Predlog zakona o minimalnih pravicah delavcev

1. NASLOV ZAKONA

Zakon o minimalnih pravicah delavcev
2. UVOD
V Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) področje delovnih razmerij ureja Zakon o delovnih
razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), ki je na več področjih nedoločen in mestoma pomanjkljiv oz.
celo zavajajoč. ZDR-1 splošno ne določa dopustnih obremenitev delavca v skladu z evropskim
pravnim redom. Posledica neurejenega stanja so nenadzirane kršitve slovenskega pravnega
reda in Evropske unije ter s tem omogočeno izkoriščanje slovenskih delavcev z nedovoljenimi
prekomernimi obremenitvami brez ustreznega plačila, katerega posledica je visoka
brezposelnost in vedno večja revščina med zaposlenimi.
2.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
V RS delovnopravno področje ni ustrezno urejeno, saj več pomembnih področij ni reguliranih
z zakonskimi predpisi. ZDR-1 napotuje na podrobno urejanje višine pravic s kolektivnimi
pogodbami ali pa najpomembnejše pravice delavcev sploh niso ustrezno urejene. Za mnoge
dejavnosti ni veljavnih kolektivnih pogodb, kot npr. že 10 let ni veljavne kolektivne pogodbe za
gospodarstvo. Delavci so tako prepuščeni volji delodajalcev brez vsakršnega varstva pravic, s
katerim bi dosegli pošteno plačilo in ostale pravice za korektno opravljeno delo.
Pravice delavcev niso določene niti v minimalnem obsegu in zato obstoječe zakonske rešitve
omogočajo izkoriščanje slovenskih delavcev ter kršenje evropske Direktive 2003/88/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije
delovnega časa (v nadaljevanju Direktiva EU o delovnem času). Direktiva EU o delovnem času
v RS ni uvedena (implementirana) v celoti oz. v njenih najpomembnejših delih (tedensko
največ 48 ur dela), vendar se po izteku obdobja za implementacijo uporablja neposredno
čemur pa praksa v RS ne sledi. Prav tako se neposredno uporabljajo druge evropske direktive
ter Evropska socialna listina in temeljne mednarodne konvencije Mednarodne organizacije
dela Združenih narodov. Mednarodni in ustavni standardi načela pravne in socialne države
ter pravica do svobode dela in dostojanstva pri delu ob enakem plačilu za enako vredno delo
v RS zaradi opisanega niso uveljavljeni.
Socialna varnost in varno ter zdravo delovno okolje slovenskih delavcev nista zagotovljena na
ravni, ki jo za RS določajo zavezujoči mednarodni predpisi.
V slovenskem pravnem redu niso določeni ključni pojmi na delovnopravnem področju, kot je
med drugimi definicija dela, in da je delo lahko dnevno, nočno, nedeljsko in praznično. V
delovnem razmerju se dejansko urejajo pogoji za trgovanje z delom. V RS imamo Zakon o
urejanju trga dela (Ur. l. RS št. 80/10 s spremembami, v nadaljevanju ZUTD), nimamo pa
definiranega predmeta urejanja, kar pomeni, da nimamo urejenega oz. določenega pojma
"delo". Pojem "delo" ni določen niti v ZDR-1, ki ureja bistvene elemente delovnega razmerja
od katerega je eden glavnih pojmov predmet trgovanja in urejanja ravno "delo", ureja pa plačilo
za nekaj, kar natančno ne opredeli. Prav tako ni nikjer določen pojem "normalnih delovnih
pogojev", ki so predpogoj za določanje posebnih delovnih pogojev izven normalnih, za katere
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je potrebno določiti tudi posebno plačilo. V ZDR-1 manjka tudi pravilna opredelitev in ureditev
nadurnega dela, ki je v ZDR-1 umeščeno med poseben pogoje zaradi razporeditve delovnega
časa, vendar gre dejansko za posebne pogoje dela zaradi obremenitev, saj že ime samo pove,
da gre za delo nad rednimi urami oz. obremenitvami po pogodbi o zaposlitvi. Tudi dodatek, ki
delavcu pripada v primeru opravljanja nadur se imenuje dodatek za delo preko polnega
delovnega časa.
Pri opravljenih nadurah gre za delo, ki se opravlja kot dodatna obremenitev glede na s pogodbo
o zaposlitvi določen polni delovni čas, ki je običajno določen 40 ur tedensko in iz tega razloga
več kot očitno ne gre za dodatek zaradi razporeditve delovnega časa v za delavca manj
ugodnem času, kot to določa danes veljaven ZDR-1. Obstoječa danes veljavna ureditev v
ZDR-1 zaradi navedenih anomalij omogoča razne manipulacije z delovnim časom in plačilom
za delo. Primer izkrivljanja zakona oz. zavajajočih določb je delo izven rednega delovnega
časa popoldan, v okviru polne delovne obveze, za katerega po danes veljavnih predpisih
delavec ni upravičen do nikakršnega plačila oz. dodatka za delo v posebnih pogojih dela,
medtem ko drugi delavec pod popolnoma enakimi pogoji, za enako delo, na enakem delovnem
mestu, dela odrejene nadure (ker je polno delovno obvezo v referenčnem obdobju že izpolnil)
in dobi plačilo za to delo najmanj 30% višje (dodatek za delo preko polnega delovnega časa)
oz. več kot prvi delavec, ki delo opravlja v okviru polnega delovnega časa.
Nepovezano dopuščanje največjih tedenskih obremenitev delavca s polnim delovnim časom
(do 56 ur) in nadurami (do 8 ur) ne omogoča učinkovitega spremljanja obremenitev delavcev,
še posebej ne v povprečju v obdobju spremljanja – referenčnem obdobju. Gre za nedvomne
kršitve pravnega reda EU, ki dopušča največje obremenitve delavcev tedensko z 48 urami
dela v referenčnem obdobju štirih mesecev, med tem, ko je v RS zakonito odrejati in opravljati
do 60,6 ur tedensko. Direktiva EU o delovnem času se v EU in RS uporablja neposredno od
2. avgusta 2009, ko je izteklo prehodno obdobje za uvedbo (implementacijo).
V Sloveniji je popolnoma zakonito, da delodajalec z odrejanjem dela obremeni delavca do te
mere, da v štirih mesecih dela tedensko 56 ur polnega delovnega časa in 20 nadur mesečno,
kar znese v štirimesečnem referenčnem obdobju 970 ur polnega delovnega časa in 80 nadur,
kar skupaj znese 1050 ur dela. Navedeno predstavlja v povprečju 60,6 ur obremenitev z delom
na teden v štirimesečnem referenčnem obdobju. Direktiva EU o delovnem času pa za
zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja dopušča najvišjo dopustno obremenitev
z delom v štirimesečnem referenčnem obdobju povprečno v višini največ 48 ur tedensko.
Določila ZDR-1 so v nedvomnem neskladju z določbami Direktive EU o delovnem času, ki se
neposredno uporablja od 2. avgusta 2009, saj zaradi dopustnih obremenitev polnega
delovnega časa in nadur določenih v ZDR-1, delavec ne more spremljati dopustnih
obremenitev določenih v Direktivi EU o delovnem času v delu, ki določa največjo dopustno
tedensko obremenitev delavca z 48 urami dela polnega delovnega časa in nadur skupaj v
štirimesečnem referenčnem obdobju.
Ne gre za klasično neskladje ampak bolj za napačno oz. pomanjkljivo uvedbo
(implementacijo), ki nedvomno dopušča kršenje Direktivi EU o delovnem času v tem delu.
Direktiva EU o delovnem času med drugim v uvodnem stavku skoraj vsakega člena določa
"Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi vsakemu delavcu zagotovijo pravico
do", pomanjkljiva in zavajajoča določila slovenskih predpisov nedvomno predstavljajo kršitev
tudi teh določb, saj RS, kot država članica EU ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za
zagotovitev pravic vsakemu delavcu, ki izhajajo iz direktive. Še posebej ni sprejetih nobenih
ukrepov za nadziranje spoštovanja določil direktive ter sankcioniranja kršiteljev, prej bi lahko
ugotovili, da je RS storila vse, da bi delodajalcem bilo omogočeno kršenje določil Direktive EU
o delovnem času brez ustreznega nadzora ter sankcioniranja, kar praksa v RS, kakor izhaja iz
navedb v nadaljevanju, tudi nedvomno potrjuje.
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Slovenski delavec je po pogodbi o zaposlitvi dolžan izpolnjevati po pogodbi o zaposlitvi
določeno tedensko delovno obvezo 40 ur polnega delovnega časa celotno šest mesečno
obdobje spremljanja polnega delovnega časa tudi, če je svojo delovno obvezo polnega
delovnega časa v prvih štirih mesecih šestmesečnega obdobja (referenčnega obdobja) že
izpolnil za vseh šest mesecev opremljanja povprečja. Delovno obvezo delavec lahko izpolni
za vseh šest mesecev spremljanja dva meseca pred iztekom referenčnega obdobja za
spremljanje polnega delovnega časa. Delavec lahko tako po naši zakonodaji zadnja dva
meseca referenčnega obdobja za spremljanje polnega delovnega časa (ne za spremljanje
obremenitev!) dejansko opravlja nadure (delo preko polnega delovnega časa) in to v rednem
delovnem času oz. v normalnih delovnih pogojih, kar tudi nedvomno dokazuje, da v primeru
nadur ne more biti govora o dodatku iz naslova razporeditve delovnega časa v za delavca
manj ugodnem času.
Ob koncu referenčnega obdobja spremljanja polnega delovnega časa lahko delavec,
delodajalec, sindikat in inšpektorat za delo le ugotovijo kršitev dopustne povprečne
obremenitve v referenčnem obdobju spremljanja polnega delovnega časa z viškom nadurnega
dela 500 in več nadur, saj ZDR-1 dopušča le največ 170 nadur letno, s soglasjem delavca 230
nadur, in nedvomno tudi hude kršitve Direktive EU o delovnem času (največ 48 ur dela
tedensko). Do viška 500 in več nadur lahko delavec na enak način pride tudi v drugem šest
mesečnem obdobju spremljanja – referenčnem obdobju, torej letno skupaj preko 1.000 nadur
in tako je slovenski delavec po pogodbi dolžan brez učinkovitih vzvodov za preprečevanje
kršitev delati toliko, da opravi dvojni polni delovni čas na letni ravni in v praksi se v RS to tudi
dogaja, kot izhaja iz priložene analize opravljanja dela treh zdravnikov v Splošni bolnišnici dr.
Jožeta Potrča Ptuj in desetih zdravnikov v UKC Ljubljana. Za obe analizi so vir podatkov plače
zdravnikov vseh trinajstih analiziranih mesecev v obdobju od začetka januarja 2014 do konca
januarja 2015, celotna analiza je dosegljiva pri Konfederaciji slovenskih sindikatov in
objavljena na njihovi spletni strani dne 25. maja 2015 z naslovom "Primer Radan je resno
opozorilo za vse bolj družbeno sprejemljivo kršenje delovnopravne zakonodaje, objektivno
odgovorna ministra morata odstopiti".
Predlagatelj zakona je prepričan, da je podobna situacija tudi v gospodarskih delovnih
organizacijah, za katere podatki o plačah niso javni in jih zato tudi ni možno analizirati, saj v
RS ni vzvodov za spremljanje obremenitev delavcev, kar je v škodo izkoriščanemu
slovenskemu delavcu.
S predpisi, ki dopuščajo opravljanje nenormalnega števila nadur brez vsakršnega nadzora, se
po drugi strani s tem onemogočajo nove zaposlitve, kar je so pogubno za celotno družbo in
nedvomno eden od ključnih razlogov za visoko brezposelnost v RS. Zagotovo pa so s tem
dopustne kršitve Direktive EU o delovnem času, ki se v praksi množično zavestno redno
dogajajo, za delavce pa se ustvarja nevarno in nezdravo delovno okolje. V RS je znano
dejstvo, da bi se v povprečju za izplačane nadure dveh zdravnikov, lahko zaposlil tretji
zdravnik, ki bi delo opravil bolj efektivno in varno ter zanj zdravo (in ostale), kot prva dva z
delom preko polnega delovnega časa in s takšno zaposlitvijo bi država privarčevala veliko
denarja (nadure so najmanj 30% dražje od rednega dela) in omogočila bi se ena zaposlitev.
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Najpomembnejši učinek " zdravih delovnih predpisov " pa bi zraven zmanjševanja
brezposelnosti bil varno in zdravo delovno okolje in v primeru zdravnikov tudi višja kvaliteta
zdravstvenih storitev.
Države članice EU so pristojnost urejanja varnega in zdravega delovnega okolja prenesle na
Evropsko unijo in Direktiva EU o delovnem času ureja ravno to področje in posredno regulira
tudi trg dela z nujnostjo oz. siljenjem k zaposlovanju za višjo gospodarsko rast držav članic.
RS si z zatiskanjem oči in površno implementacijo Direktive EU o delovnem času ne dela
usluge, prej si povzroča škodo, saj je prikrajšana za učinke, ki bi sledili in bi blagodejno vplivali
na stopnjo brezposelnosti ter gospodarsko rast.
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V naslednji tabeli "Razporejanje delovnega časa z dopustnimi obremenitvami v Sloveniji in EU
ter nadurami in kršitvami dopustnih obremenitev brez možnosti spremljanja in nadzora", je
prikazano možno opravljanje dela na zakonitem primeru ter dveh nezakonitih primerih.
V tabeli je govora o referenčnem obdobju spremljanja polnega delovnega časa v
neenakomerno razporejenem in začasno razporejenem polnem delovnem času, katerega
opravljanje ZDR-1 dopušča največ 56 ur na teden.
Direktiva EU o delovnem času določa referenčno obdobje štirih mesecev (točka b. 16. člena)
za spremljanje obremenitev delavcev z namenom, da se lahko največja obremenitev delavcev
omeji na največ 48 dela (6. člen) v povprečju gledano celotno referenčno obdobje.
Tukaj je potrebno opozoriti, da referenčnega obdobja, ki ga določa Direktiva EU o delovnem
času v RS za spremljanje obremenitev delavcev v povprečju z delom oz. delovnim časom
sploh nimamo določenega.
Kot obdobje spremljanja ur z določeno največjo obremenitvijo imamo v RS z ZDR-1 določeno
obdobje v katerem se spremljajo ure polnega delovnega časa, kar je nekaj popolnoma drugega
od tega, kar določa Direktiva EU o delovnem času in je napačno, ker dopušča prekomerne
obremenitve oz. se le te ne morejo spremljati, še posebej ne v povezavi z dopustnimi kvotami
nadur.
ZDR-1 določa največjo možno obremenitev 56 ur polnega delovnega časa v povprečju
tedensko gledano 6 mesecev, obveza določitve referenčnega obdobja pa ni določena. Ker ni
jasno določene obveze uporabe referenčnega obdobja za spremljanje polnega delovnega
časa teh obremenitev v praksi nihče ne spremlja. Da je referenčno obdobje za spremljanje
polnega delovnega časa, če ga delodajalec sam ne določi, določeno avtomatsko po ZDR-1 se
je dokončno razjasnilo šele v letu 2015 s Sodbo Vrhovnega sodišča RS (VDSS Pdp 261/2014).
Zakon bi obvezo določitve referenčnega obdobja moral jasno opredeliti, podobno kot normalne
delovne pogoje, katerih definicija se je enako uveljavila preko sodne prakse.
Osnovne opredelitve za urejanje delovnih razmerij in delovnega časa oz. dela v RS niso
urejene z zakoni in posledično so delovna sodišča preobremenjena s tožbami razočaranih
delavcev. Trenutno v Slovenski vojski med pripadniki na poziv Sindikata vojakov Slovenije
poteka zbiranje mesečnih urnih kartic in plačilnih list za zadnjih pet let, ker Ministrstvo za
obrambo ne priznava sodb sodišč RS in referenčnih obdobij, ki so se uveljavila s sodno prakso.
Po zbranih podatkih bo tudi iz Slovenske vojske sledilo več tisoč tožb, kot je bilo potrebno v
Policiji, da se je pričelo spoštovati pomanjkljivega ZDR-1. Kakšen signal državljankam in
državljanom predstavljajo množične tožbe policistov in vojakov si naj vsak ustvari sam. Za
policiste in vojake v tožbi, pa to da morajo tožiti svojega delodajalca, državo RS, ki ji služijo,
pa zagotovo ni prijetno.
Referenčno obdobje za spremljanje obremenitev delavcev v RS z ZDR-1 ali drugimi zakoni
sploh ni določeno, kar predstavlja resno kršitev Direktive EU o delovnem času. Še večja
pomanjkljivost danes veljavne ureditve pa je nepovezanost spremljanja dopustnih obremenitev
s polnim delovnim časom in nadur.
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V RS referenčnega obdobja za spremljanje obremenitev delavcev nimamo določenega, ker
naj bi po tolmačenju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti to ne bi
bilo potrebno, saj po ZDR-1 naj ne bi bilo možno opravljati dela v povprečju več kot 48 ur
tedensko, saj se morajo ure polnega delovnega časa v obdobju 6 mesecev izravnati na nič,
kot nadgradnja temu pa velja še omejitev opravljanja največ 8 ur nadur tedensko. V zvezi s
tem, da se ure polnega delovnega časa ne izravnavajo na nič v šestmesečnih obdobjih oz. se
sploh ne spremljajo, pa na delovnem ministrstvu pojasnijo, da je to stvar izvajanja zakona. Ob
tem priznavajo, da je na tem področju mnogo kršitev, ne povedo pa na kakšen način lahko
delavci ukrepajo.
Za državno upravo je Vlada RS kar sistemsko uredila kršenje z ZDR-1 predpisanega glede
izravnavanja polnega delovnega časa v 6 mesecih na nič v "Uredbi o delovnem času v organih
državne uprave" in uredila ravnanje, ki mora slediti po kršenju ZDR-1 ko pride do viškov ur ob
izteku obdobja spremljanja polnega delovnega časa. 19. člen omenjene Uredbe:
19. člen
največje dovoljeno število nadur
" (1) Za časovne omejitve veljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.
(2) Opravljeno nadurno delo se javnemu uslužbencu izplača ob mesečni plači. Lahko pa javni
uslužbenec nadure izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti, ali pa jih prenese
v presežek oziroma primanjkljaj obveznih ur v okviru premakljivega začetka oziroma konca
delovnega časa, v razmerju ena proti ena, pri čemer mu pripada plačilo dodatkov za delo v
manj ugodnem delovnem času.
Določila, ki določajo plačilo ur dela preko polnega delovnega časa se v Republiki Sloveniji tudi
ne spoštujejo. Več kot tisoč policistov je v tožbi na delovnem sodišču zaradi plačila dodatka za
delo preko polnega delovnega časa za vse ure, ki postanejo nadure, ko se ure viškov polnega
delovnega časa prenesejo iz enega referenčnega obdobja za spremljanje polnega delovnega
časa v 6 mesecih. Da so tožbeni zahtevki policistov utemeljeni je že razsodilo prvo in
drugostopenjsko delovno sodišče (VDSS Pdp 261/2014), vse skupaj pa je dokončno potrdilo
tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Podobna situacija je tudi v Slovenski vojski, kjer
Generalštab priznava obstoj najmanj 400.000 viškov ur polnega delovnega časa, ki so se
nabirali skozi več let, tudi deset in več. Trenutno po pozivu Sindikata vojakov Slovenije
pripadniki Slovenske vojske množično zbirajo plačilne liste in mesečne urne kartice za zadnjih
pet let (zaradi zastaranja), ker Ministrstvo za obrambo ne priznava sodb slovenskih sodišč niti
evropske unije, pred tem pa tudi predpisov ne. Vse tožbe policistov in viški ur polnega
delovnega časa nedvomno dokazujejo, da se niti v državni upravi, ki bi morala biti zgled pri
spoštovanju predpisov, ne spoštujejo in da ni nobenega nadzora v zvezi s tem. V Slovenki
vojski pristojen inšpektorat za delo po prijavi Sindikata vojakov Slovenije celo noče izvesti
nadzora kršitev. "
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V Slovenski vojski (v nadaljevanju SV) kljub vsem opozorilom s strani Sindikata vojakov
Slovenije in prepričevanju ter pojasnjevanju sodne prakse v EU in sodne prakse, ki se je
uveljavila pri policistih v RS, v SV še vedno ni določen letni razpored delovnega časa, ki ga
ZDR-1 določa v 148. členu. Pripadniki SV in Generalštab SV se ukvarjajo z dokazovanjem
opravljanja ur dela preko polnega delovnega časa. Vojaki koristijo ure (nadure) po ukazih, a s
Kolektivno pogodbo za javni sektor določeni dodatki za delo preko polnega delovnega časa se
vojakom ne izplačujejo, čeprav bi se po Uredbi vlade o delovnem času v državni upravi morali.
Podobno kot za tedensko proste dneve, ki jih Ministrstvo za obrambo noče urediti v kolektivni
pogodbi (ker na vojnem območju preprosto ne moreš počivati) bodo na koncu vojaki tožbe
dobili, a od odgovornih tudi v tem primeru na obrambnem ministrstvu ne bo odgovarjal nihče.
Iz navedenega v prejšnjem odstavku je razvidno, da se v praksi ure polnega delovnega časa
ne izravnavajo in je kršenje predpisanega v zvezi s tem že nekaj običajnega. Država je sama
za svoje uslužbence z Uredbo o delovnem času v organih državne uprave predpisala
odpravljanje načrtnega in predvidenega nezakonitega stanja, vendar je na primeru SV jasno
razvidno, da država sama niti svojih predpisov ne spoštuje, saj drugače ne bi bilo utemeljenih
tožb v zvezi z omenjenim problemom. Če povzamemo ugotovimo, da se obdobja za
spremljanje polnega delovnega časa v praksi večinsko sploh ne določa, obremenjenost s
polnim delovnim časom pa se ne spremlja, tako v javnem kot tudi ne v zasebnem sektorju.
Omejitev splošne obremenjenosti z delovnim časom oz. delom v povprečju gledano obdobja
spremljanja pa ne obstaja, kot ni povezave med obremenjenostjo s polnim delovnim časom ter
nadurami in delavci lahko delajo nemoteno brez omejitev.
V zasebnem sektorju veljavna delovnopravna ureditev omogoča delodajalcem zamik plačila
nadur na konec 6 mesečnega obdobja v škodo delavcev. V RS se nihče niti ne sprašuje več,
da je to početje nezakonito, kot da postaja kršenje delovnopravnih predpisov družbeno
sprejemljivo.
RS z uvedbo (implementacijo) Direktive EU o delovnem času v ključnem delu zamuja že 2.200
dni. Nedavno je finančni minister dr. Dušan Mramor v razpravi na matičnem delovnem telesu
(23. junij 2015, 11. redna seja Odbora za finance in monetarno politiko) v zvezi z uvedbo
(implementacijo) fiskalnega pravila pojasnjeval, (citirano):

