
Možni ukrepi in aktivnosti za ublažitev  učinkov uveljavitve sprememb Zakona o minimalni plači v 
2020 na nacionalni ravni, ravni dejavnosti in pri delodajalcih 

 

 Upravni odbor GZS je na predlog Strateškega svet za kolektivno dogovarjanje z dne 19.9.2019  na 
svoji seji dne 8.10.2019 sprejel naslednje 

PRIPOROČILO  

kot nabor možnih ukrepov za  ublažitev učinkov uveljavitve sprememb Zakona o minimalni plači 
v  letu 2020 na nacionalni ravni, ravni dejavnosti in pri delodajalcih 

A. Na nacionalni ravni 

- vpliv na nacionalno zakonodajo, kot možne spremembe ZMP –  aktivnosti po uskladitvi 
delodajalskih organizacij; 
- vpliv preko nove Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti – aktivnosti s 
pridobitvijo enotnih delodajalskih izhodišč; 
 
B. Na ravni dejavnosti 
 - pobuda za spremembe KP dejavnosti na področju dodatkov: 

-  vnos dodatkov za posebne pogoje dela ki izhajajo iz osebnih obremenitev 
pri delu v NOP-e,  

-  morebitno znižanje dodatkov ki izhajajo iz ZDR-1; 
-  sprememba ureditve dodatka na skupno delovno dobo v delovno dobo pri 

zadnjem delodajalcu skladno z 222. členim ZDR-1; 
- opredelitev prehodnega obdobja.  

 

C. Na ravni delodajalcev 

- sprememba strukture plače na ravni aktov/PKP delodajalca v smislu spremembe 
plačnega modela delodajalca preko: 

• vključevanja vseh trajnih dodatkov v OP delavca;  
• vključitev dodatka za skupno delovno dobo v OP delavca;  
• obravnave delovne uspešnost kot horizontalnega napredovanja; 
• obravnava poslovne uspešnost po modelu na ravni delodajalca; 
• drugi ukrepi po presoji delodajalca (regres za LD, božičnica, drugo). 

 

D. Druge aktivnosti GZS 
• organizacija  strnjenih seminarjev Pravne službe GZS za delodajalce  na temo kako 

pristopiti k ukrepom ublažitve učinkov uveljavitve sprememb ZMP po 1.1. 2020 
(pravni in ekonomski aspekt); 

• izvedba posveta Dan delodajalcev 13.11.2019 na temo prenove plačnega sistema; 
• in-house svetovanja podjetjem članom na sedežu podjetij. 

 

Delovna skupina Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje priporoča pogajalskim skupinam za 
KP dejavnosti in Upravnim odborom združenj/zbornicdejavnosti, da priporočilo obravnavajo in se 
do njega ustrezno opredelijo. 


