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UVOD
Na Združenju delodajalcev Slovenije se zavedamo, da je kolektivno
dogovarjanje eden izmed temeljnih stebrov socialnega miru. Razvito kolektivno
dogovarjanje socialnih partnerjev ima velik pomen za varstvo pravic delavcev
ter s tem izboljšanje njihovega položaja na trgu dela, kar pozitivno vpliva na
socialno vključenost in predstavlja temeljno zagotovilo socialnega miru.
Ugotavljamo, da je potrebno nadaljevati z zmanjševanjem razkoraka med
obstoječo stopnjo znanja in minimalnim znanjem, nujno potrebnim za
kakovostno raven kolektivnega dogovarjanja, ki zagotavlja mehanizme
socialne vključenosti, socialni mir ter materialno podlago za trajnostni razvoj
dejavnosti oziroma posameznega gospodarskega subjekta.
Združenje delodajalcev Slovenije je za obdobje od 11. decembra 2017 do
30. septembra 2021 na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev
pridobilo projekt, imenovan Pogajalska šola – Usposabljanje delodajalcev
za socialni dialog, ki je bil delno sofinanciran iz evropskih sredstev. Osnovni
namen projekta je bil usposobiti delodajalske pogajalce za pogajanja v zvezi s
kolektivnimi pogodbami. Partner projekta je bila Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije.
V okviru projekta smo izvedli sklop izobraževanj in usposabljanj, s katerimi v
okviru Pogajalske šole nadaljujemo tudi po izteku projekta.
Vsem aktivnostim lahko sledite na spletni strani https://www.zds.si/sl/
pogajalska-sola/pogajalska-sola/.
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Več kot petindvajsetletne izkušnje Združenja delodajalcev Slovenije v
kolektivnih pogajanjih
Združenje delodajalcev Slovenije na področju kolektivnih pogajanj deluje od
leta 1994. Danes je ZDS podpisnik 19 kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega
sektorja.
Strokovnjaki ZDS nudimo delodajalskim pogajalskim skupinam (članom)
strokovno in tehnično pomoč pri sklepanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb
dejavnosti zasebnega sektorja, kolektivnih pogodb pri delodajalcu in splošnih
aktov delodajalca.
Na vašo željo vas lahko spremljamo od priprav na pogajanja do izvajanja
sklenjene vsebine v praksi. V nadaljevanju predstavljamo dejavnosti, ki jih
opravljamo in za katere smo prepričani, da so smiselne, če želimo doseči končni
cilj, to je medsebojno zadovoljstvo delodajalcev in delavcev, ki je dolgoročno
vzdržno.
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POTEK KOLEKTIVNIH POGAJANJ - KAJ
PRIPOROČA ZDS?
Faza 1: Priprava na pogajanje

––
––
––
––

1. Priprava izhodiščnega gradiva za pogajanje:
–– makroekonomski kazalci za Slovenijo in druge države,
po potrebi prirejeni stvarni veljavnosti ustrezne kolektivne
pogodbe;
–– primerjava višine najnižjih osnovnih plač (oziroma
izhodiščnih), povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
osebnih prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti;
ocena sindikalnih pogajalskih predlogov;
ocena stroška delodajalskih izhodiščnih, maksimalnih in alternativnih
predlogov;
osnutek strategije pogajanj;
osnutek besedila določb delodajalskih predlogov.

2. Strokovna razlaga izhodiščnega gradiva vsem
delodajalskim strukturam
(upravnim odborom, delodajalcem: pravnim in fizičnim
osebam, pogajalcem; izvajalcem: pravne, kadrovske,
finančne službe)

Faza 2: Med pogajanji
1. Strokovna podpora na pogajanjih
2. Oblikovanje končnega besedila iz
pogajanih določb
(preverjanje, ali oblikovano besedilo
ustreza izpogajani vsebini)
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Faza 3: Po končanih pogajanjih
1. Tehnična priprava za podpis kolektivne pogodbe
2. Objava kolektivne pogodbe v Uradnem listu RS
3. Takojšnja seznanitev delodajalcev – članov ZDS z
besedilom izpogajane vsebine (e-pošta, spletna stran
www.zds.si, Delodajalec revija)
4. Priprava tiskovne konference za obveščanje javnost o doseženih rezultatih
pogajanj
5. Vodenje celotnega postopka pridobitve razširjene veljavnosti kolektivne
pogodbe

Faza 4: Med izvajanjem sklenjene vsebine
1. Pisni komentar o razumevanju in načinu izvajanja sklenjene vsebine
2. Izobraževanje o izvajanju sklenjene vsebine v praksi z možnostjo
individualnega razgovora
3. Pojasnila in navodila v ustni in pisni obliki o izvrševanju kolektivne pogodbe
4. Poročilo o izvajanju izpogajane vsebine (težave, s katerimi se delodajalci
soočajo, različne razlage sindikatov …)
5. Predlog besedila popravka, dopolnitve ali spremembe določbe iz
kolektivne pogodbe, ki pri izvedbi povzroča težave
6. V komisijah za razlago kolektivnih pogodb zastopamo delodajalsko
pogajalsko voljo, izraženo v času pogajanj
7. Pomoč delodajalcu, ki je v sporu s sindikati zaradi vsebine kolektivne
pogodbe
8. Pomoč delodajalcu, ki je v sporu z delavcem zaradi pravic in obveznosti,
določenih v delovnopravni zakonodaji

Izkoristite strokovno znanje Združenja delodajalcev Slovenije in ne iščite “zunanjih
zastopnikov”. Naše prednosti so v več kot 25-letnih izkušnjah, ki smo jih pridobili
pri sklepanju večine kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja in številnih
kolektivnih pogodb delodajalca in v poznavanju ekonomskih in pravnih vsebin s
tega področja.
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PRAVILA USPEŠNIH KOLEKTIVNIH
POGAJANJ
Čeprav pogajalska stranka področje, o katerem se
namerava pogajati, strokovno dobro obvlada, še ni rečeno,
da bo želeni cilj tudi dosegla. Če bo spoštovala osnovna
vedenjska in tehnična pravila, bo soglasje lažje doseženo,
kolektivna pogajanja pa bodo potekala “na višji ravni”.

Vedenjska pravila
1. Spoštujte vse sogovornike: stranko, s katero se pogajate, člane lastne
pogajalske stranke in strokovno ekipo.
2. Ne bodite nevljudni in ne dajajte vtisa, da ste najpomembnejši.
3. Zavedajte se, da na pogajanjih ni nasprotne stranke. Pogajate se s
pogajalskim partnerjem – sindikalno pogajalsko stranko, ki vam ne
nasprotuje, ampak skupaj z vami išče rešitve. Je vam enaka in ta vas nujno
potrebna, zato je ne podcenjujte.
4. Vaši razgovori naj bodo jasni, iskreni, brez sprenevedanja, spletkarjenja,
natolcevanja, pretiravanja in dogovarjanja »pod mizo«.
5. Ne nadlegujte s kopico podatkov zgolj zato, da bi zgledali pomembnejši.
6. Ne trudite se, da bi stranko, s katero se pogajate, zmedli ali jo namenoma
presenetili.
7. Ne dajajte vtisa, da razumete tudi tisto, česar ne razumete. Prositi za
dodatno razlago je častno dejanje.
8. Dogovorjeno vsebino spoštujte. Če ugotovite, da je neustrezna, predlagajte
spremembo, dopolnitev ali popravek.
Ali niso to le pravila lepega vedenja? Pogajanja so odlična priložnost, da se
pokaže vaša osebna kultura.

9

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Tehnična pravila
1. Pred začetkom pogajanj se dogovorite za pogajalska pravila (poslovnik).
2. Dosledno spoštujte zaupan mandat in ga redno preverjajte. Ne uveljavljajte
lastnih interesov oziroma interesov vašega delodajalca, ampak interese
članov, ki jih zastopate.
3. Pogajajte se za pogajalsko mizo in ne v medijih ali javnosti. Medijev nikoli
ne zavrnite, pač pa jih uporabite za obveščanje javnosti.
4. Na pogajanja se pripravite s kakovostnim gradivom, pravimi dokazi. Pri
utemeljevanju dejstev uporabljajte uradne podatke.
5. Zagotovite, da vsi člani vaše pogajalske stranke razpolagajo z enakimi
informacijami.
6. Če ne sprejemate sindikalnega predloga, pojasnite, zakaj.
7. Ne sklepajte delnih dogovorov, ker vas pogajalska stranka lahko preseneti
v zadnjem trenutku. Dokler ni izpogajano vse, ni nič izpogajanega.
8. Ne sklepajte nerazumljive ali neizvedljive vsebine.
9. Ne sklepajte vsebine, ki naj bi veljala za preteklo obdobje.
10. Dogovore sklepajte vedno v pisni obliki in preverite, da zapisano vsebino
obe pogajalski stranki razumeta enako.
11. Ne pogajajte se v naglici in pod pritiskom. Če ste postali vznemirjeni, si
privoščite odmor.
Z upoštevanjem zgornjih vedenjskih in tehničnih pravil se bo izpostavilo
zaupanje med pogajalskima strankama.
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KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI
ZASEBNEGA SEKTORJA
Pravilna izbira kolektivne pogodbe dejavnosti, ki zavezuje posameznega
delodajalca, je predpogoj, da delodajalec lahko delavcem zagotovi ustrezne
pravice iz delovnega razmerja in od njih pričakuje izvršitev ustreznih obveznosti.

Če dvomite ali
spoštujete ustrezno
kolektivno pogodbo
dejavnosti oziroma
če želite dokazati, da
spoštujete ustrezno
koletivno pogodbo
dejavnosti, vam
svetujemo, da izpolnite
vlogo in jo pošljete na:
ZDS, Dimičeva 9,
1000 Ljubljana ali
delodajalci@zds.si.
Združenje delodajalcev
Slovenije vam bo
v najkrajšem času
posredovalo mnenje
Združenja delodajalcev
Slovenije k zavezanosti
delodajalca kolektivnim
pogodbam dejavnosti
zasebnega sektorja.
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Kdo podpisuje kolektivno pogodbo dejavnosti in zakaj je to
pomembno?
Podatki o delodajalskih podpisnikih kolektivne pogodbe dejavnosti je
pomemben v primeru, ko kolektivna pogodba dejavnosti nima razširjene
veljavnosti. V tem primeru namreč kolektivna pogodba dejavnosti zavezuje
samo tiste delodajalce, ki so člani delodajalskih podpisnikov kolektivne
pogodbe.
Delodajalski podpisniki kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja,
stanje 31.8.2021

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
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KOLEKTIVNE POGODBE/
DELODAJALSKI
PODPISNIKI

ZDS

Kolektivna pogodba za
gozdarstvo Slovenije

+

Kolektivna pogodba
za tekstilno, oblačilno,
usnjarsko-predelovalno
dejavnost

+

+

+

+

Kolektivna pogodba
za papirno in papirnopredelovalno dejavnost

+

+

Kolektivna pogodba grafične +
dejavnosti

+

Kolektivna pogodba
časopisnoinformativne,
založniške in knjigotrške
dejavnosti

+

+

Kolektivna pogodba za
dejavnosti pridobivanja
in predelave nekovinskih
rudnin Slovenije

+

+

Kolektivna pogodba za
kovinsko industrijo Slovenije

+

+

Kolektivna pogodba za
elektroindustrijo Slovenije

+

+

Kolektivna pogodba
premogovništva Slovenije

Kolektivna pogodba za
lesarstvo Slovenije

USTREZNO
ZDRUŽENJE/
ZBORNICA
PRI GZS

VLADA

DRUGI
DELODAJALCI

+

Energetska
zbornica Slovenije
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

KOLEKTIVNE POGODBE/
DELODAJALSKI
PODPISNIKI

ZDS

Kolektivna pogodba
za dejavnost kovinskih
materialov in livarn

+

Kolektivna pogodba
gradbenih dejavnosti

+

+

Kolektivna pogodba
+
dejavnosti trgovine Slovenije

+

Kolektivna pogodba
delavcev gostinstva in
turizma Slovenije

+

+

Kolektivna pogodba
dejavnosti za storitvene
dejavnosti v kopenskem
prometu

+

+

+

+

Kolektivna pogodba za
+
poštne in kurirske dejavnosti

+

Kolektivna pogodba
elektrogospodarstva

Kolektivna pogodba za
dejavnost železniškega
prometa

Kolektivna pogodba za
cestni potniški promet

USTREZNO
ZDRUŽENJE/
ZBORNICA
PRI GZS

Energetska
zbornica Slovenije

Trgovinska
zbornica Slovenije,
OZS

Slovenske
železnice

Združenje bank
Slovenije

Kolektivna pogodba za
zavarovalstvo Slovenije

Slovensko
zavarovalno
združenje

Kolektivna pogodba za
zavarovalstvo Slovenije

+
+

+

Kolektivna pogodba za
dejavnost poslovanja z
nepremičninami

+

+

Kolektivna pogodba za
dejavnost zasebnega
varovanja

+

Kolektivna pogodba
med delavci in družbami
drobnega gospodarstva

DRUGI
DELODAJALCI

+

Kolektivna pogodba
dejavnosti bančništva
Slovenije

Kolektivna pogodba za
komunalne dejavnosti

VLADA

+
+

Zbornica za
razvoj zasebnega
varovanja
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Za koliko časa se sklepajo kolektivne pogodbe dejavnosti?
Dne 31.8. 2021 je bilo sklenjenih 26 kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega
sektorja. Nekatere so sklenjene za nedoločen, druge za določen čas.
Časovna veljavnost kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja, stanje
31.8. 2021
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KOLEKTIVNA POGODBA (KP)

KP ZA DOLOČEN/
NEDOLOČEN ČAS:

