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UVOD 

Plače so izjemno občutljivo družbeno in politično področje, tako s socialnega, 

ekonomskega, motivacijskega kot tudi s pravnega vidika. Ne nazadnje pa o plačah vsi vse 

vedo, ker plačo prejme vsak in prevladuje prepričanje, da je zaradi tega vse razumljivo. 

Plača predstavlja veliki večini delavcev glavni vir dohodka, kar pomeni, da njena višina 

bistveno vpliva na življenjski standard in na dostojnost življenja. Ustrezno plačilo za 

opravljeno dela pa omogoča socialno in kulturno vključenost v družbo. Plače prav tako 

predstavljajo nadomestilo za vložen trud in delujejo kot priznanje za prispevek vsakega 

posameznika k poslovanju podjetja. Zato so plače in nagrajevanje pomemben motivacijski 

dejavnik, ki spodbuja zaposlene k boljšemu delu. V zadnjem času se vse preveč poudarka 

namenja stroškovnemu vidiku plač v podjetjih in v državi. Po mnenju vodilnih v podjetjih 

pa je zmanjševanje stroškov dela edini način za izboljšanje konkurenčnosti in 

dobičkonosnosti, kar vsekakor ne vpliva na moralo in prizadevnost zaposlenih.  

 

Plače imajo v našem vsakdanu izredno velik pomen, o njih se tudi veliko govori, vendar 

pa je zaradi zapletenosti slovenskega plačnega sistema izračun plače otežen. Priročnik, ki 

je pred vami poskuša to področje približati; v njem pa so podrobneje opisane vse 

sestavine plače, ki nam po slovenski zakonodaji pripadajo. Za vse zaposlene je izredno 

pomembno, da vedo, kakšno plačilo jim za vložen trud in opravljeno delo v skladu z zakoni 

oz. kolektivnimi pogodbami pripada, kot tudi da znajo preveriti ali je njihova plača 

obračunana pravilno.  

 

Namen priročnika je tako podrobnejša predstavitev plačila za delo, ki po pogodbi o 

zaposlitvi vključuje poleg plače tudi druge vrste plačil. Gre za plačilo, ki ga delavec prejme 

za delo, ki ga opravlja po pogodbi o zaposlitvi (plačilo v ožjem smislu). Poleg tega delavec 

prejema tudi plačila, ko ne dela (nadomestila) in druge osebne prejemke (regres za letni 

dopust, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč itd.), ki mu pripadajo kot pravice 

iz delovnega razmerja. Gre za plačilo v širšem smislu. Izraz plača se lahko uporablja tudi 

v širšem pomenu, in sicer tako, da obsega vsa plačila, ki jih delojemalec prejme od 

delodajalca kot plačilo na podlagi njegove zaposlitve pri delodajalcu.  

 

1. PRAVNI VIRI POVEZANI S PLAČILOM ZA DELO 

Plače zaposlenih v zasebnem sektorju so urejene z zakoni in podzakonskimi predpisi. 

Ključni izmed teh je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pomemben je tudi Zakon o 

dohodnini (Zdoh-2) in lestvica za odmero dohodnine in olajšave za posamezno leto ter 

Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV). Ne smemo pozabiti na Zakon o 

davčnem postopku in na Uredbo vlade o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 

dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa zgornje zneske povračil stroškov v zvezi z 

delom, povračil stroškov v zvezi s službenimi potovanji in drugimi dohodki, ki se v skladu 
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z Zakonom o dohodnini ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. V 

primeru višjih izplačil, kot so navedeni v Uredbi vlade, pa se le-ti v davčno osnovo 

vštevajo, kar pomeni, da se od presežnega zneska plača tako dohodnina kot prispevki za 

socialno varnost. Nenazadnje pa je pri zaščiti delavcev in postavljanju spodnje meje pri 

izplačilu plače pomemben tudi Zakon o minimalni plači.  

 

Plače so definirane tudi s kolektivnimi pogodbami, ki se v RS sklepajo na ožji in širši 

ravni. Na širši ravni trenutno za zasebni sektor ne velja nobena splošna kolektivna 

pogodba, potekajo pa neskončna pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe, ki bi 

veljala za vse tiste zaposlene, za katere ne velja nobena druga kolektivna pogodba 

dejavnosti. Na ožji ravni se v zasebnem sektorju sklepajo še kolektivne pogodbe na ravni 

dejavnosti. Prav tako se v RS sklepajo tudi podjetniške kolektivne pogodbe na ravni 

delodajalca. Poleg tega pa lahko delodajalec sprejme še splošne akte, s katerimi določa 

organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja 

pogodbenih in drugih obveznosti. Kolektivne pogodbe dejavnosti so sestavljene iz dveh 

delov. Ta priročnik predstavlja tarifni del kolektivnih pogodb, ki je sestavni del 

normativnega dela kolektivne pogodbe in vključuje: 

- plačilo za delo,  

- povračila stroškov v zvezi z delom ter 

- druge osebne prejemke (regres, odpravnine, solidarnostne pomoči itd.). 

 

Vsaka dejavnost ima izhodišča za izračun plač urejena na drugačen način, prav tako pa so 

prisotne razlike pri dodatkih in ostalih prejemkih iz delovnega razmerja, ki pripadajo 

delavcem, zaradi česar prihaja do zmede pri izračunih plač.  

 

Socialni partnerji so nekatere kolektivne pogodbe že posodobili; v njih pa skušajo 

opredeliti najnižjo ceno dela za posamezni tarifni razred. V ostalih dejavnostih pa se še 

vedno uporablja analogija iz preteklosti, kjer se plače obračunavajo na podlagi količnikov 

ali relativnostnih razmerij. V podjetjih je prisotnih še več plačnih sistemov, saj nekatera 

podjetja uporabljajo še točkovne sisteme ter ostale vrednostne sisteme.  

 

Do razlik znotraj plačnih modelov prihaja prav zaradi terminoloških težav, saj se definicije 

osnovne plače, najnižje osnovne plače in izhodiščne plače med seboj popolnoma 

razlikujejo. Tako na primer že pri definiciji osnovne plače prihaja do težave pri opredelitvi 

zahtevnosti dela. Osnovna plača se namreč določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega 

je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, vendar pa zakonska definicija o tem, kaj 

zahtevnost dela je, ne obstaja. V preteklosti je splošna kolektivna pogodba za gospodarske 

dejavnosti (SKPgd) opredeljevala osnovno plačo za poln delovni čas in normalne delovne 

pogoje. Kot normalni delovni pogoji so bili opredeljeni tisti pogoji, pod katerimi se 

pretežno opravlja delo na delovnem mestu. Tudi danes je definicija zahtevnosti vprašljiva, 
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saj se lahko pri razvrščanju delovnih mest v tarifne razrede od dejavnosti do dejavnosti 

različni pogoji dela različno ustrezno zajemajo. 

 

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo izdelali nov plačni model, ki ga je 

potrdil tudi naš najvišji organ, predsedstvo. Z enotnimi definicijami smo skušali razrešiti 

gordijski plačni vozel, vendar nam zaenkrat ni uspelo pridobiti nekaterih delodajalskih 

organizacij, ki jim plačna zmeda več kot očitno odgovarja. 

 

2. PLAČA  

V najširšem smislu predstavlja plača plačilo za delo, ki ga opravimo, ko smo v delovnem 

razmerju.  

