in da je očitno obstajalo tudi veliko 
zadovoljstvo uporabnikov z njegovim de-
lom . Obenem je treba upoštevati tudi dober 
odnos tožnika s sodelavci . Na drugi strani 
tožnikov odnos z direktorico toženke in ne-
posredno vodjo očitno ni bil najboljši, kar je 
delno treba pripisati tudi njegovi sindikalni 
aktivnosti, vendar je predvsem pomembno, 
da se tudi objektivno ta odnos zaupanja ni 
mogel porušiti zaradi ene napake tožnika 
pri delu, ob tem, da je bila ta ocenjena kot 
lažja kršitev delovnih obveznosti, ki tudi 
ni bila storjena iz hude malomarnosti . Ob 
dodatnem dejstvu, da toženka potrebuje 
farmacevte, ki so bili itak preobremenjeni, 
te okoliščine pretehtajo pri presoji o reinte-
graciji in sodni razvezi pogodbe o zaposli-
tvi . Tako kot je obrazložilo že sodišče prve 
stopnje, ima toženka petnajst enot in bi 
tožniku lahko zagotovila delo na njegovem 
delovnem mestu v drugi enoti in se na ta 
način izognila konfliktu z do tedaj nepos-
redno nadrejeno delavko . Obenem tudi do-
gajanje po odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
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in v sodnem postopku (tožnikova obramba 
in komunikacija v sodnem postopku ni bila 
žaljiva) ne kaže na tako porušene odnose, ki 
bi narekovali sodno razvezo .

Vrhovno sodišče RS, Sodba VIII 
Ips 38/2021 z dne 28. 6. 2022

»Pravica do priznanja dodatnih dni letnega 
dopusta za nazaj zaradi nezakonitega rav-
nanja delodajalca«

V konkretnem primeru se je Vrhovno sodiš-
če – med drugim – ukvarjalo s priznanjem 
pravice do letnega dopusta »za nazaj« zara-
di nezakonitega ravnanja delodajalca .

Tožnik oz . delavec je bil od leta 2012 do 
2017 razporejen na nižje vrednoteno delov-
no mesto »policist-vodja izmene« namesto 
na delovno mesto »višji policist-krimina-
list«, kjer bi mu pripadal dodatni dan le-
tnega dopusta . Toženka oz . delodajalec je 
nato naknadno sicer ugotovila, da je bila 
razporeditev na to delovno mesto nezako-
nita in zato leta 2017 izdala sklep, s katerim 
ga je za nazaj razporedila na delovno mesto 
»višji policist-kriminalist« in mu priznala 
pravico do izplačila razlike med izplačano 
in zakonito določeno plačo . Tožnik je v tož-
bi zahteval, da mu mora toženka priznati in 
odmeriti še dodatni dan letnega dopusta za 
leta 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 .

Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je to-
ženka dolžna tožniku za leta 2013, 2014, 
2015, 2016 in 2017 priznati in odmeriti 
dodatni dan letnega dopusta, po pritožbi 
obeh strank pa je drugostopenjsko sodišče 
razsodilo, da je toženka za leta 2013, 2014, 
2015, 2016 in 2017 dolžna tožniku priznati 
dodatni dan letnega dopusta, zavrnilo pa je 
zahtevek za odmero in primarni zahtevek za 
izrabo dodatnega dne letnega dopusta za to 
obdobje, vendar pa je odločilo, da mora to-
ženka namesto tega tožniku plačati 315,90 
EUR, od tega zneska pa mora odvesti davke 
in prispevke ter tožniku plačati neto znesek 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi .

Zoper odločitev sodišča druge stopnje je 
toženka vložila pravno sredstvo na Vrhovno 
sodišče in v njem – med drugim – zatrje-
vala, da je sodišče druge stopnje zmotno 

uporabilo materialno pravo, ko je preso-
dilo, da je tožnik »za nazaj« upravičen do 
dodatnih dni letnega dopusta . Navajala je, 
da pravica do letnega dopusta, upoštevaje 
njen namen in pravno ureditev, ugasne s 
potekom obdobja za prenos, določenem v 
162 . členu ZDR-1, in se pri tem sklicevala na 
sodno prakso Vrhovnega sodišča in sodno 
prakso Sodišča Evropske unije (v nadalje-
vanju SEU), po kateri neomejeno kopičenje 
pravic do letnega dopusta ne ustreza name-
nu te pravice, tj . počitku zaradi opravljanja 
dela . Tožnik bi zato moral biti upravičen do 
letnega dopusta za delovno mesto policist 
– vodja izmene, katerega dela in naloge je 
dejansko opravljal . Priznanje večjega obse-
ga pravice do letnega dopusta za sporno 
obdobje bi pomenilo nezakonito priznanje 
te pravice, katere edini namen bi bil sprosti-
tev in razvedrilo, ne pa počitek od dela .

Vrhovno sodišče je štelo navedbe tožen-
ke v izrednem pravnem sredstvu za delno 
utemeljene . V obrazložitvi je navedlo, da v 
primeru, da je bil delavec prikrajšan za letni 
dopust zaradi nezakonite odpovedi ali dru-
ge nezakonitosti delodajalca, mora deloda-
jalec, ki z nezakonitim ravnanjem delavcu 
ne omogoči njegove pravice do plačanega 
letnega dopusta, za to nositi posledice, ki se 
kažejo v tem, da delavec ne izgubi pravice 
do izrabe po poteku referenčnega obdobja . 
Tožnik je pridobil pravico do (naknadnega) 
koriščenja vtoževanih dni letnega dopusta, 
pri čemer morebiten potek obdobja za pre-
nos na podlagi 162 . člena ZDR-1 ni pomem-
ben . Delno pa je Vrhovno sodišče RS ugo-
dilo reviziji v delu, ki se nanaša na plačilo 
odškodnine za neizrabljen letni dopust . V 
tem delu je razsodilo, da tožniku za neiz-
rabljen letni dopust ne pripada denarna 
odškodnina . V obrazložitvi je v tem delu na-
vedlo, da je bistvo pravice do plačanega do-
pusta, da ima delavec pravico do plačanih 
prostih dni . V primeru, ko delavec prostih 
dni (prvi del pravice) ne more več izkoristi-
ti, ker mu je delovno razmerje prenehalo, 
pa mu ostane zgolj še drugi del pravice, t .j . 
plačilo v obliki nadomestila za neizkoriščen 
letni dopust . Edini pogoj za nastanek pravi-
ce do denarnega nadomestila je prenehanje 
delovnega razmerja in neizraba letnega do-
pusta, do katerega je bil delavec na dan pre-
nehanja upravičen . Ob tem je navedlo še, 
da je nadomestilo po 164 . členu ZDR-1 po 
naravi in namenu povsem drugačen institut 
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od denarne odškodnine za povzročeno ško-
do po splošnih pravilih obligacijskega pra-
va . V konkretnem primeru je torej delavec 
upravičen do izrabe do dodatnih dni letne-
ga dopusta, saj je še v delovnem razmerju 
pri delodajalcu . 

Vrhovno sodišče RS, Sodba VIII 
Ips 24/2021 z dne 29. 3. 2022

»Pravica do nadomestila za neizkoriščen 
letni dopust za leta po nezakoniti odpovedi 
delovnega razmerja s strani delodajalca«

Sicer podobno kot v prejšnjem primeru, pa 
je v tem primeru Vrhovno sodišče presoja-
lo, ali ima delavec v obdobju po nezakoniti 
odpovedi, za katero je bil kasneje z odločbo 
sodišča ugotovljen obstoj delovnega raz-
merja, pravico do letnega dopusta oziroma 
posledično pravico do nadomestila za neiz-
koriščen letni dopust, čeprav v tem obdobju 
dejansko ni opravljal dela oz . ali je delavec 
upravičen do nadomestila za neizkoriščen 
letni dopust tudi za leta, ki sledijo letu, v ka-
terem je bila pogodba o zaposlitvi odpove-
dana, torej za celotno obdobje priznanega 
delovnega razmerja, ki je kasneje prenehalo .