KP za gozdarstvo Slovenije
(Ur.l.RS, št. 16/05)

nedoločen

KP za tekstilne, oblačilne,
usnjarske in usnjarskopredelovalne dejavnosti (Ur.l.RS,
št. 18/14)

nedoločen

KP za papirno in papirnopredelovalno dejavnost (Ur.l.RS,
št. 110/13)

nedoločen

KP premogovništva Slovenije
(Ur.l.RS, št. 32/19)

nedoločen

KP za lesarstvo (Ur.l.RS, št. 58/17)

nedoločen

KP grafične dejavnosti (Ur.l.RS, št.
77/17)

nedoločen

KP za dejavnosti pridobivanja in
predelave nekovinskih rudnin
Slovenije (Ur.l.RS, št. 55/13)

nedoločen

KP za elektroindustrijo Slovenije
(Ur.l.RS, št. 108/05)

nedoločen

KP elektrogospodarstva Slovenije
(Ur.l.RS, št. 41/17)

nedoločen

KP časopisno-informativne,
založniške in knjigotrške
dejavnosti (Ur.l.RS, št. 43/00)

nedoločen

KP za kovinsko industrijo
Slovenije (Ur.l.RS, št. 6/15)

nedoločen

KP za dejavnost kovinskih
materialov in livarn Slovenije
(Ur.l.RS, št. 78/14)

nedoločen

KP gradbenih dejavnosti (Ur.l.RS,
št. 101/2015)

nedoločen

KP VELJA
DO:

KP SE
UPORABLJA
DO:
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KOLEKTIVNA POGODBA (KP)

KP ZA DOLOČEN/
NEDOLOČEN ČAS:

KP VELJA
DO:

KP dejavnosti trgovine Slovenije
(Ur.l.RS, št. 52/18)

določen

31.12.2022

31.12.2023

KP dejavnosti gostinstva in
turizma Slovenije (Ur.l.RS, št.
56/18)

določen

31.12.2022

30.4.2023

KP za dejavnost železniškega
prometa (Ur.l.RS, št. 95/07)

nedoločen

KP za poštne in kurirske
dejavnosti (Ur.l.RS, št. 74/16,
173/20)

določen

31.12.2021

31.12.2022

KP zavarovalstva Slovenije
(Ur.l.RS, št. 60/98)

nedoločen

3.7.2026

3.7.2027

31.12.2021

31.12.2022

KP SE
UPORABLJA
DO:

KP dejavnosti bančništva Slovenije nedoločen
(Ur.l.RS, št. 5/11)

KP za zavarovalstvo Slovenije
(Ur.l.RS, št. 24/11)

nedoločen

KP komunalnih dejavnosti (Ur.l.RS, določen
št. 105/21)

KP za dejavnost poslovanja z
nedoločen
nepremičninami (Ur.l.RS, št. 67/16)
KP za dejavnost zasebnega
varovanja (Ur.l.RS, št. 5/16)

nedoločen

KP za cestni potniški promet
Slovenije (Ur.l.RS, št. 197/20)

določen

KP med delavci in družbami
drobnega gospodarstva (Ur.l.RS,
št. 94/10)

nedoločen

KP dejavnosti za storitvene
dejavnosti v kopenskem prometu
(Ur.l.RS, št. 200/20)

nedoločen

Vir: Uradni list RS, ZDS.
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Kakšna je stvarna veljavnost kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega
sektorja?
Vsaka kolektivna pogodba dejavnosti zasebnega sektorja vključuje člen,
poimenovan Stvarna veljavnost. V tem členu so praviloma po Standardni
klasifikaciji dejavnosti zapisane šifre dejavnosti, za katere je kolektivna pogodba
dejavnosti sklenjena.

Razlaga tabele: KP-dejavnosti so navedene v skrajšani obliki in so označene z
zaporednimi številkami od 1 do 27. Šifre Standardne klasifikacije dejavnosti – 2008,
ki imajo pripisano zaporedno številko KP-dejavnosti, so vključene dve ali več KPdejavnosti.
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14.110

SKD-08 (77/17)

grafična (7)

SKD-08
(110/13)

papir (6)

31 16.210 (25) 16.240 (25) 31.020 (25) 32.200 (25) 32.910 (25)

14.190

18 delno

17

95 delno

18.110

17.110

18.120

17.120

18.130

17.210

18.140

17.220

17.230

32 delno 16.220 (25) 16.290 (25) 31.030 (25) 32.300 (25) 32.990 (25)

16.100 16.230 (25) 31.010 (25) 31.090 (25) 32.400 (25)

13.960 14.120 (25)

SKD-08 (58/17)

14.140

16

13.950

14.130 (25)

lesarstvo (5)

13.930

15 13.300 (25)

13.920

13.940 13.990 (25)

02.400

14

13.200

05.200

02.200

13.910

05.100

02.100

13.100

13

05

02 delno

SKD-08 (18/14)

tekstil (4)

SKD-08 (32/19)

premog. (3)

SKD-08 (30/09)

gozdarstvo (2)

VIR: URADNI LIST RS, ZDS

17.240

95.240
(25)

14.390

14.310

14.200

Stvarna veljavnost kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja, stanje 31.8.2021

17.290 (25)

15.200 (25)

15.120 (25)

15.110
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18

kov. mat. liv.
(11b)

SKD-08 (6/15)

24 delno

33 delno
25.940 (25)

25.619

24.100

25.620 (25)

24.320

25.990 (25)

25.930 (25)

25.920 (25)

25.611

25.400

25.910 (25)

25.732

25.300

25.290 (25)

30

29 delno

25.210 25.731 (25)

25.120 (25) 25.720 (25)

28

27 delno

25 delno 25.110 (25) 25.710 (25)

23.110

08.990

kovinska (11a)

08.910

08.120 (13)

23 delno

SKD-08 (55/13)

08.930

58.130 – Č

58.120 - Z

58.110 - Z

08 delno

08.110
(13)

47.622 K
(14)

47.621 K
(14)

59 delno

58 delno

47.610 K
(14)

47 delno

nekovine (10)

časopisna (8)

24.410

28.230

28.220

28.210

28.150

28.140

28.130

24.440

28.930 (25)

28.920

28.910

28.490 (25)

28.410

28.300

28.120 28.290 (25)

28.240

23.310

23.200

23.190

28.110 28.250 (25)

27.520

23.140

23.130

23.120

59.200 –Z

58.190 - Z

58.140 - R

30.990

24.520

30.120 (25)

25.500

33.150

30.110 33.120 (25)

29.320 (25) 33.110 (25)

29.200

30.910

30.400

30.300

30.200

23.910

23.490

23.440
(25)

29.100 30.920 (25)

28.990 (25)

28.960

28.950

28.940

23.430

23.420

23.410

33.170

32.130 (25)

33.200
(11c,25)

33.190 (25)

33.160

23.990

R–
revijalna

Č–
časopisna

Z–
založniška

K–
knjigotrška
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SKD-08 (52/18)

trgovina (14)

SKD-08
(101/15)

gradbena (13)

SKD-08 (41/17)

elektrogosp.
(12)

SKD-08
(104/11)

elektroind.
(11c)

SKD-08 (78/14)

23.520

43

45.310

45.200

45.190

47

46

45.110

45

23.510

23.320

41

42

08.110 (10)

08.120 (10)

35.111

08 delno

23 delno

35 delno

33 delno

26.300

26.200

29 delno

32 delno

26.120

26.110

24.310

24.200

27 delno

26

32 delno

25 delno

46.230

46.220

46.210

46.190

23.650

23.640

23.630

23.620

23.610

35.112

26.600 (25)

26.520 (25)

26.510

26.400 (25)

24.340

24.330 (25)

46.440

46.430

46.420

46.410

42.110

41.200 (25)

41.100 (23)

23.700

23.690

35.119

27.120

27.110 (25)

26.800

26.700

24.430

24.420

46.690

46.660

46.650

46.640

42.910

42.220

42.210

42.130

42.120

35.120

27.330 (25)

27.320 (25)

27.310

27.200

24.510

24.450

47.240

47.230

47.220

47.210

43.210

43.130

47.610
(8-K)

47.590

47.540

47.530

43.330

43.320 (25)

43.290

43.220

35.140

33.200
(11a,25)

43.120 43.310 (25)

43.110

42.990

35.130

29.310

27.900 (25) 33.140 (25)

27.510 33.130 (25)

27.400 (25) 32.500 (25)

32.110

24.540 32.120 (25)

24.530

47.781

47.770

47.762

47.761

43.990

43.910 (25)

43.390 (25)

43.342

43.341
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20
55.204

49 delno

ces. pot.
promet

92, 93

SKD-08
(197/20)

49.310

49.100

55.203

86 delno

55.201

55.100

46.180

46.170

46.160

46.150

46.140

55.202

85 delno

49 delno

(17)

46.340

46.130

79

77 delno

55, 56

železnice (16)

SKD-08 (56/18)

gostinstvo
(15)

46.320

46.110

49.391

49.200

56.102

56.101

55.900

55.300

55.209

46.390

46.380

46.370

46.360

46.350

46.330

46.310

45.400

46.120

46.240

45.320

56.290

56.210

56.105

56.104

56.103

46.630

46.620

46.610

46.520

46.510

46.490

46.480

46.470

46.460

46.450

79.900

79.120

79.110

77.340 (25)

56.300

47.190

47.110

46.900

46.770

46.760

46.750

46.740

46.730

46.720

46.710

93.190
93.110

93.291

92.002 93.210 (25)

92.001

93.120

47.750

47.740

47.730

47.720

47.710

47.650

47.640

47.630

47.622
(8-K)

47.621
(8-K)

86.220 (25) 93.130 (25)

85.510 (25)

47.520

47.510

47.430

47.420

47.410

47.302

47.301

47.290

47.260

47.250

93.299 (25)

93.292

47.990

47.910

47.890

47.820

47.810

47.790

47.789

47.782
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SKD-08 (43/15)

komunala (22)

(21b)

(Ur.l.RS 24/11)

zavarovalstvo

(21a)

(Ur.l.RS 60/98)

zavarovalstvo

banke (20)

SKD-08 (74/16)

poštna (19)

SKD-08
(200/20)

(18)

sto. dej. v kop.
pr.

96 delno

81 delno

38, 39

36, 37

35 delno

65

65

64 delno

53

52 delno

36.000

35.300

35.220

65.110
(21a)

65.110
(21b)

64.190

53.100

52.210

38.120

38.110

37.000

65.120
(21a)

65.120
(21b)

64.920

53.200

39.000

81.290
81.300 (1)

38.320 81.220 (25)

65.300
(21a)

65.300
(21b)

38.310 81.210 (25)

38.220

38.210

65.200
(21a)

65.200
(21b)

96.030

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

21

22

68

25.110
(11a)
25.120
(11a)
25.290
(11a)
25.620
(11a)
25.710
(11a)
25.720
(11a)
25.731
(11a)
25.910
(11a)
25.920
(11a)

13.990 (4)
14.120 (4)
14.130 (4)
15.120 (4)
15.200 (4)
16.210 (5)
16.220 (5)
16.230 (5)
16.240 (5)

SKD-08 (94/10,

58/11)

SKD-08 (5/16)
13.300 (4)

24.330
(11b)

68.100

drobno g. (25)

80.200 (25)

41.100 (13)

80 delno 80.100 (25)

81 delno

41 delno

varovanje (24)

SKD-08 (67/16)

nepremič. (23)

30.920
(11a)

30.120
(11a)

29.320
(11a)

28.990
(11a)

28.930
(11a)

28.490
(11a)

28.290
(11a)

28.250
(11a)

27.900
(11c)

27.400
(11c)

68.200

85.320

82.990

81.100

85.590

85.530

85.520

77.390

77.350

86.909

86.901

86.230

77.340 (15) 86.220 (15)

77.330

77.320

77.310

77.290 85.510 (15)

77.220

77.210

68.320

41.200 (13) 80.100 (24)

33.200
(11a,11c)

33.190
(11a)

33.140
(11c)

33.130
(11c)

33.120
(11a)

33.110
(11a)

32.990 (5)

32.910 (5)

32.500
(11c)

68.310

96.040

96.022

96.021

96.010

95.290

95.250

95.240 (5)

95.230

95.220

95.210
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NI KP dej. ZS
(0)

27.330
(11c)

23.440 (10)

03.220

01.140

01.220

01.210

01.190

01.160

01.150

07.210

07.100

06.200

06.100

05.100

03.210

03.120

01.120
01.130

03.110

01.110

27.320
(11c)

22.290

27.110
(11c)

22.230

26.600
(11c)

22.220

26.520
(11c)

22.210

26.400
(11c)

22.190

25.990
(11a)

25.940
(11a)

25.930
(11a)

22.110

17.290 (6)

16.290 (5)

11.030

11.020

11.010

10.920

10.910

10.890

10.860

10.850

10.840

32.400 (5)

32.300 (5)

32.200 (5)

32.130
(11b)

32.120
(11b)

31.090 (5)

31.030 (5)

31.020 (5)

31.010 (5)
80.300

49.410

49.392

49.320

35.230

35.210

24.460

21.200

21.100

20.600

77.120

77.110

74.200

74.100

71.200
90.040

90.030

90.020

90.010

88.109

88.101

63.120

63.110

62.090

62.030

62.020

62.010

61.900

61.300

61.200

74.300

73.200

73.120

73.110

72.200

72.190

72.110

71.129

71.121

82.920 93.299 (15)

82.300 93.210 (15)

82.200 93.130 (15)

82.190

82.110

43.910 (13) 81.220 (22)

43.390 (13) 81.210 (22)

43.320 (13)

43.310 (13) 80.200 (24)

88.999

88.991

88.910

87.900

87.300

87.200

87.100

86.210

86.100

96.090
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24
02.300

01.700

01.640

01.630

10.830

10.820

10.810

10.730

10.720

10.710

01.620

01.610

10.620

10.610

10.520

10.510

10.420

10.410

10.390

10.320

10.310

10.200

10.130

10.120

10.110

09.900

01.500

01.490

01.470

01.460

01.450

01.440

01.430

01.420

01.410

01.300

01.290

01.280

01.270

01.260

09.100

08.920

01.250

01.240

07.290

01.230

20.590

20.530

20.520

20.510

20.420

20.410

20.300

20.200

20.170

20.160

20.150

20.140

20.130

20.120

20.110

19.200

19.100

18.200

12.000

11.070

11.060

11.050

11.040

61.100

60.200

60.100

59.140

59.130

59.120

59.110

58.290

58.210

52.290

52.240

52.230

52.220

52.100

51.220

51.210

51.100

50.400

50.300

50.200

50.100

49.500

49.420

71.112

71.111

70.220

70.210

70.100

69.200

69.103

69.102

69.101

66.300

66.290

66.220

66.210

66.190

66.120

66.110

64.990

64.910

64.300

64.200

64.110

63.990

63.910

85.600

85.422

85.421

85.410

85.310

85.200

85.100

84.300

84.250

84.240

84.230

84.220

84.210

84.130

84.120

84.110

82.910

78.300

78.200

78.100

77.400

75.000

74.900

99.000

98.200

98.100

97.000

95.120

95.110

94.999

94.991

94.920

94.910

94.200

94.120

94.110

91.040

91.030

91.020

91.012

91.011
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Kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja z razširjeno
veljavnostjo
Med 26 kolektivnimi pogodbami dejavnosti zasebnega sektorja je 16 kolektivnih
pogodb dejavnosti pridobilo razširjeno veljavnost. Vsebina teh kolektivnih
pogodb je zavezujoča za vse delodajalce v dejavnosti ali dejavnostih, za katere
je kolektivna pogodba sklenjena, torej tudi za tiste delodajalce, ki niso člani
delodajalskih podpisnikov teh kolektivnih pogodb.