 

Delovno razmerje je na pogodbi o zaposlitvi temelječe pravno razmerje med delodajalcem 

in delojemalcem. Delavec se zaveže, da bo delodajalcu nudil svoje delo, delodajalec pa mu 

je za to dolžan plačati. Plača je tako pravica delavca in hkrati glavna obveznost delodajalca, 

ki izhaja iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Tako je plača bistveni in nujni element pogodbe 

o zaposlitvi in predstavlja vsa plačila, ki jih je delodajalec zavezan plačati delavcu na 

podlagi njegove zaposlitve pri delodajalcu. 

 

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz (ZDR-1, 126. člen): 

-  plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in  

- morebitnih drugih vrst plačil, glede na določitve ustrezne kolektivne pogodbe. 

 

Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno 

pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.  

 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 126. členu tudi določa, da je plača sestavljena iz: 

- osnovne plače, 

- dela plače za delovno uspešnost in 

- dodatkov. 

Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost (13 plača, božičnica, itd), če je 

tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 

 

2.1. Osnove za izračun plače kot jih določajo kolektivne pogodbe 

dejavnosti 

V Sloveniji zasledimo več pojmov povezanih s plačo, zaradi česar pogosto prihaja do 

zmede in nerazumevanja vsebine. V različnih kolektivnih pogodbah zasledimo pojme kot 

so osnovna plača, najnižja osnovna plača, izhodiščna plača.  
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Poleg osnovne plače sta v nadaljevanju pojasnjena termina najnižje osnovne plače in 

izhodiščne plače. O višini NOP oz. v nekaterih primerih IP se na pogajanjih za kolektivne 

pogodbe dejavnosti (oziroma podjetniški KP) dogovorimo sindikati in delodajalci.     

 

2.1.1. Najnižja osnovna plača (NOP) 

Večina kolektivnih pogodb zasebnega sektorja v RS ima v svoji tarifni prilogi kot osnovo 

za izračun plač določeno najnižjo osnovno plačo (NOP). Najnižja osnovna plača je 

določena za polni delovni čas oziroma z njim izenačen delovni čas in predstavlja vrednost 

najmanj zahtevnega dela v tarifnem razredu. Pri določanju najnižje osnovne plače se v 

primerjavi z izhodiščnimi plačami praviloma izvzamejo predvideni delovni rezultati ter 

pogoji dela (odvisno od definicije najnižje osnovne plače po kolektivni pogodbi 

dejavnosti). Prav tako pri določanju tarifnih razredov pri najnižjih osnovnih plačah 

zavezujoča relativna razmerja ne obstajajo. Osnovna plača, določena s pogodbo o 

zaposlitvi, mora biti najmanj enaka najnižji osnovni plači. 

 

Ob določitvi najnižje osnovne plače je postavljen pogoj, da mora biti osnovna plača 

delavca enaka ali višja kot najnižja osnovna plača določena v KP dejavnosti ali v 

podjetniški KP. Iz tega posledično izhaja, da so osnovne plače delavcev odvisne od 

najnižjih osnovnih plač, saj sprememba najnižje osnovne plače vpliva na višino osnove 

plače. 

 

NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA DOLOČA NAJNIŽJI MOŽNI ZNESEK OSNOVNE PLAČE 

DELAVCA! 

 

Kolektivne pogodbe dejavnosti, ki uporabljajo najnižje osnovne plače lahko razdelimo v 

dve skupini: 

1. V prvo skupino se uvrščajo kolektivne pogodbe dejavnosti, ki so k plačnemu modelu 

iz leta 1990 vključile uskladitvene zneske (t.i. inflacijske dodatke) iz leta 2004 in 

2005. V letu 2004 je bil sprejet Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 

2004-2005, na podlagi katerega je bil sprejet Zakon o izvajanju Dogovora. Dogovor in 

zakon sta določila, da se namesto dosedanje eskalacije izhodiščnih plač vsem 

delavcem zagotovi enak uskladitveni znesek. Nekatere kolektivne pogodbe so 

uskladitvene zneske vključile v sistem plač v nominalnem znesku, druge v odstotkih. 

Zaradi vključitve v plačni sistem so se spremenila relativna razmerja med tarifnimi 

razredi, ki so postali nepregledni. Zato so pogajalci preimenovali izhodiščne plače v 

najnižje osnovne plače. Nekatere izmed kolektivnih pogodb, ki imajo plačni model 

urejen na zgoraj opisan način, so na primer Kolektivna pogodba za tekstilne, 

oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti, Kolektivna pogodba za 

kemično in gumarsko industrijo, Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo 

Slovenije, Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije, itd.  
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2. V drugo skupino štejemo kolektivne pogodbe dejavnosti, v katerih so najnižje osnovne 

plače določene za polni delovni čas in normalne pogoje dela, ob tem da je delodajalcem 

omogočeno, da delavce plačujejo v odvisnosti od doseženih rezultatov.  

 

2.1.2. Izhodiščna plača (IP) 

Izhodiščna plača predstavlja najnižjo osnovno plačo za posamezni tarifni razred, ki se 

nanaša na polni delovni čas oziroma z njim izenačen delovni čas, na doseganje vnaprej 

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

plače mora biti tudi v tem primeru najmanj enaka višini izhodiščne plače. 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 najnižjo osnovno plačo, 

pri kateri obvezujoča relativna razmerja ne obstajajo. 

 

Kolektivne pogodbe dejavnosti, ki za izračun osnovnih plač uporabljajo izhodiščne plače, 

temeljijo na modelu, ki se je v zasebnem sektorju uveljavil s splošno kolektivno pogodbo 

za gospodarske dejavnosti (SKPgd) v letu 1990 in ponovno potrdil s splošno kolektivno 

pogodbo za gospodarske dejavnosti (SKPgd) v letu 1997.  

 

Osnovne plače po tem plačnem modelu se izračunajo kot zmnožek izhodiščne plače za 

prvi tarifni razred in ustreznega relativnega razmerja. Nekatere izmed kolektivnih 

pogodb, ki uporabljajo izhodiščne plače so na primer KP celulozne, papirne in papirno-

predelovalne dejavnosti, KP grafične dejavnosti, KP za nepremičnine itd.  

 

IZHODIŠČNA PLAČA DOLOČA NAJNIŽJI MOŽNI ZNESEK OSNOVNE PLAČE DELAVCA! 

 

2.2. Osnovna plača delavca 

Vsakemu delavcu se v pogodbi o zaposlitvi opredeli osnovna plača (OP), ki je podlaga za 

izračun njegove plače. Osnovno plačo določa že Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki 

pravi, da se osnovna plača določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec 

sklenil pogodbo o zaposlitvi.  

 

Kolektivne pogodbe dejavnosti, ki sicer različno določajo osnovno plačo, najpogosteje 

upoštevajo naslednje elemente: 

- delovni čas, 

- zahtevnost delovnega mesta ali vrsto del, 

- normalne vnaprej znane pogoje dela. 
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Določene kolektivne pogodbe vsebujejo tudi določilo o pričakovanih rezultatih dela, kar 

pa je popolnoma nesprejemljivo, saj delavci ne morejo vplivati na delovne procese, plane 

itd., zaradi česar v novejših oziroma prenovljenih kolektivnih pogodbah teh določil več ni.  

 

PRIMER 1: 
KP dejavnosti trgovine definira, da se osnovna plača določi upoštevaje zahtevnost dela na 

delovnem mestu/vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. 

