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Kaj prinaša sprememba minimalne plače? 
 
 

Namen seminarja: Cilj izobraževanja je predstaviti minimalno plačo v Sloveniji kot tudi novosti 
in priporočila ZSSS ob zadnji spremembi definicije minimalne plače, ki so stopile v veljavo s 1. 
januarjem 2020. Na praktičnih primerih vam bomo poskušali odgovoriti na vprašanja in dileme 
povezane s spremembami, ki jih prinaša nova ureditev minimalne plače. 
 
 

Udeleženci so ob koncu izobraževanja seznanjeni z: 

 Opredelitvijo minimalne plače 

 Političnim in socialnim pomenom minimalne plače 

 Namenom, ciljem in funkcijami minimalne plače 

 Prednostmi in slabostmi minimalne plače 

 Pregledom ureditve minimalne plače v Sloveniji in ključnimi spremembami od uvedbe 
do danes 

 Minimalno plačo v državah EU 

 S problematiko plačnega sistema v Sloveniji in minimalno plačo 

 S priporočili ZSSS ob dvigu minimalne plače v letu 2020 
 
Vsebina: 
V skladu z Zakonom o minimalni plači bo z letom 2020 minimalna plača znašala 940,58 evrov 
bruto, iz njene definicije pa bodo izvzeti tudi vsi dodatki (določeni z zakoni in drugimi predpisi 
ter s kolektivnimi pogodbami) in del plače za delovno ter poslovno uspešnost. Dodatki, 
delovna in poslovna uspešnost se morajo po novem prišteti k polni minimalni plači – torej 
dodati na 940,58 evrov bruto.   
 
 
 
Metode: 

- Predstavitev 
- Predstavitev primerov izračuna minimalne plače po spremembi zakona v letu 2020 
- Razprava, vprašanja udeležencev 

 
Gradiva: 

- PPT predstavitev 
 
 
Datum in lokacija: 6.2.2020 ob 10 uri, ZSSS, Dalmatinova 4 v Ljubljani. 
 



POSEBNI SEMINAR                                                                                               SEMINARJI ZSSS 2020 

 

Trajanje: 3 ure.  
 
Predavateljici:  
Mag. Andreja Poje, univ. dipl. ekon., Izvršna sekretarka za ekonomsko področje in enake 
možnosti, ZSSS  
Mag. Irena Vidic, univ. dipl. ekon., Strokovna sodelavka za ekonomsko področje ZSSS 

 
Kotizacija: 45 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane. 
 
Opomba: V kolikor ima sindikat finančne težave, naj se obrne na službo za izobraževanje ZSSS s kratko 
obrazložitvijo. Potrudili se bomo in vam omogočili brezplačno kotizacijo.  

 
Prijave: Izpolnjene prijavnice pošljite do vključno 3.2.2020 na e-naslov: 
izobrazevanje@sindikaz-zsss.si ali pokličite na 01 43 41 236 (Vesna).  
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