Pozor: Nekateri sklepi o razširjeni veljavnosti so bili izdani za vse dejavnosti, za
katere je kolektivna pogodba sklenjena, nekateri pa le za določene dejavnosti, zato
pri vsaki kolektivni pogodbi dejavnosti z razširjeno veljavnostjo preverite vsebino
sklepa.

Kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja z razširjeno
veljavnostjo, stanje 11.5.2021
KP
Vir: Uradni list RS, ZDS

Od

Do*

Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije

12.4.2014

Kolektivna pogodba tekstilne, oblačilne,
usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
Slovenije

12.4.2014

nedoločen
čas

Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja
in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

5.4.2014

Kolektivna pogodba za papirno in papirno
predelovalno dejavnost

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo
Slovenije
Kolektivna pogodba za dejavnost
elektroindustrije Slovenije
Kolektivna pogodba kovinskih materialov in
livarn Slovenije
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva
Slovenije

17.5.2014

27.10.2015
24.6.2009
6.6.2015
10.1.2018

Ur. l. RS, št.
sklepa
25/2014

nedoločen
čas

25/2014

nedoločen
čas

35/2014

nedoločen
čas

80/2015

nedoločen
čas

39/2015

nedoločen
čas

24/2014

nedoločen
čas

47/2009

nedoločen
čas

2/2018

25

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

KP
Uradni list RS, ZDS

Vir:

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

Od

Do*

27.4.2018

nedoločen
čas

1.10.2020
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine
Slovenije

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in
turizma Slovenije

Ur. l. RS, št.
sklepa
30/2018

nedoločen
čas

132/2020

20.10.2018 31.12.2022

67/2018

2.3.2019 31.12.2022

13/2019

Kolektivna pogodba za storitvene dejavnosti v
kopenskem prometu

11.3.2021

nedoločen
čas

33/2021

Kolektivna pogodba za poštne in kurirske
dejavnosti

11.2.2017 31.12.2021

6/2017

Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega
varovanja

13.2.2016

9/2016

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja za
nepremičninami

15.7.2017

nedoločen
čas

Kolektivna pogodba med delavci in družbami
drobnega gospodarstva

20.1.2018

Vir: Uradni list RS, ZDS

nedoločen
čas
nedoločen
čas

38/2017
4/2018

*Datum je določen skladno s 1. odstavkom 14. člena Zakona o kolektivnih pogodbah, ki določa,
da razširjena dejavnost preneha s prenehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe.
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(MAKRO)EKONOMSKE PODLAGE ZA
POGAJANJA
“Vsaka kolektivna pogodba pomeni za sleherno podjetje predračun stroškov dela.”

Že v samih pripravah na pogajanja za kolektivno pogodbo morajo delodajalci
določiti razumne in dosegljive cilje, ki so lahko ekonomski in neekonomski. Za
določitev samih ciljev in nadaljnjo argumentacijo zastopanih stališč v pogajanjih
ter za oceno sindikalnih zahtev se mora delodajalska ekipa opremiti s kar največ
relevantnimi ekonomskimi podatki in analizami.

Katere podatke in analize je priporočljivo pridobiti ali izdelati, preden se
začnete pogajati?
Kolektivna pogodba obsega širok spekter področij, od ureditve delovnega časa
do posameznih prejemkov, zato je pred pristopom k pogajanju za novo kolektivno
pogodbo potrebno poznati vsebino naslednjih točk.
1. Pogoje dela v lastni in preostalih dejavnostih ali tudi drugih državah. To so:
bruto in neto plače, minimalna plača, delovni čas, letni dopust, posebni dodatki, produktivnost dela, socialna zaščita in podobno. Le s tako oblikovanimi
primerjavami lahko argumentirano zastopate pogajalsko pozicijo podjetja ali
panoge, ki jo zastopate.
2. Osnovne makroekonomske kazalce o mednarodnem in domačem ekonomskem okolju, kot so: inflacija, bruto domači proizvod – BDP, produktivnost, zaposlenost in brezposelnost, dohodki in plače, stroški dela, indeksi
konkurenčnosti, mednarodna trgovina – izvoz in uvoz, tečaj in podobno.
3. Tripartitne dogovore socialnih partnerjev, kot je na primer socialni sporazum, za katerega so se dogovorili socialni partnerji na nacionalni ravni in daje
strateške usmeritve socialnim partnerjem na ravneh dejavnosti ali podjetij.
4. Ekonomske in socialne programe vlade, kot je na primer nacionalni načrt
zaposlovanja.
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5. Relevantne domače in mednarodne študije in napovedi prihodnjih makroekonomskih gibanj (UMAR, Banka Slovenije, IMF, EC, OECD, ECB, EIRO,
itn.)
6. Specifične informacije o delovanju in razmišljanju sindikata, s katerim se
pogajate.
Za države članice EU je (tudi po ILO priporočilu1) pomembno, da upoštevajo
evropsko socialno politiko ter zaposlitvene smernice. Še posebej morajo biti
pozorne na dogajanje v evropskem socialnem dialogu na ravni posameznih
dejavnosti ali celotnega gospodarstva, ki je že v teku.
Pogajanja za kolektivne pogodbe se večkrat odprejo le v tarifnem delu, to
je del, ki opredeljuje višino in povečanje plač, povračila stroškov v zvezi z
delom in druge prejemke iz delovnega razmerja. Najpogostejši razlog je
zahteva sindikatov po povečanju tako imenovanih najnižjih osnovnih plač po
kolektivnih pogodbah.
V nadaljevanju tega poglavja vam želimo osvetliti le nekatera izmed naštetih
področij, ki vam bodo pri vaših pogajanjih o usklajevanju plač – ali na ravni
podjetja ali na ravni dejavnosti – najbolj v pomoč.

Inflacija
Podatke najdete na spletni strani Statističnega urada RS, ki podatke o inflaciji
objavlja vsak zadnji delovni dan v tekočem mesecu:
http://www.stat.si/ StatWeb/Field/Index/2/35.

Napovedi inflacije za prihodnja obdobja so izdelana v okviru napovedi gospodarskih
gibanj, ki jih najmanj dvakrat letno objavlja
UMAR: http://www.umar. gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj.

Podatke o inflaciji v drugih državah Evropske unije in evro območja objavlja evropski
statistični urad EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/.

1
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1. Kaj je inflacija in kako jo merimo?
Inflacija označuje rast ravni cen, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo
ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih
potrebščin (ICŽP), ki meri spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev
glede na strukturo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe
predmetov končne porabe doma in v tujini (načelo nacionalne potrošnje).
Primerljiv indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga računajo države članice
EU in se uporablja za primerjanje inflacijskih stopenj v teh državah oz. s temi
državami je harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP). Ta meri
spremembe ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo
izdatkov, ki jih potrošniki (domači in tuji) namenjajo za nakupe predmetov
končne porabe na ozemlju Slovenije (načelo domače porabe). Pri nas se ICŽP
in HICŽP zaradi velike metodološke podobnosti skoraj ne razlikujeta.
Statistični urad RS podatke o inflaciji objavlja na mesečni, letni in povprečni
letni ravni. Za potrebe pogajanj o usklajevanju plač se večinoma uporabljajo
podatki o povprečni letni stopnji inflacije (povprečni letni indeks).

VRSTA INDEKSA

PRIMER:
PODATEK ZA JUNIJ 2021

Mesečni indeks kaže spremembe cen v
tekočem mesecu glede na pretekli mesec.

Junij 2021/maj 2021

100,6

Letni indeks kaže spremembe cen v tekočem
mesecu glede na isti mesec preteklega leta.

Junij 2021/junij 2020

101,4

Povprečni letni indeks kaže spremembe cen
od začetka leta do tekočega meseca glede na
enako obdobje v preteklem letu.

Januar-junij 2021/januar-junij
2020

100,7

Kumulativni indeks kaže spremembe cen
v tekočem mesecu glede na december
preteklega leta.

Junij 2021/december 2020

102,8

Povprečni letošnji indeks kaže spremembe
cen od začetka leta do tekočega meseca glede
na december preteklega leta.

Januar-junij 2021/december
2021

101,0

12-mesečni povprečni indeks kaže
spremembe cen v zadnjih dvanajstih mesecih v
primerjavi s preteklimi dvanajstimi meseci.

Junij 2021-julij 2020/junij
2020-julij 2019

100,1
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2. Katero inflacijo uporabiti v pogajanjih?
Ker se socialna partnerja (delodajalec in sindikat) pogajata o uskladitvi plač
za prihodnje obdobje, je potrebno poleg podatkov o inflaciji za pretekla leta
poznati tudi napovedi.
Z vgrajevanjem preteklih trendov gibanja inflacije v aktualno plačno politiko
se lahko namreč povzročajo dodatni pritiski na inflacijo, hkrati pa tovrstno
upoštevanje pomeni indeksacijo, kar ekonomski strokovnjaki zaradi negativnih
ekonomskih posledic odsvetujejo. V pogajanjih za dvig plač naj bi pogajalci
torej upoštevali napovedano inflacijo za ustrezno obdobje.
V Sloveniji osnovne makroekonomske trende napovedujejo organizacije,
kot so UMAR (Urad za makroekonomske analize in razvoj), Banka Slovenije,
EIPF (Ekonomski inštitut Pravne fakultete) in drugi. Prav tako za Slovenijo kot
seveda tudi za ostale članice Evropske unije te trende napovedujejo Evropska
komisija, ECB (Evropska centralna banka), OECD (Organizacija za ekonomsko
sodelovanje in razvoj), IMF (Mednarodni denarni sklad) itn.
Med poplavo raznovrstnih napovedi se pogajalci največkrat odločajo za
napoved vladnega Urada za makroekonomske analize in razvoj – UMAR.
Napovedi glavnih makroekonomskih trendov nastajajo dvakrat v letu –
spomladi in jeseni, v zadnjih letih pa UMAR pripravlja tudi vmesno poletno ali
zimsko napoved.
Inflacija pa ni nujno merilo za usklajevanje najnižjih osnovnih plač po kolektivnih
pogodbah. V kolikor se plače po kolektivnih pogodbah usklajujejo z inflacijo, to
pomeni ohranjanje njihove realne rasti, tudi v primeru, da plače zaposlenih ne bi
rasle iz nobenih drugih razlogov (na primer delovne uspešnosti, poslovne uspešnosti
itn.).

V preteklosti (še posebej pred pojavom gospodarske krize v 2009) so se
najnižje osnovne plače usklajevale le za določen del inflacije (na primer 85
% rasti cen življenjskih potrebščin v določenem obdobju ali le za rast cen
življenjskih potrebščin brez alkohola ter tobaka in podobno), kljub temu pa je
bila realizirana realna rast dejanskih bruto plač (to pomeni, da so nominalno
rasle hitreje od inflacije zaradi povečevanja iz drugih naslovov na ravni podjetja).
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Rast cen življenjskih potrebščin v % (po ICPŽ), Slovenija

Povprečna letna
inflacija
(I-XII t/I-XII t-1)
Medletna
inflacija
(dec t/dec t-1)

2016

2017

2018

2019

2020

-0,1

1,4

1,7

1,6

-0,1

0,5

1,7

1,4

1,8

-1,1

NAPOVED UMAR

2021

2022

2023

1,1

1,5

2,0

0,8

1,2

1,7

Vir: Statistični urad RS, junij 2021 in Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, marec 2021.

Plače
Podatke najdete na spletni strani Statističnega urada RS, ki podatke o plačah za
predpretekli mesec objavlja praviloma 15. v mesecu, razen, če ta dan pade na vikend
ali praznik – potem je objava prvi naslednji delovni dan2:
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/15.

Napovedi o prihodnjem gibanju plač so izdelane v okviru napovedi gospodarskih
gibanj, ki jih dvakrat letno objavlja UMAR:
http://www.umar.gov. si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj.

Podatke o povprečnih mesečnih plačah oseb, zaposlenih po kolektivnih in
individualnih pogodbah pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, najdete
na spletni strani SURS:
https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0701060S.px.

Ena izmed ekonomskih komponent, ki jo je pred pogajanji o uskladitvi
plač potrebno poznati, je gibanje plač – bruto in neto. Na kateri koli ravni
se pogajamo, na ravni podjetja, dejavnosti ali celotnega gospodarstva, je
potrebno poznati razmere v podobnih podjetjih, panogah v Sloveniji ter
Zaradi sprejetih in spreminjajočih se »protikoronskih« ukrepov obdelava in analiza podatkov na SURS zahteva več časa. Zato je
SURS prve objave (začasnih) podatkov o plačah od objav podatkov o plačah za maj 2021 do najmanj konca leta 2021 zamaknil
za en teden, hkrati pa je združil prvo in elektronsko objavo.
2
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drugod po monetarni uniji, katere del smo, in tudi pri najpomembnejših
zunanjetrgovinskih partnericah ali konkurentkah.
Podatki o plačah (pri pravnih osebah) se pridobivajo z raziskovanjem Plače
zaposlenih pri pravnih osebah, ki je sestavljeno iz dveh delov:
–– spletnega vprašalnika Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M); za
pravne osebe, ki niso proračunski uporabniki;
–– administrativne zbirke Ministrstva za javno upravo (MJU), in sicer iz
Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah,
drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP); za
proračunske uporabnike.
Podatke zbira vsak mesec Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
ki jih potem pošilja na Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS).
Podatki, ki jih objavlja Statistični urad RS, so na voljo tudi po dejavnostih,
spolu, regijah itn.