 
PRIMER 2: 
KP dejavnosti gostinstva in turizma pa pravi, da se v pogodbi o zaposlitvi osnovna plača 
delavca določa za delovno mesto ali vrsto dela, in sicer upoštevaje zahtevnost dela, za 
katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, v skladu z aktom o sistematizaciji 
delovnih mest oziroma splošnim aktom delodajalca. Prav tako ta KP določa, da se OP 
uskladi, če je nižja od najnižje osnovne plače v ustreznem tarifnem razredu kolektivne 
pogodbe, ki zavezuje delodajalca 
 

POZOR:  

Osnovna plača zaposlenega ne more biti nižja od najnižje osnovne plače (NOP) oziroma 

izhodiščne plače (IP) ustreznega tarifnega razreda1, v katerega so razvrščena dela za 

katera je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. 

 

POZOR: 
Osnovna plača je določena za polni delovni čas ali z njim izenačen delovni čas in 
mora kot taka biti določena v mesečnem bruto znesku.  
Urna postavka se uporablja zgolj in le kot pripomoček zato, da je mogoč izračun 
dodatkov in nadomestil, ne more pa urna postavka predstavljati osnove za izračun 

osnovne plače delavca!! 

 

3. IZPLAČANA BRUTO PLAČA ZAPOSLENEGA2  

V prejšnjih poglavjih so bile predstavljene osnove za izračun plače delavca. Zakon o 

delovnih razmerjih (ZDR-1) v 126. členu opredeljuje, da je plača sestavljena iz:  

- osnovne plače (glej poglavje 2.2.), 

- dela plače za delovno uspešnost in 

- dodatkov.  

 

                                                 

1 Zaposleni so razvrščeni v različne tarifne razrede glede na zahtevano stopnjo izobrazbe, določeno v aktu 
o sistematizaciji. 
2 Na tem mestu govorimo o bruto plači zaposlenega in ne o neto izplačani plači. Razlog za to je ta, da imamo 
zaposleni na plačilni listi obračunani tako bruto kot neto plačo, na transakcijski račun pa prejmemo neto 
izplačilo (tj. po plačanih davkih in prispevkih). Osnovna plača, NOP in IP pa so izražene v bruto vrednostih. 
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Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s 

kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 

 

Slika 1: Sestava izplačane plače v skladu z ZDR-1:  

osnovna plača (glej poglavje 2.2) 
+ dodatki 
+ delovna uspešnost 
+ poslovna uspešnost  
= PLAČA 
Vir: ZDR-1, 2013, UL RS 21/2013 

3.1. Dodatki 

3.1.1. Dodatki za posebne pogoje dela  

Zakon o delovnih razmerjih v 127. členu določa, da delavcem pripadajo tako:  

- dodatki za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja in nevarnosti 

pri delu, v kolikor niso vsebovani v zahtevnosti dela in s tem vključeni v osnovno 

plačo delavca. Ti se lahko določijo s KP; 

- dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (za 

nočno delo, za nadurno delo, za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste 

dneve po zakonu. Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste 

dneve med seboj izključujeta).  

 

Višina dodatkov se lahko v kolektivni pogodbi KP določi v nominalnem znesku ali v 

odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oziroma od ustrezne urne postavke. 

 

Ob določilih ZDR-1 to vprašanje urejajo tudi KP dejavnosti, podjetniške KP ali splošni akti 

delodajalca. Ti podrobno določajo kateri dodatki pripadajo zaposlenim v posamezni 

dejavnosti oziroma podjetju in v kakšni višini se izplačujejo, saj upoštevajo posebnost 

svoje dejavnosti. Pregled kolektivnih pogodb dejavnosti pokaže, da KP definirajo 

naslednje dodatke: 

  

1) dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa  

KP dejavnosti določajo dodatke za naslednje primere:  

- deljen delovni čas – prekinitev dela za 1 uro oz. 2 uri ali več kot 1 uro oz. 2 uri;  

- dvoizmensko delo,  

- deljen delovni čas,  

- delo v četrti izmeni,  

- dežurstvo,  

- nočno delo,  

- delo preko polnega delovnega časa,  

- delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,  
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- delo na proste sobote,  

- stalna pripravljenost na domu,  

- nedeljsko delo,  

- delo s sezonskim značajem,  

- začasno prerazporejeni delovni čas itd. in  

 

2) dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, 

neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu 

Ti dodatki se lahko določijo s KP dejavnosti, če niso vsebovani v zahtevnosti dela. 

Kolektivne pogodbe dejavnosti na primer določajo te dodatke za: 

- čas nošenja orožja,  

- za čas dela v prostorih brez naravne osvetlitve,  

- za funkcionalna znanja,  

- za mentorstvo pripravnikom,  

- za obremenitve,  

- nevarnosti pri delu in  

- neugodne vplive okolja in podobno.  

 

Dodatki se izkazujejo ločeno v tistih primerih, ko niso zajeti v osnovni plači delavca ali 

pripadajo delavcu zaradi atipične obremenitve v obračunskem obdobju. Dodatki se 

izplačajo le za čas dela pod neugodnimi pogoji. 

 

3.1.2. Dodatek na delovno dobo 
 

Nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pri dodatku za delovno dobo v poglavju plačilo 

za delo ne prinaša sprememb in tako v 129. členu določa, da pripada delavcu dodatek za 

delovno dobo, katerega višina se določi v KP dejavnosti. 

 

Ključna sprememba pa je v prehodni določbi 222. člena, ki določa, da »delavci, ki imajo ob 

uveljavitvi ZDR-1 (torej na dan 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 KP na ravni dejavnosti določeno drugače.« Tako novi ZDR dopušča, da se s KP dejavnosti 

lahko določi ne le višji, ampak tudi nižji dodatek iz tega naslova3.  

 

POZOR! 

Pravice do dodatka za delovno dobo pa ni mogoče odpraviti, saj ima delavec v skladu z 

129. členom ZDR-1 pravico do tega dodatka. 

                                                 
3 Določba 222 člena je ena izmed izrecno naštetih določb v tretjem odstavku 9 člena ZDR-1, ki v teh primerih 
kot izjemo dopušča odstop od temeljnega pravila, da lahko KP določa le več in/ali ugodnejše pravice za 

delavca kot Zakon. 
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3.2. Del plače za delovno uspešnost delavca 

Del plače za delovno uspešnost delavca je sestavni del plače. Podrobneje je urejena bodisi 

v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti (kjer so lahko določeni osnovni kriteriji), bodisi 

v splošnem aktu delodajalca ali podjetniški KP.   

 

Pri merjenju delovne uspešnosti delodajalci praviloma upoštevajo kriterije kot so:  

- gospodarnost,  

- kakovost,  

- obseg opravljenega dela,  

- zanesljivost, doseganje rokov, 

- odnos do sodelavcev in/ali strank, 

- uspešnost vodenja ter 

- izvedbo dodatnih nalog v okviru delovnega mesta (dodatne naloge ocenjujemo na 

podlagi zgornjih kriterijev). 

 

Delovna uspešnost se določi za posameznega delavca in/ali skupino delavcev za dela, za 

katera je delavec oziroma so delavci sklenili pogodbo o zaposlitvi.  

 

Temelj določanja delovne uspešnosti je določitev pričakovanega rezultata dela na podlagi 

določenih meril, ki so lahko: 

- individualna ali skupinska,  

- merljiva ali ocenjevalna. 

 

Od merljivih meril se najpogosteje uporabljajo norme. Žal v praksi naletimo vse 

prevečkrat na primere, ko so norme "korekcijski element " plače, ne pa resnično merilo 

možnega učinka glede na tehnične sposobnosti naprav s katerimi delavci delajo. 

