
 

 

 

  

Priporočila ob spremembi definicije minimalne plače v letu 2020  

S prvim januarjem 2020 bo v skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP; UL RS, št. 12/10, 92/15, 83/18) prišlo do 
naslednjih sprememb: 

1. Znesek: 

minimalna plača, ki je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času, povišala na 940 eurov bruto, 

2. Dodatki: 

iz definicije minimalne plače se bodo izvzeli dodatki (tako določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi 
pogodbami, del plače za delovno in poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 
Ti se morajo pri januarski plači prišteti na polno minimalno plačo – torej dodati na 940 evrov. 
Osnova za izračun dodatkov ostaja v skladu z definicijami, ki so zapisane v kolektivnih pogodbah dejavnosti, 
največkrat gre za osnovno plača delavca za polni delovni čas ali ustrezno urno postavko. 

PRIPOROČILA ZSSS in SKEI: 

Opozarjamo, da v Sloveniji, skladno z zakonodajo, pravice delavcev v kolektivnih pogodbah podjetij ne morejo in ne 
smejo biti določene slabše kot v kolektivni pogodbi dejavnosti. Zato vas pozivamo, da ste previdni pri spremembah 
na katere pristajate. V izogib sprejemanju slabih ali celo nezakonitih ukrepov se prosim obrnite na sekretarja vaše 
regije! 

Še zlasti opozarjamo na naslednje: 

• Na ravni podjetij ne pristajajte na nižanje dodatka na delovno dobo in ne pristajajte na njegovo vključevanje 
v osnovne plače! Za pomoč se obrnite na sekretarja vaše regije! Gre za dodatek, ki je v skladu z Zakonom 
o delovnih razmerjih (ZDR-1) pravica delavca in se ga ne more vključiti v osnovno plačo. Prav tako se ga v 
skladu z ZDR-1 lahko dogovori drugače zgolj na ravni kolektivne pogodbe dejavnosti. 

• Na ravni podjetij ne pristajajte na nižanje ali vključevanje dodatkov za nadurno, nočno, nedeljsko in 
praznično delo v osnovne plače delavcev! 

• Na ravni podjetij ne pristajajte na ukinjanje ali nižanje dodatkov iz naslova posebnih obremenitev pri 
delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela in s tem 
vključeni v osnovno plačo delavcev. Te dodatke se lahko ukine zgolj, če se ustrezno povišajo osnovne 
plače delavcev, ki delajo v teh pogojih dela. 

• Tudi delovna uspešnost se izvzema iz definicije minimalne plače in se prišteva na polno minimalno plačo. 
V kolikor bi jo delodajalec želel zmanjšati ali ukiniti, jo poskusite vključiti v osnovne plače delavcev, ki naj se 
temu ustrezno povišajo. 

• V primeru, da vam delodajalec ponuja nov plačni model in vključevanje katerih koli dodatkov v osnovne 
plače delavcev na ravni podjetja se nujno obrnite na sekretarja vaše regije. 

Ohranimo sestavine plače tudi v prenovi plačnega sistema 

NOVICE  
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Poziv delodajalcem za izplačilo 13. plače  

21.11.2019 -  

 

Namenite del dohodnine naši organizaciji SKEI Slovenije  

10.12.2018 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 20, 21.11.2019  

22.11.2019 - Kdo kliče črne scenarije?  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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