"Kot je poudaril že predsednik Vlade s sprejemanjem izvedbenega Zakona o fiskalnem pravilu,
že močno zamujamo. Zamujamo glede na roke, ki izhajajo iz spremenjenega 148. člena Ustave
pa tudi iz vidika zavez, ki smo jih dali na ravni EU. Do konca leta 2013 bi namreč morali v
nacionalni pravni red prenesti direktivo v zvezi s proračunskimi okviri. Predvideno je bilo, da
se bodo ključne določbe direktive preneslo z Zakonom o fiskalnem pravilu pa smo, zaradi
zamud pri sprejemu zakona tik pred tožbo s strani Evropske komisije pred sodiščem EU.
Sodišče EU lahko, zaradi ne prenosa direktive določi denarno kazen, ki bi ob upoštevanju teže
in trajanja kršitve okoli 500 dni zamude lahko znašalo več milijonov evrov, lahko celo 10
milijonov evrov. Denarna kazen pa je ob potrebi po nadaljnji konsolidaciji javnih financ zadnje,
kar bi si seveda želeli."
Torej bi danes kazen zaradi ne uvedene Direktive EU o delovnem času oz. njenih ključnih
elementov znašala že najmanj 40 MIO EUR in skrajni čas je, da se omenjena direktiva v celoti
in pravilno uvede v naš pravni red.
Do sredine meseca marca 2015 je v EU potekal javni posvet o pregledu Direktive EU o
delovnem času. V njem je od sindikalnih organizacije edina sodelovala Konfederacija
slovenskih sindikatov (v nadaljevanju KSS) in Evropski komisiji pojasnila, da v RS Direktiva
EU o delovnem času ni implementirana, kar je 2. aprila na svoji spletni strani
"www.konfederacijasindikatov.si" objavila s poročanim Evropski komisiji v novici z naslovom
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"Ob zaključku javnega posveta Evropske komisije o izvajanju Direktive Evropske unije o
delovnem času v Sloveniji".
V Poročilu komisije evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in odboru regij o izvajanju direktive 2003/88/ES (Direktiva EU o delovnem času) s strani
držav članic z datumom 21.12.2010, torej takoj po izteku prehodnega obdobja za
implementacijo, je Evropska komisija zapisala, da v RS ostajajo nejasnosti glede uporabe
direktive EU o delovnem času na več področjih, da so roki za nadomestni počitek
implementirani tako, da roki za zagotavljanje le tega glede na sodno prakso Sodišča EU niso
ustrezni oz. so v neskladju z direktivo. Za obravnavanje stalne pripravljenosti je že v tem
poročilu zapisano za RS, da stalna pripravljenost na delovnem mestu še vedno ni v celoti
obravnavana v skladu z odločbami Sodišča EU.
Neizpodbitno dejstvo je, da v RS Direktiva EU o delovnem času ni implementirana.
Iz pojasnila Sektorja za delovno pravo Evropske komisije Sindikatu vojakov Slovenije z dne
21.02.2014, na naslednjih dveh straneh jasno izhaja, da je za zagotavljanje varnega in
zdravega delovnega okolja potrebno šteti pripravljenost na delovnem mestu ali določenem
kraju, ko je delavec na voljo delodajalcu, pa tudi če aktivno ne dela t.i. "in work readiness", kot
delovni čas.
V KSS bodo za uveljavitev Direktive EU o delovnem času prisiljeni podati prijavo Evropski
komisiji zaradi kršitev, v kolikor predlagan zakon ne bo sprejet. V Sektorju za delovno pravo
Evropske komisije so predsedniku Sindikata vojakov Slovenije to prijavo svetovali že v letu
2014 in v KSS katero vodi ravno predsednik Sindikata vojakov Slovenije bodo Evropski komisiji
pojasnili v podrobnosti vse napačno ali sploh ne implementirane dele Direktive EU o delovnem
času, čemur lahko hitro sledi kazen RS, prav tako pa ni izključena tožba na Sodišču EU, kot
so pojasnili na Evropski komisiji.
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V Zakonu o obrambi (Ur. l. RS št. 103/04 s spremembami, v nadaljevanju ZObr), je še vedno
veljaven 97.e člen, katerega drugi odstavek je v popolnem nasprotju z sodno prakso Sodišča
EU in Direktivo EU o delovnem času in podobna situacija je tudi v drugih področnih predpisih,
kot recimo veljavni predpisi za delo policistov.
ZObr v 97.e členu v drugem odstavku določa, da se pripravljenost za delo ne všteva v število
ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti, kar je popolnoma v nasprotju z uveljavljano
prasko EU:
97.e člen
(pripravljenost za delo)

"(1) Pripravljenost za delo je čas, v katerem mora biti delavec, ki dela na obrambnem področju,
v pripravljenosti za delo na delovnem mestu, na določenem kraju ali na domu.
(2) Pripravljenost za delo se ne všteva v število ur tedenske oziroma mesečne delovne
obveznosti. V primeru, če mora delavec v času pripravljenosti za delo dejansko delati, se te
ure dejanskega dela vštevajo v število ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti."
Skoraj vsak člen Direktive EU o delovnem času takoj na začetku določa, da " Države članice
sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da ima delavec…". Nekdo, ki pozna
slovenske delovnopravne predpise dobi ob prebiranju evropske direktive zelo hitro občutek,
da je zakonodajalec doslej ravnal ravno obratno in sledil v zakonskih rešitvah ciljem po volji
delodajalcev, da bodo le ti na čim lažji način zaobšli lastno Ustavo in mednarodne predpise.
V nadaljevanju je pregled v EU predpisanih dopustnih obremenitev delavcev zbran v pregledni
tabeli. Iz tabele so razvidne predpisane obremenitve delavcev, ki jih v RS doslej nismo
uveljavili in jih je potrebno še uvesti (implementirati) v pravni red RS.
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Na področju plačila za delo v RS vlada popolna pravna neurejenost, kar delodajalcem
nedvomno odgovarja. Dodatki za posebne pogoje dela, če so ti sploh določeni, se štejejo pod
minimalno plačo in dva delavca na enakem delovnem mestu v istem podjetju, ko eden dela
cel mesec v normalnih pogojih dela (od 07:00 do 15:00 ure), drugi delavec pa v posebnih
pogojih dela (polovico delovnih dni od 22:00 do 06:00 ure) zaradi razporeditve delovnega časa,
prejmeta enako plačo. Takšna nepravična in nepoštena in verjetno tudi neustavna ter
nezakonita ureditev je unikum v EU.
Dodatki za delo v posebnih pogojih dela za po grobi oceni eno tretjino slovenskih delavcev
sploh niso določeni v nobenem predpisu, saj ZDR-1 določa, da ima delavec pravico do
dodatkov in jih tudi določa, glede njihove višine pa napotuje na kolektivne pogodbe dejavnosti,
ki pa v mnogih dejavnostih ne veljajo več oz. jih sploh ni.
Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti s tarifno prilogo je v RS veljala do
31.12.2005, določbe njenega normativnega dela so se uporabljale do 30.06.2006. Od julija
2006 v RS ni veljavne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti in tako ni nikakršne
normativne ureditve v gospodarstvu, ki bi določala višino pravic za katere je prej ZDR (Ur. l.
RS št. 14/90 s spremembami) in sedaj ZDR-1 določal, da se njihova višina določa v kolektivnih
pogodbah. Za pravice določene z ZDR-1, kot so dodatki za delo ponoči, v nedeljo, nadure,
delovno dobo…, sam ZDR-1 napotuje za določanje njihove višine v kolektivne pogodbe ali
podrobneje kolektivne pogodbe ravni dejavnosti.
V RS smo priča trendu deregulacije normativnega urejanja odrejanja in plačila za delo. Ta
trend se je pričel z odpovedjo Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti v letu
2005 in se od takrat stopnjuje na področju kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti in splošno.
V nadaljevanju je pregled odpovedanih kolektivnih pogodb in odpovedanih ter v socialnem
dialogu z izsiljevanjem obnovljenih kolektivnih pogodb.
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

odpovedane kolektivne pogodbe
Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci
Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo
Slovenije
Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije

odpovedane in na novo veljavne kolektivne pogodbe
Kolektivne pogodba za javni sektor (odpoved 16 dni)
Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in
predelave nekovinskih rudnin Slovenije
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in
usnjarsko predelovalne dejavnosti
Kolektivna pogodba za javni sektor
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V ZDR določene pravice brez določene minimalne višine imajo za posledico na področjih
odpovedanih kolektivnih pogodb in kjer jih sploh ni, da je plačilo ene nočne nadure ali drugega
dodatka v višini 1 centa zakonito. Vse v zgornji tabeli navedene odpovedane kolektivne
pogodbe so bile odpovedane z delodajalske strani zaradi zavedanja, da to področje ni urejeno
niti v minimalni višini pravic. Zaradi zavedanja o deregulaciji oz. pomanjkanju normativne
ureditve minimalnih pravic je zato delojemalska stran v nedvomno podrejenem položaju, saj
delodajalska stran ni dolžna delavcem plačati nič več kot en cent za vsak dodatek na uro in ni
v prekršku oz. je to v RS zakonito. Delodajalska stran s tem pridobi izjemno pogajalsko moč,
s katero dosega izkoriščevalske kolektivne pogodbe do delavcev, ki jih v RS po odpovedanih
kolektivnih pogodbah za zdaj sklepajo le sindikati Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Evropska socialna listina in mednarodne konvencije določajo pravico do pravičnega plačila in
do dostojanstva pri delu. Opisano pomanjkanje normativno določenih višin pravic (z zakoni ali
kolektivnimi pogodbami) dopušča izkoriščanje delavcev z delom brez vsakršnega plačila oz. z
zakonitim plačilom enega centa za bilo kateri dodatek na uro, kar zagotovo in nedvomno ni
pravično plačilo, ki ga določa Evropska socialna listina, in kot takšno tudi ni v skladu z drugimi
mednarodnimi za Slovenijo zavezujočimi akti glede dostojnega in pravičnega plačila. Z
opisanim pomanjkanjem določene višine minimalnih pravic je kršena tudi pravica do višjega
plačila za nadurno delo ter enako plačilo za delo enake vrednosti. Dopuščeno izsiljevanje
delojemalske strani v kolektivnih pogajanjih pa predstavlja nesorazmeren poseg v ustavno
določeno pravico do svobodnega sindikalnega delovanja, kar nedvomno predstavlja grob
poseg v prostovoljnost kot element svobode delovanja sindikatov.
Področje plačila za delo v posebnih pogojih dela, predvsem zaradi razporeditve delovnega
časa, je ostalo enako neurejeno v ZDR-1, saj v njem ni opredeljeno delo, ki predstavlja predmet
pogodbe o zaposlitvi in predvsem plačila delavcu. Med dodatke za delo v za delavca manj
ugodnem delovnem času, torej dodatke za posebne pogoje dela zaradi razporeditve
delovnega časa, je v ZDR-1 napačno umeščen dodatek za nadurno delo, ki je dodatek za
posebne pogoje dela zaradi obremenitev delavca preko polnega delovnega časa. Normalna
obremenitev je s pogodbo o zaposlitvi določenih 40 ur polnega delovnega časa na teden, vse
kar je več v obliki nadurnega dela gre za delo preko polnega delovnega časa, kakor izhaja že
iz samega imena dodatka za delo preko polnega delovnega časa, ki je sestavni del nadure s
plačilom 100% urne postavke.
V RS ni predpisa, ki bi brez možnosti izigravanja oz. na katerega delodajalec ne bi mogel
vplivati v škodo delavcev in bi določal plačilo za drugačne pogoje dela od tistih za katere se je
delavec s pogodbo o zaposlitvi zavezal, da jih bo opravljal.
Po drugi strani, pa je država z zakoni zelo dobro regulirala, kaj je delavec dolžan opravljati in
predvsem kdaj, skratka uzakonila je, da lahko delodajalec odredi delavcu delo ob kakršnikoli
uri na kakršenkoli dan in pri tem mu je dolžan zagotavljati najmanj 11 ur počitka dnevno in 24
ur tedensko v obdobju 14 dni. Z zakoni je država predpisala tudi druge omejitve, za katere pa
je opustila dolžnost uzakonitve učinkovitega nadzora za zaščito pravic delavcev. Delavec je
na ta način s strani države izigran, saj je po zakonu dolžan delati tudi izven okvirjev, ki jih ima
v pogodbi sklenjene z delodajalcem, s čimer država nedvomno posega svobodno voljo
pogodbenih partnerjev izraženo v individualni pogodbi o zaposlitvi.
Plačilo je s pogodbo tudi določeno le za osnovno plačo, vsi dodatki za delo izven normalnih
pogojev dela, torej drugače, kot je delavec podpisal pogodbo o zaposlitvi, pa bi se naj določali
s kolektivnimi pogodbami, medtem ko se dolžnost opravljanja dela v posebnih pogojih dela ne
določa s kolektivnimi pogodbami. S tega vidika je država dolžna določiti tudi minimalno plačilo
za nekaj, kar delavcem sama nalaga z zakoni da morajo opravljati in ta minimum je zato tudi
potrebno določiti zakonsko. V letu 2002 uveden pogodbeni koncept delovnih razmerij je država
izrabila za zakonito krčenje in kršenje pravic delavcem in skrajni čas je, da država poskrbi tudi
za zaščito delavcev z uvedbo minimalnih pravic delavcev.
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Minimalno plačilo za delo
Nedopustno in v neskladju s predpisanim (enako plačilo za enako delo) v ZDR-1, Ustavi in
mednarodnimi s strani RS ratificiranimi akti je, da je v RS določeno minimalno plačilo dijaškega
in študentskega dela urejeno zakonsko (ZUJF-C, Ur. l. št. 95/14, 130.c člen) na višji ravni, kot
plačilo delavcev v rednem delovnem razmerju in to skoraj enkrat višje.
Delavcu pripada za enako delo enako plačilo, dijaki z dokončano osnovno šolo se lahko za
primerjavo plačila z delavci umestijo v II. tarifni razred (končana osnovna šola) in za delo v tem
tarifnem razredu imajo dijaki z zakonom določeno plačilo v višini minimalne bruto urne
postavke 4,5 EUR. Iz tabele KSS z naslovom " Pregled desetih kolektivnih pogodb z po tarifnih
razredih razvrščenimi najnižjimi plačami pod danes veljavno minimalno plačo v Republiki
Sloveniji z dne 8. januarja 2015" je razvidno, da je v desetih kolektivnih pogodbah v povprečju
določena bruto minimalna plača za II. tarifni razred v višini 453 EUR za delo opravljeno v
polnem delovnem času 174 ur, kar znaša v bruto znesku na uro 2,6 EUR.

19/57

20/57

Torej je v RS primerljivo bruto minimalno plačilo za delavce 2,6 EUR in 4,5 EUR za dijake ter
študente. Dijaki in študentje so plačani za skoraj 73% bolje od delavcev v rednem delovnem
razmerju ob nedvomno slabši usposobljenosti ter brez ustreznih kvalifikacij.
Delo redno kvalificiranega zaposlenega je nedvomno vredno več in ob isti izobrazbi mora
delavec v rednem delovnem razmerju nedvomno prejeti višje plačilo kot dijak ali študent.
Pregled bruto plač po kolektivnih pogodbah (tudi KPJS) in ZUJF-C za dijaško in študentsko
delo v tabeli KSS s primerjavo na datum 2. februar 2015 s predpisanim minimalnim plačilom
dela ter predlogom KSS nakazuje na potrebno ukrepanje, saj je vprašljiva ustavno določena
enaka obravnava pred zakoni. Izhajajoč iz v tabeli prikazanega je potrebno zakonsko urediti
tudi plačilo delavcev z določeno bruto urno postavko v višini najmanj 4,5 EUR enako kot za
dijaško in študentsko delo.
Ob pregledu določenih plač za 174 ur polnega delovnega časa v tabeli KSS z naslovom
"Pregled desetih kolektivnih pogodb z po tarifnih razredih razvrščenimi najnižjimi plačami pod
danes veljavno minimalno plačo v Republiki Sloveniji" v nadaljevanju lahko ugotovimo, da v
desetih kolektivnih pogodbah minimalne plače v večini ne dosežejo niti delavci z VI. stopnjo
izobrazbe in v dejavnosti železniškega prometa niti z VII. stopnjo izobrazbe. Kar pomeni, da si
minimalnega dohodka določenega z Zakonom o minimalni plači z delom ne zasluži niti
diplomirani inženir in je kljub korektno opravljenem delu v polnem delovnem času njegova
usoda prepuščena z Zakonom o minimalni plači določenemu socialnemu transferju. Minimalno
plačo pa si z delom zasluži dijak z osnovnošolsko izobrazbo. To je v EU zagotovo unikum, ki
je v RS uzakonjen in ga je potrebno nemudoma odpraviti.
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Zakon o minimalni plači v RS ustvarja socialno izkrivljeno sliko o zaslužkih delavcev, saj
delavci ne zaslužijo plačila za dostojno življenje. Zraven pačila za opravljeno delo morajo
delodajalci po zakonu doplačevati delavcem socialni transfer, kar je unikum v EU. Država je
prenesla dolžnost zagotavljanja socialne varnosti na delodajalce in s tem porušila razmerja
prejetih dohodkov glede na stopnjo izobrazbe delavcev, saj višje izobraženi delavci za
zahtevnejše delo prejemajo enak dohodek kot tisti z nižjo izobrazbo in posledično nižjim
plačilom. S takšnim prenosom socialnih transferjev na delodajalce in vrinjenim v plačilo za delo
se ruši tudi temeljna človekova vrednota delo, saj se plačilo zanj izmaliči oz. razvrednoti.
Doplačevanje delodajalcev do z zakonom določene minimalnega dohodka določenega z
Zakonom o minimalni plači ruši tudi temeljno načelo plačila za delo, ki je določeno tudi z
mednarodnimi akti ratificiranimi s strani RS, da mora biti plačilo za delo enake vrednosti v enaki
višini. Veljavna ureditev v RS ni poštena in je krivična, ker dopušča oz. uzakonja, da dva
delavca prejmeta enak dohodek pa čeprav eden dela v posebnih pogojih dela pretežen del
meseca in za to upravičeno prejme dodatke za delo v posebnih pogojih dela zaradi
razporeditve delovnega časa in obremenitev, medtem ko drugi opravlja svojo celotno obvezo
polnega delovnega časa v normalnih pogojih dela in prejme enak dohodek kot prvi, saj oba
prejmeta z zakonom določen minimalni dohodek, ki ga določa Zakon o minimalni plači, ki to
sploh ni, saj ne določa minimalne plače ampak minimalni mesečni dohodek, plačo pa določajo
kolektivne pogodbe in pogodbe o zaposlitvi.
Z doplačevanjem socialnega dodatka do minimalnega dohodka delavcem je porušena tudi
vrednota dela v njegovem temelju, saj delavec prejme enak dohodek vsak mesec ne glede na
to koliko polnega delovnega časa opravi v posebnih pogojih dela in v nekaj mesecih so zaslužki
enega delavca na mesečni ravni lahko bruto 400 EUR, 500 EUR, 600 EUR ali 700 EUR, ne
glede na njegov zaslužek pa dobi mesečni dohodek vsak mesec v enaki višini.
Človeka določa in razlikuje od živali njegova sposobnost umskega razmišljanja (Homo
sapiens) in opravljanja dela, ki zadovoljuje njegove materialne in duhovne potrebe,
posameznika in skupnosti. Z razvrednotenjem temeljne vrednote dela, na opisana dva načina
s krivičnim in nepoštenim plačilom se delo, ki je temeljna in stalna funkcija vsake človeške
družbe in pogoj človekovega obstoja ter njegovega razvoja razkraja v osnovi in s tem tudi
slovenska družba.
Nezadovoljstvo med delavci z najnižjimi dogodki v RS je vedno večje in zaradi dopuščanja
države, da se plače določajo nekontrolirano v kolektivnih in individualnih pogodbah s tako
mizerno nizkim plačilo je nedopustno. Če država zna z zakoni določati kaj in kdaj je delavec
dolžan za delodajalca opravljati v delovnem razmerju in če dijaku zagotovi plačilo v višini 4,5
EUR bruto na uro z zakonom, je ta ista država dolžna z zakonom tudi določiti minimalno plačilo
za delo, ki ga opravljajo najnižje kvalificirani delavci in so v delovnem razmerju in ko bi to plačilo
bilo določeno z zakonom, bi lahko govorili o zakonsko določenem minimalnem plačilu za delo
in ne kot velja danes, da imamo Zakon o minimalni plači, ki določa minimalni dohodek in ne
plač.
Dijak ima končano osnovno šolo in v RS je po zakonu upravičen do plačila za svoje delo v
minimalni višini 4,5 EUR. Najslabše plačan delavec v RS pa prejme plačilo za svoje delo v
višini 1,80 EUR na uro in to država RS dopušča. Dopuščeno je to in v praksi se to dogaja, da
je dijaku pri opravljanju njegovega dela nadrejeni plačan nekajkrat slabše kot dijak. Nadrejeni
redno zaposleni delavec tudi odgovarja za pravilno delo dijaka in si zato nedvomno zasluži
višje plačilo od dijaka, a mu plačilo določa kolektivna pogodba nekajkrat nižjo od plačila dijaku.
Najnižja zakonito določena plača za 174 ur dela na mesec po veljavni kolektivni pogodbi je
313 EUR v bruto znesku, denarna socialna pomoč pa v RS znaša 269,20 EUR neto, torej
prejema tisti državljan ali državljanka RS, ki se ne more preživljati z delom mesečno več
dohodka kot tisti ki dela in se preživlja s plačo.
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To preprosto ne more biti, ker je v nasprotju z mednarodnimi standardi in skrajni čas je, da se
to popravi ne glede na vplive na gospodarstvo, saj država ne more ohranjati pri življenju
podjetij, ki ne morejo zagotavljati dostojnega plačila zaposlenim za življenje.
593 EUR je prag tveganja revščine. V letu 2014 je pod pragom tveganja revščine živelo 14,5%
ljudi ali približno 291.000 ljudi. Brez socialnih transferjev bi stopnja tveganja revščine znašala
25,3 odstotka. Prag tveganja revščine je tista meja, pod katero rečemo, da so ljudje revni.
Stopnja tveganja socialne izključenosti je za lani znašala 20,4%. V drugih raziskavah, denimo
o življenjskih razmerah, pa se je pokazalo, da več ljudi zaradi finančne stiske večkrat na leto
zamuja s plačili najemnin, stanovanjskih stroškov in obrokov hipotekarnega posojila. Slovenija
postaja država revežev in skrajni čas je, da država zakonsko zaščiti slovenske delavce z
urjenimi minimalnimi pravicami pred kapitalom, domačim in tujim ter vedno močnejšimi
neoliberalnimi strujami.
Ob podrobnem pregledu in primerjavi obeh grafov, ki prikazujeta Indeks dejanske individualne
potrošnje in drugega, ki prikazuje minimalno plačilo v evropskih državah na uro v evrih je
potrebno ugotoviti, da so primerljivi državi po podatkih Eurostata z istim indeksom dejanske
individualne potrošnje 74 Poljska in Slovaška in, da imata ti dve isti državi, Slovaška in Poljska,
skoraj enkrat nižjo minimalno plačilo za delo na uro v evrih.
Zaključek primerjave je, da je dejansko življenje v RS skoraj enkrat dražje in, da podatek o
minimalni plači v RS ne pomeni v kupni moči enako kot v primerljivih državah Evropske unije.
Delavec v RS lahko ob izplačanem minimalnem dohodku(plači) nakupi osnovnih potrebščin za
življenje enkrat manj kot v državah z enkrat nižjo minimalno plačo.
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Ob primerjanju plačila na uro v evrih ni zanemarljivo, da v RS niti ne gre za plačilo ampak
socialne transferje, ki jih je dolžan poravnati delodajalec, kar je v popolnem neskladju z
Evropsko socialno listino in drugimi mednarodnimi za RS zavezujočimi dokumenti. Slovenski
delavec ne zasluži dostojnega plačila ob upoštevanju dejanskih cen osnovnih potrebščin
individualne potrošnje, saj se zanj upošteva kot minimalno plačilo socialni transfer.
Mednarodnih predpisi, ki se uveljavljajo in krepijo v pravnem redu RS s predlogom zakona.

Predpisi Evropske unije:


Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o
določenih vidikih organizacije delovnega časa – združena verzija (UL L št. 216 z dne
20. 8. 1994, str. 9).



Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega
obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L št. 303 z dne 2. 12. 2000, str. 16).



Evropska socialna listina (Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999).

Konvencija Mednarodne organizacije dela Združenih narodov.


Konvencija št. 14 o tedenskem počitku v industrijskih podjetjih.



Konvencija št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic.



Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega
dogovarjanja.



Konvencija št. 100 o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne sile za delo enake
vrednosti.



Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti.



Konvencija št. 131 o minimalni plači.



Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju.



Konvencije št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja.