Tožnici oz . delavki je delovno razmerje pri 
toženki oz . delodajalcu prenehalo 5 . 12 . 2012 
na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
iz poslovnega razloga z dne 20 . 3 . 2012 . 
Delovno in socialno sodišče je v prejšnjem 
sodnem sporu s pravnomočno sodbo odlo-
čilo, da je delovno razmerje z vsemi pravi-
cami z dela in po delu trajalo do 2 . 6 . 2014 . 
Predmet tega delovnega spora so bili pre-
jemki iz delovnega razmerja za čas od ne-
zakonitega prenehanja delovnega razmerja 
do sodne razveze pogodbe o zaposlitvi . V 
revizijskem postopku je ostalo sporno zgolj 
še vprašanje, ali je sodišče druge stopnje 
tožnici upravičeno prisodilo nadomestilo 
zaradi neizkoriščenega letnega dopusta za 
leti 2013 in 2014, torej leti po nezakonitem 
prenehanju delovnega razmerja leta 2012 .

Tožena stranka je zoper odločitev sodišča 
druge stopnje, ki je tožnici priznalo pravi-
co do nadomestila zaradi neizkoriščenega 
letnega dopusta za leti 2013 in 2014 – torej 
leti po nezakonitem prenehanju delovnega 
razmerja leta 2012 – ko torej delavka ni de-
lala, vložila izredno pravno sredstvo na Vr-
hovno sodišče . V njem je zatrjevala, da je 
tožnica lahko upravičena do nadomestila le 

za neizkoriščen letni dopust za leto 2012, 
ker ji je v tem letu prenehalo delovno raz-
merje, ne pa tudi za leti 2013 in 2014, ker v 
tem obdobju ni delala .

Vrhovno sodišče se z navedbami tožene 
stranke ni strinjalo in je presodilo, da izred-
no pravno sredstvo ni utemeljeno . V obra-
zložitvi je Vrhovno sodišče navedlo, da je 
bila odločitev sodišča druge stopnje mate-
rialnopravno pravilna, ko je odločilo, da je 
delavka upravičena do nadomestila za letni 
dopust za leta 2012, 2013 in 2014 in svojo 
odločitev utemeljilo  z obrazložitvijo, da ji 
je delovno razmerje prenehalo nezakonito 
in da ni mogla izrabiti dopusta iz razlogov 
na strani delodajalca . V nadaljevanju obra-
zložitve je Vrhovno sodišče navedlo še, da 
je delavka, ki ji je bila nezakonito odpoveda-
na pogodba o zaposlitvi, upravičena do na-
domestila za letni dopust za leta, ki sledijo 
letu, v katerem je bila pogodba o zaposlitvi 
odpovedana, torej za celotno obdobje pri-
znanega delovnega razmerja, ki je kasneje 
prenehalo (v tem primeru s sodno razvezo 
pogodbe o zaposlitvi) . Ker tožnica oz . de-
lavka pravice do plačanega letnega dopusta 
po ponovni vzpostavitvi delovnega razmer-
ja zaradi sodne razveze ne more uveljaviti, 
ji v skladu z 164 . členom ZDR-1 pripada de-
narno nadomestilo .

Slovesna inavguracija predsednice VSS-SUM  
dr. Marije Javornik ob izvolitvi v naziv redne 
profesorice na Filozofski fakulteti Univerze v Ma-
riboru,  september 2022  
(Foto: arhiv KSS Pergam)  

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

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

1. Ali kandidat oz. delavec od delodajalca lahko zahteva izstavitev  
pogodbe o zaposlitvi?

Ne . 24 . člen Zakona o delovnih razmerjih 
(v nadaljevanju: ZDR-1) daje delodajalcu 
pogodbeno svobodo, da se – ob upošteva-
nju zakonskih prepovedi – prosto odloči, s 
katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o za-
poslitvi . Delodajalec ima tudi diskrecijsko 
pravico, da pogodbe o zaposlitvi ne sklene 
z nobenim kandidatom, tudi če kandidat iz-
polnjuje vse pogoje za opravljanje dela in 
tudi če je delodajalec javno objavil prosto 
delovno mesto . 

Delodajalec pa mora pri odločanju, s ka-
terim od kandidatov bo sklenil pogodbo o 
zaposlitvi, upoštevati določene zakonske 
prepovedi, predvsem prepoved diskrimina-

cije . Prepoved diskriminacije ureja 6 . člen 
ZDR-1, ki – med drugim – določa, da mora 
delodajalec iskalcu ali iskalki zaposlitve pri 
zaposlovanju ali delavcu v času trajanja de-
lovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem 
pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako 
obravnavo ne glede na narodnost, raso ali 
etnično poreklo, nacionalno in socialno po-
reklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, 
invalidnost, vero ali prepričanje, starost, 
spolno usmerjenost, družinsko stanje, 
članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje 
ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem 
zakonom, predpisi o uresničevanju načela 
enakega obravnavanja in predpisi o enakih 
možnostih žensk in moških . 

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

2. Ali delodajalec lahko zavrne soglasje za upravno izplačilno prepoved na delavčevo 
plačo oz. »avtomatsko trganje« zneska kredita od plače?

 

Da . Mnogo zaposlenih ima najet kredit, 
znesek katerega jim delodajalec »trga« od 
plače . Vendar to »trganje« od plače s strani 
delodajalca ni samoumevno in ga delodaja-
lec lahko zavrne .

Gre za t .i . upravno izplačilno prepoved, ki 
jo ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (v 
nadaljevanju: ZIZ) v 135 . členu: s prepoved-
jo izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril 
sam dolžnik, dolžnik dovoli, da se del nje-
gove plače zarubi in izplačuje upniku, de-
lodajalec pa to potrdi . Upravna izplačilna 
prepoved ima glede vrstnega reda pravni 
učinek sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo, 

ko jo potrdi dolžnikov delodajalec . Kot torej 
izhaja že iz samega besedila zakona, mora 
takšno prepoved izplačila plače dolžniku 
potrditi delodajalec . Smiselno temu sledi 
tudi sodna praksa, iz katere izhaja, da de-
lavec delodajalca ne more prisiliti k potrdi-
tvi obrazca za prostovoljno izplačilo dela 
plače, pristanek delodajalca, da bo v korist 
upnika izplačeval določene zneske v breme 
delavčeve plače, je torej prostovoljen in je 
odvisen od razmerja in dogovora z delav-
cem, predvsem glede stroškov, ki pri tem 
nastanejo (VSM Sklep I Ip 906/2017 z dne 
19 . 2 . 2018) .
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3. Ali je delodajalec po tem, ko je delavcu izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, 
dolžan izplačati delavcu nadure?

 

V konkretnem primeru je delavec s strani 
delodajalca prejel izredno odpoved pogod-
be o zaposlitvi, torej odpoved s takojšnjim 
učinkom in brez odpovednega roka . Ker so 
delavcu ostale še neizkoriščene nadure, se 
na tem mestu zastavlja vprašanje, ali mu je 
delodajalec te nadure dolžan izplačati, kljub 
temu, da delavec pri njem ni več v delov-
nem razmerju . Odgovor je pritrdilen . 

Vsak delavec je upravičen do plačila za delo, 
kot tudi za nadurno delo, četudi pri deloda-
jalcu ni več v delovnem razmerju . Ob tem 

velja opozoriti, da na podlagi 202 . člena Za-
kona o delovnih razmerjih (ZDR-1) terjatve 
iz delovnih razmerij zastarajo v roku petih 
let, zato lahko delavci zahtevajo izplačilo 
neizplačanih nadur za zadnjih pet let . 

V primeru, da je delavec nadure že kompen-
ziral s prostimi urami, dodatka za nadurno 
delo (za že kompenzirane nadure) pa še ni 
prejel, lahko dodatek za nadurno delo v zgo-
raj navedenem zastaralnem roku še zmeraj 
zahteva od (prejšnjega) delodajalca nepos-
redno pred pristojnim delovnim sodiščem . 

