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KAJ PRAVI ZAKON?
S 1.1.2020 bo pričela veljati novela Zakona o minimalni plači, ki iz definicije minimalne plače 
izvzema 

• vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, 

• del plače za delovno uspešnost in 

• plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 

Za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, bo minimalna plača 
940,58 EUR bruto. 

Od januarja 2021 se bo uporabljala formula na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni 
delovni čas za 20 % presegati izračunane minimalne življenjske stroške.



KAJ TO POMENI V PRAKSI? Primer:
Vzemimo hipotetični primer zaposlenega, ki je do sedaj prejemal plačo bruto 900 €, sestavljeno 
iz osnovne plače, dodatka na delovno dobo in dodatka za delovno uspešnost. 



Dodatki – izmensko, popoldansko delo



DEFINICIJA PLAČE PO ZDR
V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je plača sestavljena iz: 

- osnovne plače, ki se določi v pogodbi o zaposlitvi upoštevaje zahtevnost dela, 

- dodatkov za delovno uspešnost 

- dodatkov za posebne pogoje dela (npr. popoldansko delo, nočno delo, izmensko delo, nadurno 
delo, delo v nedeljo, delo za praznike in dela proste dneve po zakonu) 

- dodatka za delovno dobo. 

Osnovna bruto plača je praviloma določena v bruto znesku ter zapisana v pogodbi o zaposlitvi.

Dodatki so opredeljeni v kolektivnih pogodbah in internih aktih podjetja. 



Znesek osnovne bruto plače, določen v PZ



Enaka osnovna plača, različna delovna doba



Plačno nesorazmerje



KAKO SE PRIPRAVITI?

naredite simulacijo plač v vašem podjetju po novi zakonodaji ter preverite tako 
stroškovni učinek kot učinek na plačna razmerja v podjetju;

pregledate interne akte v podjetju, predvsem pravilnike o nagrajevanju, 
pravilnike o plačah ter kriterije za obračunavanje uspešnosti, pa tudi same 
pogodbe o zaposlitvi; 

po potrebi pristopite k ureditvi delovno pravnih internih aktov ter pogodb o 
zaposlitvi.



Neto minimalna plača



morebitna vprašanja posredujte na 

alenka.staver@biro-bonus.si

HVALA  ZA  VAŠO  POZORNOST


