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Spremembe so naša stalnica 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kot je spremenljivo letošnje 

poletje tako tudi delovna razmerja 
postajajo vsak dan drugačna, 

negotova in vse bolj zahtevna. 
Mladi, ki iščejo zaposlitev, 
ponudbe dela za nedoločen čas 

zlepa ne dobijo in tako se jim 
ekonomska neodvisnost in 
ustvarjanje družine umikata na 

kasnejši čas. Zakaj delodajalci ne 
zaupajo mladim in na koncu zakaj 

se tako bojijo starejših. Oboji bi 
radi delali, vsak s svojo 
sposobnostjo, mladi z idejami, 

starejši z izkušnjami. Skupaj bi bil 
rezultat boljši. Za vse, delodajalce 

in delavce, mar ne? 
 



POVEČANJE DELAVSKIH PLAČ 
 

V zadnjem obdobju so potekala intenzivna pogajanja v vseh sindikatih 
dejavnosti za povečanje plač v letošnjem letu. Večina sindikatov se je uspela 

izpogajati o povišanju plač za letos in prihodnje leto. V nadaljevanju vam 
prav iz razloga različnih variant izpogajanih plač v kolektivnih pogodbah 
dodajamo definicije plač, ki jih je pripravila svetovalka ZSSS za ekonomsko 

področje, Andreja Poje.    

 
Definicije: Osnovne, izhodiščne in izplačane plače 
Za lažje razumevanje v nadaljevanju najprej predstavljam pomen posameznih oblik plač: 

- Osnovna plača (OP) je določena s pogodbo o zaposlitvi in predstavlja plačo, ki jo 

delavec prejme za polni delovni čas, vnaprej določene delovne rezultate in normalne 

pogoje dela. OP ne more biti nižja od izhodiščne plače oziroma od najnižje osnovne 

plače ustreznega tarifnega razreda kolektivne pogodbe dejavnosti.  

- Najnižja osnovna plača (NOP) je določena za poln delovni čas. Višino določijo 

sindikati in delodajalci pri pogajanjih za Kolektivne pogodbe dejavnosti. NOP je 

določena za vrednost najmanj zahtevnega dela v tarifnem razredu. Pri določanju NOP 

je v primerjavi z izhodiščnimi plačami potrebno izvzeti predvidene delovne rezultate 

ter pogoje dela. Osnovna plača, določena s pogodbo o zaposlitvi, mora biti najmanj 

enaka najnižji osnovni plači.  

- Izhodiščna plača (IP) je določena za posamezni tarifni razred v tarifni prilogi 

kolektivne pogodbe. Znesek IP se nanaša na polni delovni čas, na doseganje vnaprej 

pričakovanih delovnih rezultatov in na normalne pogoje dela. Višina delavčeve OP 

mora tudi v tem primeru biti najmanj enaka višini IP. Pri izhodiščni plači se določi 

plača za prvi tarifni razred, vrednosti za ostale tarifne razrede pa se določijo na podlagi 

relativnostnih razmerij. To je tudi razlika v primerjavi z NOP, pri kateri obvezujoča 

relativna razmerja ne obstajajo. 

- Najnižja izplačana plača je značilna samo za kolektivno pogodbo gradbenih 

dejavnosti. Najnižja izplačana plača prav tako velja za polni delovni čas in dosežene 

planirane rezultate, na podlagi česar pa mora znašati plača delavca najmanj toliko kot 

znaša najnižja izplačana plača za ustrezni tarifni razred. 

Avtor: Andreja Poje, samostojna svetovalka za ekonomsko področje v ZSSS 

 

V prilogi Novičk imate prikazan dvig vseh prej razloženih plač po dejavnostih 

za leto 2007 in leto 2008. Verjamemo, da vam bo v pomoč in lažje 

razumevanje. Kako so ti dvigi plač vplivali na dvig plač zaposlenih v vaši 

družbi pa je seveda določeno z Podjetniško kolektivno pogodbo družbe, ki pa 

jo vsi sindikalisti v družbi dobro poznate. Za vsa dodatna vprašanja nas 

kadarkoli pokličite in skupaj bomo našli odgovore.   