1. Bruto in neto plača3
Bruto plača je plača, izplačana zaposlenim za delo v polnem delovnem času
ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter
nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca (nadomestila za letni dopust,
za izredni plačani dopust, za državne praznike in dela proste dni, za bolniške
odsotnosti do 30 dni ipd.). Bruto plača vsebuje tudi prejemke za minulo delo
in stimulativne dodatke. Bruto plača je sestavljena iz rednih izplačil, zaostalih
izplačil in izrednih izplačil.

Posebnost v času epidemije COVID-19:
Bruto plača, izplačana zaposlenim za delo v času trajanja epidemije COVID-19,
vključuje tudi krizni dodatek po ZIUZEOP (Uradni list RS, 49/20), izplačan v breme
(iz sredstev) delodajalca, ne vključuje pa kriznega dodatka po ZIUPOPDVE (Uradni
list RS, 203/20) in po ZDUOP (Uradni list RS, 15/21), saj le-ta ni izplačan v breme (iz
sredstev) delodajalca.

3
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Vir: Metodološko pojasnilo: Plače zaposlenih pri pravnih osebah, https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8212, junij 2021.

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Bruto plača ne vsebuje nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca (refundacije)
in nadomestil plače, ki jih ob interventnih ukrepih krije (refundira) država (npr.
v skladu z ZIUPPP (Uradni list RS, 36/20), ZIUZEOP (Uradni list RS, 49/20),
ZIUZEOP-A (Uradni list RS, 61/20), ZIUOOPE (Uradni list RS, 80/20). Ne vsebuje
tudi premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, izplačil, ki
bremenijo materialne stroške (npr. povračila stroškov za prevoz na delo in z
dela, nadomestila za prehrano,…), izplačil na podlagi avtorskih in podjemnih
pogodb (pogodb o delu), izplačil regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in
odpravnin. Ne upoštevajo se tudi tisti prejemki iz dela in od povračil stroškov v
zvezi z delom, ki presegajo s predpisom vlade določen znesek teh prejemkov,
od katerih je treba plačevati prispevke za socialno varnost. V bruto plačo se
ne šteje plača, ki je bila izplačana zaposlenim osebam kot lastninski delež, ter
tudi ne plača delavcev, ki so vključeni v javna dela in ki jim določen del plače
refundira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Neto plača je bruto plača, zmanjšana za prispevke za socialno varnost in
akontacijo davka od osebnih prejemkov.

Posebnost v času epidemije COVID-19:
Neto plača za delo v času trajanja epidemije COVID-19 vključuje tudi krizni dodatek
po ZIUZEOP (Uradni list RS, 49/20), izplačan v breme (iz sredstev) delodajalca, ne
vključuje pa kriznega dodatka po ZIUPOPDVE (Uradni list RS, 203/20) in po ZDUOP
(Uradni list RS, 15/21), saj le-ta ni izplačan v breme (iz sredstev) delodajalca.

Zaposlene osebe so vse osebe, ki imajo s pravno osebo sklenjene pogodbe o
zaposlitvi in prejemajo plačo, in sicer ne glede na to, ali so v delovnem razmerju
za določen ali nedoločen čas, s polnim delovnim časom ali z delovnim časom,
krajšim od polnega delovnega časa. Med zaposlene osebe se ne štejejo osebe,
ki delajo po avtorskih ali podjemnih pogodbah (pogodbah o delu),.
V statistično raziskovanje Plače zaposlenih pri pravnih osebah niso vključeni
samostojni podjetniki posamezniki in pri njih zaposlene osebe, osebe, ki
opravljajo poklicno dejavnost, osebe, ki opravljajo javna dela, napotene
zaposlene osebe (detaširani delavci) in kmetje.
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Podatke o bruto in neto plačah oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih
osebah, objavlja Statistični urad RS ločeno, in sicer v okviru statističnega
raziskovanja Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih
osebah (ZAP-RFO-D/M), ki izhaja četrtletno. Vir podatkov za to raziskovanje
je administrativen, saj SURS podatke pridobi od Finančne uprave Republike
Slovenije, ta pa jih zbira z obrazcem REK–1.
Višina plač in povprečna letna stopnja rasti plač pri pravnih osebah,
Slovenija, 2015-2021
BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA

2015

2016
2017

2018

2019

2020

2021
(I-VI)

NETO PLAČA NA ZAPOSLENEGA

Plača za
obdobje (v
EUR)

Nominalna
stopnja
rasti (v %)

Realna
stopnja
rasti (v %)

Plača za
obdobje (v
EUR)

Nominalna
stopnja
rasti (v %)

Realna
stopnja
rasti (v %)

1.584,66

1,8

1,9

1.030,16

1,7

1,8

1.555,89
1.626,95
1.681,55
1.753,84
1.856,20
1.981,23

0,7
2,7
3,4
4,3
5,8
8,2

1,2
1,3
1,7
2,7
5,9
7,4

1.013,23
1.062,00
1.092,74
1.133,50
1.208,65
1.272,61

0,4
3,1
2,9
3,7
6,6
6,7

0,9
1,7
1,2
2,1
6,7
6,0

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

SURS omogoča tudi prikaz podatkov o povprečnih mesečnih plačah po
skupinah dejavnosti SKD, po občinah in statističnih regijah. Povprečne plače
so prikazane tudi glede na pravne osebe javnega in zasebnega sektorja.

2. Plače na podlagi kolektivnih pogodb in individualnih pogodb
Podatke o višini bruto plače ločeno po kolektivnih pogodbah in individualnih
pogodbah objavlja SURS. Podatki so prav tako zbrani v okviru statističnega
raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah.
Plače na podlagi individualne pogodbe so plače, ki jih prejemajo zaposleni,
za katere se pri izplačilu plače ne uporabljajo določila kolektivnih pogodb.
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SURS prav tako objavlja podatke o izplačanih plačah in številu zaposlenih po
dejavnostih (izračunanih iz podatka o številu plačanih ur).
Če jih potrebujete, se obrnite na ZDS.

3. Minimalna plača
Institut minimalne plače v Sloveniji ureja Zakon o minimalni plači (ZminP:
Ur. l. RS, št. 13/2010), ki je bil noveliran v letih 2015 in 2018. Zakon pogojuje
izplačevanje minimalne plače le z opravljenim polnim delovnim časom. Za
delovni čas, ki je krajši od polnega, pa ima delavec pravico do sorazmernega
dela minimalne plače.
V minimalno plačo se od spremembe zakona v 2018 ne vštevajo vsi dodatki,
določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za
delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno
pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (uveljavljeno s prvim januarjem 2020).
Način določanja minimalne plače
Z letom 2021 se je uveljavila nova formula za določitev zneska minimalne plače
z navezavo na minimalne življenjske stroške.
Znesek minimalne plače se ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin,
gibanja plač, gospodarskih razmer oziroma gospodarske rasti in gibanja
zaposlenosti, določi v razponu med 120 % in 140 % minimalnih življenjskih
stroškov z navezavo na davčne predpise, ki omogočajo določitev bruto zneska
minimalne plače (Vir: MDDSZ, https://www.gov.si/teme/minimalna-placa/,
6.7.2021).
Aktualna višina minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.
1. 2021 naprej, znaša 1.024,24 EUR bruto.

Višino minimalne plače določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, in
ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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S spremembo definicije minimalne plače je AJPES prenehal objavljati število
zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo. Zaradi izločanja dodatkov in ostalih
sestavin plače po ZDR je izplačana bruto plača tistih, ki lahko celo prejemajo
dodatek do minimalne plače, lahko precej višja od zakonsko določene
minimalne plače.
SURS je v skladu z definicijo objavljal število zaposlenih oseb, ki so prejele
plačo na ravni minimalne plače do decembra 2020, od januarja 2020 naprej
pa SURS v podatkovni bazi SiStat podatkov ne objavlja, saj zaradi spremembe
definicije minimalne plače (v skladu z Zakonom o spremembah Zakona o
minimalni plači, ki je začel veljati 1. 1. 2020) ne morejo zagotoviti ustrezne
kakovosti podatkov.
Še vedno pa so na voljo podatki o številu zaposlenih oseb pri proračunskih
uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače, ki so ocenjeni na osnovi
podatkov, ki so jih proračunski uporabniki poročali v ISPAP pod šifro vrste
izplačila A020 (razlika do minimalne plače). Posledično ti podatki sicer niso
v celoti metodološko usklajeni s podatki o oceni števila zaposlenih oseb pri
pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, ki so prejele plačo na ravni
minimalne plače, ki je bila na voljo do decembra 2019.
Gibanje zakonsko določene bruto višine minimalne plače, 2013-2021
LETO

2021

2020
2019
2018
2017

2016
2015

2014
2013

Vir: Uradni listi RS.
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1.024,24
940,58
886,63
842,79
804,96
790,73
790,73
789,15
783,66
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Primerjava letne rasti minimalne plače z nekaterimi kazalniki, v %, 2013-20204

Vir: UMAR, SURS, avgust 2021.

4. Primerjava gibanja plač z drugimi državami
Druge države v Evropski uniji s tekočo uradno statistiko navadno ne zajemajo
gibanja in višine plač, ampak le izjemoma (na podlagi neformalnega sporazuma
z Eurostat-om) izvajajo posebne raziskave oziroma ocene.
Posamične rezultate si lahko ogledate na spletni strani Eurofound: https://www.
eurofound.europa.eu/sl/data/database-of-wages-working-time-and-collectivedisputes.

Podatke o plačah in stroških dela objavlja tudi Eurostat: https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs#Gross_
wages.2Fearnings. Podatki o minimalni plači: https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics.

Zaradi spremembe definicije minimalne plače, rast bruto zneska zakonsko določene minimalne plače od leta 2015, še bolj
bistveno pa od leta 2018 ni neposredno primerljiva s predhodnimi leti.
4
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Zaposlenost in brezposelnost
Podatke najdete na spletni strani Statističnega urada RS, ki podatke o gibanju
zaposlenosti (po SRDAP) za predpretekli mesec objavlja 16. dan v tekočem mesecu:
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/3 in https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/
Index/139/delo-in-brezposelnost.

Podatke o številu registriranih brezposelnih oseb tekoče spremlja Zavod RS za
zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/trg_dela.

Napovedi o prihodnjem gibanju zaposlenosti (po SNA) in brezposelnosti so izdelana
v okviru napovedi gospodarskih gibanj, ki jih dvakrat letno objavlja UMAR:
http://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/.

Podatki o aktivnosti prebivalstva vsebinsko dopolnjujejo podatke o gibanju
plač. Zato so nepogrešljivi za vsakega pogajalca, saj odražajo dejansko stanje
zaposlenosti po posameznih dejavnostih in na nacionalni ravni. Podatek o
zvišanju povprečnih plač je lahko zavajajoč, če ga ne obravnavamo v okviru
gibanja zaposlenosti, saj je zvišanje povprečnih plač lahko zgolj posledica
odpuščanja zaposlenih z nižjimi plačami5.
Statistični urad RS pridobiva podatke o aktivnosti iz Statističnega registra
delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki vsebuje podatke iz prijav v obvezno
pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje ter o spremembah
in odjav iz teh zavarovanj. Podatke zbira Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in jih sporoča SURS. Vir podatkov za SRDAP so tudi: Centralni register
prebivalstva, Poslovni register Slovenije, Statistični poslovni register Slovenije,
Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih
izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) in nekateri drugi viri
Statističnega urada.
Aktivno prebivalstvo sestavljajo brezposelne osebe in delovno aktivno
prebivalstvo.
V letu 2020 je bilo gibanje plač tudi posledica metodologije pri upoštevanju izplačil (v primeru epidemije Covid-19: krizni
dodatek, nadomestilo za čakanje na delo, skrajšanji delovni čas).
5
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Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe,
ki delajo na območju Slovenije. Upoštevajo se zaposlene in samozaposlene
osebe, ki so obvezno socialno zavarovane, ne glede na to, ali imajo zaposlitev s
polnim ali z delovnim časom, krajšim od polnega, tudi tiste, ki so na porodniškem
dopustu, dopustu za nego ali varstvo otroka ali so odsotne z dela zaradi bolezni,
poškodbe ali nege ožjega družinskega člana. Ne upoštevajo pa se osebe, ki
delajo po podjemnih pogodbah (pogodbi o delu) in avtorskih pogodbah,
osebe, ki opravljajo študentsko delo, osebe, ki opravljajo delo za neposredno
plačilo, pomagajoči družinski člani, osebe, zaposlene pri delodajalcih s sedežem
v Republiki Sloveniji (RS) in poslane na delo ali na strokovno izobraževanje v
tujino (npr. osebe, zaposlene pri slovenskih predstavništvih, na gradbiščih v
tujini ipd.), ter državljani RS, ki so zaposleni pri tujih delodajalcih v tujini.
Zaposlene osebe so osebe, ki so v delovnem razmerju pri:
• pravnih osebah (podjetjih, družbah, zavodih, drugih organizacijah) ali pri
podružnicah tujih podjetij, izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali družbene
funkcije, vojaki prostovoljci ter lastniki podjetij, ki so poslovodne osebe in
niso zavarovani iz drugega naslova in
• fizičnih osebah (to je pri samostojnih podjetnikih posameznikih, pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, ali pri
osebah, ki uporabljajo dopolnilno delo drugih ljudi).
Med samozaposlene osebe uvrščamo:
• samostojne podjetnike posameznike (fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost),
• osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (npr.
odvetniki, samostojni raziskovalci, duhovniki itd.) in rejnice;
• kmete.
Registrirane brezposelne osebe so osebe, stare od 15 let do 65 let, ki so
zmožne za delo, so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, so pripravljene
sprejeti zaposlitev in jo same tudi aktivno iščejo.
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih
med aktivnim prebivalstvom. Od leta 2016 stopnjo registrirane brezposelnosti
na podlagi podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu, ki jih zbira SURS in
lastnih podatkov objavlja Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ).
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Poleg SRDAP lahko aktivnost prebivalstva spremljamo tudi s pomočjo drugih virov,
in sicer s pomočjo:
• Ankete o delovni sili (ADS), kjer so zbrani podatki kombinacija podatkov,
pridobljenih z anketnim vprašalnikom določenega vzorca prebivalstva ter podatkov
iz administrativnih in drugih zbirk podatkov;
• Statistike nacionalnih računov (SNA) in
• na podlagi opravljenih delovnih ur, ki jih spremlja AJPES.