2.2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.2.1. Opisno
Predlog zakona uvaja (implementira) več predpisov EU in Konvencij mednarodne organizacije
dela Združenih narodov, ki doslej v RS še niso uvedeni ali so uvedeni le delno, nepopolno in
celo napačno.
Za ureditev stanja predlog zakona kot prvo določa osnovne pojme, ki so že ustaljeni in v
uporabi na ravni EU ter v slovenski sodni praksi, v zakonu pa še niso določeni.
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Predpogoj za zakonsko urejanje še nedoločenih vsebin na področju trgovanja z delom je jasno
definiranje osnovnih pojmov.
Predlog zakona ureja pravice v minimalnem obsegu, ki jih sicer ZDR-1 že določa, za njihovo
višino pa napotuje na urejanje v kolektivnih pogodbah. Predlog zakona kot minimalno pravico
določa tudi plačilo za delo vezano na urno postavko, kar doslej v Republiki Sloveniji še ni bilo
urejeno, med tem ko ima osem držav EU minimalno plačilo za delo že sedaj določeno v bruto
urni postavki. Določa tudi minimalno plačilo v evrih v skladu z Evropsko socialno listino in s
tem zagotavlja dostojno življenje s prejetim plačilom za delo.
Predlog zakona določa dolžnost določanja referenčnih obdobij za spremljanje polnega
delovnega časa in obremenitev delavcev z delom ter največje dopustne obremenitve v skladu
z evropskim pravnim redom. Jasno določa nadurno delo in njegovo minimalno plačilo.
S predlogom zakona se določajo tudi pravice delavcev do kolektivnega zastopanja njihovih
pravic, ter zagotavljanja minimalnih pogojev za delo pooblaščencev pri zastopanju delavcev.
Predlog zakona prav tako določa posredovanje v sporih ter inšpekcijsko nadzorstvo. Po
predlaganem v zakonu se bo zakon izvajal sam, saj se delodajalce z visokimi kaznimi, ki jih
predlog zakona predvideva, delodajalce prisilil v spoštovanje zakona, izravnavanje ur polnega
delovnega časa v referenčnih obdobjih, v odrejanje nadur in na koncu v zaposlovanje novih
delavcev, kar pa je tudi eden od osnovnih ciljev ki jim predlog zakona sledi, zmanjšanje
brezposelnosti.
Tudi prehodno obdobje določajo končne in prehodne določbe za vse nove zadeve.
S predlogom se razveljavljajo področni predpisi, ki so v nasprotju z pravnim redom EU.
2.2.2. Cilji
Cilji predloga zakona so:
Zmanjševanje in preprečevanje brezposelnosti z:
- dosledno in nedvoumno uvedbo (implementacijo) direktiv Evropske unije;
- nagrajevanjem delodajalcev za spoštovanje predpisanega;
- kaznovanjem delodajalcev zaradi kršenja predpisov;
- zagotavljanje socialne varnosti delavcev;
Določiti minimalne pravice delavcev z:
- ureditvijo določenih vidikov organizacije delovnega časa;
- uveljavljanjem načela pravne in socialne države v največji možni meri;
- določitvijo enakega plačila za delo enake vrednosti;
- zagotovitvijo enake obravnave enakih pri delu ter v zvezi z delom;
- upoštevanjem pravice delavcev do svobode dela in dostojanstva pri delu;
- zagotovitvijo učinkovitih vzvodov varovanja interesov delavcev;
- zagotovitvijo varnega in zdravega vključevanja delavcev v delovni proces;
- zagotovitvijo usklajenega poteka delovnega procesa.
2.2.3. Načela
Predlagan zakon v ničemer ne spreminja obstoječega sistema delovnih razmerij, ga le jasneje
določa in dopolnjuje z namenom ureditve pravnega reda RS v skladu s pravnim redom EU,
mednarodnimi konvencijami in Ustavo RS.
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Vsakdanja praksa je pokazala določene pomanjkljivosti trenutne delovnopravne zakonodaje,
ki ob sodobnem pojavu nespoštovanja delovnopravnih predpisov ne nudi zadostnega varstva
pravic delavcev. Veljavne zakonske rešitve so tako kompleksne, da jih večina delavcev niti ne
razume, kaj šele zavaruje. Z razumevanjem predpisanega na področju spremljanja polnega
delovnega časa in obremenitev delavcev imajo korist tudi delodajalci, pravniki in sodišča, še
posebej v povezavi s pravnim redom EU. Pod pritiskom gospodarske krize so se ti pojavi še
zaostrili, hkrati pa so vzniknili novi problemi, kot je na primer sodna praksa o nadurah v primeru
prenosa viškov ur iz enega v drugo referenčno obdobje.
Zaščita pravic delavcev z zakonsko določenimi v minimalnem obsegu
Predlog zakona o minimalnih pravicah delavcev zato:
 uvaja standarde EU pri načrtovanju in razporejanju delovnega časa;
 jasno določa temeljne pojme v uporabi pri trgovanju z delom, ki so v vsakdanji uporabi v
podjetjih in na sodiščih;
 določa minimalne pravice, ki doslej niso bile zakonsko urejene;
 uvaja referenčna obdobja za spremljanje polnega delovnega časa in obremenitev
delavcev v skladu z Direktivo EU o delovnem času;
 uvaja najnižje plačilo za delo z bruto urno postavko;
 jasno ureja dodatke za posebne pogoje dela zaradi razporeditve delovnega časa in
posebej zaradi obremenitev z delom preko polnega delovnega časa - nadurno delo;
 ureja posebne situacije, do katerih prihaja v delovnem razmerju pa doslej niso urejena;
 uvaja visoke kazni za kršitve zakona z namenom učinkovitega izvajanja in uresničevanja
minimalnih pravic delavcev;
 razveljavlja predpise v nasprotju z pravnim redom EU.
Vpetost v globalne gospodarske tokove, zahteve po višji konkurenčnosti in proces
prestrukturiranja gospodarstva vršijo na slovenska podjetja precejšen pritisk, ki ga ta rešujejo
s povečevanjem delovne intenzivnosti, zaposlovanjem v netipičnih oblikah dela, nizkimi
plačami ipd. Interes tako delavcev kot delodajalcev je vzpostavitev poslovnega okolja, ki bo
dolgoročno omogočalo razvoj slovenskega gospodarstva in posledično krepitev socialne
države, hkrati pa bo ščitilo temeljne minimalne delavske pravice. S predlogom zakona se sledi
nižanju administrativnih, časovnih in stroškovnih obremenitev podjetij.

Uvajanje pravega reda EU in mednarodnih aktov v pravni red RS
Upoštevaje navedene cilje in načela se v pravni red Republike Slovenije uvaja več direktiv
Evropske unije, ki jih kot članica Evropske unije mora upoštevati, a jih doslej ni uvedla v
zadostni meri v svojem nacionalnem pravnem redu ali jih je uvedla pomanjkljivo oz. na način,
ki dopušča izjeme, ki pa v pravnem redu Evropske unije niso dopustne.
Ureditev zagotavljanja pogojev za kolektivno zastopanje pravic delavcev
Po odpovedi Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti ni v nobenem predpisu
urejeno kolektivno zastopanje delavcev in zagotavljanje pogojev za to. Negospodarstvo ima
to področje še vedno urejeno v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, medtem ko
gospodarstvo nima na tem področju v večini nikakršnih pravic in s predlogom zakona se
določajo ravno minimalne pravice delavcem za njihovo zastopanje, ter pogoji za delo.
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Krepitev pravne in socialne države ter učinki na gospodarstvo
Krepitev socialne države se skozi predlagan zakon krepi s prisiljevanjem delodajalcev k
načrtovanju polnega delovnega časa in njegovemu izenačevanju v referenčnih obdobjih
spremljanja, rednem tekočem odrejanju nadur in k novim zaposlitvam, ki so cenejše.
Učinek predlaganega zakona bo blagodejen na stopnjo brezposelnosti in gospodarsko rast,
saj se bo z uveljavljenimi standardi EU ustavilo že uveljavljeno prekomerno in nezakonito
opravljanje nadur, saj bodo delodajalci nadure plačali skorajda dvojno, polni delovni čas, ki se
ne bo izenačeval na nič pa bo enako potrebno plačati dodatno, prvič z dodatki zaradi posebnih
pogojev dela zaradi razporeditve delovnega časa in drugič ob izteku referenčnih obdobij s
plačilom dodatka za delo preko polnega delovnega časa.
Predlagan zakon bo krepil socialno državo z omejevanjem obremenjevanja in posledičnim
zaposlovanjem, torej bo omogočil delo tudi tistim, ki ga danes nimajo zaradi prekomernih
obremenitev zaposlenih. Nižja stopnja brezposelnosti pa bo zagotovo pozitivno vplivala na
gospodarsko rast in splošno boljše stanje v družbi.
Mehanizmi EU za zmanjševanje brezposelnosti delujejo oz. se izvajajo tudi preko uvajanja
direktiv EU. Direktiva EU o delovnem času je zagotovo ena od teh, ki z doslednim
spoštovanjem zmanjšuje brezposelnost. Z njenim kršenjem ali nepopolno oz. celo napačno
uvedbo ter zamegljevanjem sprejetih predpisov, ki bi direktivo naj uvedli, si države bolj škodijo
kot koristjo.

obremenitve
delavcev

Blagodejni vplivi predlaganega zakona na gospodarsko rast, zmanjševanje brezposelnosti in
krepitev socialne države:

zaposlovanje

krepitev gospodarstva, pravne in socialne države

Zgoraj je prikazan mehanizem s katerim EU zagotavlja varno in zdravo delovno okolje v svojem
pravnem redu s pozitivnimi učinki na gospodarstvo in socialno državo članic.
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Učinkovitejše izvajanje nadzora z učinkovitimi ukrepi in sodnim varstvom
Učinkovit nadzor Inšpektorata RS za delo in ustrezno sodno varstvo v primeru hujših kršitev
sta nujna pogoja ustreznega delovnopravnega varstva tako delavcev kot podjetij. Dosedanja
praksa odgovornih institucij je na tem področju pokazala kar nekaj pomanjkljivosti.
Predlagan zakon uvaja sodobne učinkovite standarde ukrepanja ob kršitvah predpisanega z
visokimi kaznimi, ki edine dosežejo želene cilje.
S predlaganimi rešitvami v zakonu se daje delavcu vzvode za uveljavljanje svojih pravic brez
obremenjevanja državnih institucij.
2.2.4. Poglavitne rešitve
Glavni namen zakona je jasna in nedvoumna uvedba predpisov EU, ki dejansko že dolgo
veljajo tudi v RS na delovnopravnem področju zaradi neposredne uporabe S prilagoditvijo
pravnega reda RS s pravnim redom EU bo olajšano pravilno ravnanje delodajalcev in
delavcev, saj se bodo razmerja med delavci in delodajalci razjasnila oz. postavila določneje v
preprostih in razumljivih zakonskih določbah. Načrtovanje in razporejanje delovnega časa bo
po predlogu zakona preprosto, na delavcem in delodajalcem razumljiv način brez pravnih
praznin, s katerimi se po nepotrebnem danes ukvarjamo vsi, tako delavci kot delodajalci,
državne institucije in sodišča ter nenazadnje Evropska komisija.
Predlagan zakon uvaja definicije pojmov, ki doslej niso bili zakonsko določeni a so se uveljavili
s sodno prakso in jih je potrebno uvesti zaradi uvajanja evropskega pravnega reda, kot recimo
redno uporabljan pojem normalni pogoji dela v sodbah in referenčna obdobja, ki jih Direktiva
EU o delovnem času jasno določa a jih v RS še ne poznamo, vsaj v zakonih, sodišča pa jih že
redno uporabljajo. Kot ta dva primera je še mnogo pojmov, ki dobesedno kličejo po ureditvi,
saj je interpretacij med delavci in delodajalci mnogo, a so po večini napačne.
Predlog zakona predvideva samonadzor s pomočjo delavcev in sindikatov s pomočjo
pristojnega inšpektorata za delo z edinim učinkovitim sredstvom, visokimi globami za pravno
osebo, odgovorno osebo pravne osebe in odgovorno osebo.
V skladu z mednarodnimi dokumenti, ki zavezujejo RS in dosedanjo prakso, je ureditev
minimalne plače v RS predmet usklajevanja med socialnimi partnerji in vlado. Minimalna plača
je med socialnimi partnerji usklajena in predlog zakona v te dogovore ne posega, jo le določa
na drugačen način, bolj pošteno in pravično.
Predlagana ureditev zagotavljanja pravic delavcem do kolektivnega zastopanja je urejena v
skladu z Zakonom o reprezentativnosti sindikatov v povezavi z nazadnje veljavno Splošno
kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti ter še veljavno Kolektivno pogodbo za
negospodarske dejavnosti.
Z uvedbo pogodbenega koncepta delovnih razmerij z ZDR v letu 2002 so sindikati dobili
poseben status v RS, ki se ga večina sploh ne zaveda v zadostni meri. Sindikati so v pravnem
redu RS po vzoru demokratičnih družb z dolgoletno prakso urejanja delovnih razmerij na
demokratičen način, edini s pravico do sklepanja dogovorov in kolektivnih pogodb, ki s
sklenitvijo veljajo splošno za vse v delavce zaposlene v dejavnosti ali poklicu oz. pri
delodajalcu. Danes so sindikati prepuščeni iznajdljivosti ter milosti ali nemilosti delodajalcev,
in to še posebej velja za gospodarstvo in zato v marsikaterem podjetju vlada na področju
urejanja delovnih razmerij anarhija.
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Neurejeno stanje duši gospodarstvo v njegovem delovanju in ovira delovne procese, ker zaradi
nemočnih sindikatov delavci nimajo nikogar, ki bi v njihovem imenu s delodajalcem urejal
splošne akte in ostale zadeve povezane z delom.
S predlaganim zakonom se bo okrepila pravna in socialna država, utemeljeno so pričakovani
blagodejni učinki na gospodarsko rast in zaposlovanje oz. zmanjševanje brezposelnosti.
Posledice se bodo v nekaj mesecih nedvomno odrazile v nižanju stopnje brezposelnosti in
posledični gospodarski rasti.
2.3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA NA DRŽAVNI PRORAČUN
IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Ob spoštovanju predpisanega v predlogu zakona ne bo nobenih dodatnih finančnih
obremenitev za proračun in druga javna finančna sredstva.
Tudi za delodajalce bodo finančne obremenitve minimalne. Od veljavnega minimalnega
dohodka določenega z Zakonom o minimalni plači do določene bruto urne postavke v višini 5
EUR v tem predlogu zakona razlike pri obremenitvah v mesecih z malo delovnimi dnevi ni oz.
je zanemarljiva. Razlika v teh mesecih je minimalna v višini 9,27 EUR (160 x 5 = 800 v
primerjavi z 790,73 EUR), v mesecih z več delovnimi dnevi pa pride do minimalnih razlik, ki ne
presegajo 10 odstotkov.
Namesto negativnih se utemeljeno pričakuje le pozitivne učinke na proračun z gospodarsko
rastjo in krepitvijo pravne ter socialne države z delom in ne socialnimi transferji (današnja
minimalna plača). Pozitivni učinki bodo predvidoma zagotovo tudi na vseh sistemih delovanja
države, zdravstvenem (večja varnost in zdravje pri delu), invalidsko pokojninskem in ostalih iz
državnega proračuna financiranih ter splošno, kot recimo varnost cestnega prometa ipd..
Z uvedbo bruto minimalne urne postavke bo določeno plačilo za delo v višini danes določenega
minimalnega dohodka z Zakonom o minimalni plači, tako da posebnih učinkov ob uvedbi
novega v demokratičnih državah že uveljavljenega načina določanja minimalnega plačila ni
pričakovati.
2.4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM
PRORAČUNU ZAGOTOVLEJNA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATEREGA JE BIL DRŽAVNI
PRORAČUN ŽE SPREJET
Sredstva v proračunu niso potrebna.