5. in 6. maja 2022 je v Moravskih toplicah v organizaciji SKEI potekal sestanek sindikatov 
vzhodne regije IndustriAll Europe, katerega se je iz PERGAM-a udeležil strokovni sodelavec 
Peter Virant  (Foto: arhiv SKEI)  
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Tarifni razred
Najnižja osnovna plača (v €) 

od 1. 1. 2023 

I . enostavna dela 557,60 

II . manj zahtevna dela 632,83 

III . srednje zahtevna dela 708,21 

IV . zahtevna dela 783,49 

V . bolj zahtevna dela 915,68 

VI ./1 zelo zahtevna dela 1 .168,27 

VI ./2 visoko zahtevna dela 1 .380,69 

VII . najbolj zahtevna dela 1 .752,44 

VIII .
izjemno pomembna,  
najbolj zahtevna dela 

2 .017,96 

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,  zadnji aneks še ni 
objavljen v UL RS)  

PREGLED PLAČ PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 
IN V JAVNEM SEKTORJU 

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

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 .) . 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-
PREDELOVALNO DEJAVNOST

23 . novembra 2022 je bil podpisan Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-pre-
delovalno dejavnost, ki se prične uporabljati s 1 . 1 . 2023 . V času priprave tega prispevka aneks 
še ni objavljen v Uradnem listu RS .  Z novim aneksom so se delodajalci in sindikati dogovorili 
o dvigu najnižjih osnovnih plač za 7 % za vse tarifne razrede . 

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, določeni v Kolektivni pogodbi za 
papirno in papirno-predelovalno dejavnost, od 1 . januarja 2023 dalje znašajo:

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _
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Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list RS, št . 77/2017,  84/2018,  52/2019,  
175/2020,  196/2021,  70/2022,  zadnji aneks še ni objavljen v UL RS)  

Letos spomladi je bil dogovorjen dvig najnižjih osnovnih plač za 1,9 %, kar je veljalo za delo, 
opravljeno od 1 . junija 2022 dalje . V jesenskem času pa je bil sklenjen Aneks št. 6 h Kolektivni 
pogodbi grafične dejavnosti, s katerim so se socialni partnerji dogovorili o dvigu najnižjih 
osnovnih plač v tej dejavnosti za dodatnih 14,8 % . V času priprave prispevka aneks sicer še 
ni podpisan in objavljen v Uradnem listu RS, uporabljati pa se prične od 1 . januarja 2023 dalje . 

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, določeni v Kolektivni pogodbi gra-
fične dejavnosti, od 1 . januarja 2023 dalje znašajo:

Tarifni razred
Najnižja osnovna plača (v €) 

od 1. 1. 2023 

I . enostavna dela 592,15 

II . manj zahtevna dela 651,38 

III . srednje zahtevna dela 722,44 

IV . zahtevna dela 811,25 

V . bolj zahtevna dela 923,77 

VI . zelo zahtevna dela 1 .059,95 

VII . visoko zahtevna dela 1 .202,08 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .663,96 

IX .
izjemno pomembna,
 najbolj zahtevna dela

2 .007,39 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRAFIČNO DEJAVNOST 

_  I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I
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IZHODIŠČNE PLAČE V ČASOPISNO-INFORMATIVNI, ZALOŽNIŠKI 
IN KNJIGOTRŠKI DEJAVNOSTI

Izhodiščna plača (v €)

Tarifni razred Založniška dejavnost
Knjigotrška  
dejavnost

Časopisno informativna in 
revijalna dejavnost

I . enostavna dela 530,81 529,42 451,99

II . manj zahtevna dela 596,94 590,84 519,79

III . srednje zahtevna dela 663,06 652,26 587,58

IV zahtevna dela 729,19 713,67 655,38

V . bolj zahtevna dela 839,39 816,02 768,38

VI . zelo zahtevna dela 1 .059,80 1 .020,74 994,37

VII . visoko zahtevna dela 1 .236,13 1 .184,52 1 .175,17

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .544,69 1 .471,11 1 .491,55

IX .
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

1 .765,10 1 .675,82 1 .717,55

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,  103/2022)  

Junija 2022 je bil sklenjen Aneks št. 16 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-in-
formativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št . 103/2022), uporablja 
pa se od 1 . 9 . 2022 .  
Z novim aneksom so se delodajalci in sindikati dogovorili za dvig izhodiščnih plač za za-
ložniško in knjigotrško dejavnost v nominalnih zneskih, in sicer za založniško dejavnost 
se izhodiščna plača I. tarifnega razreda dvigne za 90,00 eur,  izhodiščne plače II. do IX. 
tarifnega razreda pa se povečajo za 70,00 eur.  Za knjigotrško dejavnost pa se izhodiščna 
plača I. tarifnega razreda dvigne za 110,00 eur,  izhodiščne plače II. do IX. tarifnega razreda 
pa se povečajo za 80,00 eur .  
 

Zneski izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih za založniško, knjigotrško ter časopi-
sno-informativno in revijalno dejavnost so od 1 . septembra 2022 dalje naslednji:

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



39

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA GRADBENE DEJAVNOSTI 
IN  CESTNO GOSPODARSTVO 

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

od 1. 1. 2023

I . enostavna dela 614,60 

II . manj zahtevna dela 682,16 

III . srednje zahtevna dela 756,08 

IV . zahtevna dela 837,68 

IV ./2 zahtevna dela 888,50 

V . bolj zahtevna dela 990,12 

V ./2 bolj zahtevna dela 1 .051,72 

VI . zelo zahtevna dela 1 .108,70 

VI ./2 zelo zahtevna dela 1 .284,24 

VII . visoko zahtevna dela 1 .315,04 

VII ./2 visoko zahtevna dela 1 .478,25 

VII ./3 visoko zahtevna dela 1 .592,20 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .763,14 

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,  87/2022  zadnji 
aneks še ni objavljen v UL RS)  

Novembra 2022 so bile sklenjene Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbe-
nih dejavnosti, katere podpisnik je tudi Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije .  Spre-
membe določajo dvig najnižjih osnovnih plač za dodatnih 12 %, po tem, ko je bil junija 
2022 dogovorjen dvig plač v dejavnosti za 2,4 % .  V času priprave prispevka novi aneks še 
ni objavljen v Uradnem listu RS, spremembe in dopolnitve pa se uporabljajo od 1 . 1 . 2023 
dalje .  

Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1 . januarja 2023 dalje 
in po novem znašajo:

_  I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I
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Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št . 52/2018,  67/2018,  
44/2019,  97/2020,  40/2021,  105/2021,  89/2022)  

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št . 
56/2018,  13/2019,  16/2019,  12/2020,  93/2020,  87/2022)

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 594,08 

II . manj zahtevna dela 616,88 

III . srednje zahtevna dela 653,52 

IV . zahtevna dela 697,60 

V . bolj zahtevna dela 777,59 

VI . zelo zahtevna dela 936,49 

VII . visoko zahtevna dela 1 .116,88 

VIII . najbolj zahtevna dela / 

Tarifni razred Najnižja osnovna plača (v €)

I . enostavna dela 529,20 

II . manj zahtevna dela 602,20 

III . srednje zahtevna dela 751,31 

IV . zahtevna dela 837,33 

V . bolj zahtevna dela 906,17 

VI . zelo zahtevna dela 1 .032,34 

VII . visoko zahtevna dela 1 .101,16 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .296,15 

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA DEJAVNOST GOSTINSTVA 
IN TURIZMA

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

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 posa-
meznih tarifnih razredih za delo, opravljeno od 1 . julija 2022 dalje, povišajo za 2 % .  Nova 
višina najnižjih osnovnih plač je objavljena v Uradnem listu RS, št . 89/2022 .  

Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1 . 7 . 2022 
dalje tako znašajo:
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA KOVINSKO INDUSTRIJO

Tarifni razred
Najnižja mesečna 

osnovna plača za 174 ur 
(v €)

Najnižja osnovna 
plača na uro (v €)

I . enostavna dela 565,85 3,252 

II . manj zahtevna dela 617,35 3,548 

III . srednje zahtevna dela 683,30 3,927 

IV . zahtevna dela 778,82 4,476 

V . bolj zahtevna dela 848,60 4,877 

VI . zelo zahtevna dela 993,89 5,712 

VII . visoko zahtevna dela 1 .159,19 6,662 

VIII . najbolj zahtevna dela 1 .322,57 7,601 

IX . izjemno pomembna dela 1 .565,13 8,995 

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št . 6/2015,  80/2015,  
6/2017,  66/2017,  82/2018,  24/2019,  15/2022,  79/2022)

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA LESARSTVO     

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 /

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

Maja 2022 je bil podpisan Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije 
(Uradni list RS, št . 79/2022) .  Dodatek določa dvig najnižjih osnovnih plač in se uporablja za 
delo opravljeno od 1 . julija 2022 dalje . 

Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1 . 7 . 2022 dalje znašajo:

_  I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I
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NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

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 

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 pomembna, 
najbolj zahtevna dela

1 .900,00

Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št . 105/2021,  94/2022)    

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

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE ZA ZAVAROVALNIŠTVO 

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

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

V podjetjih, v katerih imajo sklenjene 
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 dolo-
čajo kolektivne pogodbe posameznih de-
javnosti ali zakon. 

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

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

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

_  I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I
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PLAČE V JAVNEM SEKTORJU 

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

Plačna lestvica v javnem sektorju po plačnih razredih je naslednja: 

Plačni 
razred

vrednost (EUR)
Plačni 
razred

vrednost (EUR)

1 460,20 34 1 .678,98

2 478,61 35 1 .746,13

3 497,74 36 1 .815,99

4 517,66 37 1 .888,62

5 538,36 38 1 .964,17

6 559,91 39 2 .042,75

7 582,28 40 2 .124,46

8 605,59 41 2 .209,43

9 629,82 42 2 .297,79

10 655,02 43 2 .389,72

11 681,21 44 2 .485,30

12 708,46 45 2 .584,71

13 736,79 46 2 .688,10

14 766,27 47 2 .795,64

15 796,92 48 2 .907,45

16 828,79 49 3 .023,75

17 861,96 50 3 .144,70

18 896,43 51 3 .270,49

19 932,28 52 3 .401,31

20 969,57 53 3 .537,36

21 1 .008,36 54 3 .678,86

22 1 .048,70 55 3 .826,01

23 1 .090,65 56 3 .979,04

24 1 .134,27 57 4 .138,22

25 1 .179,63 58 4 .303,74

26 1 .226,82 59 4 .475,88

27 1 .275,88 60 4 .654,92

28 1 .326,92 61 4 .841,11

29 1 .380,01 62 5 .034,77

30 1 .435,20 63 5 .236,15

31 1 .492,62 64 5 .445,60

32 1 .552,31 65 5 .663,42

33 1 .614,40

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



45

MINIMALNA PLAČA

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

Minimalno plačo ureja Zakon o 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 delov-
nim časom, opravljeno od 1 . januarja 2022, 
znaša 1 .074,43 EUR  (objavljeno v Uradnem 
listu dne 12 . 1 . 2022) . 

Uradni list RS,
št. 5/2022

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

1.074,43 EUR 

Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št . 5/2022)

GIBANJE PLAČ 

Povprečna mesečna bruto plača za september 2022 je znašala 
1.986,82 EUR in je bila za 1,1% nižja kot za avgust 2022. 

Uradni list RS, št. 146/2022 
Povprečna mesečna neto plača za september 2022 je znašala 
1.295,01 EUR in je bila za 1,3% nižja kot za avgust 2022. 

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje 
julij–september 2022 je znašala  1.999,00 EUR. 

Povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Sloveniji: 

Poročilo o gibanju plač za september 2022  (Uradni list RS, št . 146/2022) 

Glede na nov izračun minimalnih življenjskih stroškov se bo izredni dvig minimalne 
plače že letos uskladil z rastjo minimalnih življenjskih stroškov, prihodnje leto pa še z le-
tno stopnjo inflacije. Če bo letošnji dvig dejansko izveden, bo minimalna plača znašala 
1.133,37 eur bruto. To pomeni, da bi se iz 778,40 eur neto zvišala na 803,80 eur neto.  
V januarju 2023 pa bo znesek minimalne plače še višji, saj se bo upoštevalo še letno 

stopnjo inflacije.  Višina minimalne plače za 2023 tako še ni znana.  

_  I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I
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*Pri izračunih sindikalne liste je upoštevana višina minimalne plače v letu 2022  in  poročilo o gibanju plač za september 
2022 (zadnji znani podatki novembra v času priprave prispevka). 

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 papir-
no-predelovalna

1 .074,43 428,50 642,75 857,00 857,00 3 .998,00 2 .000,00 / 

Grafična
od 1 .261,63 
do 1 .390,77  

460,00 689,00 919,00 919,00 5 .997,00 3 .443,00 1 .399,30 

Časopisno-infor-
mativna

1 .390,77 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00 

Založniška 1 .390,77 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Knjigotrška 1 .390,77 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 3 .443,00

Gradbena in 
cestno gospo-
dars.

1 .200,00 460,00 689,00 919,00 919,00 3 .998,00 1 .399,30 / 

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

1 .999,00 
oz. ob izpolnitvi 
pogojev iz KP:

3 .998,00  

700,00 350,00 

Gostinstvo in 
turizem

1 .300,00 460,00 689,00 919,00 919,00

5 do 10 let:
1 .999,00 

10 do 20 let:
3 .998,00 
nad 20 let:
5 .997,00   

1 .500,00 750,00 

Kovinska 1 .100,00 565,85 848,78 1 .131,70 1 .414,63

5 do 10 let:
1 .999,00 

10 do 20 let:
3 .998,00 
nad 20 let:
5 .997,00  

do 10 let:
2 .398,80 

nad 10 let:
3 .398,30 

do 10 let:
1 .599,20

nad 10 let:
1 .999,00 

Lesarstvo 1 .074,43 477,92 716,88 955,84 1 .194,80 3 .998,00 1 .199,40 599,70 

Komunalna 1 .200,00 799,60 1 .199,40 1 .599,20 1 .999,00 5 .997,00 1 .599,20 999,50 

Zavarovaln. 1 .074,43 460,00 689,00 919,00 919,00 3 .998,00 1 .199,40 599,70

Drobno gospo-
darstvo

1 .085,17 799,60 1 .199,40 1 .599,20 / 3 .998,00 1 .999,00 999,50

Negospodarstvo,
Javni sektor

1 .074,43 – 
1 .374,43 

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 .960,46

(oz . 3 plače za-
poslenega, če je 

to zanj ugodneje)

605,81

(726,97 
za člane  

sindikata)

605,81

(726,97 
za člane  

sindikata)

Uredba 1 .986,82* 460,00 689,00 919,00 919,00 4 .063,00 3 .443,00 
3 .443,00 

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
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REGRES ZA LETNI DOPUST

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

V nekaterih kolektivnih pogodbah dejavno-
sti je določen nižji regres, vendar ga je treba 
izplačati najmanj v višini zakonsko določe-
ne minimalne plače, ki za leto 2022 znaša  
1.074,43 EUR .  

Za papirno in papirno-predelovalno de-
javnost je določen regres najmanj v viši-
ni minimalne plače, kar v letu 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  1.986,82 EUR  za september 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  1.986,82 EUR  za september 2022 .  

V gradbeni dejavnosti se regres za letni do-
pust za leto 2022 izplača v višini 1.200,00 
EUR bruto . 

V dejavnosti trgovine je delodajalec dolžan 
izplačati regres za letni dopust, kot ga do-
loča zakon .  Delodajalec lahko izplača del 
regresa v nedenarni obliki .  V primeru, da 
izplača del regresa v nedenarni obliki, zna-
ša regres za letni dopust od 1 . 1 . 2019 dalje 
970,00 EUR, od tega mora delodajalec naj-
manj 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 omo-
gočen nakup širokega nabora izdelkov, ki 
jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnev-
nih življenjskih potreb, le-ta pa mora biti po 
vrednosti enakovredna denarni obliki . 