 

 
 
 
 



MINIMALNA PLAČA 
 

V skladu z Zakonom o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 

114/2006, 36/2008) znaša MINIMALNA PLAČA za delo s polnim delovnim 

časom, opravljeno od 1. avgusta 2008 dalje, 589,19 eurov.  

  
Minimalna plača se poveča 1. avgusta vsako leto, in sicer za pričakovano 
rast cen življenjskih potrebščin v letu, ki jo kot podlago za pripravo 

državnega proračuna sprejme Vlada Republike Slovenije. V letu 2008 se je 
minimalna plača prvič izjemoma povišala tudi 1. marca, in sicer na podlagi 
Zakona o dopolnitvi Zakona o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 

36/2008). Znesek minimalne plače na podlagi navedene ocene in po 
posvetovanju s socialnimi partnerji ugotovi minister oziroma ministrica, 

pristojna za delo, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.     

NOVA UREDBA O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z 
DELOM IN DRUGIH DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO V 
DAVČNO OSNOVO V LETU 2008 

Že v prejšnji številki smo vam posredovali pripravljen predlog, ki so ga še 

pred uveljavitvijo dodatno popravili in nekatere zneske povečali. V 
nadaljevanju pa je že v Uradnem listu objavljena in veljavna uredba.  

1. avgusta 2008 je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini 

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 

(Uradni list RS, št. 76/08), naslov katere se je spremenil, tako da se po novem glasi »Uredba o 

davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja«.  

Navedena uredba določa nove višje zneske neobdavčenih povračil in drugih dohodkov iz 

delovnega razmerja, in sicer:  

 

 
neobdavčen znesek 

pred 1. 8. 2008 (v EUR) 

neobdavčen znesek od 

1. 8. 2008 dalje (v EUR) 

1. povračilo stroškov za prehrano med 

delom 

5,54 + 0,69 za vsako uro 

po 10 urah prisotnosti na 

delu 

6,12 + 0,76 za vsako uro 

po 10 urah prisotnosti na 

delu 

2. povračilo stroškov za prevoz na delo 

in z dela 

0,15 za vsak polni km 

(če delavec ne uporablja 

javnega prevoza) 

0,18 za vsak polni km (če 

delavec ne uporablja 

javnega prevoza) 

3. dnevnica na službenem potovanju v 

Sloveniji 

- nad 12 do 24 ur 15,02 - nad 12 do 24 ur 21,39 

- nad 8 do 12 ur 7,51 - nad 8 do 12 ur 10,68 

- nad 6 do 8 ur 5,26 - nad 6 do 8 ur 7,45 

4. povračilo stroškov prevoza na 

službenem potovanju 

0,29 za vsak polni km 

(če delavec uporablja 

svoje vozilo) 

0,37 za vsak polni km (če 

delavec uporablja svoje 

vozilo) 

5. terenski dodatek 3,13 4,49 

6. odpravnina ob upokojitvi 3.443 4.063 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7576
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7576
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7576
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87941
http://www.uradni-list.si/1/content?id=85972
http://www.uradni-list.si/1/content?id=85972
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2599
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2599
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2599


Novi zneski se upoštevajo kot zgornja meja, do katere se povračila ter drugi prejemki ne 

vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja – in sicer veljajo za izplačila teh 

prejemkov, ki so opravljena od 1. 8. 2008 dalje.  

Z določitvijo višjih neobdavčenih zneskov je tako s 1. avgustom 2008 spremenjena davčna 

obravnava navedenih prejemkov, kar pa ne vpliva neposredno na višino teh prejemkov z 

vidika pravic delavcev. Višina prejemkov, ki jo je delodajalec dolžan izplačati delavcu, je 

namreč določena z delovno pravnimi predpisi (npr. s kolektivnimi pogodbami) in ne z 

davčnimi predpisi.  