2.5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOST
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
S predlogom zakona se dokončno in v celoti uvaja Direktiva 2003/88/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa
(Direktiva EU o delovnem času), ki bi jo RS že morala uvesti (implementirati), saj je v veljavi
od 2. avgusta 2004.
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Za ključno ureditev največje obremenjenosti delavcev z največ 48 urami dela tedensko je
prehodno pet letno obdobje za uvedbo izteklo že 2. avgusta 2009. RS z uvedbo zamuja že 6
let oz. 2.200 dni, za kar je lahko s strani Evropske komisije kaznovana s 40 MIO EUR.
Predmetni predlog zakona glede določitve minimalne plače ni predmet neposrednega
prilagajanja slovenske ureditve pravu EU, saj v pravnem redu EU ni predpisov, ki bi
neposredno zavezovali države članice glede urejanja minimalnih plač. Veljajo pa mednarodni
dokumenti (Evropska socialna listina, Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 131 o
minimalni plači, ipd.), ki zavezujejo RS, saj jih je bodisi ratificirala ali v svoj pravni red prevzela
od SFR Jugoslavije. Ti dokumenti med drugim določajo, da je država dolžna delavcem
zagotoviti možnost, da si z delom zagotavljajo dostojno preživetje, določajo pa tudi kriterije, ki
jih država kot podpisnica mora upoštevati pri določanju minimalne plače. Med drugim naj bi pri
določanju minimalne plače upoštevala potrebe delavcev in rast cen življenjskih potrebščin, ki
jo praviloma uporabljajo v vseh državah, kjer imajo zakonsko določeno minimalno plačo. S tem
zakonom je zagotovljeno spoštovanje navedenih mednarodnih dokumentov.
Ureditev je podobna ureditvi večine Evropskih držav na področju urejanja delovnega časa ter
plačila za delo, vključno z najnižjim.
2.5.1. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH DRŽAV ČLANIC EVROPSKE
UNIJE
Prikazati je smiselno le določanje minimalne plače, saj je organizacija delovnega časa urejena
enotno za vse države EU in v predlogu zakona gre za uvajanje (implementacijo) že veljavnih
pravil v EU, ki so za vse države EU zavezujoče in se že sedaj uporabljajo neposredno v vseh
državah EU (tudi v RS) zaradi iztečenega z direktivo določenega prehodnega obdobja za
uvedbo (implementacijo).
Minimalno plačo ima z zakonom urejeno 23 držav članic EU, v preostalih državah, kjer
minimalne oziroma najnižje plače določajo s kolektivnimi pogodbami, pa je pogosto uveljavljen
način, da je tudi tako določeni pravici dana zakonska veljava.
V večini držav je minimalna plača pravica za vse delavce, ob čemer so ponekod za različne
starostne skupine, mlajše od 18 ali 23 let določeni nižji zneski (npr. Nizozemska). V nekaterih
državah pa se minimalna plača povečuje s pridobljenimi kvalifikacijami oz. izkušnjami
prejemnika (npr. Luksemburg).
Minimalne plače so v večini držav določene v mesečnih zneskih, ob tem v mnogih tudi v urnih
postavkah, v dveh državah (Nizozemska in Malta) pa tudi v tedenskih zneskih.
O odločanju o višini in o usklajevanju minimalne plače so praviloma, vsaj v eni izmed faz
postopka, vključeni socialni partnerji, končne zneske pa upoštevaje podatke o rasti cen in
mnenje partnerjev praviloma določa in objavlja vlada. V štirih državah velja avtomatska
indeksacija z rastjo cen življenjskih potrebščin (Belgija, Francija, Luksemburg, Malta). V teh
primerih je z zakonom omogočeno tudi periodično, medletno preverjanje ustreznosti povečanja
minimalne plače.
Definicija minimalne plače se med državami razlikuje, v nekaterih zakonih je izrecno napisano,
kaj v minimalno plačo šteje in kaj ne. Drugje le to urejajo podzakonski predpisi ali pa je mogoče
o tem soditi iz drugih dokumentov, ki urejajo plače, kot npr. iz kolektivnih pogodb ali pravne
prakse. Praviloma je v zakonih izrecno zapisano, da je izplačilo nižjih plač kršitev, tako kot tudi
predvideva predlog zakona.
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V nadaljevanju so prikazani primeri ureditve mesečne minimalne plače v nekaterih državah
in z minimalno bruto urno postavko ter v kombinaciji obojega, kot velja v nekaterih državah.
2.5.1.1.

NIZOZEMSKA

Minimalna plača je določena z zakonom od leta 1969 in sicer za delavce starejše od 23 let, za
mlajše vse do starosti nad 15 let, pa so določeni nižji zneski v % od minimalne plače. Minimalna
plača se usklajuje dvakrat letno, znesek določi vlada. Znesek je določen v tedenski vrednosti.
V letu 2015 je po podatkih EUROSTATA minimalna plača znašala 1.501,80 EUR. Zakon med
drugim določa, katera plačila se v minimalno plačo lahko vštevajo. V zakonu ni navedb, kaj v
minimalno plačo ne sodi. Iz zakona je mogoče razumeti, da v minimalno plačo sodi plačilo za
delo v normalnih pogojih dela.
2.5.1.2.

LUKSEMBURG

Minimalna plača je določena z zakonom od leta 1973, velja za vse zaposlene nad 18 let.
Delavec, ki prejema minimalno plačo, je na podlagi dokazila o višji kvalifikaciji upravičen do
20% višje plače. Če takega dokazila ni mogoče dobiti, je za povečanje minimalne plače za 20
% potrebno pridobiti 6 oziroma 10 let delovnih izkušenj. Ureditev v Luksemburgu je primerjalno
zanimiva zaradi možnosti postopnega prilagajanja, ki jo podobno kot predlagani zakon,
dopušča tudi luksemburški zakon o minimalni plači in sicer na podlagi soglasja ministra za delo
in ministra za gospodarstvo. Prošnjo, s katero so seznanjeni predstavniki zaposlenih in
vsebuje podatke o ekonomskem položaju podjetja, naslovijo na delovno inšpekcijo, ki pripravi
mnenje za odločitev ministrov. Indeksacija z rastjo cen je avtomatična, ustreznost zneska pa
se preverja dvakrat letno. Podatek je mesečni, znesek za leto 2015 pa je bil 1.922,96 EUR.
2.5.1.3.

PORTUGALSKA

Zakon o minimalni plači je v veljavi od leta 1974. Velja za vse zaposlene ne glede na starost.
Minimalna plača se letno usklajuje na podlagi vladnih napovedi inflacije, znesek se določa na
mesečni ravni. Po podatkih EUROSTATA je leta 2015 minimalna plača 589,17 EUR.
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2.5.1.4.

DRŽAVE Z MINIMALNO BRUTO URNO POSTAVKO

Ureditev minimalne plače je v nekaterih državah EU z bruto urno postavko:






Francija:
Velika Britanija:
Irska:
Nemčija:

bruto na uro

mesečno

9,61 €/h
9,14 €/h oz. 6.50 £/h
8,65 €/h
8,50 €/h

1.457,52 €
1.387,87 €
ni podatka
1.473 €

Kot zadnja je minimalno bruto urno postavko v letu 2015 uvedla Nemčija.

2.5.1.5.

DRŽAVE S KOMBINACIJO MINIMALNE MESEČNE PLAČE IN BRUTO
URNE POSTAVKE

Zraven držav EU z določeno minimalno bruto urno postavko so še države, ki imajo določeno
mesečno minimalno plačo in minimalno bruto urno postavko. Te države so:






Luxemburg:
Češka:
Estonia:
Madžarska:

bruto na uro

mesečno

11,12 €/h
2,03 €/h (55 CZK)
2,34 €/h
1,94 €/h (604 HUF)

ni podatka
331,71 €
390 €
332,76 €

2.5.2. PRILAGOJENOST PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
S predlaganimi rešitvami urejanja v predlaganem zakonu se uvaja v pravni red RS naslednje
mednarodne dokumente:
 Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih organizacije
delovnega časa.
 Evropsko socialno listino.
 Direktivo Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in
delu.
Zaradi samega uvajanja pravnega reda EU v pravni red RS so predlagane rešitve popolnoma
prilagojene pravu EU.
Materijo predloga zakona v osnovi ureja tudi:
DEKLARACIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
(Generalna skupščina OZN december 1948) v 23. členu določa da:
" ima vsak, ki dela pravico do pravičnega in ustreznega plačila, ki njemu in njegovi
družini zagotavlja obstoj vreden človeškega dostojanstva "
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MEDNARODNI PAKT O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH PRAVICAH
(Generalna skupščina OZN, december 1966,veljavi od januarja 1967, za Slovenijo velja od 6.
oktobra 1992)
določa, da:
" države članice tega pakta priznavajo vsakemu pravico do pravičnih in ugodnih delovnih
pogojev, ki zlasti zagotavljajo nagrado, s katero sta vsem delavcem zagotovljena vsaj
dostojno življenje zanje in njihove družine v skladu z določbami tega pakta. "
In konvencije Mednarodne organizacije dela:


Konvencija št. 14 o tedenskem počitku v industrijskih podjetjih.



Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu
sindikalnih pravic.



Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja
in kolektivnega dogovarjanja.



Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 100 o enakem nagrajevanju moške in
ženske delovne sile za delo enake vrednosti.



Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti.



Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 131 o minimalni plači.



Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike
delavcev v podjetju.



Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja.

2.6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
Predlagan zakon bo kot je obrazloženo v enem od predstavljenih načel Krepitev pravne in
socialne države ter učinki na gospodarstvo, imel pozitivne učinke na gospodarstvo, pravno in
socialno državo ter družbo splošno.
2.7. BESEDILO ČLENOV ZAKONA
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ZAKON O MINIMALNIH PRAVICAH DELAVCEV - ZMPD
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in cilj zakona)

(1) Ta zakon ureja minimalne pravice delavk in delavcev (v nadaljevanju: delavcev)
na področju urejanja delovnega časa, dopustnih obremenitev delavcev, plačila za delo
in kolektivnega zastopanja ter nekaterih posebnosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja,
v skladu z:
1. Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003
o določenih vidikih organizacije delovnega časa – združena verzija (UL L št. 216
z dne 20. 8. 1994, str. 9),
2. Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L št. 303 z dne 2. 12. 2000,
str. 16),
3. Evropsko socialno listino (Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999),
4. Zakonom o delovnih razmerjih, (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013).
(2) Cilj zakona je:
-

-

-

zmanjševanje in preprečevanje brezposelnosti z:
- dosledna in nedvoumna uvedba (implementacija) direktiv Evropske unije;
- nagrajevanjem delodajalk in delodajalcev (v nadaljevanju: delodajalcev) za
spoštovanje predpisanega;
- kaznovanjem delodajalcev zaradi kršenja predpisov;
zagotavljanje socialne varnosti delavcev;
določiti minimalne pravice delavcev z:
- ureditvijo določenih vidikov organizacije delovnega časa;
- uveljavljanjem načela pravne in socialne države v največji možni meri;
- določitvijo enakega plačila za delo enake vrednosti;
- zagotovitvijo enake obravnave enakih pri delu ter v zvezi z delom;
- upoštevanjem pravice delavcev do svobode dela in dostojanstva pri delu;
zagotoviti učinkovite vzvode varovanja interesov delavcev;
zagotoviti varno in zdravo vključevanja delavcev v delovni proces;
zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa.
2. člen
(urejanje minimalnih pravic delavcev)

(1) Ta zakon ureja določene minimalne pravice vseh delavcev v Republiki Sloveniji,
tudi minimalne pravice delavcev, zaposlenih v državnih organih, v lokalnih skupnostih
in v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo.
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(2) S posebnim zakonom se pravice delavcev lahko določajo ugodneje kot določa
ta zakon. Poseben zakon ne more znižati minimalnih pravic delavcev, določenih s tem
zakonom, lahko jih le uredi za delavca ugodneje.
(3) Ta zakon ureja tudi minimalne pravice mobilnih delavcev in pomorščakov.
3. člen
(uporaba zakona)
(1) S tem zakonom se urejajo minimalne pravice delavcev v delovnih razmerjih med
delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi
delavci.
(2) Ta zakon se uporablja tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci,
sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije.
(3) Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v Republiko Slovenijo na podlagi
pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, se uporablja ta zakon v skladu z določbami, ki
urejajo položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo.
4. člen
(pojmi in opredelitve)
(1) Pojmi in opredelitve uporabljene v tem zakonu se uporabljajo kot so določene v
tem zakonu in v Zakonu o delovnih razmerjih, razen če jih ta zakon določa drugače.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. delo: v s pogodbo o zaposlitvi in kolektivnimi pogodbami urejenem delovnem
razmerju je delo sodelovanje delavca v organiziranem delovnem procesu delodajalca
v skladu z opisom del in nalog njegovega delovnega mesta za katerega pogoji
opravljanja in plačilo se ureja pogodbeno. Delo v delovnem razmerju je lahko:
-

dnevno: je delo, ki se opravlja med 06:00 uro in 22:00 uro;
nočno: je delo, ki se opravlja med 22:00 uro in 06:00 uro;
nedeljsko: je delo, ki se opravlja v nedeljo med 00:00 uro in 24:00 uro;
praznično: je delo, ki se opravlja na praznik ali dela prost dan po zakonu
med 00:00 uro in 24:00 uro.

2. delovni čas: čas, ko delavec opravlja delo v delovnem procesu pri delodajalcu
in se meri v urah;
3. normalni delovni čas: s pogodbo o zaposlitvi, kolektivno pogodbo ali splošnim
aktom delodajalca določen dnevni delovni čas z določeno uro njegovega začetka in
konca, v katerem delavec izpolnjuje svojo polno delovno obvezo. V normalni delovni
čas sodi efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela v
skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom;
4. premakljiv delovni čas: ko se začetek in konec delovnega časa določi v razponu
nekaj ur;
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5. polni delovni čas: čas v katerem je delavec na razpolago delodajalcu na
delovnem mestu ali določenem kraju in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe
o zaposlitvi v skladu z opisom del in nalog ali po navodilih delodajalca do izpolnitve
mesečne delovne obveze;
6. minimalna pravica: pravica delavca, njena višina in pogoji za njeno
zagotavljanje, ki jih delavcem v delovnem razmerju mora v minimalnem obsegu
določenim s tem in drugimi zakoni zagotavljati delodajalec;
7. mesečna delovna obveza: je z zakonom ali kolektivno pogodbo in v pogodbi o
zaposlitvi določeno tedensko število ur delovne obveze polnega delovnega časa,
izračunano za tekoči mesec v odvisnosti od števila dni v mesecu;
8. osnovna plača: s pogodbo o zaposlitvi določeno plačilo za opravljeno delo pri
izpolnjevanju mesečne delovne obveze pod normalnimi delovnimi pogoji;
9. normalni delovni pogoji: pogoji dela za opravljanje dela pod s pogodbo o
zaposlitvi ali splošnim aktom delodajalca določenimi obremenitvami delavca zaradi
zahtevnosti dela in v s pogodbo o zaposlitvi določenem in razporejenem dnevnem in
tedenskem delovnem času;
10. delo v posebnih pogojih dela: je delo v za delavca manj ugodnem času zaradi
razporeditve delovnega časa izven s pogodbo o zaposlitvi
določenega in
razporejenega dnevnega in tedenskega delovnega časa in delo v za delavca posebnih
obremenitvah zaradi neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu izven določenih
obremenitev v zahtevnosti dela po pogodbi o zaposlitvi ali s splošnim aktom
delodajalca;
11. posebni pogoji dela zaradi razporeditve delovnega časa: so pogoji pod katerimi
se zaradi začasne prerazporeditve ali neenakomerne razporeditve delovnega časa
opravlja delo v za delavca manj ugodnem času izven s pogodbo o zaposlitvi
določenega in razporejenega delovnega časa;
12. posebni pogoji dela zaradi obremenitev: so pogoji pod katerimi se zaradi
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu opravlja delo v za delavca zahtevnejših
pogojih od določenih z opisom del in nalog v splošnem aktu delodajalca za delovno
mesto po pogodbi o zaposlitvi ali v sami pogodbi o zaposlitvi določenimi delovnimi
pogoji in delo preko polnega delovnega časa;
13. bruto urna postavka: je plačilo delodajalca za eno uro opravljenega dela v
normalnih delovnih pogojih po pogodbi o zaposlitvi delavcu;
14. izračunana bruto urna postavka: iz s pogodbo o zaposlitvi določene bruto plače
izračunana bruto urna postavka v odvisnosti od s pogodbo o zaposlitvi določenega
tedenskega polnega delovnega časa in bruto osnovne plače. Izračunana bruto urna
postavka je enaka bruto urni postavki;
15. minimalna bruto urna postavka: v evrih določeno najnižje dovoljeno plačilo
delavcu za delo določeno z bruto urno postavko;
16. nadurno delo: je delo, ki je odrejeno ob izpolnjenih zakonskih pogojih za njegovo
odreditev in se opravlja preko s pogodbo o zaposlitvi določenega tedenskega polnega
delovnega časa. Nadurno delo se plača kot delo v posebnih pogojih dela zaradi
posebnih obremenitev preko polnega delovnega časa neodvisno od plačila dodatkov
zaradi posebnih pogojev dela zaradi razporeditve delovnega časa. Ure nadurnega dela
niso ure neenakomerno ali začasno prerazporejenega polnega delovnega časa in so
lahko dnevne, nočne, nedeljsko in praznične;
17. obdobje za spremljanje - referenčno obdobje: z zakonom ali kolektivnimi
pogodbami določeno obdobje v katerem se lahko spremlja in ugotavlja obremenjenost
delavcev v povprečju polnega delovnega časa, nadur in počitka.
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II.

