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Državni zbor Republike Slovenije 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

Vojko Starović, predsednik 

Poslancem DR RS 

 

Opozorilo o zgrešenem plačnem modelu, v katerem je nadura vredna pol manj  

od redne ure dela, čistilka pa za svoje delo prejme enako plačilo kot diplomirani inženir 

 

Zveza: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o minimalni plači 

 

 

Spoštovani, 

 

Na vas se obračamo z opozorilom o tem, da bo po 1. januarju 2020: 
 

− za mnoge delavce po uveljavitvi Zakona o minimalni plači s 1. 1. 2020 nadura vredna pol 

manj od redne ure dela; 

 

− uvedena uravnilovka pri izplačilu plač, saj bodo po večini kolektivnih pogodb plače za 

polni delovni čas delavcev s VII stopnjo izobrazbe (diplomiranih inženirjev) in delavcev 

s I stopnjo izobrazbe (nedokončana osnovna šola) ob izplačilu izenačene.  

 

Kot primer zgrešenega plačnega modela v Republiki Sloveniji vam lahko predstavimo nedavno 

dogajanje v enem od slovenskih podjetij. V zadnjem mesecu so se v Konfederacijo slovenskih 

sindikatov pričeli množično včlanjevati delavci iz podjetja Aktiva Varovanje d.d. s 750 

zaposlenimi, predvsem zaradi nezadovoljstva s plačnim modelom in plačami varnostnikov. 

Kot izhaja iz priložene tabele bo od 1. januarja po uveljavitvi Zakona o minimalni plači ena ura 

rednega dela varnostnika, katerih je v podjetju največ, vredna skoraj pol manj od nadure, ki bi 

naj bila plačana 30% več od ure rednega dela. V predstavljeni - priloženi tabeli gre za 

povprečno plačilo varnostnika, ki bo po 1. januarju za redno uro dela prejel 7,13 EUR bruto 

in za naduro 4,31 EUR bruto. Kar v nekaj kolektivnih pogodbah so bruto osnovne plače 

določene še nižje od varnostnika, pri teh, še nižjih plačah, pa bo nadura vredna pol manj od 

redne ure dela. Plačni model v Republiki Sloveniji je izven možne logične razlage in ga je 

tujcem, lastnikom podjetij v Sloveniji, zelo težko oz. skoraj nemogoče logično obrazložiti. 

 

Me pogajanji s tujimi lastniki podjetij, primer Magna Steyr d.o.o., A&E Europe d.o.o…., je 

skoraj nemogoče obrazložiti tudi dejstvo, da bodo od 1. januarja 2020 delavci vse do VII 

tarifnega razreda (stopnja izobrazbe od nedokončane osnovne šole do diplomiranega 

inženirja, I – VII tarifni razred) prejeli približno enako mesečno plačo. Do tega bo prišlo 

zaradi izplačila dodatkov, ki jih imajo delavci z nižjo izobrazbo običajno več od delavcev z 

visoko izobrazbo, ker delajo v manj ugodnih pogojih zaradi razporeditve delovnega časa in 

večjih obremenitev pri delu.  
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Po večini kolektivnih pogodb imajo delavci bruto osnovne plače do VII stopnje izobrazbe / 

tarifnega razreda določene nižje ali podobne višine, okrog 1.200,00 EUR bruto, kot je od 1. 

januarja določeno najnižje plačilo po Zakonu o minimalni plači za opravljeno delo v polnem 

delovnem času, h kateremu se prištejejo dodatki in delovna uspešnost ter poslovna uspešnost, 

kar skupaj znese enako okrog 1.200,00 EUR bruto.  