V dejavnosti gostinstva in turizma po no-
vem dogovoru višina regresa za letni do-
pust za leto 2022 znaša 1.300,00 EUR . 

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 pod-
jetja pa se lahko dogovori za višje zneske, in 
sicer do višine, določene z vsakokratno ve-
ljavno davčno Uredbo o višini povračil stro-
škov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo . 

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 mi-
nimalne plače povečane za 1 %, kar v letu 
2022 znaša  1.085,17  EUR . 

V javnem sektorju v letu 2022 pripada javnim 
uslužbencem regres za letni dopust v višini 
od 1.074,43 EUR do 1.374,43 EUR, in sicer:
• do vključno 24 . plačnega razreda: 

1 .374,43 EUR,
• od 25 . do vključno 30 . plačnega razreda: 

1 .324,43 EUR,
• od 31 . do vključno 35 . plačnega razreda: 

1 .274,43 EUR,
• od 36 . do vključno 40 . plačnega razreda: 

1 .224,43 EUR, 
• od 41 . do vključno 50 . plačnega razreda: 

1 .174,43 EUR,
• od 51 . plačnega razreda: 1 .074,43 EUR .

Skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) in 
Zakonom o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju (ZPIZ-2) se od regresa do višine 100 
% povprečne mesečne plače zaposlenih v Slo-
veniji ne plačujejo niti prispevki niti dohodni-
na. Slednji se plačujejo le od zneska, ki presega 
navedeno višino (podatek o povprečni mesečni 
plači za september 2022: 1.986,82 EUR).
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JUBILEJNA NAGRADA

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

Vse zajete kolektivne pogodbe imajo dolo-
čeno jubilejno nagrado tudi za 40 let delov-
ne dobe, razen kolektivna pogodba med de-
lavci in družbami drobnega gospodarstva . 

V grafični dejavnosti se jubilejne nagrade 
izplačujejo za leta dela pri zadnjem delodajalcu 
in ne za skupno delovno dobo, ter delavcu pri-
pada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in tudi za 
40 let delovne dobe, in sicer v višini zgornjih 
zneskov, ki jih določa davčna Uredba . 

V gradbenih dejavnostih pripada jubilejna 
nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delovne 
dobe pri zadnjem delodajalcu le delavcu, 
članu sindikata, podpisnika KP gradbenih 
dejavnosti .  Delodajalec lahko v kolektivni 
pogodbi ali aktu delodajalca opredeli, da 
pripada jubilejna nagrada vsem zaposle-
nim . Jubilejna nagrada pri zadnjem delo-
dajalcu nadomesti jubilejno nagrado za 
skupno delovno dobo tako, da delavec pri 
istem delodajalcu za isti jubilej dobi samo 
eno jubilejno nagrado .  Delavcem v gradbe-
nih dejavnostih pripada jubilejna 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-
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 .  

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 .

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



49

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 papirni in papirno-predelovalni dejavnosti 
znaša odpravnina kot je določeno po zakonu . 

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 viši-
ni zneskov, ki jih določa ta Uredba . 

V gradbeni dejavnosti znaša odpravnina v 
višini kot jo določa zakon . 

V dejavnosti trgovine je delodajalec delav-
cu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj 
pet let in se upokoji, ob izplačilu zadnje pla-
če oziroma nadomestila plače, dolžan izpla-
čati odpravnino najmanj v višini ene pov-
prečne mesečne plače v RS za pretekle tri 
mesece . Če je bil delavec pri delodajalcu za-

poslen najmanj pet let in se upokoji prej ali 
najpozneje 60 dni po izpolnitvi pogojev za 
starostno upokojitev, ali se invalidsko upo-
koji, mu je delodajalec ob izplačilu zadnje 
plače oziroma nadomestila dolžan izplačati 
odpravnino v višini dveh povprečnih me-
sečnih plač v RS za pretekle tri mesece . 

Kolektivna pogodba za gostinstvo in turi-
zem določa različno višino odpravnine ob 
odhodu v pokoj glede na zaposlitev pri de-
lodajalcu, in sicer nad 5 do vključno 10 let 
eno plačo, nad 10 do vključno 20 let dve 
plači in nad 20 let tri plače . Osnova za iz-
račun je povprečna mesečna plača v RS 
za pretekle tri mesece oziroma povprečna 
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 
izpolnitvi 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 sektor-
ju od 8 . 12 . 2018 dalje odpravnina ob od-
hodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne 
plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za 
pretekle tri mesece oziroma tri zadnje me-
sečne plače javnega uslužbenca, če je to 
zanj ugodneje .
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SOLIDARNOSTNA POMOČ

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

Na podlagi Kolektivne pogodbe papirne in 
papirno-predelovalne dejavnosti je lahko s 
strani sindikata ali koga drugega predlaga-
na solidarnostna pomoč v ostalih primerih, 
o upravičenosti in višini ter času izplačila pa 
v vsakokratnem primeru odloči poslovodni 
organ delodajalca . 

Na podlagi Kolektivne pogodbe gradbenih 
dejavnosti delodajalec izplača solidarno-
stno pomoč v primeru smrti delavca naj-
manj v višini 70 % povprečne plače v RS za 
zadnje tri mesece, v primeru nastanka inva-
lidnosti I . kategorije najmanj v višini 60 % 
povprečne plače v RS za zadnje tri mesece, 
v primeru nastanka invalidnosti II . kategori-
je najmanj v višini 50 % povprečne plače v 
RS za zadnje tri mesece .  O pravici do dru-
gih oblik solidarnostne pomoči odloči de-
lodajalec na predlog sindikata ali delavca v 
primerih, ki jih določa Uredba .  Delodajalec 
in sindikat pri delodajalcu lahko oblikujeta 
kriterije za dodelitev solidarnostne pomoči, 
ki upoštevajo socialni status delavca .

Po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 
se solidarnostne pomoči lahko izplačujejo 
največ do višine in pod pogoji, da se izpla-
čani zneski ne vštevajo v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo 
prispevkov za socialno varnost . Delodaja-
lec lahko izplača solidarnostno pomoč tudi 
v primeru težje invalidnosti, daljše bolezni 
delavca, elementarne nesreče, požara, ki 
prizadene delavca . 

Kolektivna pogodba za gostinstvo in turi-
zem določa, da pravica do solidarnostne 
pomoči pripada delavcu ali njegovi družini 
na predlog reprezentativnega sindikata pri 
delodajalcu ali delavca v naslednjih prime-

rih:  smrt delavca 1 .500 EUR, smrt ožjega 
družinskega člana (zakonci, izven zakonski 
partnerji, otroci, posvojenci) 750 EUR, ele-
mentarna nesreča ali požar v višini najmanj 
300 EUR, daljša odsotnost zaradi bolezni 
nad 6 mesecev v višini najmanj 300 EUR, 
drugi izjemni dogodki enkrat letno v višini 
najmanj 300 EUR . 

Po Kolektivni pogodbi kovinske industrije 
je višina solidarnostne pomoči ob smrti de-
lavca odvisna od dolžine delovne dobe pri 
zadnjem delodajalcu, in sicer do 10 let 120 % 
in več kot 10 let 170 % . Enako časovno meri-
lo velja tudi pri višini solidarnostne pomoči 
ob smrti ožjega družinskega člana delavca, 
ki dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let, 
znaša 80 % in več kot 10 let 100 % . Višina 
solidarnostne pomoči ob nastanku težje in-
validnosti (najmanj II . kategorija) delavca, 
ki dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let, 
je 80 % in več kot 10 let, znaša 100 % . V 
primeru nesreče, ki jo povzroči delovanje 
naravnih sil (elementarne nesreče), ki pov-
zročijo večjo škodo na bivališču delavca, ki 
dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let je 80 
% in več kot 10 let je 100 % . 

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 
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 
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bolezni, poškodbe izven dela ali bolezni, 
nepretrgano nad 90 dni . Ta solidarnostna 
pomoč pripada članu sindikata največ 
enkrat letno . 