V mednarodnih primerjavah se uporablja predvsem anketna stopnja
brezposelnosti (po ADS), ki je praviloma nekoliko nižja. Po ADS se med
delovno aktivno prebivalstvo (staro od 15 do 89 let) štejejo tudi pomagajoči
družinski člani in osebe, ki delajo po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah ali
za neposredno plačilo, skratka osebe, ki so v zadnjem tednu pred anketiranjem
opravile kakršno koli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali
družinsko blaginjo. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vse tiste
zaposlene ali samozaposlene osebe, ki so bile v referenčnem tednu odsotne z
dela (npr. zaradi dopusta, bolniške odsotnosti, materinskega ali očetovskega
dopusta, starševskega dopusta, izobraževanja ali usposabljanja povezanega z
delom).
Po ADS med brezposelne osebe štejejo osebe, ki v zadnjem tednu pred
anketiranjem niso delale niti eno uro za plačilo, vendar aktivno iščejo delo in
so ga takoj pripravljene sprejeti.
Mere aktivnosti po ADS
Stopnja aktivnosti
Stopnja delovne
aktivnosti
Stopnja
brezposelnosti
Vir: SURS, julij 2021.
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odstotni delež aktivnega prebivalstva v
delovno sposobnem prebivalstvu

odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva
v delovno sposobnem prebivalstvu
odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem
prebivalstvu (delovno aktivni in brezposelni
skupaj)

2019

2020

55,5

54,9

4,5

5,0

58,1

57,8
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Gibanje delovno aktivnih in brezposelnosti, 2013-2020

Vir: SURS, UMAR, julij 2021.

Gospodarska rast

Podatke najdete na spletni strani Statističnega urada RS, ki podatke o gibanju BDP
objavlja četrtletno, in sicer najpozneje 60 dni po koncu četrtletja: https://www.stat.si/
StatWeb/Field/Index/1/29.

Napovedi o prihodnjem gibanju BDP so izdelane v okviru napovedi gospodarskih
gibanj, ki jih najmanj dvakrat letno objavlja UMAR: http://www.umar. gov.si/
publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/.

Podatke o rasti BDP v drugih državah Evropske unije in evroobmočja objavlja
evropski statistični urad EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat
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Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov
in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti.
Rast BDP oziroma gospodarska rast je z vidika kolektivnih pogajanj pomembna,
ker daje signal, kako posluje gospodarstvo. Posledično se v obdobju visoke
gospodarske rasti bolj pogosto pojavljajo zahteve sindikatov po višjem
usklajevanju plač. Vendar je potrebno vedeti, da rast bruto domačega
proizvoda ne kaže le uspešnosti gospodarstva, temveč zajema tudi sektor
države in gospodinjstev, zato tudi ne more biti edini argument za zahteve po
povečevanju plač.
Po kriznih obdobjih je pogosto potrebnih več let rasti, da gospodarstvo doseže
ravni aktivnosti pred padcem BDP. Razumeti je treba, da je potreben čas za
okrevanje v katerem pa pogosto še ni možnosti za zviševanje stroškov dela.

Rast BDP pa je primeren kazalnik za spremljanje že realizirane politike plač
(primerjava pretekle rasti plač in pretekle rasti BDP), kot podlaga za načrtovanje
drugih gospodarskih aktivnosti in podobno.

Realna rast bruto domačega proizvoda, Slovenija in Evroobmočje, v %

Vir: SURS, avgust 2021; Eurostat, avgust 2021; Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, UMAR, marec
2021.
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Produktivnost (dela)
Na nacionalni ravni in na ravni dejavnosti ali podjetja se pogajalci lahko
srečajo z zahtevami sindikata po povečevanju plač iz naslova produktivnosti
ali produktivnosti dela. Ob tem pa se pogajalci večkrat znajdejo v zmedi
podatkov, ki naj bi predstavljali produktivnost, oziroma metod in formul, po
katerih naj bi računali.
Produktivnost v ekonomski teoriji kaže razmerje med ustvarjenimi ter
porabljenimi sredstvi v določenem času in prostoru. Produktivnost dela ne
kaže le prispevka dela, temveč tudi preostale produkcijske faktorje, kot so
kapital, vmesni proizvodi in drugi.6
Produktivnost je zahtevno meriti za nazaj, napovedi za naprej pa so le redke
oziroma služijo le namenu spremljanja makroekonomskih trendov, saj so ocenjene
na podlagi metodologije nacionalnih računov in le za agregatno gospodarstvo.
Ravno tako že sama produktivnost ne kaže doprinosa le enega faktorja – to je dela.

Produktivnost kot takšna zato ni primerno merilo usklajevanja plač na ravni
dejavnosti ali celo države, temveč le na ravni podjetja, kjer pa se lahko kaže ne
samo v smislu povečevanja osnovnih plač, ampak bolj priporočljivo v obliki drugih
spodbudnih in bolj fleksibilnih izplačil, kot so na primer 13. plače, del plače iz
naslova delovne uspešnosti in podobno.

Rezultati poslovanja gospodarskih družb
Rezultati o poslovanju gospodarskih družb v prehodnem letu so vsako leto maja
objavljeni na spletni strani AJPES-a na: https://www.ajpes.si/Letna_porocila/
Informacije/Druzbe_in_zadruge Tako kot pogajalec pozna rezultate poslovanja
svojega podjetja, je dobro pred pogajanji poznati rezultate poslovanja celotne
panoge in gospodarstva, v od¬visnosti od tega, kaj v pogajanjih pogajalec zastopa.

»Produktivnost dela kaže, kako učinkovito se uporablja delo skupaj z drugimi produkcijskimi faktorji in kako se učinek dela
povečuje s tehničnim napredkom. Produktivnost dela je le delno neposredni odraz produktivnosti dela v ožjem pomenu, v
smislu prispevkov zaposlenih in intenzivnosti njihovega dela. Sprememba produktivnosti dela namreč odraža tudi skupni učinek
v porabi kapitala, vmesnih proizvodov in storitev, organizacijskih, tehničnih ter drugih sprememb v proizvodni enoti in zunaj nje,
ekonomijo obsega, spremembe v stopnji izkoriščenosti kapacitete in nenazadnje, v rezultatu se odražajo tudi merske napake.”
Vir: OECD Productivity Manual, 2001 in EF, Bregar L., 2004
6
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AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov,
ki jih predložijo na poenotenih obrazcih. AJPES na podlagi teh podatkov letno
pripravlja informacije o prihodkih, odhodkih, kazalnikih poslovanja družb
in dodani vrednosti poslovnih subjektov, in sicer glede na njihovo velikost,
dejavnost ali regijo, v kateri poslujejo.

Najpomembnejši viri za podatke, ki jih potrebujete
za pogajanja
Stanje makroekonomskih kazalcev:
–– stanje v vašem podjetju, podatkovni portal SI-STAT
https://pxweb.stat.si/SiStat/sl, Statistični 			
Urad RS (www.stat.si),
–– AJPES (www.ajpes.si),
–– Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat).
Napovedi makroekonomskih kazalcev:
–– UMAR (www.umar.si, https://www.umar.gov.si/publikacije/napovedgospodarskih-gibanj),
–– Banka Slovenije (www.bsi.si, https://www.bsi.si/publikacije/gospodarskagibanja-in-projekcije/napovedi-makroekonomskih-gibanj-v-sloveniji),
–– Evropska Komisija (www.ec.europa.eu, https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/
economic-forecasts_sl),
–– OECD (www.oecd.org, https://www.oecd.org/economic-outlook/),
–– IMF (www.imf.org, https://www.imf.org/en/Publications/WEO).
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PRAVNE PODLAGE ZA KOLEKTIVNO
DOGOVARJANJE
Naš sistem kolektivnih pogodb ureja Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP),
ki je bil sprejet in stopil v veljavo leta 2006. Glavni razlog za sprejem zakona (in
skoraj desetletje trajajoča pogajanja med socialnimi partnerji in vlado) je bila
neusklajenost slovenskega sistema kolektivnega dogovarjanja s konvencijami
Mednarodne organizacije dela in z Evropsko socialno listino.
Temeljna načela, na katerih temelji zakon (ZKolP), so načela kolektivnega
dogovarjanja, svobode združevanja delavcev in delodajalcev ter svobode in
prostovoljnosti sklepanja kolektivnih pogodb.
Tako je zakonodajalec leta 2006 z ZKolP v slovenski sistem kolektivnega
dogovarjanja vnesel prostovoljnost in svobodo kolektivnega dogovarjanja.
Kljub temu pa je zakon določil prehodno obdobje, in sicer so lahko delodajalske
asociacije z obveznim članstvom še tri leta po uveljavitvi zakona, to je do
9. maja 2009, sklepale kolektivne pogodbe. Pri tem je treba poudariti, da
je do sprejema zakona prišlo pod predpostavko, da bo funkcija zastopanja
gospodarstva ločena od delodajalske funkcije.
ZKolP ureja vprašanja v zvezi s strankami kolektivne pogodbe, z vsebino, s
sklenitvijo in z obliko, z veljavnostjo, s prenehanjem, z reševanjem kolektivnih
delovnih sporov, z evidenco ter objavo in z nadzorom.

Pomen kolektivnih pogajanj in definicija kolektivne pogodbe
Različne literature kolektivna pogajanja opredeljujejo kot način reševanja
konflikta med delavci in delodajalci. Težko je pritrditi taki opredelitvi, saj se s
kolektivnimi pogajanji nikakor ne rešujejo le konflikti. Kot konflikt je namreč
moč opredeliti stanje nemoči zaradi nasprotujočih si teženj v smislu nasprotja
oziroma napetosti. Razumemo ga lahko tudi kot spor oziroma nesoglasje. V
veliki meri pa gre pri kolektivnih pogajanjih predvsem za to, da se uskladijo
stališča med delavci in delodajalci, da se najde skupni dogovor, kar pa nujno
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ne pomeni, da je pred tem med pogajalci konflikt dejansko tudi obstajal. Pri
kolektivnih pogajanjih vsaka stran poda svoj predlog, nato pa iščejo skupno
rešitev.
Tudi Mednarodna organizacija dela je že leta 1951 (Priporočilo št. 91)
opredelila kolektivna pogajanja, in sicer kot pogajanja o delovnih pogojih
ter pogojih zaposlitve med delodajalcem, skupino delodajalcev ali eno oz.
več organizacij delodajalcev na eni strani in eno ali več reprezentativnih
organizacij delavcev na drugi, z namenom, da bi dosegli sporazum.
Kolektivno pogodbo lahko opredelimo kot pisno pogodbo, ki jo lahko skleneta
delodajalec oz. združenja delodajalcev in sindikat oz. združenja sindikatov,
s katero se pogodbeni stranki dogovorita za raven pravic, obveznosti in
odgovornosti iz delovnih razmerij (normativni del), za medsebojne pravice
in obveznosti pogodbenih strank ter za način reševanja delovnih sporov
(obligacijski del) skladno z ustavo, z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s
splošnimi načeli mednarodnega prava ter z zakonom.
Ne samo Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), tudi kolektivna pogodba je
obvezna pravna in vsebinska podlaga za pripravo notranjih aktov delodajalca.
Je podlaga za sistemizacijo, za zaposlovanje na splošno (določa možnost
pripravništva, poskusnega dela, sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas,
obveznost opravljanja nadurnega in drugega dela itn.). Kolektivna pogodba
določa tudi minimalni obseg pravic, ki se nanašajo na letni dopust in delovni
čas. Določa disciplinske ukrepe, odpovedni rok v primeru odpovedi delavca,
plačni sistem in plačno politiko. Lahko rečemo, da kolektivna pogodba določa
minimalne obvezne stroške dela.
Kako fleksibilno bo delovno razmerje in kakšni bodo stroški dela je nedvomno
odvisno tudi od ureditve v kolektivni pogodbi. ZDR-1 določa le elemente plače,
ne določa pa niti višine plače niti minimalne plače. Določa vrste dodatkov
k osnovni plači, ne določa pa vrednosti le-teh. ZDR-1 določa obveznost
delodajalca za povračilo stroškov prevoza in prehrane, višine teh povračil pa ne
določa neposredno. ZDR-1 določa samo minimalni letni dopust, le podlage
in okvire za sistem delovnega časa; konkretno ureditev sistema prepušča
predvsem podjetniški kolektivni pogodbi, izvajanje sistema delovnega časa
pa posameznemu delodajalcu. Vsaka kolektivna pogodba tako predstavlja
predračun stroškov dela.