Ocenjevalna merila pa so v praksi vse preveč razvejana, kar povzroča težko spremljanje. 

 

Tako se delovna zavzetost delavca nagrajuje v variabilnem delu plače iz naslova delovne 

uspešnosti, s čimer ta predstavlja na mesečni ravni večji zaslužek delavca. Pomembna pa 

je tudi njena vloga pri napredovanju delavcev v višji plačilni razred. Variabilni del plače 

pa se izraža bodisi v obliki napredovanja, ali plačila iz naslova dodatka za delovno 

uspešnost, stimulacije ali uspešnosti poslovanja.  

 

 3.3. Napredovanje  

Delovna uspešnost, ki se kot rečeno določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg 

opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi (127. člen ZDR-1) in 

napredovanje sta medsebojno neločljivo povezana. Napredovanje je zelo pomemben 

motivacijski dejavnik pri zaposlenih, zato je znotraj podjetja potreben dober sistem 
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napredovanja. Poznamo več vrst napredovanj, prevladujejo pa vertikalna in horizontalna 

napredovanja: 

- horizontalno napredovanje (višja plača na istem delovnem mestu), ki je 

povezano z večjo zahtevnostjo dela in je običajno pogojeno z ustrezno strokovno 

izobrazbo, dodatnim funkcionalnim znanjem, pridobljenimi delovnimi izkušnjami, 

saj posameznik dobi večji obseg odgovornosti, samostojnosti in zahtevnosti dela 

in 

- vertikalno napredovanje pomeni razporeditev delavca iz obstoječega delovnega 

mesta na delovno mesto z višjo zahtevnostjo dela; na katerem se  zahteva dodatna 

znanja in veščine in je tudi bolje plačano, delavec pa ima večjo odgovornost 

(posamezniku se spremenita plača in status). 

 

Pogoji za napredovanje, ki jih postavljajo delodajalci, so rezultati, ki prinašajo dodano 

vrednost. Rezultati pri delu delavcev, ki zagotavljajo dolgoročne pozitivne učinke, morajo 

delavcem, ki so to korist ustvarili, omogočiti možnost napredovanja. Dolgoročni pozitivni 

učinki so lahko dodatno pridobljena znanja, delovne izkušnje, večopravilnost (matrika 

veščin), prenos znanja in izkušenj, strokovnost na področju dela, ustvarjalnost, 

zanesljivost, inovativnost, samostojnost, hitra prilagodljivost, nadpovprečna delovna 

uspešnost v daljšem časovnem obdobju itd.. Kriterije in način ugotavljanja pogojev za 

napredovanje se določi v KP ožje ravni. 

 

V kolikor delavec, ki je napredoval, v naslednjem ocenjevalnem obdobju ne dosega več 

enake kvalitete, lahko napredovanje izgubi, seveda v odvisnosti od določb kolektivne 

pogodbe podjetja in tega ali je ta pravica definirana kot stalna ali kot začasna.  

 

Ugotavljanje pogojev za napredovanje je smiselno največ dvakrat letno, v praksi pa se 

običajno izvaja enkrat letno. 

 

3.4. Del plače iz naslova uspešnosti poslovanja 

Del plače iz naslova uspešnosti poslovanja je sestavni del plače in pripada delavcu, če je 

to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali s pogodbo o zaposlitvi. Del plače iz naslova 

uspešnosti poslovanja predstavlja stimulativno obliko nagrajevanja zaposlenih in 

povečuje tako stimulacijo zaposlenih kot tudi njihovo pripadnost podjetju.  

 

Nagrado za poslovno uspešnost se praviloma izplača v obliki 13. plače, božičnice ali kako 

drugače poimenovanega izplačila, ki se ga obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja.  

13. plača je obdavčena kot dohodek iz delovnega razmerja; izplačana pa je lahko kot del 

plače tekočega meseca ali kot poračun plače za več mesecev nazaj. V primeru božičnice je 

ne glede na to, ali gre za del plače za poslovno uspešnost ali za drug prejemek iz delovnega 

razmerja, potrebno od izplačila obračunati in plačati akontacijo dohodnine ter prispevke 
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za socialno varnost. Pomembno je poudariti, da se od 01.01.2013 dalje plačani prispevki 

v obeh primerih vštevajo v pokojninsko osnovo delavca (ZPIZ-2). Božičnica je lahko 

izplačana kot del plače tekočega meseca ali kot poračun plač za več mesecev za koledarsko 

leto. 

 

4. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI OSEBNI 

PREJEMKI 

Povračilo stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki se prav tako uvrščajo med 

prejemke iz delovnega razmerja in v plačilo za delo. Zakon o delovnih razmerjih 

opredeljuje poleg povračil stroškov v zvezi z delom še regres za letni dopust, odpravnino 

ob upokojitvi in odpravnino, ki pripada zaposlenemu v primeru odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti ter odpravnino ob 

prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Kolektivne pogodbe dejavnosti pa poleg 

omenjenih opredeljujejo še ostale prejemke iz delovnega razmerja (solidarnostne 

pomoči, jubilejne nagrade, itd.).  

 

4.1. Povračila stroškov v zvezi z delom 

Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu opredeljuje povračila stroškov v zvezi z delom in 

pravi, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov: 

- za prehrano med delom,  

- za prevoz na delo in z dela ter  

- povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem 

potovanju. 

 

Zneski za prehrano, prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov za službena potovanja 

se med kolektivnimi pogodbami dejavnosti razlikujejo. Vsaka kolektivna pogodba namreč 

tako pravico kot višino te pravico definira drugače.  

 

ZDR-1 prinaša pri povračilih stroškov v zvezi z delom več novosti. 

1) Prva NOVOST,  in sicer ta, da je delavec v primeru, ko spremeni prebivališče zaradi 

česar se mu povečajo stroški prevoza upravičen do povečanega povračila stroška 

za prevoz zaradi preselitve le: 

- če je tako določeno s kolektivno pogodbo dejavnosti ali 

- če se tako sporazume z delodajalcem.   

2) NOVOST pa je v ZDR-1 na področju stroškov v zvezi z delom tudi ta, da je treba 

tudi stroške v zvezi z delom delavcu povrniti mesečno v skladu z enakimi 

določbami, kot veljajo za plačo.  

3) NOVOST pa je tudi nova oziroma spremenjena določba, ki ureja način izplačevanja 

stroškov v zvezi z delom. Novi ZDR-1 namreč za stroške v zvezi z delom dopušča 
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odstop od siceršnjega pravila izplačevanja plač preko bančnega računa delavca4. S 

kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi drugačen način 

izplačevanja povračil delavčevih stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov.  

 

ZDR-1 v 130. členu opredeljuje, da mora delodajalec zagotoviti povračilo stroškov, ki jih 

ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Med te 

spadajo: dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), stroški za prenočevanje in stroški 

prevoza. Te zneske opredeljujejo KP dejavnosti različno; zgornjo višino zneskov (ki se ne 

vštevajo v osnovo dohodka iz delovnega razmerja) pa določa Uredba vlade. 

 

4.2. Regres za letni dopust 

V skladu s 131 členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega 

dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres mora 

biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na 

ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila 

regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Če ima delavec 

pravico do celotnega letnega dopusta ima pravico do celotnega regresa za letni dopust. Če 

pa ima pravico do sorazmernega dela letnega dopusta ima pravico do sorazmernega dela 

regresa za letni dopust.  