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 velja 
višji cenzus, saj je ta namesto pri 100 % mini-
malne plače določen pri 130 % oz. 140% mi-
nimalne plače, odvisno od tega, ali je sindikat 
pristopil k podpisu aneksa h kolektivni pogod-
bi leta 2013 ali leta 2021 . Poleg tega so upra-
vičeni do 20 % višjih solidarnostnih pomoči .
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Po Kolektivni pogodbi papirne in papirno-
-predelovalne dejavnosti je delavec upravi-
čen do povračila stroška za prehrano med 
delom od 1 . januarja 2023 dalje v višini 6,00 
EUR, 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 
0,75 EUR .  Če delavec dela pri dveh deloda-
jalcih, mu pripada sorazmerni del povračila 
stroška za prehrano med delom . 

Po Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
je od 1 . januarja 2023 delavec upravičen do 
povračila stroškov za prehrano v višini 6,00 
EUR .  Delavec, ki dela 10 ur ali več, je upra-
vičen do dodatnega povračila stroška pre-
hrane, in sicer za vsako uro dela nad 8 ur v 
višini 0,75 EUR .

Kolektivna pogodba časopisno-informativ-
ne, založniške in knjigotrške dejavnosti do-
loča, če je delavec na delu prisoten 10 ur ali 
več, mu po osmih urah prisotnosti, pripada 
dodatnih 0,76 EUR za vsako dopolnjeno 
uro prisotnosti na delu . 

Po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavno-
sti delodajalec ni dolžan povrniti stroška 
za prehrano v primeru, ko sam organizira 
in zagotovi obrok prehrane .  Če delodajalec 
delavcu ne zagotovi prehrane med delom, 
delavcu pripada povračilo stroškov za pre-
hrano od 1 . januarja 2023 dalje v višini 6,12 
EUR na dan .  V primeru, da delo traja 10 
ali več ur, pripada delavcu 0,76 EUR za vsa-
ko dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 8 
urah prisotnosti na delu .  Delavcu, ki zara-
di neenakomerne razporeditve ali začasne 
prerazporeditve delovnega časa dela dnev-
no 10 ur ali več, pripada dodaten obrok; če 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 

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

Kolektivna pogodba
V EUR 

na dan prisotnosti na delu

Papirna in papirno-predelovalna 6,00  (od 1 .1 .2023) 

Grafična 6,00  (od 1 .1 .2023) 

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

Gradbena in cestno gospodarstvo 6,12  (od 1 .1 .2023) 

Trgovina 4,81 

Gostinstvo in turizem 5,38 

Kovinska 7,96 

Lesarstvo do 7,96 

Komunalna 7,96 

Zavarovaln . 7,96 

Drobno gospodarstvo 3,56 

Negospodarstvo, Javni sektor 6,15 

Uredba 7,96 

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

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 2022 so se uskladila povračila 
stroškov prehrane med delom in od 1 . 7 . 
2022 dalje znašajo  4,81 EUR/dan . 

Po Kolektivni pogodbi gostinstva in turiz-
ma delavcu pripada povračilo stroška za 
prehrano med delom, če delodajalec ne 
zagotavlja toplega obroka ali če delavec iz 
utemeljenih razlogov ne more uživati orga-
nizirane prehrane . Delavec, ki dela več kot 
10 ur, je upravičen do 1,00 EUR za vsako do-
polnjeno uro, ki jo prebije na delu nad 8 ur .  
Znesek prehrane se usklajuje s količnikom 
rasti cen prehrambnih izdelkov . 

Po Kolektivni pogodbi za kovinsko indu-
strijo ter Kolektivni pogodbi za lesarstvo je 

Za obdobje januar–junij 2022 je bil količnik 
rasti cen prehrambnih izdelkov  1,105; 
znesek regresa za prehrano med delom za 
obdobje julij–december 2022 znaša 5,29 
EUR/dan.
(Uradni list RS, št . 96/2022) . 

Regres za prehrano za zaposlene v javnem 
sektorju je določen v aneksih h kolektivnim 
pogodbam, usklajuje pa se vsakih šest me-
secev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na 
podlagi podatkov Statističnega urada RS . 
Usklajen znesek se objavi na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za upravo . Od 1 . ju-
lija do 30 . septembra 2022 je znašal 4,94 
EUR/dan, od 1 . oktobra do 31 . decembra 
2022 pa znaša  6,15 EUR/dan .  

KOLIČNIK RASTI 
CEN PREHRAMBNIH 
IZDELKOV
za obdobje

Količnik ZNESEK REGRESA 
ZA PREHRANO
MED DELOM

za obdobje

Znesek
v EUR/dan

UGOTOVITVENI SKLEP 
ZA JAVNI SEKTOR

znesek regresa
v EUR/dan

januar-junij 2022 1,105 julij-december 2022 5,29 6,15 

višina povračila stroškov za prehrano dolo-
čena z vsakokrat veljavno Uredbo o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih do-
hodkov iz delovnega razmerja . 

Po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavno-
sti je delavec upravičen do povračila stro-
škov prehrane v višini 7,96 EUR na dan,  če 
prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali 
je delavec iz utemeljenih razlogov ne more 
uživati . Če je delavec prisoten na delu več 
kot 10 ur, je za vsako dopolnjeno uro po os-
mih urah prisotnosti na delu, upravičen do 
dodatnih 0,77 EUR . 

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:

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 
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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,  87/2022,  113/2022)  je znesek 
povračila stroškov za prehrano med de-
lom 7,96 EUR za vsak dan, ko je delavec na 
delu prisoten 4 ure ali več . Če je delavec na 
delu prisoten 10 ur ali več, se mu za ta dan 
dodatno povrne tudi povračilo stroška za 
prehrano do višine 0,99 EUR za vsako do-
polnjeno uro prisotnosti na delu po 8 urah 
prisotnosti na delu . Novi zneski veljajo od 
septembra 2022 dalje . 

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 priznana 
kot odhodki. 

V podjetjih privatnega sektorja lahko izpla-
čujejo tudi višje zneske za prehrano med 
delom, kot so določeni s kolektivnimi pogod-
bami. V primeru, da bi bila povračila za pre-
hrano višja od zneska, ki je določen z Uredbo, 
je za razliko nad tem zneskom treba po Zako-
nu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 
117/2006 in nasl.) in Zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/2012 in nasl.) za prejemnika odvesti 
prispevke za socialno varnost in obračunati 
dohodnino, za podjetja pa se celotni – tudi višji 
znesek prizna 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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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  oz . 
0,16 EUR/km, kadar delodajalec plača povračilo stroškov 
lastnega prevoza    (od 1 .1 .2023) 

Grafična dejavnost
v višini 0,18 EUR za vsak km razdalje med prebivališčem 
delavca in mestom opravljanja dela  

Časopisno-inform ., založniška in 
knjigotrška

100 % stroškov javnega prevoza, če je prebivališče  oddalje-
no vsaj 1 km od mesta opravljanja dela 

Gradbena dejavnost in  
cestno gospodarstvo

100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza  oz . 
0,19 EUR/km, če ni možnosti javnega prevoza   (od 1 .1 .2023)

Trgovina
70 % stroškov javnega prevoza  oz . 
0,17 EUR/km, če ni možnosti javnega prevoza 

Gostinstvo in turizem
100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza  oz . 
0,18 EUR/km, če ni možnosti javnega prevoza 

Kovinska industrija 80 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Lesarstvo 60 % stroškov najcenejšega javnega prevoza

Komunalne dejavnosti 
100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza  oz . 
0,21 EUR/km, če ni možnosti javnega prevoza 

Zavarovaln . 
100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza  oz . 
0,21 EUR/km, če ni možnosti javnega prevoza 

Drobno gospodarstvo
65 % stroškov najcenejšega javnega prevoza  oz . 
0,15 EUR/km, če ni možnosti 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

0,21 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

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 jav-
nega prevoza ali če je strošek lastnega prevo-
za nižji od stroška javnega prevoza, je od 1 . 
1 . 2023 delavec upravičen do povračila stro-
škov lastnega prevoza v višini 0,16 EUR/km . 
Če delodajalec organizira brezplačen prevoz 
na delo in z dela, delavec ni upravičen do 
povračila stroška za prevoz na delo .  