MINIMALNE PRAVICE DELAVCEV
5. člen
(zagotavljanje minimalnih pravic)

Delodajalec je dolžan zagotavljati pravice delavcem po tem zakonu prednostno,
pred vsemi drugimi obveznostmi povezanimi z njegovim poslovanjem ne glede na
ogroženost poslovanja.
6. člen
(osnovna plača)
Osnovna plača se v pogodbi o zaposlitvi določi z mesečno bruto osnovno plačo za
174 ur dela v polnem delovnem času in pri zaposlitvi za krajši delovni čas s sorazmerno
mesečno bruto osnovno plačo v odvisnosti od delovne obveze polnega delovnega
časa po pogodbi o zaposlitvi ali z bruto urno postavko.
7. člen
(minimalna urna postavka)
(1) Bruto urna postavka se za leto v katerem se sprejme ta zakon določi v višini 5
EUR in ne sme biti nižja. Višina minimalne bruto urne postavke začne veljati na dan
začetka uporabe zakona in se v Republiki Sloveniji uporablja za vse delavce ne glede
na določeno osnovno plačo v njihovih pogodbah o zaposlitvi in na določila kolektivnih
pogodb.
(2) Za vse delavce z določeno nižjo bruto urno postavko v pogodbi o zaposlitvi od s
tem zakonom določene se prvi dan naslednjega meseca od meseca v katerem se
uveljavi ta zakon bruto plača delavcu dvigne na s tem zakonom določeno minimalno
višino.
8. člen
(usklajevanje minimalne urne postavke)
(1) Višina najnižje bruto urne postavke se usklajuje z gibanjem povprečne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji.
(2) Za uskladitev minimalne bruto urne postavke se uporabi uradni podatek
Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni plači prvega polletja preteklega
leta v razmerju do povprečja plač polletja tekočega leta v katerem se določa minimalna
bruto urna postavka za naslednje leto. V tako dobljenem razmerju se določi minimalna
bruto urna postavka za naslednje leto.
(3) Minister pristojen za delo do konca meseca novembra koledarskega leta določi
po tem zakonu usklajeno vrednost bruto urne postavke za naslednje leto.
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9. člen
(dodatki iz razporeditve delovnega časa)
(1) Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji mora imeti določen normalni delovni čas
za vsakega delavca v pogodbi o zaposlitvi, kolektivni pogodbi ali splošnem aktu
delodajalca. Normalni delovni čas se lahko določi tudi premakljiv.
(2) Ko delavec opravlja delo v posebnih pogojih dela zaradi razporeditve delovnega
časa v za njega manj ugodnem času mu pripadajo dodatki iz razporeditve delovnega
časa za dnevno delo, nočno delo, delo v nedeljo, nočno delo v nedeljo, delo na
praznike in dela proste dneve po zakonu in nočno delo na praznike in dela proste
dneve po zakonu, izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo s prekinitvami,
delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo po posebnem razporedu.
(3) Delavcu dodatki zaradi razporeditve delovnega časa pripadajo za čas ko dela
pod takšnimi posebnimi pogoji dela in se mu obračunajo in izplačajo neodvisno od
plačila dodatkov zaradi obremenitev pri delu vključno s plačilom nadurnega dela.
(4) Za opravljanje dela v posebnih pogojih dela zaradi razporeditve delovnega časa
pripada delavcu plačilo dodatkov v odstotkih od bruto urne postavke v minimalni višini:
-

30 % za dnevno delo;
60 % za nočno delo;
50 % za delo v nedeljo;
110 % za nočno delo v nedeljo;
75 % za delo na praznik in prost dan po zakonu;
135 % za nočno delo na praznik in dela proste dneve po zakonu;

(5) Dodatka za delo v nedeljo in za delo na praznik in dela proste dneve po zakonu
se med seboj izključujeta. Dodatka za nočno delo v nedeljo in za nočno delo na praznik
in dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta. Vsi ostali dodatki zaradi
posebnih pogojev dela se obračunavanju in plačilu dopolnjujejo.
(6) Dodatek za izmensko delo oziroma za redno delo v popoldanskem času od
14:00 ure do 22:00 ure ali nočnem času od 22:00 ure do 06:00 ure v višini 4% pripada
delavcem, ki delajo več kot tretjino svojega delovnega časa v mesecu v popoldanski
ali v nočni izmeni (izmensko delo). Dodatek se obračunava za vse opravljene ure
meseca v mesecu, ko delavcu pripada dodatek za izmensko delo.
(7) Dodatek za izmensko delo oziroma za redno delo v popoldanskem času od
14:00 ure do 22:00 ure ali nočnem času od 22:00 ure do 06:00 ure v višini 7% pripada
delavcem, ki delajo več kot polovico svojega delovnega časa v mesecu v popoldanski
in nočni izmeni (tri izmensko delo). Dodatek se obračunava za vse opravljene ure
meseca v mesecu, ko delavcu pripada dodatek za izmensko delo.
(8) Dodatek za delo v deljenem delovnem času pripada delavcem v višini 13% urne
postavke osnovne plače delavca, če prekinitev delovnega časa traja 2 uri ali več.
Dodatek se obračunava le za čas po prekinitvi dela.

39/57

(9) Dodatek za delo s prekinitvami pripada delavcem v višini 20% urne postavke
osnovne plače, če je delovni čas delavca razporejen tako, da ima v enem delovnem
dnevu dve ali več prekinitev delovnega časa, ki trajajo najmanj 1 uro. Dodatek se
obračuna za ves delovni čas na dan, ko delavec dela s prekinitvami.
(10) Za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se šteje delo, če je
polni delovni čas delavca razporejen na manj kot štiri dni v tednu. Dodatek znaša 10%
urne postavke osnovne plače delavca in mu pripada za ure, ki presegajo 8 ur dela
dnevno. Za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se šteje tudi delo, če
je polni delovni čas delavca razporejen na več kot pet zaporednih dni v tednu, enako
velja v primeru 6 dnevnega tedenskega delovnika. Dodatek znaša 10% urne postavke
osnovne plače delavca in mu pripada za ure opravljene v šestem in sedmem delovnem
dnevu v tednu.
(11) Delavcu pripada dodatek za delo po posebnem razporedu, za kar se šteje
delovni čas, ko se prisotnost delavca planira za dva dni v naprej in ta zahteva prisotnost
delavca, ne glede na normalni delovni čas ter ga ni mogoče opredeliti z delovnim
časom, definiranim iz ostalih členov tega zakona. Delavcu pripada dodatek v višini
20% urne postavke osnovne plače za dejansko opravljene ure po posebnem
razporedu. V primeru, ko javni uslužbenec prejema dodatek za delo v neenakomerno
razporejenem delovnem času, mu ne pripadajo dodatki za izmensko delo, za delo v
deljenem delovnem času in delo s prekinitvami.
(12) Delavcu pripadajo vsi dodatki za delo v posebnih pogojih dela ob opravljanju
dela v neenakomerno razporejenem ali začasno prerazporejenem delovnem času in
se seštevajo.
(13) Delodajalec mora delavcu obračunavati dodatke za vse ure opravljenega dela
v posebnih pogojih dela zaradi razporeditve delovnega časa v plačilnem obdobju, ko
mu ti pripadajo in jih izplačati pri prvi plači izplačani po preteku izplačilnega obdobja.
(14) Dodatki za delo v posebnih pogojih dela zaradi razporeditve delovnega časa
delavcu ne pripadajo za delo opravljeno v razponu ur premakljivega delovnega časa,
razen, če je delavcu v tem času odrejena začasna prerazporeditev polnega delovnega
časa ali je delavcu odrejeno opravljanje nadur.
10. člen
(dodatki iz obremenitev pri delu)
(1) Dodatek za delo preko polnega delovnega časa je dodatek zaradi posebnih
obremenitev, katerim je delavec podvržen z delom preko polnega delovnega časa in
pripada delavcu v minimalni višini 30 % bruto urne postavke referenčnega obdobja.
(2) 100 % bruto urne postavke z 30 % dodatkom za delo preko polnega delovnega
časa v skupni višini 130 % bruto urne postavke je nadura.
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(3) Dodatek za delo preko polnega delovnega časa se izplača kot nadura pri plačilu
za delo opravljeno preko polnega delovnega časa v referenčnem obdobju po njegovem
izteku z 100 % bruto urne postavke ali samostojno pri plačilu dodatka za delo preko
polnega delovnega časa za ure, za katere delodajalec in delavec skleneta pisni
sporazum o koriščenju viškov ur polnega delovnega časa v naslednjem referenčnem
obdobju.
(4) Ostali dodatki iz obremenitev pri delu se lahko določijo s kolektivno pogodbo.
11. člen
(posebne določbe o obvezah v delovnem razmerju)
(1) Čas, ko je delavec na delovnem mestu ali določenem kraju v Republiki Sloveniji
po volji delodajalca in ne dela in mu ni omogočen odhod domov in prihod na delo kot
običajno velja za lokacijo opravljanja njegovega dela, se šteje v polni delovni čas.
(2) Čas, ko je delavec na določenem kraju izven Republike Slovenije po volji
delodajalca in ne dela, zaradi oddaljenosti pa se dnevno ne more vračati domov,
delavcu pripada dodatek za prisotnost v tujini v višine 10% urne postavke osnovne
plače. Delavcu se čas prisotnosti v tujini ko ne dela ne šteje v delovni čas, razen v
primeru, ko mora v tujini biti na točno določenem kraju in se ne more prosto gibati.
(3) Za čas, v katerem je delavec stalno pripravljen za odhod na delo in v tem času
ni na delovnem mestu niti na lokaciji kjer lahko opravlja delo, delavcu pripada dodatek
za čas stalne pripravljenosti v višini 20% urne postavke osnovne plače. Delavcu se
čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas.
(4) Čas dežurstva se šteje v delovni čas. Za čas dežurstva, ki presega polni delovni
čas, pripada delavcu 100% urne postavke in določeni dodatki v prvem odstavku tega
člena za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa.
12. člen
(nadurno delo)
(1) Delo preko polnega delovnega časa v posebnih pogojih dela zaradi obremenitev
in ni predmet prerazporeditve ali začasne razporeditve delovnega časa in je njegovo
opravljanje posebej odrejeno pred začetkom njegovega opravljanja ob izpolnjenih
pogojih za odreditev nadurnega dela se pri plači obračunava kot nadurno delo
neodvisno od obračuna ter izplačila drugih dodatkov za posebne pogoje dela zaradi
razporeditve delovnega časa.
(2) Plačilo nadurnega dela delavcu pripada in sestoji iz bruto urne postavke
povečane za dodatke zaradi posebnih pogojev zaradi razporeditve delovnega časa za
dnevno, nočno, nedeljsko delo in delo na praznik in prost dan po zakonu, kot določa
3. odstavek tega člena.
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(3) Nadurno delo se obračunava v odstotkih od bruto urne postavke v minimalni
višini:
-

130 % za dnevno nadurno delo;
160 % za nočno nadurno delo;
150 % za nedeljsko nadurno delo;
210 % za nočno nedeljsko nadurno delo;
175 % za nadurno delo na praznik in prost dan po zakonu;
235 % za nočno nadurno delo na praznik in prost dan po zakonu.

(4) Delavcu zraven naštetih dodatkov v tem členu vključenih v plačilo za nadurno
delo pripadajo tudi drugi dodatki zaradi razporeditve delovnega časa po tem zakonu in
kolektivnih pogodbah, ki se izplačujejo neodvisno od plačila nadur.
(5) Kot nadure se izplačajo tudi ure preseženega polnega delovnega časa v
referenčnem obdobju, če ne pride do sklenitve pisnega dogovora po 4. odstavku 13.
člena tega zakona. V tem primeru predstavlja naduro 100% urne postavke in dodatek
za delo preko polnega delovnega časa, določen v 10. členu zakona.
13. člen
(spremljanje polnega delovnega časa)
(1) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi
obdobje za spremljanje - referenčno obdobje polnega delovnega časa 6 mesecev v
skladu z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, lahko krajše od 6
mesecev vendar ne daljše od 12 mesecev in o tem pisno obvešča vse kot določa zakon
za letni razpored delovnega časa. Delodajalec pri izdelavi letnega razporeda
delovnega časa upošteva določeno referenčno obdobje.
(2) Delavec mesečno delovno obvezo izpolni z opravljanjem dela ali z urami
opravljenega dela v referenčnem obdobju za spremljanje izpolnjevanja polnega
delovnega časa na podlagi neenakomerno razporejenega delovnega časa in z
začasno prerazporejenim delovnim časom, vse po navodilih delodajalca. Ure polnega
delovnega časa se načeloma izravnajo na s pogodbo o zaposlitvi določeno tedensko
delovno obvezo polnega delovnega časa v povprečju gledano obdobje spremljanja.
(3) Vse ure polnega delovnega časa se načeloma ob koncu referenčnega obdobja
spremljanja polnega delovnega časa za izpolnitev mesečne delovne obveze s polnim
delovnim časom izravnajo na nič ur, brez viškov ali manjkajočih ur.
(4) Vsi ugotovljeni viški ur prvi dan naslednjega referenčnega obdobja postanejo ure
dela preko polnega delovnega časa – nadure, ne glede na vrsto njihovega nastanka,
razen ure pridobljene v okviru premakljivega delovnega časa.
(5) V primeru, da delavcu z razporejanjem delovnega časa ni bilo omogočeno
izpolniti delovne obveze polnega delovnega časa v celotnem referenčnem obdobju, se
vse manjkajoče ure polnega delovnega časa v referenčnem obdobju s prvim dnem
naslednjega referenčnega obdobja izravnajo na nič v škodo delodajalca.
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(6) Delavec lahko nadure izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti
v naslednjem referenčnem obdobju s prenosom viškov ur polnega delovnega časa. Ko
se delavec odloči za prenos ur polnega delovnega časa v naslednje referenčno
obdobje se o tem mora med delavcem in delodajalcem skleniti pisni sporazum in ure
se prenesejo v razmerju ena proti ena, pri čemer delavcu za tako prenesene ure
pripada plačilo dodatka za delo preko polnega delovnega časa.
(7) Po drugem odstavku tega člena pridobljene nadure se delavcu izplačajo s plačo
za mesec ko nastanejo, pri plači za prvi mesec naslednjega referenčnega obdobja. V
primeru, da pride do sklenitve pisnega sporazuma po prejšnjem odstavku se dodatek
za delo preko polnega delovnega časa za vse ure, ki se po pisnem sporazumu
prenesejo v naslednje referenčno obdobje za koriščenje izplača ob plači za izplačilno
obdobje ko nadure nastanejo – prvi dan naslednjega referenčnega obdobja, pri plači
za prvo izplačilno obdobje naslednjega referenčnega obdobja.
14. člen
(dopustne obremenitve delavcev)
(1) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi
obdobje spremljanja – referenčno obdobje obremenitev delavcev 4 mesece ali
določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, lahko krajše vendar ne daljše od
štirih mesecev in o tem pisno obvešča vse kot določa zakon za letni razpored
delovnega časa. Delodajalec pri izdelavi letnega razporeda delovnega časa upošteva
določeno referenčno obdobje.
(2) Obdobje spremljanja - referenčno obdobje obremenitev delavcev je 4 mesece.
Delavec v referenčnem obdobju spremljanja obremenitev v povprečju ne sme delati
več kot 48 ur tedensko.
(3) V tedensko omejitev 48 ur po prejšnjem odstavku se štejejo vse ure opravljenega
delovnega časa v referenčnem obdobju, ure polnega delovnega časa in opravljene
nadure.
(4) V nadure po prejšnjem odstavku se štejejo vse opravljene ter izplačane nadure
v mesecih referenčnega obdobja in vse nadure, ki to postanejo s prenosom viškov ur
polnega delovnega časa v naslednje referenčno obdobje po prejšnjem členu ne glede
na to ali se te izplačajo ali se prenesene v naslednjem referenčnem obdobju koristijo
v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti.
(5) Če delavcu in sindikatu ni omogočeno spremljanje povprečne obremenjenosti
opravljenih ur dela v neenakomerno razporejenem in začasno prerazporejenem
delovnem času in nadur za celotno referenčno obdobje spremljanja obremenjenosti,
ni dovoljeno odrejati dela v neenakomerno razporejenem in začasno prerazporejenem
delovnem času in dela preko polnega delovnega časa - nadur.
(6) Če delavec ali sindikat ugotovita, da bo ob izteku referenčnega obdobja prišlo
do preseženega dopustnega opravljanja 48 ur dela po drugem odstavku tega člena,
ker je dopustna obremenitev delavca v referenčnem obdobju spremljanja obremenitev
že dosežena, morata o tem takoj obvestiti delodajalca.
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(7) V primeru odreditve dela, ki bi predstavljalo kršitev določb drugega odstavka
tega člena v povezavi s prejšnjim odstavkom, mora delavec odrejeno delo odkloniti
takoj ob odreditvi oziroma takoj, ko je to možno. Delavec in sindikat morata preprečiti
izvedbo dela, ki bi predstavljalo kršitev določb prvega odstavka tega člena. O poskusu
kršitev prvega odstavka tega člena sta delavec ali sindikat dolžna obvestiti pristojen
inšpektorat za delo.
(8) Delodajalec ne sme uvesti nobenih ukrepov zoper delavca in sindikat zaradi
zavrnitve opravljanja dela na podlagi določb tega odstavka in prijave inšpektoratu po
tem odstavku.
15. člen
(kolektivno zastopanje)
(1) Delavci imajo pravico do svojega predstavnika, ki zastopa njihove interese
kolektivno pri delodajalcu. Ko je pri delodajalcu organiziran sindikat z člani zaposlenimi
pri delodajalcu, kolektivne interese delavcev organiziranih v sindikatu zastopa sindikat.
(2) Ko je pri delodajalcu organiziran sindikat, ki ima na osnovi članov zaposlenih pri
delodajalcu priznan status za sklepanje kolektivnih pogodb splošne veljave in do
sodelovanja v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti
delavcev ter da predlaga kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju, v skladu s
posebnimi predpisi, se šteje, da zastopa takšen sindikat interese vseh zaposlenih pri
delodajalcu.
16. člen
(pogoji za delo sindikata)
(1) Osnovna pravica delavcev, članov sindikata zaposlenih pri delodajalcu je, da
delodajalec sindikatu za njegovo delovanje zagotavlja pogoje za delovanje v
minimalnem obsegu.
(2) Vsakemu sindikatu s člani zaposlenimi pri delodajalcu mora ta zagotavljati
najmanj:
-