 

V skladu s 131 členom ZDR-1 mora delodajalec izplačati regres za letni dopust najmanj v 

višini minimalne plače (v letu 2014 torej 789,15 EUR). V zasebnem sektorju je višina 

regresa za letni dopust odvisna od dogovora socialnih partnerjev na ravni kolektivnih 

pogodb dejavnosti in podjetniških kolektivnih pogodb; znaša pa najmanj 789,15 EUR 

oziroma več od tega minimalnega zneska, glede na dosežen dogovor med socialnimi 

partnerji.  

 

4.3. Odpravnina ob upokojitvi 

Pri ureditvi odpravnine ob upokojitvi ZDR-1 prav tako uvaja spremembe, glede na 

predhodni Zakon. 

 

ZDR-1 med drugim v 132. členu določa, da je v primeru, če s kolektivno pogodbo na ravni 

dejavnosti ni določeno drugače, delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen 

najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati 

odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri 

                                                 
4 Prvi odstavek 135 člena: plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi prejemki delavca se izplačujejo v skladu 
z zakonom preko bančnega računa delavca, vendar pa se s kolektivno pogodbo dejavnosti lahko določi drugačen način 
izplačevanja povračil delavčevih stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov.  
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mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, 

če je to za delavca ugodneje.  

 

V primeru, da se delavec po upokojitvi ponovno zaposli, ob prenehanju pogodbe o 

zaposlitvi nima pravice do prej omenjene odpravnine.  

 

4.4. Jubilejne nagrade 

Zaposlenim pripadajo glede na določbe v KP dejavnosti različne višine jubilejnih nagrad 

za 10, 20, 30 in tudi 40 let. Pogoji za pridobitev le-te se prav tako razlikujejo; nekatere KP 

upoštevajo skupno delovno dobo, večina pa delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. 

Uredba vlade določa zgornjo višino zneskov za 10, 20, 30 in 40 let, ki se ne vštevajo v 

davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 

 

4.5. Solidarnostne pomoči 

V primeru izjemnih okoliščin, pri katerih je delavec praviloma izpostavljen večjim 

stroškom, se lahko stranke v KP dogovorijo o solidarnostnih pomočeh. Solidarnostne 

pomoči so lahko različne, večina KP dejavnosti pa jih definira v primeru smrti delavca ali 

njegovega vzdrževanega ožjega družinskega člana. Zneski solidarnostnih pomoči se med 

KP dejavnosti razlikujejo. Uredba vlade opredeljuje zgornje zneske solidarnostnih 

pomoči, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 

 

4.6. Terenski dodatek 

Zaposlenim za delo na terenu pripada terenski dodatek, ki je različen glede na različne KP 

dejavnosti, ZDR pa ga ne opredeljuje. Uredba vlade določa, da se dodatek za delo na terenu 

oz. terenski dodatek ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v primeru, 

ko je izplačan delojemalcu, ki najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja 

svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca; 

 

4.7. Nadomestilo za ločeno življenje 

KP dejavnosti določajo nadomestilo za ločeno življenje v skupnem znesku ali pa ločeno za 

prehrano in stanovanje, nekatere KP pa tega povračila stroškov ne določajo.  

 

Nadomestila za ločeno življenje ZDR-1 ne opredeljuje. Uredba vlade določa, da se 

nadomestilo za ločeno življenje ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega 

razmerja delavca, če opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino ter zato zaradi 
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službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine5, in sicer do 

višine 334 EUR na mesec. 

 

5. NADOMESTILO PLAČE  
 

Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v naslednjih primerih: 

- izrabe letnega dopusta, 

- plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, 

- bolezni, 

- poklicne bolezni in nesreče pri delu, 

- z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni, 

- izobraževanja, 

- ko delavec ne dela zaradi razlogov na strani delodajalca, 

- v drugih primerih, ki so določeni z zakonom ali kolektivno pogodbo ali splošnim 

aktom delodajalca. 

 

V vseh navedenih primerih razen v primeru bolezni oziroma poškodbe, ki ni povezana z 

delom, pripada delavcu nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za 

polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih 

pred začetkom odsotnosti.  

 

POZOR!! Plača je v skladu z 126. členom ZDR-1 sestavljena iz osnovne plače, dela plače 

za delovno uspešnost in dodatkov. Zaradi navedenega se vse sestavine plače vštevajo v 

osnovo za izračun nadomestila. Enako seveda velja tudi za dodatke (tako za delovno 

dobo, za neugoden delovni čas (vštevaje pripravljenost na domu, dežurstvo, itd.), kot tudi 

za neugodne delovne pogoje), ki prav tako predstavljajo sestavni del plače, zaradi česar 

se vštevajo v osnovo za izračun nadomestila.  

Nadurno delo pa se v osnovo za izračun nadomestila ne všteva, saj je osnova za izračun 

nadomestila povprečna mesečna plača zaposlenega 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 

                                                 
5Družina je življenjska skupnost staršev in otrok (otrok do dopolnjenega 18. leta starosti oz. največ do 
dopolnjenega 26. leta starosti, če se otrok redno šola oziroma življenjska skupnost zakoncev ali 

zunajzakonskih partnerjev.  



17 

 

osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme 

presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.  

 

5.1. Odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom 

V primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni 

povezana z delom, izplačuje delodajalec nadomestilo plače iz lastnih sredstev, in sicer do 

30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela in največ 120 delovnih dni v koledarskem 

letu. Če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni (poškodbe), ki 

ni povezana z delom, do 30 delovnih dni, pa traja v posameznem primeru prekinitev med 

eno in drugo odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni, izplača delodajalec za čas nadaljnje 

odsotnosti od prekinitve dalje, nadomestilo v breme zdravstvenega zavarovanja.  

 

V primeru odsotnosti z dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, 

znaša višina nadomestila plače delavcu, ki bremeni delodajalca, 80 odstotkov plače 

delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. 

POZOR!! 

Tudi v tem primeru velja opozorilo, da se v osnovo pri izračunu višine nadomestila 

vštevajo vse sestavine plače razen nadur, saj gre za plačo preteklega meseca za polni 

delovni čas. 

 

 

5.2. Odsotnost zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu 

V primeru nezmožnosti delavca za delo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, 

izplačuje delodajalec nadomestilo plače delavcu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za 

vsako posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti z dela pa izplača delodajalec 

nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja. 

 

Tudi v tem primeru pripada delavcu nadomestilo plače v višini njegove povprečne 

mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v 

zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.  

 

Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do polovice plačila, do 

katerega bi bil sicer upravičen, če bi delala, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače. 

 

NOVOST V ZDR-1 predstavljata dve novi določbi 137 člena. Z novima določbama je ZDR-

1 pod določenimi pogoji za primere, ko delodajalec sam ne izplačuje redno plač oziroma 

nadomestil, predvidel tudi neposredno izplačevanje bolniških nadomestil delavcu s strani 

ZZZS. Ta ureditev se uporablja od julija 2013. natančnejša ureditev tega instituta je 

predvidena v aktih ZZZS. 
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6. PLAČILNI DAN, KRAJ IN NAČIN IZPLAČILA TER PISNI OBRAČUN 

PLAČE 

Novi Zakon o delovnih razmerjih uvaja novosti na področju: 

- plačilnega dneva  

- plačilnega kraja in  

- načina izplačila plače. 