Po Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 
je od 1 . 6 . 2022 dalje delavec upravičen do 
povračila stroškov prevoza na delo in z dela 
v višini 0,18 EUR za poln kilometer razdalje 
med bivališčem in mestom opravljanja dela 
V primeru napotitve delavca na delo v drug 
kraj, je ta upravičen do povračila prevoza v 
enaki višini . 

Po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prevoz na delo in z dela za dneve priso-
tnosti na delu od kraja prebivališča do kraja 
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opravljanja 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 0,19 EUR za vsak polni kilo-
meter; novi znesek velja od 1 . 1 . 2023 dalje . 

Po Kolektivni pogodbi za trgovino tam, kjer 
ni mogoč javni prevoz na delo in z dela po 
najkrajših relacijah rednih linijskih prog, 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
prevoza po najkrajši cestni povezavi od 
prebivališča, navedenega v pogodbi o zapo-
slitvi, do kraja opravljanja dela, najmanj v 
višini 0,17 EUR/km . Če je bivališče delavca 
od delovnega mesta oddaljeno manj kot 1 
kilometer, delavec ni upravičen do povračila 
stroška za prevoz na delo in z dela . 

Po Kolektivni pogodbi gostinstva in turizma 
je delavec upravičen do povračila stroškov 
za prevoz na delo in z dela za dan priso-
tnosti na delu, če je bivališče oddaljeno od 
mesta opravljanja dela vsaj 2 kilometra . Če 
iz utemeljenih razlogov ni mogoče upo-
rabljati javnega prevoza, pripada delavcu 
povračilo stroškov v višini 0,18 EUR za vsak 
polni kilometer razdalje med bivališčem in 
mestom opravljanja dela . Če je za deloda-
jalca ugodneje in delavec ne predloži potr-
dila o nakupu vozovnice, pripada delavcu 
povračilo stroškov kilometrine za vsak pre-
voženi kilometer . 

Po Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo 
delavcu pripada povračilo stroškov za pre-
voz na delo in z dela za dneve prisotnosti na 
delu, od bivališča, ki ga delodajalcu sporoči 
ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, do kra-
ja opravljanja dela, če je bivališče od kraja 
opravljanja dela oddaljeno najmanj 2 km .

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti 
določa, da je delavec upravičen do povra-
čila stroška prevoza na delo in z dela v vi-
šini cene javnega prevoza . Če ni javnega 
prevoza, je delavec upravičen do 0,21 EUR 
na prevoženi kilometer z osebnim vozilom . 
Delavec, katerega običajno prebivališče je 
oddaljeno do enega kilometra od mesta 
opravljanja dela, ni upravičen do povračila 
stroškov prevoza na delo in z dela . 

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 javne-
ga prevoza po najkrajših relacijah rednih 
linijskih 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 od-
hod z dela, se delavcu obračunajo stroški 
za prevoz na delo in z dela za prevoženi ki-
lometer v višini kot je določena v predpisu, 
ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
(kilometrina) . Če je kraj, od koder delavec 
dejansko prihaja na delo, oddaljen manj 
kot 1 kilometer od lokacije opravljanja dela, 
delavec ni upravičen do povračila stroškov 
prevoza . Če delodajalec organizira brezpla-
čen 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 naj-
manj v višini 0,15 EUR/km . 

Javnemu uslužbencu pripada povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela, če razdalja 
od kraja bivališča do delovnega mesta zna-
ša več kot 2 kilometra, upoštevaje pešpoti . 
Povračilo znaša 10 % cene 95-oktanskega 
bencina za vsak polni kilometer razdalje, 
vendar ne manj kot 30 evrov za polni mesec 
(sorazmernost glede na število dni odsot-
nosti) . Javnemu uslužbencu, ki delodajalcu 
predloži potrdilo o nakupu imenske me-
sečne vozovnice za javni potniški promet, 
pripadajo stroški prevoza na delo in z dela 
povrnejo v višini cene imenske mesečne vo-
zovnice za javni potniški promet . Razdalje 
za upravičenost do povračila stroškov pre-
voza na delo in z dela in za povračilo kilo-
metrine se določijo na podlagi daljinomera 
»Google Zemljevidi« . Upošteva se t .i . varna 
pot . Kadar pa ima javni uslužbenec mož-
nost prevoza po avtocesti, lahko za izračun 
najkrajše varne poti v digitalnem merilniku 
razdalje »Google Zemljevidi« označi pre-
voz po avtocesti .
Višina povračila stroškov prevoza na delo 
in z dela ne more znašati več kot znaša vi-
šina minimalne plače za mesečno delovno 
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obveznost, razen če je bil javni uslužbenec 
premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je 
po odločitvi oziroma volji delodajalca skle-
nil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju . Če 
mora javni uslužbenec zaradi potreb delov-
nega procesa, izrednega dogodka oziroma 
zaradi dela zunaj redno predvidenega raz-
poreda priti na delo večkrat, kot je število 
delovnih dni, se mu za te prihode in odhode 
povrne stroške prevoza, ne glede na ome-
jitev višine povračila stroškov prevoza na 
delo in z dela iz prejšnjega odstavka .
Če je organiziran ali zagotovljen brezplač-
ni prevoz, oziroma če delodajalec zagotovi 
brezplačni prevoz na delo in z dela, javne-
mu uslužbencu povračilo stroškov prevoza 
na delo in z dela ne pripada .

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stro-
škov in drugih dohodkov iz delovnega raz-
merja (Uradni list RS, št . 140/2006 in nasl .)  
se od julija 2022 dalje povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja do 
višine 0,21 EUR za vsak polni kilometer raz-
dalje med običajnim prebivališčem in mes-
tom opravljanja dela za vsak dan prisotno-
sti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj 
en kilometer oddaljeno od delojemalčevega 
običajnega prebivališča . Če je znesek, iz-
računan 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 . 

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. 11. 2022 – 30. 11. 2022 1,4327 0,1433 0,4298

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. 11. 2022 – 30. 11. 2022 1,4327 0,1146 0,2579 0,4298
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Delavci so upravičeni do povračila stroškov 
za službena potovanja, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo, če potujejo na podlagi po-
tnega naloga za službeno potovanje, doku-
mentiranega z računi . Iz potnega naloga 
mora biti razvidna odobritev delodajalca za 
posamezno vrsto stroška .

Dnevnica in povračilo stroška za prehrano 
se med seboj izključujeta . 
Uredba o davčni obravnavi povračil stro-
škov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (Uradni list RS, št . 140/2006, 
76/2008, 63/2017, 71/2018, 104/2021, 
114/2021, 87/2022, 113/2022)  določa, da 
če je narava dela takšna, da se v pretežni 
meri opravlja izven sedeža delodajalca in se 
delavec vsakodnevno vrača v kraj, kjer pre-
biva, se v davčno osnovo dohodka iz delov-
nega razmerja ne všteva povračilo stroškov 
prehrane med delom do višine 7,96 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 0,43 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 6,93 EUR;  
za 8 - 12 ur v višini 9,91 EUR;  za pot v traja-
nju nad 12 ur do dnevnice v višini 19,56 EUR .  

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 .) 

I N F O R M A C I J E  I N  P O D A T K I  _
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Po Kolektivni pogodbi med delavci in druž-
bami drobnega gospodarstva delavcu pri-
pada dnevnica v višini 5,26 EUR za pot, ki 
traja nad 6 do 8 ur,  v višini 7,51 EUR za 
pot v trajanju nad 8 do 12 ur in dnevnica v 
višini 15,02 EUR za službeno pot v trajanju 
nad 12 ur . 

Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice 
za službeno potovanje v državi, ki traja:
• nad 12 ur, v višini 22,44 EUR,

• nad 8 do vključno 12 ur, v višini 11,20 EUR,

• od 6 do vključno 8 ur, v višini 6,15 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 delom so 
tudi povračila stroškov za službena potovanja do 
višine, določene v Uredbi, neobdavčena in zanje 
se ne plačujejo prispevki za socialno varnost. Če 
so zneski višji od tistih, ki jih določa Uredba, se za 
razliko plačajo prispevki in dohodnina.

