
Minimalka ni maksimalka!
Priporočila ZSSS ob dvigu minimalne plače

• Kaj prinaša minimalna plača po 
januarju 2020?

• Ali dodatki res ne bodo več všteti v 
znesek minimalne plače?

• Plača bo višja, ampak za koliko?

• Na kaj je treba paziti? 

Preveri, spremljaj dogajanje v podjetju in se 
obrni na svoj sindikat.

In ne pozabi – skupaj smo močnejši! 

www.zsss.si, info@zsss.si
tel. 064 22 44 66 



Pomembno!
S 1. januarjem 2020 v skladu z zakonom o minimalni plači prihaja do naslednjih sprememb:

Znesek

•	 minimalna	plača	–	mesečna	plača	za	delo,	opravljeno	v	polnem	delovnem	času	–	se	bo	z	
zdajšnjih 886 evrov bruto zvišala na 940 evrov bruto 

Kaj se bo zgodilo z dodatki?

•	 iz	zneska	minimalne	plače	bodo	izvzeti	dodatki,	določeni	z	zakoni	in	s	kolektivnimi	
pogodbami	(dodatki	za	delovno	dobo,	pogoje	dela,	nadurno	delo,	nočno,	izmensko	delo,	
delovno uspešnost ...) 

! Dodatki se morajo po novem prišteti na polno minimalno plačo – torej dodati na 940 
evrov bruto.

Osnova	za	izračun	dodatkov	je	znesek	osnovne	plače,	ki	je	zapisan	v	pogodbi	o	zaposlitvi.

Priporočila ZSSS
Opozarjamo na:

•	 Na	ravni	podjetja	ne	pristajajte	na nižanje dodatka na delovno dobo/minulo delo in 
na njegovo vključitev v osnovno plačo! Za pomoč se obrnite na predstavnike sindikata 
dejavnosti,	ki	pokriva	dejavnost	vašega	podjetje.

! Gre za dodatek, ki je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih delavčeva pravica in se 
ga ne sme vključiti v osnovno plačo. Prav tako ga je v skladu zakonom mogoče določiti 
drugače zgolj in samo na ravni kolektivne pogodbe dejavnosti.

•	 Na	ravni	podjetja	ni mogoče nižanje ali vključevanje dodatkov za nadurno, nočno, 
nedeljsko in praznično delo v osnovno plačo delavca!

•	 Na	ravni	podjetja	se ne dogovarjajte sami o ukinjanju ali nižanju dodatkov iz naslova 
pogojev dela!	Omenjen	dodatek	je	mogoče	ukiniti	zgolj,	če	se	ustrezno	zvišajo	osnovne	
plače delavcev. 

•	 Tudi	delovna uspešnost (stimulacija) je izvzeta iz definicije minimalne plače in jo prištevamo 
na polno minimalno plačo. 

Če vam delodajalec ponuja nov plačni model in s tem vključevanje katerihkoli dodatkov v 
osnovne plače delavcev na ravni podjetja, se takoj obrnite na sindikat dejavnosti, katerega 
član oziroma članica ste! Vaša plača bo sicer lahko tudi za več deset ali sto evrov nižja!

www.zsss.si | info@zsss.si | tel. 064 22 44 66 
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Primeri izračunov – kako bo v letu 2020 videti moja plača?

Primer 1
0	LET	DELOVNE	DOBE

2019 2020
redno delo 480 EUR redno delo 480 EUR
+ dodatek za delovno dobo 0 EUR

+ doplačilo do minimalne plače
+ doplačilo do minimalne plače
= skupaj MINP 886 EUR = skupaj MINP 940 EUR

+ dodatek za nedeljsko delo 11 EUR
+ dodatek za nedeljsko delo 11 EUR 
+ dodatek za delovno dobo 0 EUR

= BRUTO PLAČA 897 EUR =  BRUTO PLAČA 951 EUR

40	LET	DELOVNE	DOBE    
2019 2020  

redno delo 480 EUR redno delo 480 EUR
+ dodatek za delovno dobo 96 EUR

+ doplačilo do minimalne plače  
+ doplačilo do minimalne plače  
= skupaj MINP 886 EUR = skupaj MINP 940 EUR

+ dodatek za nedeljsko delo 11 EUR
+ dodatek za nedeljsko delo 11 EUR
+ dodatek za delovno dobo 96 EUR

= BRUTO PLAČA 897 EUR = BRUTO PLAČA 1.047 EUR

Primer 2
0	LET	DELOVNE	DOBE    

2019 2020
redno delo 433 EUR redno delo 433 EUR
+ dodatek za delovno dobo 0 EUR

+ doplačilo do minimalne plače  + delovna uspešnost 43 EUR 
+ doplačilo do minimalne plače
= skupaj MINP 886 EUR = skupaj MINP 940 EUR