Plača se izplačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca. Izplača se 

najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. V primeru, ko je plačilni dan dela prost, 

se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. Delodajalec je dolžan predhodno 

pisno obvestiti delavce o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne na 

način, ki je običajen pri delodajalcu (npr. na oglasnem mestu, z uporabo informacijske 

tehnologije itd.). Plača mora namreč biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan. 

 

Plačo, povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke delavca je potrebno 

izplačevati prek bančnega račun, pri čemer pa ZDR-1 dopušča, da se s kolektivno pogodbo 

dejavnosti lahko določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in 

drugih prejemkov (135 člen ZDR-1). 

 

Najpomembnejša novost je določba, v skladu s katero je pisni obračun plače, ki ga mora 

delodajalec izdati delavcu ob vsakokratnem izplačilu, verodostojna listina na podlagi 

katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo.  

 

Delodajalec je dolžan delavcu izdati pisni obračun plače do konca plačilnega dne (135. 

člen ZDR-1). Podatki, ki morajo biti vsebovani v pisnem obračunu (glede na novo pravno 

podlago pisnega obračuna) so prav tako določeni v Zakonu6. Pisni obračun mora biti 

oblikovan tako in vsebovati vse tiste sestavine, ki omogočajo, da se pisni obračun šteje za 

verodostojno listino, na podlagi katere je mogoče podati sodno izvršbo. Iz pisnega 

obračuna morajo biti razvidni podatki o: 

3) plači, 

4) nadomestilu plače, 

5) povračilu stroškov v zvezi z delom, 

6) drugih prejemkih do katerih je upravičen delavec (na podlagi zakona, KP, 

splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi), 

7) obračunanih in plačanih davkih in prispevkih, 

8) plačilnem dnevu,  

9) delavcu in delodajalcu. 

 

                                                 
6
 V večini kolektivnih pogodb smo socialni partnerji prav tako opredelili obvezne sestavine 

pisnega obračuna plače, zato mora posameznik preveriti kaj opredeljuje tista KP, ki zavezuje 
njegovega delodajalca.  
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Delodajalec mora najkasneje do 31. januarja delavcem izdati pisni obračun plač in 

nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun  in 

plačilo davkov in prispevkov. 

 

Vse stroške v zvezi z izplačevanjem plače bremeni delodajalca.  

 

POZOR!!  

PISNI OBRAČUN PLAČE – VERODOSTOJNA LISTINA 

Zakon o izvršbi in zavarovanju v 23. členu določa, da je izvršbo za denarno terjatev možno 

izvesti tudi na podlagi verodostojne listine, če upnik v predlogu za izvršbo navede dan 

zapadlosti terjatve. Kot verodostojno listino zakon določa fakturo, menico, javno listino, 

itd. Od 12. aprila 2013 dalje, ko je začel veljati ZDR-1, se kot verodostojna listina določa 

tudi plačilna lista. 

        

POMEMBNO: 

- gre za hiter izvršilni postopek, ko predhodno ni potrebno vlagati tožbenega 

zahtevka. 

- Postopek, sestavine, roki ….. izvršbe na podlagi verodostojne listine določa Zakon 

o izvršbi in zavarovanju. 

- Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine se lahko odda preko elektronske 

poti (glej e-sodstvo). 

- Plačilne liste, ki je kot verodostojna listina podlaga za izvršbo, ni potrebno dodati 

k predlogu za izvršbo, temveč je potrebno v predlogu določeno označiti in zapisati 

datum zapadlosti terjatve. 

- Sodišče ne preverja utemeljenosti predloga za izvršbo na podlagi verodostojne 

listine in mu ugodi, v kolikor ni v roku podan ugovor s strani dolžnika. 

- V kolikor je s strani dolžnika v roku podan ugovor na predlog za izvršbo na podlagi 

verodostojne listine, sodišče stranke napoti na pravdo. 

- Potrebno je plačati sodno takso in se smatra, da je predlog za izvršbo na podlagi 

verodostojne listine vložen, ko je sodna taksa plačana. 

 

7. MINIMALNA PLAČA 

V skladu zakonom o minimalni plači je v Sloveniji uveljavljena enotna, nacionalna 

minimalna plača, ki velja za vse delodajalce, ki zaposlujejo delavce v RS in tako za vse pri 

njih zaposlene delavce (delavka oziroma delavec, ki pri delodajalcu v RS dela polni delovni 

čas oziroma z njim izenačen delovni čas, ima pravico do plačila za opravljeno delo 

najmanj v višini minimalne plače). To velja tako za javni kot za zasebni sektor in vse 

pravnoorganizacijske oblike, ne glede na velikost delodajalca. Slovenija tudi ne pozna 

razlik v višini minimalne plače med sektorji ali po poklicih, prav tako pa tudi ne izjem med 
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mladimi, invalidi, pripravniki ali drugimi skupinami zaposlenih. Delavec, ki dela krajši 

delovni čas ima v skladu z zakonom pravico do sorazmernega dela minimalne plače. 

 

Znesek minimalne plače določi ministrica oziroma minister za delo, po predhodnem 

posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu RS, najkasneje do 31. januarja 

tekočega leta.  

 

Nadzor nad izvajanjem določb zakona o minimalni plači opravlja Inšpektorat RS za delo.  

V primeru, da delodajalec ne izplača minimalne plače v zakonsko določeni višini (ob 

upoštevanju vsakoletnega povečanja za inflacijo, ki velja od 1. januarja za tekoče leto) se 

kaznuje z globo od 3.000 – 20.000 EUR. Manjši delodajalec (ki zaposluje deset ali manj 

delavcev) in stori ta prekršek pa se kaznuje z globo od 1.500 – 8.000 EUR. Z globo v višini 

1.000 – 2.000 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.     

 

POZOR! 

V primeru, da delavec ugotovi, da mu delodajalec ne izplačuje minimalne plače v višini, 

ki je določena skladno z zakonom, z namenom hitre rešitve problema lahko najprej 

opozori delodajalca na nepravilnost. V primeru, da delodajalec le-te ne odpravi, pa kršitev 

prijavi inšpektoratu RS za delo ter o tem seznani tudi sindikat dejavnosti katerega član je 

oziroma pristojnega sekretarja na območni organizaciji!   

 

Ključni problem slovenske minimalne plače ostaja definicija minimalne plače, ki se vleče 

že od zajamčenega osebnega dohodka in minimalne plače iz leta 1995.  Tako se torej 

definicija minimalne plače in kaj le-ta obsega, v novem zakonu o minimalni plači iz leta 

2010, v primerjavi s prejšnjim zakonom ni spremenila, ne glede na to, da smo si zelo 

prizadevali za izločitev dodatkov iz minimalne plače. Ne vladi, ne delodajalcem se ni zdel 

pravi trenutek za to spremembo. Ker je minimalna plača, plača za polni delovni čas ali z 

njim izenačen delovni čas, se vanjo vštevajo vsi dodatki, razen nadur, ki se dodajo na polno 

minimalno plačo. Glede na to definicijo so tako v minimalno plačo všteti vsi dodatki: 

- dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, 

- dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, 

neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, 

- dodatek za delovno dobo in 

- delovna uspešnost.  

 

V primeru, ko vštevaje vse dodatke brez nadur, minimalna plača še vedno ne dosega 

789,15 EUR (v letu 2014) mora delodajalec do te višine doplačati razliko, saj je to 

zakonsko določeni minimum, plačevanje plač po to zakonsko določeno višino pa je 

nezakonito.  