46

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Kaj urejamo s kolektivno pogodbo?
ZKolP določa, da je kolektivna pogodba sestavljena iz dveh delov. En del, ki
ga ZKolP poimenuje obligacijski del, je namenjen ureditvi pravic in obveznosti
strank kolektivne pogodbe. Drugi del kolektivne pogodbe, to je normativni
del, pa lahko vsebuje določbe, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti
delavcev ter delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem
delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za
delo ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom, varnost ter zdravje
pri delu ali druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci
ter delavci, za zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu.
Stranki kolektivne pogodbe sta pri urejanju vseh vprašanj načeloma avtonomni,
vendar njuna avtonomija ni brez omejitev. Omejitve določata ZKolP in ZDR-1.
Skladno z ZKolp lahko kolektivna pogodba vsebuje le določbe, ki so za delavce
ugodnejše od določb, vsebovanih v zakonih, razen v primeru, ko ZDR-1 določa
drugače. ZDR-1 pa določa, da se s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno
pogodbo lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa
ta zakon. Ne glede na to pa se lahko v točno določenih primerih s kolektivno
pogodbo določi tudi drugače.
Načelo ugodnosti (in favorem) je tako temeljno načelo delovnega prava, ki velja
za različna razmerja: med kolektivno pogodbo in zakonom, kolektivno pogodbo
širše ravni ter kolektivno pogodbo ožje ravni, kolektivno pogodbo in pogodbo
o zaposlitvi ter med kolektivno pogodbo in splošnim aktom delodajalca. Iz
načela ugodnosti tako izhaja splošno pravilo, da se načeloma pravice in delovni
pogoji ne določajo kot maksimalni, ampak kot minimalni delovni standardi,
ki jih je mogoče s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi nadgraditi,
to je urejati za delavca še ugodneje. Vendarle pa so mogoče tudi izjeme od
tega pravila. Delovne pogoje je po slovenski delovnopravni ureditvi mogoče
urejati tudi na slabše (in peius), vendar le, če zakon tako določa. Za razmerje
med kolektivno pogodbo širše in ožje ravni pa lahko določita omejitve načela
ugodnosti na podlagi ZKolP le pogodbeni stranki na širši ravni, ki hkrati določita
tudi pogoje, pod katerimi je omejitev načela ugodnosti v kolektivni pogodbi
ožje ravni sploh dopustna.
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ZDR-1 tako izrecno določa, kaj se s kolektivno pogodbo lahko uredi drugače7, kar
pomeni tudi slabše za delavce, kot to določa zakon. Pri tem je določena tudi raven
kolektivnega dogovarjanja. Prav tako ZDR-1 tudi prek nekaterih drugih določb
predvideva možnost ureditve v kolektivni pogodbi. V nadaljevanju je podrobneje
opredeljeno, kaj je mogoče urejati znotraj kolektivne pogodbe in na kateri ravni.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko urejajo naslednje pravice
in obveznosti:
–– dodatni primeri za sklenitev pogodbe za določen čas (54. člen),
–– možnost sklepanja pogodbe o zaposlitvi brez razloga za manjše
delodajalce (54. člen),
–– določitev kvote napotenih delavcev pri uporabniku (59. člen),
–– veljavnost pisnega opozorila pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga
(85. člen),
–– določitev odpovednega roka za delavce z več kot 25 let delovne dobe
pri delodajalcu (94. člen),
–– višina odpravnine več kot 10-kratnik osnove (108. člen),
–– možnost pripravništva (120. člen),
–– višina dodatkov (128. člen),
–– izplačilo regresa v primeru nelikvidnosti delodajalca (131. člen),
–– določitev pravice in višine odpravnine ob upokojitvi (132. člen),
–– način izplačevanja povračil stroškov in drugih prejemkov (135. člen),
–– določitev drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerov za
opravljanje nadurnega dela (144. člen),
–– določitev referenčnih obdobij (158. člen),
–– določitev denarne kazni ali odvzema bonitet v disciplinskem postopku
(172. člen),
–– dodatek za delovno dobo (129. in 222. člen),
–– urejanje pravic in obveznosti članov pogodbenih strank v kolektivnih
pogodbah (224. člen).
S kolektivno pogodbo, ne glede na vrsto oz. raven, pa se urejajo naslednje
pravice in obveznosti:
–– primeri in pogoji opravljanja drugega dela (33. člen),
–– primeri suspenza pogodbe o zaposlitvi (53. člen),
7
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––
––
––
––
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––

pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa (148. člen),
dodatni dopust za nočne delavce (151. člen),
trajanje letnega dopusta (160. člen),
določanje pavšalne odškodnine (180. člen),
arbitraža za reševanje delovnih sporov (201. člen),
sindikalni zaupniki, ki uživajo varstvo (227. člen).

Enotni minimalni standardi

Instituta enotnega minimalnega standarda ZDR-1 ne ureja, urejajo pa ga številne
kolektivne pogodbe dejavnosti.

Hierarhijo kolektivnih pogodb opredeljuje ZKolP8. Delodajalci, ki jih zavezuje
kolektivna pogodba, se pri sklepanju kolektivnih pogodb na ožji ravni
dogovorijo o pravicah in delovnih pogojih, ki so za delavce ugodnejši. Ne glede
na to določbo pa se lahko pod pogoji, ki se določijo s kolektivno pogodbo na
širši ravni, s kolektivno pogodbo na ožji ravni določijo tudi pravice in delovni
pogoji, ki so za delavce drugačni ali manj ugodni.
Kolektivna pogodba ožje ravni lahko tako vsebuje le določbe, ki so za
posameznega zaposlenega ugodnejše od določb, ki jih vsebuje kolektivna
pogodba širše ravni. Pod določenimi pogoji, ki se morajo določiti s kolektivno
pogodbo na širši ravni, pa se s kolektivno pogodbo na ožji ravni lahko določijo
pravice in delovni pogoji tudi drugače in manj ugodno, kot jih določa kolektivna
pogodba širše ravni. Navedeno v praksi pomeni, da pogodbeni stranki v
kolektivni pogodbi širše ravni določita, da bosta pogodbenim strankam ožje
ravni dopuščali odstopanje od določb kolektivne pogodbe širše ravni v primeru
poslabšanja poslovanja, izgube, ogroženosti delovnih mest itn.
Tako je odstopanje od enotnega minimalnega standarda predvideno v številnih
kolektivnih pogodbah dejavnosti, kakšen je način tega odstopanja in od katerih
minimalnih standardov je sploh dopustno, pa je zelo različno.
8

5. člen ZKolP
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Ne glede na to, na kakšen način bo odstopanje od minimalnih standardov
mogoče, je bistveno, da je ta možnost v kolektivni pogodbi dejavnosti
predvidena. Ker je že po ZKolp odstopanje od minimalnih standardov mogoče
le s kolektivno pogodbo, delodajalec, pri katerem ni organiziran sindikat,
enostransko od minimalnih standardov, ki so določeni v kolektivni pogodbi
dejavnosti, ne bo mogel odstopiti. Tako tudi večina kolektivne pogodbe
dejavnosti predvideva odstopanje na podlagi posebnega pisnega sporazuma
med reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu in delodajalcem.
Ustrezen primer zapisa določbe o enotnem minimalnem standardu:
»(1) Določila te kolektivne pogodbe predstavljajo enotne minimalne standarde.
(2) Odstopanja od minimalnega standarda je dovoljeno na podlagi posebnega
sporazuma med reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu in delodajalcem,
zlasti v primerih bistvenega poslabšanja poslovanja, recesije panoge in v
podobnih utemeljenih primerih.«
Pri odstopanju od minimalnih standardov je potrebno upoštevati tudi ZDR19, ki določa, da ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali
splošnega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje
določene v pogodbi o zaposlitvi. Če je neka pravica izrecno dogovorjena v
pogodbi o zaposlitvi, znižanje minimalnih standardov iz kolektivne pogodbe
na tega delavca nima vpliva. Zato je priporočljivo, da se v primerih, ko ZDR-1
to dopušča10, pogodba o zaposlitvi sklicuje na ureditev v kolektivni pogodbi
ali splošnem aktu. Le ob upoštevanju navedenega bo znižanje minimalnih
standardov vplivalo brez spremembe same pogodbe o zaposlitvi.

9

51. člen ZDR-1.
Drugi odstavek 31. člena ZDR-1.

10
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PREJEMKI IZ DELOVNIH RAZMERIJ
Plače
Osnovna plača
Znesek osnovne plače v evrih, ki delavcu pripada za opravljanje dela po
pogodbi o zaposlitvi, je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi (31. člen
Zakona o delovnih razmerjih).
Definicija po zakonu o delovnih razmerjih: osnovna plača se določi upoštevaje
zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi (1.
odstavek 127. člena Zakona o delovnih razmerjih).
Definicija po kolektivnih pogodbah dejavnosti zasebnega sektorja: osnovna
plača delavca ne more biti nižja od izhodiščne plače oziroma od najnižje
osnovne plače ustreznega tarifnega razreda, ustrezne kolektivne pogodbe
dejavnosti.
V kolektivnih pogodbah dejavnosti zasebnega sektorja so definicije osnovne
plače podane na različne načine. Nekatere izmed kolektivnih pogodb določajo,
da se osnovna plača določi za poln delovni čas, upoštevaje zahtevnost dela, za
katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Nekatere izmed kolektivnih
pogodb pa določajo, da se osnovna plača določi za poln delovni čas, vnaprej
določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, s katerimi je bil delavec
seznanjen pred sklenitvijo delovnega razmerja oziroma pred razporeditvijo.

Ker so definicije osnovne plače v kolektivnih pogodbah dejavnosti podane na
različne načine, morajo delodajalci preveriti določbe ustrezne kolektivne pogodbe
dejavnosti.
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Dodatek za delovno dobo
Delavcu pripada dodatek za delovno dobo; višina dodatka za delovno dobo se
določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti (129. člen Zakona o delovnih
razmerjih).
Delavci, ki imajo ob uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (t.j. 12. 4. 2013)
dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0, 5 % od osnovne plače za vsako
izpolnjeno leto delovne dobe, ohranijo tak dodatek, razen, če je s kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače (222. člen Zakona o delovnih
razmerjih).
Kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja različno opredeljujejo:
–– delovno dobo, ki se pri uveljavljanju dodatka za delovno dobo upošteva;
–– višino dodatka za delovno dobo.
Delodajalci morajo zato preveriti določbe ustrezne kolektivne pogodbe
dejavnosti.
Dodatki za posebne pogoje dela
Dodatki se določijo za (127. člen Zakona o delovnih razmerjih):
–– posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:
▫▫
nočno delo,
▫▫
nadurno delo,
▫▫
delo v nedeljo,
▫▫
delo na praznike in dela proste dneve po zakonu;
pri čemer se dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste
dneve po zakonu med seboj izključujeta; ter
–– posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu,
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu: ti dodatki se lahko, v
kolikor niso navedeni v zahtevnosti dela, določijo s kolektivno pogodbo.
Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal pod pogojih, zaradi
katerih mu dodatek pripada.
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Pri tem se lahko višina dodatkov v kolektivni pogodbi določi v:
–– nominalnem znesku ali
–– odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oziroma od ustrezne
urne postavke.
Kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja različno opredeljujejo:
–– vrste dodatkov za posebne pogoje dela in
–– višine dodatkov za posebne pogoje dela.
Delodajalci morajo zato preveriti določbe ustrezne kolektivne pogodbe
dejavnosti.
Delovna uspešnost
Delovna uspešnost delavca se določi upoštevaje gospodarnost, kakovost in
obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi (2.
odstavek 127. člena Zakona o delovnih razmerjih).
Poslovna uspešnost
Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno
s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (2. odstavek 126. člena Zakona
o delovnih razmerjih).
Minimalna plača
Minimalna plača je bila prvič uvedena aprila 1995. Do marca 1996 se je minimalna
plača izplačevala za poln delovni čas in predvidene delovne rezultate, od aprila
1996 dalje je izplačilo minimalne plače pogojeno le s polnim delovnim časom.
Izplačilo minimalne plače trenutno ureja Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS, št.
13/10, 92/15, 83/18). Po tem zakonu ima delavec, ki pri delodajalcu v Republiki
Sloveniji dela poln delovni čas, pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v
višini minimalne plače, določene s tem zakonom.
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Pri tem se od leta 2020 dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s
kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno
uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v
minimalno plačo.

Začasna osnova
V nekaterih kolektivnih pogodbah dejavnosti je določeno, da se višina
nekaterih prejemkov izračuna na osnovi povprečne plače v gospodarstvu v
Republiki Sloveniji. S prehodom iz enotne klasifikacije dejavnosti na standardno
klasifikacijo leta 1997 se ta podatek ne spremlja več. Zato je bila z Zakonom o
začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega
razmerja (Ur. l. RS 19/97) določena začasna osnova, ki nadomešča manjkajoči
podatek.
Zajamčeni osebni dohodek
Zajamčeni osebni dohodek je do uveljavitve minimalne plače predstavljal
najnižjo možno izplačano mesečno plačo. Od aprila 1995 dalje, ko jo je v tej
vlogi zamenjala minimalna plača, je zajamčeni osebni dohodek le še osnova za
določitev višine zneskov nekaterih denarnih nadomestil. Od aprila 1995 dalje
zajamčeni osebni dohodek ni več v nobeni povezavi s plačilom za delo. Institut
zajamčenega osebnega dohodka je prenehal veljati z začetkom uveljavitve
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), in sicer s 1.
januarjem 201311.
Izhodiščna plača
Izhodiščna plača je določena za posamezni tarifni razred v tarifni prilogi
kolektivne pogodbe. Znesek izhodiščne plače se nanaša na poln delovni čas,
za doseganje vnaprej pričakovanih delovnih rezultatov in normalne pogoje
dela. Delavčeva osnovna plača mora biti ob izpolnitvi prej naštetih treh
11
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pogojev najmanj enaka izhodiščni plači. Pogajalske stranke kolektivnih pogodb
običajno določijo višino izhodiščne plače za I. tarifni razred. Izhodiščne plače
po drugih tarifnih razredih pa so določene na osnovi relativnih razmerij med
tarifnimi razredi.

Večinoma kolektivnih pogodb dejavnosti izhodiščnih plač po tarifnih razredih ni več
– nadomestile so jih najnižje osnovne plače po tarifnih razredih.

Najnižja osnovna plača
V nekaterih kolektivnih pogodbah dejavnosti so se izhodiščne plače zamenjale
z najnižjimi osnovnimi plačami. Najnižja osnovna plača je določena za poln
delovni čas, v nekaterih primerih pa so upoštevani tudi normalni pogoji
dela. Osnovna plača delavca mora biti najmanj enaka najnižji osnovni plači.
Bistvena razlika med izhodiščno plačo in najnižjo osnovno plačo je v tem, da
v primeru najnižjih osnovnih plač ne obstajajo zavezujoča relativna razmerja
in da sprememba najnižje osnovne plače vpliva na spremembo osnovnih plač
delavcev pod pogojem, da so osnovne plače teh delavcev nižje od zneska
najnižje osnovne plače.