TERENSKI DODATEK 

Terenski dodatek je povračilo stroškov za 
delo na terenu, do katerega je upravičen de-
lavec, če najmanj dva dni zaporedoma dela 
in prenočuje izven kraja svojega običajnega 
prebivališča in izven kraja sedeža delodajal-
ca ter če ima na terenu zagotovljeno prehra-
no in prenočevanje . 
Terenski dodatek se ne všteva v davčno 
osnovo do višine, ki je določena v Uredbi . 
Ne glede na to se prav tako terenski dodatek 
do višine 4,49 EUR/dan ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je 
pod pogoji, določenimi v kolektivni pogodbi, 
izplačan delavcu, ki najmanj dve izmeni za-
poredoma dela zunaj kraja svojega običajne-
ga prebivališča in kraja sedeža delodajalca . 

Terenski dodatek, povračilo stroškov na 
službeni poti in dodatek za ločeno življenje 
se med seboj izključujejo . 

Terenski dodatek znaša: 
• v papirni in papirno-predelovalni dejav-

nosti 3,07 EUR/dan, 

• v tekstilni dejavnosti 2,50 EUR/dan, 

• v dejavnosti drobnega gospodarstva  3,13 
EUR/dan, 

• za javni sektor in negospodarstvo znaša 
21 % dnevnice za službeno potovanje v 
trajanju nad 12 ur, to je 4,71 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 de-
lavcem ne vštevajo v osnovo za dohodnino 

in se od njih ne odvajajo prispevki za so-
cialno varnost . Če so povračila stroškov v 
zvezi z delom izplačana nad zneskom, ki ga 
za posamezne vrste stroškov določa Ured-
ba, se mora od zneska razlike prejemniku 
obračunati dohodnino in tudi prispevke za 
socialno varnost . Višine zneskov, ki jih za 
povračila stroškov v zvezi z delom določa 
Uredba, niso pravica, ki naj bi šla zaposle-
nim, ampak so zgolj višine zneskov, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo . Pravice za 
posamezna povračila stroškov iz dela so 
določene v drugih zakonih in kolektivnih 
pogodbah . 

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

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

Člani sindikatov KSS PERGAM lahko koristijo posebne ugodnosti pri nekaterih ponudnikih 
zdravstvenih, kozmetičnih storitev, bazenov in wellness storitev, za šport in rekreacijo, banč-
nih storitev, 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:

Podjetje THS d.o.o. (www.ths.si) vsem članom KSS PERGAM nudi ugodnejši 
nakup kopalniške opreme, toplotnih črpalk, talnega ogrevanja, radiatorjev …  

Spodaj so naštete stalne ugodnosti, ki jih lahko koristite bodisi v trgovini na naslovu THS 
d .o .o ., Zagrebška cesta 28, 2000 Maribor  ali pa v spletni trgovini  https://ths .si/trgovina/ .

**Ugodnosti ni mogoče koristiti za artikle, ki so že v akciji ali outlet prodaji . 

SEZNAM STALNIH UGODNOSTI:

• Kopalniška oprema iz njihovega prodajnega programa: Kolpasan, Grohe,  
Sanotehnic, Laguna, Profiline  – 20 % popust

• Toplotne črpalke: Panasonic, Bosch in IDM  – 15 % popust
• Talno ogrevanje: toplovodno (sistemske plošče, cevi, razdelilci,  

robni trakovi) – 25 % popust
• Radiatorji: sobni in kopalniški (Radson, Aklimat, Terma)  – 20 % popust

Mesečno pa bodo v obliki super akcij tudi DODATNE UGODNOSTI, ki bodo veljale za naše 
člane, in jih bomo sproti objavljali na spletni strani .
 
Za uveljavljanje popusta se ob nakupu član izkaže z veljavno člansko izkaznico sindikata .

Za vsa morebitna vprašanja in dodatne informacije vam je na voljo gospod Jure Žnidarič na 
mobilni številki 040 490 796 ali e-naslovu jure .znidaric@ths .si . 
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DH Ponudba za člane sindikatov delničarjev

Delavska hranilnica -
vaša banka!

Višina  
kredita

Št.  
mesecev

Mesečni obrok 
kredita

Strošek  
odobritve

Strošek  
ocene tveganja

Mesečni strošek 
vodenja kredita

Skupni  
znesek kredita*

 
EOM

5.000 EUR 60 94,27 EUR 50,00 EUR 169,69 EUR 1,50 EUR 5.875,89 EUR 7,05%

10.000 EUR 84 139,58 EUR 75,00 EUR 410,37 EUR 1,50 EUR 12.210,09 EUR 6,30%

* znesek, ki ga plača kreditojemalec

Informativni izračun za kredit s 

Višina  
kredita

Št.  
mesecev

Mesečni obrok 
kredita

Strošek  
odobritve

Strošek  
ocene tveganja

Mesečni strošek 
vodenja kredita

Skupni  
znesek kredita*

EOM

5.000 EUR 60 94,95 EUR 50,00 EUR 170,91 EUR 1,50 EUR 5.917,91 EUR 7,38%

10.000 EUR 84 140,97 EUR 75,00 EUR 414,45 EUR 1,50 EUR 12.330,93 EUR 6,64%

* znesek, ki ga plača kreditojemalec

DH Krediti

• 50% nižji stroški odobritve za hitre, potrošniške, eko in stanovanjske kredite.

Informativni izračuni

Informativni izračun za kredit s spremenljivo obrestno mero 6M EURIBOR + 4,30%:

Več informacij na www.dh.si
ali v poslovnih enotah hranilnice.
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Ponudba je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za hranilnico. 
Hranilnica si pridržuje pravico do sprememb ter da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja. Hranilnica ne odgovarja za 
morebitne napake in ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Ob sklenitvi pogodbe 
preverite pogoje in lastnosti produkta in veljavno tarifo hranilnice. Marec 2022.

ENOSTAVNI NAPREDNI BREZSKRBNI

Mesečni strošek*

Vodenje računa

Debetna kartica zlata

Varnostni SMS  
za debetno kartico

Redna prekoračitev  
(limit)**

do 500 € do 1.000 € do 2.500 €

Spletna banka

Mobilna banka

Mobilna denarnica

Brezplačni dvigi na 
bankomatu DH

neomejeno neomejeno neomejeno

Brezplačni dvigi na 
bankomatu druge banke***

2 4 neomejeno

Brezplačni plačilni nalogi v 
spletni/mobilni banki****

4 neomejeno

Brezplačni trajni nalogi  
in/ali direktne obremenitve

2 4 neomejeno

Brezplačna Flik  
takojšnja plačila

neomejeno neomejeno neomejeno

Plačilna kartica  
z odloženim plačilom

ob doplačilu prvo leto 
brezplačno

zlata

Varnostni SMS za  
kartico z odloženim plačilom

* Članom sindikatov delničarjev nudimo 15% popust na redne cene paketov.
** Redni limit vam hranilnica odobri glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko hranilnice. 
Pred odobritvijo rednega limita bo hranilnica v sistemu SISBON preverila korektnost vašega poslovanja. Več informacij o 
sistemu SISBON najdete na www.sisbon.si.
*** V Sloveniji in v državah Evro območja.
**** Velja za nenujna domača in takojšnja plačila v evrih v vrednosti do 50.000 EUR.

4,80 €

4,08 €
7,80 €

6,63 € 11,80 €

10,03 €

www.dh.si | 01 3000 200 | kontaktni.center@dh.si

Na voljo smo vam v 36 poslovalnicah po Sloveniji. Poiščite nas. 

15% popust na redne cene paketov za člane sindikatov delničarjev.
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BELEŽKE



Trg OF 14
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 2302 246
Fax.: (01) 2302 247

E-pošta: pergam@siol.net
http://www.sindikat-pergam.si
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