 



21 

 

Problem, ki izhaja iz te definicije je ta, da vsi zaposleni, prejemniki minimalne plače 

prejmejo enak znesek, ne glede na to ali opravljajo delo v treh ali štirih izmenah, ali 

opravljajo nočno delo, nedeljsko delo, ali imajo več let delovne dobe – na koncu je bruto 

minimalna plača za vse enaka. Le doplačilo do polne minimalne plače se razlikuje. 

 

PRIMER IZRAČUN: 

 Osnovna plača osebe 546 EUR, mesec marec 2014 

  ur 

(dodatki v % v 

skladu s KP 

dejavnosti) Bruto znesek 

Redno delo 176   552,28 

dodatek za delovno dobo   3 16,57 

vročinski dodatek 56 5 8,79 

dodatek za izmensko delo 112 10 35,14 

dodatek za nočno delo 56 50 87,86 

dodatek za nedeljsko delo 24 50 37,66 

nadure - 4 izmensko delo 8 140 35,14 

BRUTO PLAČA BREZ NADUR   738,29 

RAZLIKA DO ZAKONSKE 

MIN.PLAČE   50,86 

BRUTO MINIMALNA PLAČA 

BREZ NADUR   789,15 

BRUTO IZPLAČANA PLAČA Z 

NADURAMI   824,30 

Opomba: Ker znaša vsota brez nadur 738,29 EUR je potrebno do polne minimalne plače v višini 789,15 EUR 

še doplačati razliko v višini 50,86 EUR. Oseba iz primera pa je imela v tem mesecu še nadure, ki se prištevajo 

na minimalno plačo, zaradi česar znaša izplačilo 824,29 EUR bruto. Po plačilu prispevkov in dohodnine (če 

oseba nima otrok) bi ji podjetje nakazalo 626,12 EUR neto.  

 

POZOR - PRIMER IZRAČUNA MINIMALNE PLAČE : RAZLIKA do minimalne plače in 

nadomestilo za boleznino 

Ker je minimalna plača najnižja plača, ki pri delodajalcu v RS pripada delavcu za 

opravljeno delo za polni delovni čas ali z njim izenačen delovni čas, se pri izračunu razlike 

do minimalne plače v primeru bolniške odsotnosti primerja sorazmerni del plače s 

sorazmernim delom minimalne plače glede na opravljene ure rednega dela. 

 

POZOR!! 

V skladu s 4 odstavkom 144. in 410. člena ZPIZ-2 je najnižja osnova za obračun prispevkov 

od plače in nadomestila plače za leti 2013 in 2014 znesek minimalne plače. Od leta 2015 

do 2017 znaša osnova 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS. 
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V ZSSS že več let zahtevamo spremembo definicije minimalne plače, vendar vlada ni 

želela in ne želi prisluhniti. Med drugim je naša zahteva po spremembi definicije 

minimalne plače zapisana tudi v Programu ZSSS, sprejetem na Kongresu ZSSS konec leta 

2012. Lani smo ponovno predlagali spremembo, tokrat v smeri, da se dodatki izločijo 

postopoma (npr. dodatek za delovno uspešnost, dodatek za pogoje dela, dodatek za nočno 

delo, dodatek za delo v nedeljo itd.) ob tem, da se v januarju minimalna plača zaradi 

izločitve katerega izmed dodatkov ne bi uskladila z inflacijo. Postopno izločanje dodatkov 

podjetja zaradi dviga stroškov dela ne bi tako prizadela kot izločitev vseh dodatkov na 

enkrat. Nekatera bolj družbeno odgovorna podjetja že sedaj izločujejo vsaj delovno 

uspešnost in jo prištevajo k polni minimalni plači (torej k 798,15 v letu 2014).  
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1. OBRAČUN PLAČE  

Osnovna plača zaposlenega 1.106,86 

Število ur 174 

Bruto urna postavka 6,36 

  

Osnova za nadomestilo, razen za boleznino  

Povprečje zadnjih 3 bruto plač 1.270,42 

Povprečno število ur 174 

Bruto urna postavka  7,30 

  

Osnova za boleznino do 30 dni  

Bruto plača preteklega meseca  1.280,75 

Število ur  174 

Bruto urna postavka    7,36 

 

  ure 
Pripadajoči 

% Bruto znesek  Opomba 

redno delo 118   750,63 =118 ur*6,36 EUR za uro 

prazniki 8   58,41 osnova za izračun je povprečna 
mesečna plača delavca za polni 
delovni čas iz zadnjih treh mesecev  strokovno izobraževanje 8   58,41 

boleznine 40 80 235,54 
=80 % plače delavca v preteklem 
mesecu za polni delovni čas 

dodatek za delo v soboto 12,5 15 11,93 =12,5 ur*6,36 EUR na uro*15% 
dodatek za delo v 
popoldanskem času 91,00 10 57,89 

=91 ur *6,36 na uro*10% 

dodatek za delo v izmeni 7,50 10 4,77 =7,5 ur*6,36 EUR na uro *10% 

dodatek rezerva 131,25 3 25,05 =131,25 ur * 6,36 EUR na uro*3% 

dodatek za delovno dobo   1,5 11,26 
=(redno delo za opravljenih 118 UR 
= 750,63 EUR*1,5%) 

Bruto plača 174   1.213,88   

Prispevki   22,1% 268,27  

Dohodnina   107,48  

Neto plača   838,14  

 

 

Opomba:  

- osnova za izračun nadomestila je določena v 137. členu ZDR- 1; 

- dodatki so izračunani na podlagi KP Pošte Slovenije; 

- ob preračunu bruto plače v neto plačo je upoštevana splošna olajšava in 

predpostavka, da oseba nima vzdrževanih družinskih članov. 
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2. IZRAČUN NETO PLAČE 

Vsi zneski, določeni bodisi v KP dejavnosti bodisi v podjetniški KP ali pogodbi o zaposlitvi 

so izkazani v bruto vrednosti. Posameznika pa seveda najbolj zanima tisti znesek, ki ga 

dobi nakazanega na transakcijski račun, ki pa je izražen v neto vrednosti. Od bruto 

vrednosti plače se namreč odvajajo davki in prispevki7, in sicer v imenu in na račun 

delavca. Po tem, ko od bruto plače odštejemo davke in prispevke pridemo do neto plače 

ali tistega končnega izplačila, ki se nakaže na posameznikov transakcijski račun kot neto 

plača.  

 

Bruto plača tako predstavlja plačo pred odtegnitvijo prispevkov v breme zaposlenega in 

akontacije dohodnine (po zmanjšanju bruto plače za prispevke za socialno varnost in 

akontacijo dohodnine dobimo neto plačo). 

 

 

POZOR! Osnova za izračun akontacije dohodnine je bruto plača, vključno s 

stimulacijami oz. bonitetami, zmanjšana za obračunane prispevke v breme delojemalca, 

zneske splošne, osebnih in posebnih olajšav. 

 

 

BRUTO PLAČA 

- SOCIALNI PRISPEVKI (22,10%) 

- OLAJŠAVE 

= NETO DAVČNA OSNOVA Od neto davčne osnove se odmeri 

DOHODNINA!! 