Iz navedenega izhaja, da v primeru obračunane dnevnice v znesku 15,02 eura po potnem 

nalogu za službeno potovanje, opravljeno v juliju 2008, do izplačila katere bo prišlo v mesecu 

avgustu 2008, delodajalec ni dolžan izplačati dnevnice v višini 21,39 eura zgolj na podlagi 

določitve višjih neobdavčenih zneskov z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in 

drugih dohodkov iz delovnega razmerja. V kolikor pa delodajalec v tem primeru izplača 

dnevnico v višini 21,39 eura (npr. če ga k temu zavezuje kolektivna pogodba ali drug delovno 

pravni akt), se tako izplačana dnevnica delavcu ne všteva v davčno osnovo dohodka iz 

delovnega razmerja.  

 
Vir: pojasnilo DURS, št. 4210-206/2008, 7. 8. 2008  

http://www.racunovodja.com/printCL.asp?cl=2631 

 
PREGLED NEKATERIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA 
RAZMERJA  

Končno sprejeta nova Uredba pa seveda omogoča izplačilo prejemkov iz 
delovnega razmerja, ki so bila že določena v določenih dejavnostih v 

izpogajani višini, ki ni obdavčena, zato je prav, da Novičkam priložimo 
ažuriran pregled nekaterih prejemkov iz dela.  

VOLILNA KONFERENCA OBMOČNE ORGANIZACIJE ZSSS 
GORENJSKE 
 

V jesenskem obdobju nas čaka volilna konferenca Območne organizacije 
ZSSS Gorenjske, na kateri bomo potrdili člane konference območja ter izvolili 
nadzorni odbor in sekretarja območja. V mesecu oktobru bomo na seji 

konference sprejeli sklepe o rokovniku in postopkih evidentiranja 
kandidatov. Po končanem postopku evidentiranja in pripravi kandidatnih list 
bo predvidoma v decembru 2008 volilna konferenca našega območja.  

 

DELAVNICA PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV 
 
Na območju smo pripravile predlog manjšega projekta nadaljevanja 
aktivnosti za pridobivanje novih članov sindikata. Sindikatom dejavnosti smo 

predlagale dve aktivnosti in sicer organizacijo posebnih triurnih delavnic, v 
katerih bodo udeleženi vsi sindikalni zaupniki iz sindikatov družb na 

Gorenjskem. Vsak udeleženec bo imel aktivno vlogo pri tem načinu 
izobraževanja in bo tako bolj zavezan in osveščen, kako mora ohranjati in 
pridobivati nove člane. Pomembna so tudi neformalna srečanja s prav vsemi 

zaupniki, saj se pogosto vidimo in družimo zgolj ob sestankih, kjer pa se za 
uradni del in reševanje problemov v družbah porabi preveč časa in tako 

zmanjka možnosti za boljše sodelovanje. Na teh delavnicah bomo skušali 
skupaj poiskati najboljši način za spremljanje pridobivanja novega članstva 

http://www.racunovodja.com/printCL.asp?cl=2631


in osebno nagrajevanje in spodbude za najuspešnejše sindikalne zaupnike. 

Novičkam prilagamo tudi zapis o prvi taki delavnici, ki smo jo na 
Gorenjskem izvedli v tednu vseživljenjskega učenja in je pri vseh udeležencih 

dosegla pozitiven odmev.  
V drugem delu projekta pa bi radi dosegli večjo dosegljivost potencialnih 
članov. Na več načinov, ki bodo finančno sprejemljivi, bi posredovali kratko 

zloženko s katero bi vse zainteresirane bodoče člane obvestili o vlogi in 
pomenu sindikata in načinih za včlanitev. Zaposlene je potrebno seznaniti, 
da v primeru, da v družbi ni organiziran sindikat, ravno tako lahko postanejo 

člani sindikata kot posamezniki in jim omogočiti plačevanje članarine po 
trajniku. O izvedbi in obsegu teh aktivnosti boste sproti obveščeni. 

  

Plačilna kartica ugodnosti  DH 
 
Seznanili smo vas že z možnostjo plačilne kartice ugodnosti ZSSS-DH, ki 

omogoča cenejše nakupe in hkrati plačevanje s kartico. Na Gorenjskem ima 
Delavska hranilnica dve poslovalnici in sicer v Kranju in na Jesenicah. 
Zaposleni referent DH bo v dogovoru s predsednikom sindikata družbe 

obiskal in IO sindikata predstavil namen in način pridobitve te plačilne 
kartice. Na podlagi dosedanjih razgovorov smo že opozorili Delavsko 

hranilnico, da bi naši člani želeli več poslovalnic na Gorenjskem. Za vse 
dodatne informacije lahko pokličete še v obe poslovalnici DH:  
Kranj 04 236 2048 in Jesenice 04 580 9272.  