Nadomestila plače
Nadomestila plače iz zdravstvenih razlogov
a. Nadomestilo plače v breme delodajalca za bolezen, ki ni povezana z delom
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (137. člen, 8. odstavek): nadomestilo plače v višini
80 % plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas
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ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov delodajalca.
b. Nadomestilo plače v breme delodajalca za poklicno bolezen ali poškodba
pri delu
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (137. člen, 7. odstavek): v višini delavčeve povprečne
mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja
dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v obdobju
zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo
plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih
treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v celotnem obdobju zadnjih
treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v
višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi; višina nadomestila plače
ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov delodajalca, pogodbe o zaposlitvi delavca.
c. Nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja
- Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in
trajanja začasne zadržanosti od dela ter načina valorizacije.
Osnova za nadomestilo je zavarovančeva povprečna mesečna plača in
nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem
je nastala začasna zadržanost od dela oziroma povprečna osnova za plačilo
prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna
zadržanost od dela (razen, če ni imel plače oziroma osnove za plačilo prispevkov
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v celotnem preteklem koledarskem letu, oziroma le-te še ni imel do nastopa
začasne zadržanosti od dela, ali pa se je zavarovanec poškodoval na poti na
delo, preden je nastopil delo ali kadar o prihoda iz služenja vojaškega roka
zaradi bolezni in poškodbe ne more nastopiti dela).
Nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače in ne višje od plače,
ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal, oziroma od osnove, po kateri je v času
zadržanosti od dela zavarovan (t.i. limit).
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08,
98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 –
ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19 in 81/19 – ZSDP-1C; ZUTPG) predvideva uskladitev
osnove za odmero nadomestila, vendar le v primeru, da ima zavarovanec
osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje
zadržanosti. Uskladitev se opravi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen
življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije (SURS).
Glede na to, da je bila po podatkih SURS rast cen življenjskih potrebščin v letu
2020 negativna, se uskladitev v letu 2021 ne opravi.
Vir: ZZZS
Nadomestila plače iz razlogov, ki niso zdravstvene narave
a. Letni dopust
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (137. člen, 7. odstavek): v višini delavčeve povprečne
mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja
dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v obdobju
zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo
plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih
treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v celotnem obdobju zadnjih
treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v
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višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi; višina nadomestila plače
ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov delodajalca, pogodbe o zaposlitvi delavca.
b. Prazniki in dela prosti dnevi
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (137. člen, 7. odstavek): v višini delavčeve povprečne
mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja
dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v obdobju
zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo
plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih
treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v celotnem obdobju zadnjih
treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v
višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi; višina nadomestila plače
ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
c. Izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje v skladu s potrebami
delovnega procesa
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (137. člen, 7. odstavek): v višini delavčeve povprečne
mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja
dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v obdobju
zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo
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plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih
treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v celotnem obdobju zadnjih
treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v
višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi; višina nadomestila plače
ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
d. Osebne okoliščine
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (137. člen, 7. odstavek): v višini delavčeve povprečne
mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja
dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v obdobju
zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo
plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih
treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v celotnem obdobju zadnjih
treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v
višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi; višina nadomestila plače
ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
e. Stavke
- Osnova za izračun nadomestila plače so določbe ustrezne kolektivne pogodbe
dejavnosti, kolektivne pogodbe pri delodajalcu ali internih aktov.
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f. Predčasno prenehanje potrebe dela delavca pri uporabniku v primeru
sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (60. člen, 3. odstavek): nadomestilo plače v višini
80 odstotkov delavčeve povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz
zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred
začetkom odsotnosti; če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih
ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo
enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom
odsotnosti; če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel
niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače,
določene v pogodbi o zaposlitvi
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
g. Predčasno prenehanje dela pri uporabniku v primeru sklenjene pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen čas
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (61. člen, 3. odstavek): nadomestilo ne more biti
nižje od 70 % minimalne plače, višje nadomestilo je mogoče v dogovoru z
delodajalcem
ali
z določbami ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
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h. Delodajalec ne zagotavlja dela pri uporabniku
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (61. člen, 3. odstavek): nadomestilo plače ne more
biti nižje od 70 % minimalne plače, višje nadomestilo je mogoče v dogovoru
z delodajalcem
ali
z določbami ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
i. Delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (137. člen, 7. odstavek): v višini delavčeve povprečne
mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja
dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v obdobju
zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo
plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih
treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v celotnem obdobju zadnjih
treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v
višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi; višina nadomestila plače
ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
j. Čakanje na delo
- Osnova za izračun nadomestila plače
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Zakon o delovnih razmerjih (138. člen, 2. odstavek): nadomestilo plače v višini
80 odstotkov povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh
mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom
odsotnosti; če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal
in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka
osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti;
če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne
plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v
pogodbi o zaposlitvi; višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače,
ki bi jo delavec prejel, če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
k. Prepoved opravljanja del v nosečnosti in v času dojenja
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (137. člen, 7. odstavek): v višini delavčeve povprečne
mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja
dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v obdobju
zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo
plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih
treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v celotnem obdobju zadnjih
treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v
višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi; višina nadomestila plače
ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
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l. Višja sila
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (137. člen, 6. odstavek): nadomestilo plače v višini
½ plačila, do katerega bi bil upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 %
minimalne plače
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
m. Prepoved opravljanja dela v primeru odpovedi iz krivdnega 			
razloga na strani delavca, ki ima vse znake kaznivega dejanja
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (89. člen, 4. odstavek): v višini ½ delavčeve
povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
n. Iskanje nove zaposlitve v času odpovednega roka
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (97. člen, 1. odstavek): v višini delavčeve povprečne
mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja
dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v obdobju
zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo
plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih
treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v celotnem obdobju zadnjih
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treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v
višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi; višina nadomestila plače
ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
o. Vključevanje v ukrepe na področju trga dela v času odpovednega roka
skladno s predpisi o urejanju trga dela
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (97. člen, 3. odstavek): v višini 70 odstotkov delavčeve
povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma
iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec
v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal
nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo
plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti; če delavec v celotnem
obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada
nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi;
višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel,
če bi delal
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
p. Prepoved opravljanja dela ob uvedbi postopka izredne odpovedi
delodajalca
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (110. člen, 3. odstavek): nadomestilo plače v višini
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½ delavčeve povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka
odpovedi
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
r. Prepoved opravljanja dela predstavniku delavcev
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (113. člen, 4. odstavek): nadomestilo plače v
višini ½ povprečne plače predstavnika delavcev v zadnjih treh mesecih pred
odpovedjo
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
s. Starševski dopust
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (187. člen): nadomestilo plače skladno s predpisi,
ki urejajo starševski dopust
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
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š. Odmor za dojenje med delovnim časom
- Osnova za izračun nadomestila plače
Zakon o delovnih razmerjih (188. člen): skladno s predpisi, ki urejajo starševski
dopust
ali
določbe ustrezne kolektivne pogodbe dejavnosti, kolektivne pogodbe pri
delodajalcu ali internih aktov.
t. Odsotnosti z dela zaradi opravljanja funkcije ali obveznosti po posebnih
zakonih
Nadomestilo plače je v breme državnega ali drugega pristojnega organa v
primeru, da je pravica do nadomestila plače določena s posebnimi zakoni.
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Prejemki iz delovnih razmerij po Zakonu o delovnih
razmerjih – 1 (Ur. l. RS, št. 21/2013 in nadaljnji)
Okrajšave:

ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS 21/2013 in nadaljnji

PZ

Pogodba o zaposlitvi

D

KP

KPd
KPs
OP

ZDR-1 izplačilo prejemka ureja dokončno. To pomeni, da navaja vse
podatke za izplačilo, npr.: pogoje za izplačilo, višino zneska, rok izplačila,
obliko izplačila …
Kolektivna pogodba

Kolektivna pogodba dejavnosti

Kolektivna pogodba splošne veljavnosti
Osnovna plača

67

12

68
višina

127, 128 višina

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS 25/08).

127
127
129, 222

140

- nevarnost pri delu

- delovna doba

Udeležba pri dobičku

127

- neugodni vplivi okolja

- obremenitve pri delu

višina

višina, oblike
nevarnosti

višina, oblike
vpliva (prah)

višina, oblike
obremenitev

127, 128 višina

prazniki in prosti dnevi
po zakonu

nedelja

127, 128 višina

127, 128 višina

126

126, 127 višina

126, 127 višina

ZDR-1
Manjkajoči
št. člena elementi v ZDR

nadurno delo

nočno delo

- delovni čas:

Dodatki

Plačilo za poslovno uspešnost

Del plače za delovno
uspešnost

Osnovna plača

PREJEMKI

Zakon12

KPd

KP

KP

KP

KPd

KPd

KPd

KPd

lahko KP ali PZ

lahko PZ

PZ

ZDR-1 odkazuje na
končno ureditev v:

-

0, 5 % OP za vsako
izpolnjeno leto delovne
dobe, razen, če v KPd ni
določeno drugače (129, 222).

Višina se lahko v KP določi
v nominalnem znesku ali
v odstotku od OP za polni
delavni čas oz. ustrezne urne
postavke (127/4).

Višina se lahko v KP določi
v nominalnem znesku ali
v odstotku od OP za polni
delovni čas oz. ustrezne urne
postavke (127/4).

-

-

-

Osnova za izračun prejemka
v ZDR-1
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PLAČILO ZA DELO

DRUGI OSEBNI PREJEMKI

- prenehanje PZ za
določen čas

- upokojitev

Odpravnina:

Regres za LD

PREJEMKI

79

132

131

ZDR-1
št.
člena

D

D

D, razen primer
nelikvidnosti

Manjkajoči
elementi v ZDR

KPd lahko
določa drugače

KPd – primer
nelikvidnosti

PZ za 1 leto ali manj = 1/5 osnove
PZ za več kot 1 leto = za vsako leto 1/5 osnove
za vsak mesec = sorazmerni del 1/5 osnove
povp. mesečne plače delavca za
polni del. čas iz zadnjih 3 mesecev oz. obdobja
dela pred prenehanjem PZ (79/4)

– v višini 2 povprečnih plač v RS za pretekle 3
mesece oz.
– v višini 2 povprečnih plač delavca za pretekle
3 mesece, če je to zanj ugodneje (132/1)
– pogoj: najmanj 5 let dela pri delodajalcu

najmanj v višini minimalne plače (131/1)

ZDR-1 odkazuje Osnova za izračun prejemka v ZDR-1
na končno
ureditev v:
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69

70
106

- stečajni postopek

108

- nesposobnost
delavca

- odpoved PZ s
ponudbo nove
neustrezne
zaposlitve

- neuspešno
opravljeno
poskusno delo

- izredna odpoved
delavca

91/6

125

111

višina

D

D

D

D
D

107

108

- drugi primeri
prenehanja
delodajalca

- poslovni razlog

D
D

106

D

D

Manjkajoči
elementi v ZDR

- prisilna poravnava 106

- prisilna likvidacija

- poslabšanje pravic 75/3
ali sprememba
pogojev dela pri
prevzemniku v
prvih 2 letih

ZDR-1
št.
člena

PREJEMKI

pri delodajalcu

Sorazmerni del v višini, ki je dogovorjena z
delodajalcem (91/6).

Povp. mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali
ki bi jo prejel delavec, če bi delal v zadnjih 3
mesecih pred odpovedjo PZ.
Za vsako leto dela:
1/5 osnove, če je delal več kot 1 leto do 10 let;
1/4 osnove, če je delal več kot 10 let do 20 let;
1/3 osnove, če je delal več kot 20 let
(108/1, 2).

ZDR-1 odkazuje Osnova za izračun prejemka v ZDR-1
na končno
ureditev v:
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DRUGI OSEBNI PREJEMKI

130
130

Prevoz

Službeno potovanje v RS

– prenočišče

– potni stroški

– dnevnice

Službeno potovanje v tujini

– prenočišče

– potni stroški
130

130

Prehrana

– dnevnice

ZDR-1
št. člena

PREJEMKI

POVRAČILA STROŠKOV V
ZVEZI Z DELOM

višina

višina

višina

višina

višina

višina

višina

višina

Manjkajoči
elementi v ZDR

KPd ali
podzakonski akt

KPd ali
podzakonski akt

KPd ali
podzakonski akt

KPd ali
podzakonski akt

ZDR-1 odkazuje na
končno ureditev v:

-

-

-

-

-

-

-

-

Osnova za izračun
prejemka v ZDR-1
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71

72
137

137,
167

137,
173

137

Predčasno
prenehanje dela pri
uporabniku, če je PZ
za nedoločen čas

Začasna nezmožnost
zagotavljana dela
(čakanje na delo)
61

138

Prepoved opravljanja 184
dela v nosečnosti in
v času dojenja

Razlogi na strani
delodajalca
(npr. v gradbeništvu
slabo vreme)

Osebne okoliščine

Izobraževanje

Prosto po zakonu

137

137

Poklicna bolezen,
poškodba pri delu

Letni dopust

137

Bolezen, ki ni
povezana z delom

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

ZDR-1
Manjkajoči
št. člena elementi v ZDR

PREJEMKI

ZDR-1 odkazuje
na končno
ureditev v:

najmanj 70 % MP;
višje nadomestilo v dogovoru z delodajalcem
(61/3)

največ 6 mesecev v koledarskem letu: 80 %
osnove iz 137. čl. ZDR-1

100 % povp. mesečna plača za polni delovni
čas iz zadnjih 3 mesecev oz. iz obdobja dela v
zadnjih 3 mesecih;
če v zadnjih 3 mesecih ni delal in je za ves
čas prejemal nadomestilo plače, je osnova
za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo
plače v zadnjih 3 mesecih pred začetkom
odsotnosti;
če delavec v celotnem obdobju zadnjih 3
mesecev ni prejel niti ene mesečne plače,
nadomestilo plače v višini osnovne plače,
določene v pogodbi o zaposlitvi.
Višina nadomestila plače ne sme presegati
višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.
(137/7)

80 % plače delavca v preteklem mesecu za
polni delovni čas (137/8)

Osnova za izračun prejemka v ZDR-1
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NADOMESTILA PLAČE

13

D

187
188

Starševski dopust

Dojenje

D

D

D

D

D

97

97

89

137

Prepoved opravljanja 110
dela – iz razlogov
delavca

Vključevanje v
ukrepe na trgu dela

Iskanje nove
zaposlitve

V času prepovedi
opravljanja dela
zaradi odpovedi iz
krivdnega razloga na
strani delavca

Višja sila (npr:
potres, požar …)

61

Delodajalec ne
zagotavlja dela pri
uporabniku, če je PZ
za nedoločen čas

D

ZDR-1
Manjkajoči
št. člena elementi v ZDR

PREJEMKI

ZDR-1 odkazuje
na končno
ureditev v:

Ena ura dnevno - skladno s predpisi, ki urejajo
starševski dopust (188)

Skladno s predpisi, ki urejajo starševski
dopust (187).13

½ delavčeve povprečne plače v zadnjih treh
mesecih pred uvedbo postopka odpovedi
(110/3)

v odpovednem roku 1 dan na teden – 70 %
osnove iz 7. odst. 137. čl. ZDR-1 (97/3)

V odpovednem roku 2 uri na teden – osnova
je plača, ki bi jo dobil, če bi delal (97/1).