 

Izračun NETO PLAČE: 

BRUTO PLAČA 

- SOCIALNI PRISPEVKI (22,10% od bruto plače) 

- DOHODNINA 

=NETO PLAČA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Tako kot delavec pa mora tudi delodajalec ob obračunu plače delavca iz svojega računa poravnati del prispevkov za 
delavca, ki pa delavca ne bremenijo. 
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PRIMER IZRAČUNA NETO PLAČE: 1.000 EUR BRUTO      

  (v EUR) 

BRUTO PLAČA v %   1.000,00 

Prispevki za socialno varnost 22,1 % 221,00 

Olajšave   368,22 

DAVČNA OSNOVA (bruto plača-prispevki za socialno varnost–olajšave)   410,78 

 16 %  65,72 

Skupaj akontacija dohodnine za plačilo    65,72 

NETO PLAČA (bruto plača-prispevki za socialno varnost–akontacija 

dohodnine)   713,28 

 

 

PRIMER IZRAČUNA NETO PLAČE: 1.220 EUR BRUTO 

(v EUR) 

BRUTO PLAČA  1.220,00 

Prispevki za socialno varnost 22,1% 269,62 

Olajšave  275,22 

DAVČNA OSNOVA (bruto plača-prispevki za socialno varnost – olajšave)  675,16 

DOHODNINA                                                              meja 668,44 € zato: 106,95 

    in še 27% na razliko med davčno osnovo in spodnjo mejo t.j. 668,44 

EUR = 6,73 

 27 % 1,81 

Skupaj akontacija dohodnine za plačilo   108,76 

NETO PLAČA (bruto plača-prispevki za socialno varnost–akontacija 

dohodnine)   841,62 

 

Informativni izračun vaše bruto plače v neto plačo lahko opravite na spletni strani Zveze 

svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).  

http://www.zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=85 
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STOPNJE DOHODNINE ZA LETO 2014 

 

Če znaša neto letna davčna osnova v €       Znaša dohodnina v € 

                             Nad                               Do 

 8.021,34  16% 

8.021,34 18.960,28 1.283,41 +27% nad 8.021,34 

18.960,28 70.907,20 4.236,92 +41% nad 18.960,28 

70.907,20 25.535,16 +50% nad 70.907,20 

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni 

delodajalec, se za davčno leto 2014 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana 

na 1/12 leta: 

 

Če znaša neto mesečna davčna osnova v €                      Znaša dohodnina v € 

                     Nad                                    Do 

 668,44 16% 

668,44 1.580,02 106,95 +27% nad 668,44 

1.580,02 5.908,93 353,08 +41% nad 1.580,02 

5.908,93  2.127,93 +50% nad 5.908,93 

 

 

DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2014 

1) Splošna olajšava v letu 2014: 

Če znaša bruto mesečni dohodek iz 

delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

            Nad                            Do 

905,53 543,32 

905,53 1.047,57 368,22 

1.047,57  275,22 

 

Če znaša skupni dohodek  

v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

          Nad                           Do 

10.866,37 6.519,82 

10.866,37 12.570,89 4.418,64 

12.570,89  3.302,70 

 

2) Osebne olajšave 

invalidu s 100% telesno okvaro pripada letna olajšava v višini 17.658,84 EUR oziroma 

mesečna 1.471,57 
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3) Posebna osebna olajšava 

- za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 2.477,03 eura, 

 

4) Posebna olajšava  

• za vzdrževane otroke 

  
Letna olajšava 

v eurih 

Mesečna olajšava v 

eurih 

Za prvega vzdrževanega otroka  2.436,92 203,08 

Za vzdrževanega otroka, ki 

potrebuje posebno nego in 

varstvo 

8.830,00 735,83 

Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 

Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 

Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 

Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 

 

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno 

za 147,44 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. 

• za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana letna olajšava v eurih 

2.436,92, oziroma mesečna 203,08 

 

5) Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 eurov 

letno. 
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3. UREDBA O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN 
DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA  

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 

(Ul. RS št. 140/06, 76/2008) določa zneske do katerih se povračila stroškov v zvezi z 

delom in drugi prejemki iz delovnega razmerja ne vštevajo v davčno osnovo, zaradi česar 

se, če so izplačani do te višine od njih ne plačujejo davki in socialni prispevki. 

 

Zneski ki jih določa uredba (zgornja višina neobdavčenega zneska, v EUR): 

 

PREHRANA MED DELOM 

- če je delavec prisoten na delu vsaj 4 ure ali več                                                                 6,12 € 

na dan 

- če je delavec na delu 10 ur in več za vsako dopolnjeno uro po 8 urah dela           še 0,76 € 

  

PREVOZ NA DELO IN Z DELA 

- z javnim prevozom (če je razdalja med najbližjim postajališčem običajnega prebivališča 

in najbližjim postajališčem mesta opravljanja dela vsaj 1 km) 

                                                                                                               100% stroški javnega prevoza 

- če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot 1km 

                                                                                                                            dodatno še 0,18 € za km 

- če delavec iz objektivnih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza 

                                                                                                                                                  0,18 € za km 

SLUŽBENO POTOVANJE 

- dnevnice RS nad 12 ur do 24 ur                                                                                           21,39 € 

- dnevnice RS nad 8 ur do 12 ur                                                                                             10,68 € 

- dnevnice RS nad 6 ur do 8 ur                                                                                                  7,45 € 

- dnevnice RS nad 12 ur do 24 ur, če je zajtrk zagotovljen                                            19,25 € 

- dnevnice RS nad 8 ur do 12 ur, če je zajtrk zagotovljen                                                 9,08 € 

- dnevnice za tujino nad 14 ur do 24 ur                                               100% dnevnice tiste države 

- dnevnica za tujino nad 8 ur do 14 ur                                                    75% dnevnice tiste države 

- dnevnica za tujino nad 6 ur do 8 ur                                                      25% dnevnice tiste države 

- dnevnica za tujino nad 14 ur do 24 ur, če je zajtrk zagotovljen                 10% nižja dnevnica 

- dnevnica za tujino nad 8 ur do 14 ur, če je zajtrk zagotovljen                   15% nižja dnevnica 

- prevoz na službenem potovanju (javno sredstvo)                                               dejanski stroški 

- prevoz na službenem potovanju (osebni avto)                                                     dejanski stroški 

- prevoz na službenem potovanju (kombinirano vozilo)                                      dejanski stroški 

- prevoz na službenem potovanju (najem avta)                                                      dejanski stroški 

- prevoz na službenem potovanju (avto delavca)                                                   za 1km 0,37 € 
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PRENOČEVANJE NA SLUŽBENI POTI je neobdavčeno do 100% višine dejanskih stroškov 

za prenočišče. 

 

TERENSKI DODATEK 

Ne všteva se v davčno osnovo, če delavec najmanj 2 dni zaporedoma dela in prenočuje 

izven kraja svojega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca ter sta zagotovljena 

prehrana in prenočišče                                                                                                 na dan 4,49 € 

 

NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE 

Ne všteva se v davčno osnovo, če delavec dela in prebiva  izven kraja, kjer živi s svojo 

družino  

                                                                                                                                        na mesec 334 € 

 

JUBILEJNA NAGRADA (le za eno vrsto jubileja: skupna delovna doba ali delovna doba pri 

zadnjem delodajalcu): 

- za 10 let delovne dobe                                                                                                       460 € 

- za 20 let delovne dobe                                                                                                      689 € 

- za 30 let delovne dobe                                                                                                     919 € 

- za 40 let delovne dobe                                                                                                       919 € 

 

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI                                                                                                 4.063 €  

SOLIDARNOSTNA POMOČ 

- smrt delavca in njegovi stroški pogreba ali smrti ožjega družinskega člana            3.443 € 

- težja invalidnost, daljša bolezen, elementarna nesreča, požar                                      1.252 € 

 