-

-

-

plačane ure za delo za sindikat, v višini kot po pogodbi o zaposlitvi delavcev, ki
koristijo ure za delo za sindikat v skupnem obsegu ene ure na leto za vsakega
pri delodajalcu zaposlenega člana, vendar ne manj kot 50 ur in v enakem
obsegu za sodelovanje sindikalnih funkcionarjev in zaupnikov v organih
združenj sindikalnih organizacij. Ne glede na število sindikalnih funkcionarjev in
zaupnikov skupno število plačanih ur po tem odstavku ne sme presegati
dvakratnika števila pri delodajalcu zaposlenih članov sindikata;
o okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo sindikalnega zaupnika
se dogovorita zakonita zastopnika sindikata in delodajalca. Pri tem upoštevata
potrebe in interese članov sindikata in delovnega procesa;
sindikalnim funkcionarjem in zaupnikom se zmanjša delovne obveznosti
oziroma normativ ali pa se jim povečan obseg dela posebej plača kot delo v
okviru polnega delovnega časa;
prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov v prostore pri delodajalcu na
podlagi vnaprejšnjega obvestila;
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-

-

svobodo sindikalnega obveščanja in razpečevanja sindikalnega tiska;
strokovno pomoč in druge pogoje (prostori, tehnično in administrativno delo
ipd.) za delo sindikata, njihovih organov in sindikalnih funkcionarjev in
zaupnikov;
tehnična izvedba obračuna in plačevanja članarine sindikatu za člane sindikata.

(3) Sindikatu, s priznanim statusom za zastopanje interesov vseh zaposlenih po
drugem odstavku prejšnjega člena delodajalec zagotavlja zraven določenega v
prejšnjem odstavku še za vsakega zaposlenega pri delodajalcu eno plačano uro letno
za delo za sindikat, v višini kot po pogodbi o zaposlitvi delavcev, ki koristijo ure za delo
za sindikat.
(4) Zakonita zastopnika delodajalca in sindikata skleneta pogodbo o zagotavljanju
pogojev za sindikalno delo. Do sklenitve pogodbe se določbe tega člena uporabljajo
neposredno po predhodni seznanitvi delodajalca.

III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

17. člen
(splošno)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, podzakonskih aktov,
kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo minimalne pravice
delavcev, izvaja inšpektorat za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijsko
nadzorstvo. Inšpektorati, ki delujejo na drugih področjih ne morejo izjajati inšpekcijskih
nadzorov v zvezi s tem zakonom.
18. člen
(posredovanje v sporu med delavcem in delodajalcem)
(1) Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ali v
njegovem imenu sindikata ne izpolni svoje obveznosti iz tega zakona oziroma ne
odpravi kršitve, lahko delavec oziroma delodajalec predlaga posredovanje inšpektorja
za delo v sporu.
(2) Če je posredovanje predlagal le delavec ali v njegovem imenu sindikat ali le
delodajalec, inšpektor za delo najprej pridobi soglasje druge stranke za reševanje
spora s posredovanjem.
(3) Inšpektor za delo lahko posreduje v sporu med delavcem ali v njegovem imenu
sindikatom in delodajalcem z namenom, da delavec ali v njegovem imenu sindikat in
delodajalec sporazumno rešita spor.
(4) Inšpektor za delo lahko posreduje v sporu med delavcem ali sindikatom in
delodajalcem vse do izvršljive arbitražne odločitve o spornem vprašanju oziroma do
odločitve sodišča prve stopnje o spornem vprašanju.
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(5) Sporazum o razrešitvi spornega vprašanja med delavcem ali sindikatom in
delodajalcem ne sme nasprotovati morali ali prisilnim predpisom.
(6) Sporazum o razrešitvi spora med delavcem ali sindikatom in delodajalcem,
sklenjen v skladu z zakonom, je izvršilni naslov, ki se izvrši po pravilih, ki veljajo za
sodno izvršbo.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
(delodajalec – težji prekršek)
Z globo od 5.000 do 30.000 evrov se kaznuje za težji prekršek delodajalec – pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

krši določbe 5. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 7. člena tega zakona;
krši določbe 3. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 13. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 1. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 1. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 16. člena tega zakona;
krši določbe 25. člena tega zakona;
krši določbe 27. člena tega zakona.
20. člen
(delodajalec - prekršek)

Z globo od 2.500 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec – pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

krši določbe 1. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 12. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 1. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 3. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 4. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 12. člena tega zakona;
krši določbe 5. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 6. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 7. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 3. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 7. odstavka 14. člena tega zakona;
46/57

13. krši določbe 8. odstavka 14. člena tega zakona;
14. krši določbe 4. odstavka 16. člena tega zakona;
15. krši določbe 26. člena tega zakona.
21. člen
(odgovorna oseba delodajalca – težji prekršek)
Z globo od 2.500 do 15.000 evrov se kaznuje za težji prekršek odgovorna oseba
delodajalca – pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

krši določbe 5. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 7. člena tega zakona;
krši določbe 3. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 13. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 1. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 1. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 16. člena tega zakona;
krši določbe 25. člena tega zakona;
krši določbe 27. člena tega zakona.
22. člen
(odgovorna oseba delodajalca – prekršek)

Z globo od 1.750 do 7.500 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

krši določbe 1. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 12. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 1. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 3. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 4. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 12. člena tega zakona;
krši določbe 5. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 6. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 7. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 3. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 7. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 8. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 4. odstavka 16. člena tega zakona;
krši določbe 26. člena tega zakona.
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23. člen
(odgovorna oseba – težji prekrški)
Z globo od 500 do 5.000 evrov se kaznuje za težji prekršek odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

krši določbe 5. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 7. člena tega zakona;
krši določbe 3. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 13. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 1. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 1. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 16. člena tega zakona;
krši določbe 25. člena tega zakona;
krši določbe 27. člena tega zakona.
24. člen
(odgovorna oseba - prekršek)

Z globo od 875 do 3.750 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba, ki ravna
drugače kot določa 4. odstavek 5. člena tega zakona.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

krši določbe 1. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 12. odstavka 9. člena tega zakona;
krši določbe 1. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 2. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 3. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 4. odstavka 11. člena tega zakona;
krši določbe 12. člena tega zakona;
krši določbe 5. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 6. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 7. odstavka 13. člena tega zakona;
krši določbe 3. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 7. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 8. odstavka 14. člena tega zakona;
krši določbe 4. odstavka 16. člena tega zakona;
krši določbe 26. člena tega zakona.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
(uskladitev plač)
Prve tri mesece od uveljavitve zakona delodajalec zaradi tehnične izvedbe
obračunavanja plač z izplačilom razlike plač od obračunanih plač pred uveljavitvijo plač
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po tem zakonu in do plače po obračunu na podlagi tega zakona za prve tri mesece po
dvigu osnovnih plač po 7. členu lahko zamuja. Plača v četrtem mesecu po uveljavitvi
zakona mora biti izplačana v skladu s tem zakonom. Po tem členu dopustna razlika za
prve tri mesece po uveljavitvi zakona mora biti v celoti izplačana najkasneje s plačo v
četrtem mesec po uveljavitvi plač po tem zakonu.
26. člen
(obvezna določitev normalnega delovnega časa)
V treh mesecih po uveljavitvi zakona morajo vsi delodajalci v Republiki Sloveniji v
pogodbah o zaposlitvi, kolektivnih pogodbah ali s splošnim aktom delodajalca imeti
določen normalni delovni čas v skladu s 1. odstavkom 9. člena. S svojim normalnim
delovnim časom mora biti seznanjen vsak delavec v delovnem razmerju.
27. člen
(prehodno obdobje)
Za uveljavitev 1. odstavka 13. člena in 1. odstavka 14. člena velja prehodno obdobje
4 mesecev od uveljavitve zakona. Po izteku prehodnega obdobja morata biti oba
odstavka uveljavljena v celoti, obveščanje po uveljavitvi je potrebno izvesti v
prehodnem obdobju in ne kot določata odstavka za katera velja prehodno obdobje.
28. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)
(1) Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehajo veljati:
1. določbe 97. člena, 1. odstavka 97.a člena, 1., 2. in 4. odstavka 97.č člena, 97.e
člena, 3. odstavek 97.f člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 97/02, 103/04);
2. določbe 3. in 4. odstavka 71. člena Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni
list RS, št. 15/13);
3. določbe 3. odstavka 52.b člena in 2. odstavka 52.c člena Zakon o zdravstveni
dejavnosti - UPB-2 (Uradni list RS, št. 23/05).
(2) Ne glede na določbe področnih zakonov, ki bodo v veljavi ob uveljavitvi tega
zakona in urejajo položaj delavcev, se glede plačila, dopustnih obremenitev delavcev
z opravljanjem dela in spremljanja obremenjenosti delavcev, kolektivnega zastopanja
in zagotavljanja pogojev za delovanje sindikatov uporabljajo določbe tega zakona.
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začne prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi.
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2.8. OBRAZLOŽITEV
K 1. členu:
Predlog zakona v prvem členu določa, kaj je predmet zakonske ureditve, navedeni pa so tudi
najpomembnejši cilji zakona. Zapisano je, da zakon ureja minimalne pravice delavcev na
področju urejanja delovnega časa, dopustnih obremenitev delavcev, plačila za delo in
kolektivnega zastopanja ter nekaterih posebnosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, kar
dejansko vsebinsko tudi ureja. Navedeni so tudi cilji, ki se jih z zakonom želi doseči.
V pravem členu je tudi navedba, da se v predlogu zakona uporabljajo izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so v nadaljevanju zakona naslovljeni v moškem spolu, uporabljajo pa se, kot nevtralni
in enakovredni za ženski in moški spol.
K 2. členu:
Člen določa za koga zakon velja in da se s posebnimi – drugimi zakoni pravice določene s tem
zakonom ne morejo zmanjševati, lahko pa se urejajo ugodneje.
K 3. členu:
V določbi tretjega člena se ureja teritorialna veljavnost tega zakona glede na vključitev domačih
ali tudi tujih elementov. Obravnavani člen določa teritorialno veljavo zakona kot velja z
zakonom o delovnih razmerjih.
K 4. členu:
V tem členu je določen pomen posameznih pojmov, ki se pojavljajo v zakonu in ki jih je bilo
potrebno zaradi njihove pomembnosti natančneje opredeliti, da bi se izognili morebitnim
nesporazumom in različni interpretaciji zakonskih določb. Večina pojmov se v praksi, še
posebej v sodni, že uporablja. Mnogi od opredeljenih pojmov so le povzeti po direktivah
Evropske unije.
Ključna pojma, ki doslej v pravnem redu nista bila opredeljena sta delo, z njegovimi različnimi
oblikami zaradi razporeditve delovnega časa, in referenčno obdobje. Ureditev teh dveh pojmov
v zakonu in ostalih pojmov je nujna zaradi zmožnosti določanja minimalnih pravic delavcev.
Eden od ključnih pojmov, ki jih zakon jasno določa in uvršča med posebne pogoje dela iz
naslova obremenitev preko polnega delovnega časa je nadurno delo.
Uveden je tudi nov pojem bruto urne postavke, ki je lahko določena ali izračunana. Izračunana
služi temu, da se lahko le ta izračunava iz veljavnih predpisanih plač.
K 5. členu:
V členu je jasno opredeljeno, da delavcem pravice po tem zakonu, ki so določene v
minimalnem obsegu, pripadajo ne glede na vse ostale okoliščine, ki bi lahko izhajale iz
finančne kondicije delodajalca.
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K 6. členu:
Ta člen jasno določa osnovno plačo, ki se na osnovi pomanjkljive določitve v ZDR-1 interpretira
pri delavcih in delodajalcih na različne načine. Jasna določitev osnovne plače je predpogoj za
urejanje ostalih pravic delavcev na nedvoumen način, ki so povezane ali odvisne od osnovne
plače.
K 7. členu:
Določena je višina minimalne bruto urne postavke po vzoru držav Evropske unije, ki jo že
imajo. Bruto urna postavka se določa v višini 5 EUR in je določena v višini določenega
minimalnega dohodka z Zakonom o minimalni plači za mesece z najmanj ur polne delovne
obveze. Določena je tudi obveza dviga plač na določeno z izračunano minimalno bruto urno
postavko v odvisnosti od določene osnovne plače za polni delovni čas v normalni delovnih
pogojih, torej v s pogodbo o zaposlitvi določenim in razporejenim delovnim časom ter
pogodbenimi obremenitvami.
Z minimalno bruto urno postavko na osnovi izračunane ali na novo določene osnovne plače je
potrebno po tem členu izplačate plače za prvi mesec po uveljavitvi zakona. V končnih in
prehodnih določbah je določen tudi tri mesečen način prehoda.
K 8. členu:
Člen določa način usklajevanja minimalne bruto urne postavke na podlagi gibanja povprečne
plače v prvem polletju koledarskega v odvisnosti od istega polletja preteklega koledarskega
leta in z dobljenim odstotkom gibanja povprečne plače se uskladi minimalna bruto urna
postavka za naslednje leto.
Višina minimalne bruto urne postavke za naslednje leto na opisan način določi minister
pristojen za delo do konca meseca novembra za naslednje leto.
K 9. členu:
Člen določa obvezo določitve normalnih delovnih pogojev glede delovnega časa s pogodbo o
zaposlitvi ali splošnim aktom delodajalca, tako da je vsak delavec seznanjen z njim.
V odvisnosti od normalnega delovnega časa se v tem členu določajo minimalni dodatki za delo
v za delavca manj ugodnem času, ki predstavlja delo v posebnih pogojih dela zaradi
razporeditve delovnega časa.
Dodatki, ki v določenem minimalnem obsegu pripadajo delavcu ko dela v posebnih pogojih
dela zaradi razporeditve delovnega časa so določeni jasno in nedvoumno v odstotku od bruto
urne postavke osnovne plače tekočega meseca za čas, ko delavec dela v takšnih posebnih
pogojih dela.
Člen tudi določa, da delavcu vsi določeni dodatki pripadajo ko dela v neenakomerno ali
začasno prerazporejenem delovnem času in čas izplačila. Določa tudi izjemo plačila dodatkov
za delo v času premakljivega delovnega časa v kolikor je le ta določen.
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K 10. členu:
Člen določa dodatek za delo preko polnega delovnega časa kot dodatek za obremenitev
delavca z delom preko s pogodbo o zaposlitvi (načeloma 40 ur tedensko) določenega polnega
delovnega časa. Gre za dodatno obremenitev, ki se lahko ugotovi le ob izteku referenčnega
obdobja in se delavcu ne glede na predhodno že izplačan dodatek zaradi razporeditve
delovnega časa izplača s prvo plačo za prvo izplačilno obdobje naslednjega referenčnega
obdobja.
Takšna rešitev se uvaja zaradi sodne prakse, ki je uveljavila standard, da se ure polnega
delovnega časa narejene v začasno prerazporejenem ali neenakomerno razporejenem
delovnem času, ki se v referenčnem obdobju spremljanja polnega delovnega časa niso
izravnale na s pogodbo o zaposlitvi poni delovni čas, štejejo kot ure dela preko polnega
delovnega časa. Gre za ure, ki so narejene v posebnih pogojih dela zaradi obremenitev pri
delu in temu pismeno jih je potrebno tudi plačati. Te ure postanejo višek ur polnega delovnega
časa prvi dan naslednjega referenčnega obdobja, kakor se je že uveljavila sodna praksa.
Ureditev v tem členu je možna zaradi določitve oz. definiranja dela, kot predmeta trgovanja na
trgu dela namesto trgovanja z delovnimi razmerji, kot je doslej to določal ZDR-1, ki glavnega
oz. bistvenega elementa, torej predmeta - dela, kot sestavnega elementa pogodbe o zaposlitvi
ni določil oz. definiral.
Plačilo za delo preko polnega delovnega časa, ki se določa za viške ur ob izteku referenčnega
obdobja prisiljuje delodajalce v odrejanje nadur le ob izjemnih primerih (kot pogoje določa
ZDR-1) tekoče in v izravnavanje ur polnega delovnega časa v referenčnem obdobju ob
njegovem izteku na nič. Delodajalci, ki ne bodo odrejali in izplačevali nadur redno, bodo kot
prvo morali kljub ne odrejenim naduram delavcem plačati dodatek za delo v posebnih pogojih
dela zaradi razporeditve delovnega časa (dnevno delo 30%) in če jim ne bo uspelo ur polnega
delovnega časa izravnati na nič, bodo za iste ure morali delavcu plačati še dodatek za delo
preko polnega delovnega časa v osnovno urno postavko, torej 130%. Dejansko bodo
delodajalci, ki predpisanega ne bodo spoštovali prvič kaznovani z višjim plačilo za delo,
namesto 130% za dnevno nadurno delo, bodo plačali dodatek za dnevno delo 30% in dodatek
za delo preko polnega delovnega časa 30%, torej skupaj 160% za eno uro dnevnega dela
izven normalnih pogojev dela, torej v posebnih pogojih dela zaradi razporeditve delovnega
časa. V primeru odrejanja nadur in izravnavanj ur polnega delovnega časa pa bo ta ista ura
dnevnega dela delodajalca stala 130% namesto 160% urne postavke.
Z opisanimi rešitvami se zato upravičeno pričakuje spoštovanje zakona na strani delodajalcev,
ker bodo imeli delavci varstvo pravic in bodo lahko v skrajni obliki tudi iztožili plačilo za svoje
delo. Delodajalci, ki ne bodo spoštovali predpisanega pa bodo tudi visoko kaznovani, tako bo
delodajalcem resnično v interesu odrejati nadure in izravnavati delovni čas znotraj referenčni
obdobij, ko pa to ne bo šlo pa bodo delodajalci prisiljeni v spreminjanje delovnih procesov v
ugodnejši delovni čas glede plačila dela ter v nove zaposlitve, saj bo delo na novo zaposlenih
dosti cenejše kot obremenjevanje delavcev v delom preko polnega delovnega časa in
neenakomerno ter začasno prerazporejenem delovnem času.
Nove zaposlitve pa so učinek, ki ga sledi zakon in Direktiva EU o delovnem času ob
zagotavljanju varnega in zdravega dela.
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obremenitve
delavcev