 
Podpis KP o reševanju stanovanjskih potreb 
 
Sindikat obrtnih delavcev Gorenjske in Območna obrtno-podjetniška  
zbornica sta 8.7.2008 podpisala Kolektivno pogodbo o reševanju 
stanovanjskih potreb. V KP je dogovorjeno, da bodo delodajalci, za katere 

velja pogodba, še vedno plačevali 
redni mesečni prispevek v višini 

2% od obračunanih bruto plač 
zaposlenih v poseben sklad, ki bo 
omogočal reševanje stanovanjskih  

zadev delavcev. KP se bo začela 
uporabljati po prenehanju 
veljavnosti dosedanje KP med 

delavci in zasebnimi delodajalci, ki 
je do sedaj urejala te zadeve. 

Ohranitev te pravice nam daje 
upanje, da se nekateri delodajalci 
zavedajo vrednosti delavcev in jim 

tudi na ta način omogočajo večje 
možnosti za rešitev stanovanjskega 

problema.      Foto: 00 Gorenjske  
 
 

 
  
 



Upokojenci na športnih igrah 
                                                                            

Konec junija so se člani 
Sindikata Upokojencev 

Slovenije zbrali na tretjem 
športno rekreativnem 
srečanju v Novi Gorici. Med 

njimi so bili tudi naši 
upokojenci, ki so bili tudi 
po športni plati zelo 

uspešni. V streljanju z 
zračno puško so naši 

upokojenci in upokojenke 
dosegli prvo mesto v ženski 
in moški kategoriji, za 

povrh pa še 2. mesto 
moških v isti kategoriji.    

Foto: F.K. 

 
Pokličite našo Območno organizacijo, obiščite nas in kmalu nasvidenje. 

 
SINDIKALNA 

PISARNA 

DELOVNI ČAS TELEFON FAX E-mail 

     

KRANJ ponedeljek (pravnik) 

od 11.30 do 14.00 

vsak 

delavnik(sekretarka) 

od 7. do 16. 

20 17 851 

20 17 853 

20 17 854 

20 17 850 

 

20 17 855 
romana.oman@siol.net 
olga.drabik@sindikat-zsss.si 

ivana.ahacic@sindikat-zsss.si 

danica.mohoric@sindikat-

zsss.si 

ŠKOFJA 

LOKA 

ponedeljek (pravnik) 

od 14.30 do 16. 

petek  (sekretarka) 

od 13. do 15. 

 

 

2017850 

 

  

JESENICE ponedeljek (pravnik) 

od 17. do 18.30 

četrtek (sekretarka) 

od 13. do 15. 

 

2017850 

 

 

  

TRŢIČ ponedeljek (strok. del.) 

od 12. do 15. 

 

 

2017850 

 

  

 

Priporočamo, da se pred obiskom telefonsko najavite, saj so včasih tudi obveznosti, ki ne omogočajo 

stalne prisotnosti na sedežu območja in v lokalnih pisarnah. 

 
Pa še malo zares!!! 
  

ČISTO NOV 
 

Novopečeni šef oddelka je ponosno sedel za svojo pisalno mizo. Ko je 
vstopil prvi obiskovalec, je pograbil telefonsko slušalko in rekel:  
"Ja, gospod direktor, res je bil lep večer pri vas. To bi morala še kdaj 
ponoviti. Ja, ja, direktor, tudi vam, enako, hvala! Se vidiva!""  
Ko je odložil slušalko, se je obrnil k obiskovalcu.  
"Želite?"  
"Prišel sem vam priklopit telefon!" 

mailto:romana.oman@siol.net
mailto:olga.drabik@sindikat-zsss.si
mailto:ivana.ahacic@sindikat-zsss.si
mailto:danica.mohoric@sindikat-zsss.si
mailto:danica.mohoric@sindikat-zsss.si