½ delavčeve povprečne plače v zadnjih 3
mesecih pred uvedbo postopka odpovedi
(89/4)

½ plačila, do katerega bi bil upravičen, če bi
delal, vendar ne manj kot 70 % MP (137/6).

najmanj 70 % MP;
višje nadomestilo v dogovoru z delodajalcem
(61/3)

Osnova za izračun prejemka v ZDR-1
KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Glej 41. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih Ur. l. RS 26/2014 in nadaljnji.

73

NADOMESTILA PLAČE

14

74

- krvodajalstvo

- bolezen nad 30 dni

Nadomestila v breme
zdravstvenega
zavarovanja:

PREJEMKI

169

137
D

D

ZDR-1
Manjkajoči
št. člena elementi v ZDR

ZDR-1 odkazuje
na končno
ureditev v:

Osnova sta povprečna mesečna plača in
nadomestila oz. povprečna osnova za plačilo
prispevkov v koledarskem letu pred letom,
v katerem je nastala začasna zadržanost od
dela.14

Osnova za izračun prejemka v ZDR-1

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS 72/2006 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), 31.
člen.

NADOMESTILA PLAČE

NADOMESTILA

DENARNO POVRAČILO
oz. nadomestilo

ODŠKODNINE

164

8

- za neizrabljen LD ob
prenehanju delovnega
razmerja

- diskriminacija in trpinčenje
delavca

179,
180

118

- nezakonita odpoved PZ

- odškodninska odgovornost
delodajalca

96

- namesto odpovednega roka

111

70

- uporaba svojih sredstev na
domu

- izredna odpoved delavca

41

- konkurenčna klavzula

višina

D

višina

D

višina

D

ZDR-1
Manjkajoči
št. člena elementi v ZDR

PREJEMKI

pavšalna v KP

odloči sodišče

sporazum

PZ

PZ

ZDR-1 odkazuje
na končno
ureditev v:

škoda se povrne po splošnih
pravilih civilnega prava (179)
odškodnina v pavšalnem znesku,
določenem v KP (180)

najmanj v višini izgubljenega plačila
za čas odpovednega roka (111/3)

odškodnina se določi po splošnih
pravilih civilnega prva (8)

dogovor med delodajalcem in
delavcem (164)

v višini največ 18 mesečnih plač
delavca, izplačanih v zadnjih 3
mesecih pred odpovedjo PZ (118/1)

dogovor med delodajalcem in
delavcem. (96/1)

višina se določi s PZ (70/1)

najmanj 1/3 povprečne mesečne
plače delavca v zadnjih 3 mesecih
pred prenehanjem PZ (41/2)

Osnova za izračun prejemka v
ZDR-1

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

75

76

ODŠKODNINE

PRIPRAVNIKI

177

141

- odškodninska odgovornost
delavca

Pripravniki

D

višina

ZDR-1
Manjkajoči
št. člena elementi v ZDR

PREJEMKI

pavšalna v kp

ZDR-1 odkazuje
na končno
ureditev v:

Osnovna plača pripravnika znaša
70 % osnovne plače delovnega
mesta oz. za vrsto dela, za katero se
usposablja; plača ne sme biti nižja
od MP
(141/1, 2).

odškodnina v pavšalnem znesku,
določenem v KP (180)

Delavec je namenoma storjeno
škodo delodajalcu dolžan povrniti
(177/1).

Osnova za izračun prejemka v
ZDR-1

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

709,92

4,08

802,14

4,61

729,81

462,84

521,76

577,00

540,60

586,90

584,64

3,36

690,78

3,97

690,78

3,97

608,17

433,26

477,92

508,41

491,45

528,21

535,92

3,08

III.

IV.

V.

4,44

772,56

5,00

870,00

5,57

969,18

942,67

1.289,33

6,13

5,86
1.064,31

1.066,62

1.019,64

5,89

-

-

-

-

-

VI/2.

1.648,16

7,54

1.311,96

6,63

1.153,62

VII/1.

-

-

-

-

-

VII/2.

2.219,84

8,94

1.555,56

7,85

1.365,90

VIII.

504,60

553,32

712,24

834,91

637,26

714,37

614,22

831,92

725,58

673,29

766,68

879,70

1.065,21
-

997,65

1.597,84

937,07

-

1.258,89

817,80

-

-

-

-

-

1.666,02

1.380,98

729,18

821,66

3,72

647,28

4,24

737,76

4,62

803,88

KP ZA KOVINSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE

650,93

5,41

941,34

923,04

-

-

999,51

6,31

1.097,94

1.122,23

-

-

-

7,20

1.252,80

1.419,24

8,52

1.482,48

-

-

-

-

1.839,94

-

-

KP ZA DEJAVNOSTI PRIDOBIVANJA IN PREDELAVE NEKOVINSKIH RUDNIN SLOVENIJE

599,57

KP GRAFIČNE DEJAVNOSTI

645,74

KP ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-PREDELOVALNO DEJAVNOST

574,94

KP ZA LESARSTVO SLOVENIJE

2.643,74

10,66

1.854,84

9,36

1.628,64

IX.

V EUR

KP ZA TEKSTILNE, OBLAČILNE, USNJARSKE IN USNJARSKO PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
SLOVENIJE

802,79

KP PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

5,22

908,28

VI/1.

1.024,86

KP ZA GOZDARSTVO SLOVENIJE - SKUPINA B

4,18

727,32

KP ZA GOZDARSTVO SLOVENIJE - SKUPINA A

II.

I.

TARIFNI RAZREDI

NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE, SEPTEMBER 2021

Uradni list RS: 6/15,
80/15, 6/17, 66/17,
82/18, 24/19

Uradni list RS: 55/13,
6/14, 24/14, 16/15, 4/16,
15/17, 29/18

Uradni list RS: 77/17,
84/18, 52/19, 175/20

Uradni list RS: 110/13,
35/14, 52/16, 4/18, 2/19,
168/20

Uradni list RS: 58/17,
51/18, 45/19

Uradni list RS: 55/09,
28/10, 5/14, 12/14, nova
KP:18/14, 24/14, 25/14,
45/17

Uradni list RS: 32/19,
34/19, 116/21

Uradni list RS: 16/05,
podpis, 9.9.05 (ni v
Ur.l.RS), 37/06, 19/08,
99/08, 30/09, 46/10,
12/13, 25/14, 44/15

Uradni list

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

77

15

78

601,66

3,46

587,50

3,38

III.

IV.

V.

VI/1.

4,27

743,22

4,66

810,47

5,42

943,19
-

-

VI/2.

6,31

1.097,14

VII/1.

3,50

734,40

604,78

602,20

-

416,91

568,46

665,75

3,16

612,00

582,43

529,20

-

362,53

521,77

583,99

3,85

669,90

4,41

767,34

4,81

836,94

948,60

1.071,00

683,92

762,34

918,13

1.297,44

5,61

976,14

-

977,57

782,07

587,30

686,01

507,54

736,50

801,84

1.063,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.315,29

747,48

840,93

940,21

1.121,25

-

1.273,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VII/2.

888,20

1.221,97

1.101,16

1.094,98

1.676,88

6,56

1.141,44

KP MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA

629,12

KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

471,29

KP ZA ZAVAROVALSTVO SLOVENIJE15
725,06

1.032,34

906,17

837,33

KP DEJAVNOSTI BANČNIŠTVA SLOVENIJE

751,31

KP DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE

640,71

KP DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

807,84

KP ELEKTROGOSPODARSTVA SLOVENIJE

609,00

549,84

KP ZA DEJAVNOST KOVINSKIH MATERIALOV IN LIVARN SLOVENIJE

3,79

660,05

KP ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE

II.

I.

TARIFNI RAZREDI

1.518,34

1.688,72

1.123,84

1.466,36

1.296,15

-

2.417,40

7,51

1.306,74

7,20

1.252,86

VIII.

1.822,02

2.015,44

1.268,86

1.759,65

-

-

2.754,00

8,85

1.539,90

8,47

1.474,06

IX.

V EUR

Uradni list RS: 94/10,
58/11, 4/18

Uradni list RS: 105/21

Uradni list RS: 24/11

Uradni list RS: 5/11,
14/13, 4/14, 95/14,
46/16, 24/18, 46/20

Uradni list RS: 56/18,
56/18, 13/19, 16/19,
12/20, 93/20

Uradni list RS: 52/18,
67/18, 44/19, 97/20,
40/21, 105/21

Uradni list RS: 41/17,
2/18, 90/20, 109/20

Uradni list RS: 78/14,
39/15, 22/17, 84/18,
43/19, 82/19, 105/21

Uradni list RS: 108/05,
95/06, R:71/07, 82/07,
32/08,70/08, 47/09,
75/09, 10/10, 84/11,
104/11, 32/13, 26/15,
58/17, 84/18, 24/19,
58/20

Uradni list

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Zneski veljajo za člane Slovenskega zavarovalnega združenja ter člane Združenja delodajalcev Slovenije.

16

446,00

475,39

504,80

559,33

410,35

437,07

463,81

530,82

III.

IV.

V.

VI/1.

VI/2.

VII/1.

574,31

624,21

823,79

-

1.016,26

613,32

666,96

881,52

-

1.088,41

652,36

559,54

504,13

III.

IV.

II.

III.

687,11

IV.

728,79

642,06

3,69

584,64

3,36

3,89

676,86

4,30

748,20

V.
812,15

738,53

709,75

V.

4,80

VI.

-

-

VI.

5,51

VII.

6,83

VIII.

1.078,66

VII.

-

-

-

-

VII/2.

6,99

1.216,26

1.053,40

VI./2

1.072,60

1.160,63

1.188,42

909,41

958,74

862,68

V./2

951,96

939,27

835,20

KP ZA POŠTNE IN KURIRSKE DEJAVNOSTI

I.

TARIFNI RAZREDI

620,18

16

IV./2

719,45

KP GRADBENIH DEJAVNOSTI

II.

I.

TARIFNI RAZREDI

647,07

KP ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET

558,08

KP ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI - SKUPINA 3

525,20

KP ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI - SKUPINA 2

492,33

KP ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI - SKUPINA 1

II.

I.

TARIFNI RAZREDI

7,20

1.252,80

IX.

1.212,55

VII./2

-

1.488,54

1.394,92

1.301,41

VIII.

8,54

1.485,96

X.

V EUR

1.306,01

VII./3

-

1.775,45

1.663,13

1.550,90

IX.

V EUR

Uradni list RS: 74/16,
6/17, 173/20

Uradni list

1.446,22

Uradni
list RS:
101/15,
15/17,
80/17,
30/18,
5/19,
81/19,
132/20,
67/21

Uradni
VIII. list

V EUR

Uradni list RS: 197/20

Uradni list RS:
67/2016, 38/17,
33/18, 46/19

Uradni list
KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Vozno osebje - 950,00 EUR.

79

17

80

500,84

526,94

519,79

362,55

416,91

409,42

440,81

451,99

329,59

362,53

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

623,67

726,02

930,74

1.094,52

989,80

994,37

769,39

768,38

510,86

655,38

451,54

659,19

1.166,13

587,58

Zneski veljajo za člane Slovenskega zavarovalnega združenja.

471,29

507,54

KP ZA ZAVAROVALSTVO SLOVENIJE17

405,40

587,30

KP ZA DEJAVNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

725,06

609,74
888,20

692,14

1.175,17

1.123,84

823,98

1.491,55

1.268,86

988,77

1.717,55

1.695,10

1.474,69

KP ČASOPISNO-INFORMATIVNE, ZALOŽNIŠKE IN KNJIGOTRŠKE DEJAVNOSTI ČASOPISNOINFORMATIVNA

593,06

IX.

1.585,82

V EUR

1.381,11

KP ČASOPISNO-INFORMATIVNE, ZALOŽNIŠKE IN KNJIGOTRŠKE DEJAVNOSTI ZALOŽNIŠKA

562,26

KP ČASOPISNO-INFORMATIVNE, ZALOŽNIŠKE IN KNJIGOTRŠKE DEJAVNOSTI KNJIGOTRŠKA

II.

I.

TARIFNI RAZREDI

IZHODIŠČNE PLAČE, SEPTEMBER 2021

Uradni list RS: 60/98, 6/05,
83/05, 100/06, 45/08

Uradni list RS: 95/07,
48/18

Uradni list RS: 43/00,
77/00, 24/01, 46/01,
78/01, R: 33/04, 117/04,
79/05, 95/06, 118/06,
10/07, 93/07, 35/08,
97/08, 8/10, 55/11, 17/12,
17/12, 63/13, 83/16,
57/18, 173/20, 105/21

Uradni list
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KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

81

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

82

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

83

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

84

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Projekt »Pogajalska šola – Usposabljanje delodajalcev za socialni dialog« sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