 

Na ključen problem zatečenega plačnega modela v Sloveniji, nizke osnovne plače, je nedavno 

opozorila tudi Gospodarska zbornica Slovenije v pojasnilih svojih priporočil delodajalcem:  

 

 

Opozoriti bi vas želeli tudi na za Konfederacijo slovenskih sindikatov nerazumljivo prakso, da 

v Ekonomsko socialnem svetu – ESS sodelujeta na delojemalski strani dve sindikalni centrali 

(SOLIDARNOST in KNSS), ki že kar nekaj let ne izpolnjujeta več pogojev za reprezentativnost 

za območje države – na nacionalni ravni, ena od sindikalnih central (ZSSS) pa ima dva člana 

od osmih na delojemalski strani, kar sploh ni predvideno po poslovniku ESS. Konfederacija 

slovenskih sindikatov pa že pet let kljub izpolnjevanju kriterijev za članstvo v ESS in 

večkratnim poskusom za vključitev med socialne partnerje ne more sodelovati v ESS. 

 

V Konfederaciji slovenskih sindikatov imamo predlog rešitve zgrešenega plačnega modela 

v Sloveniji. Predlog rešuje oboje tukaj opozorjeno, nizke plače in plačno uravnilovko, a na 

žalost nimamo sogovornika, rešitev pa je možno dokončno oblikovati le s socialnimi partnerji, 

kamor pa zaradi članstva "posvečenih" ne moremo.  

 

V kolikor nam je Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide pripravljen prisluhniti, 

vam naš predlog z veseljem predstavimo. Predlog rešitve plačnega modela je nastal v skladu 

z usmeritvami, ki jih je podal Tilen Božič, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, ob sprejemanju Zakona o minimalni plači decembra 2018 

ob koncu svojega nastopa na matičnem delovnem telesu. 

 

S plačno uravnilovko do V tarifnega razreda, ki velja že nekaj časa in bo ukinjena ob koncu 

leta, je delo izgubilo svoje mesto in pomen. Z uravnilovko do VII tarifnega razreda, ki se 

približuje, pa bo vrednota delo popolnoma razvrednotena in v Konfederaciji slovenskih 

sindikatov menimo, da je nujno potrebno takojšnje ukrepanje za povrnitev vrednosti in pomena 

vrednote dela.  

 
S spoštovanjem.  

Gvido Novak  

  predsednik 

 

 

 
Priloga: 

− Primerljivost plačila rednega in nadurnega dela varnostnika v podjetju Aktiva varovanje d.d. 

 

Poslano z e-pošto: 

− naslovnikom 

− Vlada RS 

− aktivavarovanje@konfederacijasindikatov.si  

− objava na spletni strani KSS 
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KONFEDERACIJA
 SLOVENSKIH SINDIKATOV

VARNOSTNIK

PO KOLEKTIVNI POGODBI OD 1. JANUARJA 2020

 AKTIVA VAROVANJE D.D. MINIMALNO IZPLAČILO PLAČE PO IZPLAČILO ŠT. UR POLNEGA BRUTO

BRUTO OSNOVNA ZAKONU O MINIMALNI PLAČI BREZ DELOVNA BRUTO PLAČE DELOVNEGA ČASA V URNA

MESEČNA PLAČA DELOVNE USPEŠNOSI IN DODATKOV USPEŠNOST SKUPAJ TEKOČEM MESECU POSTAVKA

530,85 € 940,58 € 120,00 € 80,00 € 1.140,58 € 160 7,13 €

BRUTO OSNOVNA BRUTO URNA POSTAVKA ZA VREDNOST DODATKA

MESEČNA PLAČA OBRAČUN DODATKOV - NADUR ZA ENO NADURO

530,85 € 3,32 € 1,00 € 4,31 €

* večina zaposlenih v Aktiva varovanje d.d. je na delovnem mestu VARNOSTNIK

** doslej povprečno običajno izplačevani dodatki in delovna uspešnost 

v podjetju Aktiva varovanje d.d  / Akriva skupina d.o.o.

Primerljivost plačila rednega in nadurnega dela varnostnika *

Plačilo za ure polnega delovnega časa - redno delo

Plačilo za ure preko polnega delovnega časa - nadure

DODATKI

30%

OBIČAJNO IZPLAČEVANA **

OBRAČUN NADURNEGA DELA - OSNOVA ZA OBRAČUN DODATKOV JE BRUTO OSNOVNA PLAČA, TUDI ZA NADURE

DODATEK ZA DELO PREKO POLNEGA

DELOVNEGA ČASA PO KOLEKTIVNI PGODBI
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