+ dodatek za delovno dobo 0 EUR
= BRUTO PLAČA 886 EUR = BRUTO PLAČA 940 EUR

40	LET	DELOVNE	DOBE    
2019 2020  

redno delo 433 EUR redno delo 433 EUER
+ dodatek za delovno dobo 87 EUR

+ doplačilo do minimalne plače  + delovna uspešnost  43 EUR 
+ doplačilo do minimalne plače
= skupaj MINP 886 EUR = skupaj MINP 940 EUR

+ dodatek za delovno dobo 87 EUR
= BRUTO PLAČA 886 EUR = BRUTO PLAČA 1.027 EUR

OPOMBE:      
Osnovna plača za polni delovni čas za 174 ur mesečno = najnižja osnovna plača za 1. tarifni razed ustrezne kolektivne pogodbe 
dejavnosti.     
Minimalna plača znaša v letu 2019 v bruto znesku 886,63 evra, v letu 2020 pa 940,58 evra bruto.    
V  letu 2019 so iz minimalne plače izključeni dodatki za nedeljsko, praznično, nočno delo.     
V letu 2020 so iz minimalne plače izključeni vsi dodatki, določeni z zakoni, kolektivnimi pogodbami, akti delodajalca.  
Dodatek za nedeljsko delo je obračunan za 8 ur, v višini 50 odstotkov.     
Dodatek za delovno dobo je obračunan v višini 0,5 odstotka za skupno delovno dobo, za 0 let in 40 let delovne dobe.
Plačilo za delovno uspešnost je obračunano v višini 10 odstotkov. V izračunu za leto 2020 predvidevamo, da bo delodajalec plačilo 
za delovno uspešnost ukinil in ne bo izplačano ter tudi ne vključeno v osnovno plačo.     
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Kje in kako nas najdete? 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Dalmatinova	4,	Ljubljana

T:	064/	22	44	66
E: info@zsss.si
W: www.zsss.si 

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije – SDE    
Dalmatinova	4,	Ljubljana

T:	01/	43	41	291
E: sde@sindikat-zsss.si 
W: www.sindikat-sde.si 

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije – SDGD
Dalmatinova	4,	Ljubljana

T:	01/	43	41	220
E: sdgd@sindikat-zsss.si 
W: www.sdgd.si 

Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije – SLGS
Dalmatinova	4,	Ljubljana

T:	01/	43	41	234
E: slgs@sindikat-zsss.si  
W: www.slgs.si 

Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije – KNG
Dalmatinova	4,	Ljubljana

T:	01/	43	41	215
E: kng@sindikat-zsss.si 
W: www.sindikat-kng.si 

Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije – KŽI
Dalmatinova	4,	Ljubljana

T:	01/	43	41	235
E: kzi@sindikat-zsss.si  
W: www.kzi-sindikat.si 

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije – SKEI
Dalmatinova	4,	Ljubljana

T:	01/	3000	900
E: skei@sindikat-zsss.si 
W: www.skei.si 

Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije – STUPIS
Dalmatinova	4,		Ljubljana

T:	01/	3000	841
E: stupis@sindikat-zsss.si 
W: www.sindikat-stupis.si 

Sindikat finančnih organizacij Slovenije – SFOS
Dalmatinova	4,	Ljubljana

T:	01/	43	41	305
E: sfos@sindikat-zsss.si 
W: www.sfos.si

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije – SDPZ
Dalmatinova	4,	Ljubljana

T:	01/	43	03	670
E: sdpz@sindikat-zsss.si 
W: www.sindikat-sdpz.si 

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije – GIT
Neratova	ulica	4,	Maribor

T:	02/	2348	323
E: breda.crncec@sindikat-zsss.si
W: www.sindikat-git.si  

Sindikat delavcev trgovine Slovenije – SDTS
Dalmatinova	4,		Ljubljana

T:	01/	43	41	253
E: sdts@sindikat-zsss.si 
W: www.sindikat-sdts.si 

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije – SKVNS
Dalmatinova	4,		Ljubljana

T:	041/	760	204
E: skvns@sindikat-zsss.si 
W: www.sindikat-skvns.si 

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije – SOPS
Malgajeva	5,		Ljubljana

T:	08/	20	52	683
E: ana.cermelj@gmail.com 
E: sops@siol.net 
W: www.sops.si

! ZSSS bo v letu 2020 pripravila več aktivnosti, povezanih z informiranjem in osveščanjem o dvigu minimalne plače oziroma 
o tem, kaj bo ta v praksi prinesel delavkam in delavcem. Organizirali bomo posvete po Sloveniji, dneve odprtih vrat in druge 
sindikalne akcije. O vsem vas bomo pravočasno in sproti obveščali po naših kanalih – v Delavski enotnosti, na naši spletni 
strani ipd. 