Ključno načelo krepitve pravne in socialne države celotnega zakona bo v največji meri
doseženo ravno s tem členom. Zaradi tega člena se upravičeno pričakujejo blagodejni vplivi
predlaganega zakona na gospodarsko rast, zmanjševanje brezposelnosti in krepitev socialne
države:

zaposlovanje

krepitev gospodarstva, pravne in socialne države

Evropska unija zagotavlja varno in zdravo delovno okolje v svojem pravnem redu s pozitivnimi
učinki na gospodarstvo in socialno državo članic na način kot je prikazan zgoraj in temu
mehanizmu zakon v celoti sledi.
Zakon bo preko tega člena dejansko dosegel to, da se nadure v obstoječi ureditvi ne bodo več
delale preko dopustnih obremenitev, niti se ne bodo delali viški ur polnega delovnega časa, ki
jih delodajalci ne bodo uspeli izravnati v obdobju spremljanja, s tem pa se bo omogočilo
opravljanje dela tudi drugim oz. bodo imeli možnost zaslužka tudi v do sedaj veljavnem sistemu
urejanja trga dela brezposelni.
K 11. členu:
Člen določa posebnosti, od katerih so ene že urejene v kolektivnih pogodbah ali specialnih
predpisih, ene od njih pa še nikjer.
Člen ureja štetje delovnega časa v skladu z Direktivo EU o delovnem času in sodno prakso
Sodišča Evropske unije.
Urejeno je tudi nadomestilo za čas, ki ga delavec prebije od doma v tujini brez možnosti vrnitve
in v tem času ne dela.
Urejeno je tudi plačilo stane pripravljenosti na domu ali v njegovi bližini za potrebe prihoda na
delo, ko pride do takšne situacije, ki je možna in se pričakuje a se ne ve kdaj bo do nje prišlo.

53/57

K 12. členu:
V tem členu je jasno opredeljeno nadurno delo kot delo pod posebnimi pogoji dela zaradi
obremenitev delavca preko polnega delovnega časa. Določena je tudi višina nadurnega dela
v odvisnosti od časa v katerem se opravlja.
Določena je tudi obveznost plačila dodatkov zaradi razporeditve delovnega časa, ki niso
določeni v določenem plačilu nadur za delo, so pa določeni v 3. členu zakona.
Kot nadure so opredeljene tudi ure dela preko polnega delovnega časa, ki se ne izravnajo v
referenčnem obdobju in predstavljajo viške ur polnega delovnega časa v referenčnem obdobju
in se prenesejo v novo referenčno obdobje. Izplačajo se v višini 100% urne postavke z
dodatkom za delo preko polnega delovnega časa, če ne pride do dogovora o njihovem
koriščenju.
K 13. členu:
V tem členu so opredeljeni vsi vidiki organizacije delovnega časa za zagotavljanje varnega in
zdravega delovnega okolja po zgledu oz. v skladu z Direktivo EU o delovnem času.
Delodajalcu se nalaga obveza določanja referenčnih obdobij, podobno načrtovanja delovnega
časa in seznanjanje delavcev z načrtovanim.
Določeno je tudi ravnanje v primeru manjka ali viškov ur polnega delovnega časa, do katerih
lahko pride v obdobju spremljanja – referenčnem obdobju spremljanja polnega delovnega
časa.
K 14. členu:
Podobno kot predhodni člen za spremljanje polnega delovnega časa se v tem členu določa
obdobje za spremljanje obremenitev delavcev z delom v obdobju spremljanja – referenčnem
obdobju za spremljanje obremenitev delavcev.
Določbe tega člena uvajajo že več let veljavno in neposredno uporabljivo največjo dopustno
obremenitev delavcev v Evropski uniji.
Delavcem in sindikatu se tukaj določa obveza poročanja o kršitvah. Urejena je tudi dolžna
odklonitev dela in postopki v tem primeru in prepoved ukrepanja zoper vestnega delavca in
sindikat, ki postopata po tem členu.
K 15. členu:
V tem členu se določa pravica delavcev do tega, da jih nekdo zastopa v prizadevanjih za
uveljavljanje njihovih pravic, ki izhajajo iz opravljanja dela oz. delovna razmerja ali so tesno
povezane z njim.
Kolektivne pogodbe, ki jih sklepajo po Zakonu o kolektivnih pogodbah sindikati so sestavni del
pogodb o zaposlitvi delavcev in zato je to, da jih za sklepanje kolektivnih pogodb nekdo
zastopa pravica delavcev, saj ima vsakdo pravico se dogovarjati za delovne pogoje in plačilo
za opravljeno delo.

54/57

Višja kot je stopnja strokovnosti sindikatov večja je blaginja v državi, saj je posledično
ozaveščenost delavcev o tem, da so sindikati po zakonu edini, ki lahko sklepajo dogovore o
njihovih pogojih dela ter plačilu višja in temu primerna je tudi stopnja vključevanja delavcev v
sindikate. Skandinavske države so vzor glede urejenosti sindikalnega delovanja in stopnje
demokracije ter gospodarske razvitosti. Z določitvijo minimalnih pogojev za delovanje
sindikatov bomo v Sloveniji tudi dosegli višjo stopnjo razvitosti socialnega čuta pri delavcih, saj
se je v preteklih letih ta izgubil tudi zaradi nestrokovnosti sindikatov, ki pa je posledica
njihovega omejevanja. Zato je njihove pravice za obstoj in delovanje potrebno določiti z
zakonom, saj bo na ta način omogočen njihov razvoj in stopnja kvalitete socialnega dialoga se
bo dvignila na višjo raven, kar pa bo dolgoročno zagotovo blagodejno vplivalo na gospodarsko
rast in blagostanje.
Več kot deset let v gospodarstvu ni več veljavne kolektivne pogodbe, ki bi delavcem dajala to
pravico, da jih nekdo kolektivno zastopa, in zato je ureditev teh pravic v zakonu nujna zaradi
trenda odpovedovanja kolektivnih pogodb vseh ravni.
Sindikati so eden od gradnikov pravnega reda, saj to kar sklenejo z delodajalcem dobi splošno
veljavo. Brez ustreznih garancij za njihovo delovanje v zakonu se sindikati ne morejo razvijati
in ustrezno zastopati svojih članov in vseh pri delodajalcu zaposlenih delavcev. V našem
pravnem redu je le sindikatom dodeljena vloga nekoga, ki lahko sklepa dogovore, ki po zakonu
dobijo splošno veljavo, torej kolektivne pogodbe in druge dogovore.
Država na podlagi Zakona o reprezentativnosti sindikatov določa sindikatom veliko
odgovornost za vse zaposlene in ne samo za njihove člane, v zameno za to odgovornost pa
jim po danes veljavnih predpisih ne zagotavlja ničesar oz. jim ni dolžna zagotavljati ničesar.
Minimalni pogoji za njihovo ustanavljanje, razvijanje in delovanje, tako na novo ustanovljenim
kot tistim s priznanim statusom za zastopanje interesov vseh zaposlenih je nuja, ki je predpogoj
za razvoj družbe.
Danes imamo mnoge sindikate, ki se s svojim poslanstvom sploh ne ukvarjajo, ker med
sindikalnimi funkcionarji ni ustreznih kvalitet za korektno zastopanje članov in vseh zaposlenih,
saj morajo funkcionarji sindikatov delovati pretežno v prostem času in brez ustreznih pogojev
za delo. Za sindikalno delo se temu primerno tudi ne odločajo kvalitetni in strokovni delavci z
razvito lastno integriteto, raven socialnega dialoga je zato na zelo nizki ravni. Vladi in
delodajalcem to odgovarja a dolgoročno je takšno stanje ali trend v tej smeri pogubno za
družbo v časih, ko velja načelo prostega gibanja kapitala. Slovenskega delavca je potrebno
zaščititi pred kapitalom, še posebej tujim in določitev minimalnih pravic za delovanje sindikatov
je eden od načinov, s katerim se delavci lahko zaščitijo sami preko svojih kompetentnih
zastopnikov na kvaliteten in primeren način z zadostno mero strokovnosti.
K 16. členu:
Člen določa pravice delavcev, ki jih je vsak delodajalec v določenem minimalnem obsegu
dolžan zagotavljati sindikatu. Možen je dogovor o več pravicah, o dogovorjenih pravicah pa je
delodajalec dolžan s sindikatom skleniti pogodbo.
Osnovnim minimalnim pravicam za obstoj, razvoj in delovanje vsakega sindikata je v tem členu
določeno dodatno število ur sindikatom s priznanim statusom za zastopanje interesov vseh
zaposlenih pri delodajalcu.
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K 17. členu:
Člen določa, da se nadzor izvajanja tega zakona izvaja po splošnih predpisih za izvajanje
inšpekcijskih nadzorov, izvaja pa ga lahko le inšpektorat pristojen za delo in nobeden drugi.
K 18. členu:
Člen določa postopek pri delodajalcu v primeru delovnih sporov z pobudo delavca ali sindikata
za njihovo reševanje, vključno s posredovanjem inšpektorja za delo.
Določen je tudi izvršilni naslov sklenjenega na podlagi posredovanja delovnega inšpektorja.
K 19. do 24. členu:
V šestih členih so opredeljene globe, ločeno za prekrške in težje prekrške ter ločeno za pravno
osebo, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost ter ločeno za njegovo odgovorno osebo in še posebej za odgovorno osebo, ki je
storila prekršek.
Pregled glob:
prekršek
kršitelj

težji prekrški

prekrški

delodajalec

od 5.000 do 30.000 evrov

od 2.500 do 15.000 evrov

odgovorna oseba delodajalca

od 2.500 do 15.000 evrov

od 1.750 do 7.500 evrov

odgovorna oseba

od 1.750 do 7.500 evrov

od 875 do 3.750 evrov

Kazni za prekrške so visoke zaradi odvračilnega učinka potencialnih kršiteljev z namenom
zadostne in ustrezne zaščite slovenskega delavca.
K 25. členu:
V prvem členu prehodnih določb je urejen prestopen prehod na nov obračun plač po tem
zakonu. Prehodno obdobje je štiri mesece, saj morajo biti plače po tem zakonu na nov način
obračunane in izplačane najkasneje s plačo za četrti mesec po uveljavitvi zakona, in takrat z
razliko zaradi morebitnih odstopanj v minus ali plus od do tedaj izplačevanih plač.
K 26. členu:
Člen določa obdobje v katerem mora biti vsak delavec seznanjen z njegovimi normalnimi
pogoji dela glede delovnega časa.
Če delodajalec tega še nima urejenega v splošnih aktih mora to storiti in določiti normalen
delovni čas v pogodbah o zaposlitvi ali s splošnim aktom in seznaniti delavce z določenim
normalnim delovnim časom v treh mesecih po uveljavitvi zakona.
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K 27. členu:
Člen določa, da mora v štirih mesecih vsak delodajalec uvesti referenčni obdobji za
spremljanje polnega delovnega časa in obremenitev delavcev. Z določenimi referenčnimi
obdobji mora v teh prehodnih štirih meseci z njimi tudi seznaniti vse pri njemu zaposlene
delavce.
K 28. členu:
S členom se razveljavljajo členi zakonov, ki so v diametralnem nasprotju s predpisanim v tem
zakonu in v Direktivi EU o delovnem času.
Razveljavljajo se tudi vsi drugi deli zakonov ter ostalih predpisov, ki so v neskladju z tem
zakonom.
K 29. členu:
Člen določa dan uveljavitve tega zakona na s prvim dnem po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začetek uporabe na prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi.
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