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Podpora KSS Predlogu sprememb Zakona o minimalni plači ter opozorilo in 

predlog za ohranitev razmerij plač med tarifnimi razredi po dvigu plač s 1.1.2019  

 

Spoštovane in spoštovani, poslanke in poslanci ter člani vlade, 
 

 

Konfederacija slovenskih sindikatov – KSS absolutno podpira Predlog sprememb Zakona o 

minimalni plači (EPA: 228 – VIII).  

 

Ob podani podpori spremembam opozarjamo (!) na posledično zbliževanje višine plač 

(kompresijo plačnih razmerij) nižje plačanih delavcev in višje plačanih. S kompresijo 

plačnih razmerij izplačanih plač bo prišlo do rušenja plačnih sistemov v podjetjih zaradi 

uvajanja uravnilovke na ravni bruto plač v višini okrog 1.100 evrov bruto s približevanjem 

nižje plačanih delavcem višje plačanim in s tem bo prišlo do še večjega razvrednotenja dela. 

Po določenih plačah v veliki večini kolektivnih pogodb dejavnosti so te že sedaj nižje od z 

zakonom določene minimalne vse do najmanj V. tarifnega razreda, pri mnogih pa so tudi 

plače VI. tarifnega razreda pod minimalno plačo. Torej kot v KSS že ves čas opozarjamo, 

imamo v Sloveniji delo v tarifnih razredih do VI. tarifnega razreda že razvrednoteno, še 

posebej zaradi visokih socialnih pomoči, saj delavci do VI. tarifnega razreda prejmejo le malo 

višje plačilo za svoje delo od socialne pomoči in to vsi enako. Delavci do VI. tarifnega 

razreda niso motivirani za delo, saj jim mesečni dohodek, vsem enako (!), zagotavlja zakon. 

S približevanjem izplačanih plač delavcev do VI. tarifnega razreda plačam višjih tarifnih 

razredov bodo motivacijo za delo izgubili še delavci umeščeni v višje tarifne razrede in v 

Sloveniji bo po 1.1.2019 prišlo do še večjega razvrednotenja dela, kar je dolgoročno zagotovo 

slabo. Mladi, še posebej visoko izobraženi, bodo Slovenijo pričeli zapuščati še bolj množično, 

saj njihova izobrazba ne bo ovrednotena vloženemu trudu primerno in postali bomo družba, 

kjer se bodo opravljala le še dela z nizko dodano vrednostjo, na kar ves čas opozarjajo tudi 

delodajalske organizacije in pri tem imajo prav. 

 

Tudi delodajalske organizacije, kot mi, podpirajo dvig minimalnih plač, da bodo vsi delavci 

prejeli plačilo za svoje delo, ki jim bo omogočalo dostojno življenje. Oboji pa si tega želimo 

na način, da bodo od tega dviga prejeli višje plače delavci, smo pa oboji proti temu, da bo 

od predlaganega dviga plač in izvzema dodatkov od tega imela največ država. Ob današnjih 

političnih razmerjih v koaliciji lahko predlagan dvig plač označimo za populističnega in 

škodljivega za družbo. Politične stranke, ki si prizadevajo izboljšati položaj delavcev z 

višjimi plačami bodo dosegle ravno obratno, saj bodo dosegli krepitev države in njenih 

blagajn. Koalicija zaradi političnega miru takšen predlog podpira, med socialne partnerje pa 

se vnaša nemir in slaba volja. Delodajalci in sindikati si grozijo in vse skupaj vodi v konflikt. 

Nujno je potrebno iskati rešitve, enostranski posegi v plačne sisteme so zelo škodljivi! 



 

 

Rešitev je preprosta, država mora priti nasproti delavcem in delodajalcem na način, da ohrani 

njene prejemke iz plač na isti ravni kot jih prejema sedaj, to pa se lahko doseže z nižanjem 

obremenitev stroškov dela – plač. Po narejenih izračunih pristojnih ministrstev je potrebno 

znižati prispevke delavcev in delodajalcev za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko 

invalidsko zavarovanje ter spremeniti dohodninsko lestvico do te mere, da bodo prilivi v vse 

državne blagajne ostali na isti ravni. Brez korekcije obremenitev plač za delavce in 

delodajalce ob načrtovanem dvigu plač bo prišlo do zapiranja podjetij, ki ne bodo zmogla 

plačati svojih delavcev po z zakonom določeni minimalni plači ob izvzetih vseh dodatkih.  

 

Posebno poglavje, na katerega se ne opozarja zadosti, je krepitev države. Z vsakim dvigom 

minimalne plače se v blagajnah države zbere več denarja. Država potroši vsako leto vse 

prihodke in še več. Z vsakim letom se zbrani prispevki ter davki povečajo in ob višjem 

proračunu posamezni proračunski porabniki kar tekmujejo za koga bo od skupne pogače več, 

denar pa se ne troši transparentno in mnogokrat po nepotrebnem. Javni sektor  se širi, ker se 

lahko, saj je denarja za plače dovolj in vsako leto imamo občutno več javnih uslužbencev, 

pred vsakimi volitvami se mnogi funkcionarji množično zaposlujejo v javnem sektorju za 

nedoločen čas. Ob predlaganem dvigu minimalne plače se bodo prilivi države zopet zvišali in 

posledično bomo zopet imeli več javnih uslužbencev, birokracija pa se bo širila in krepila. 

 

Naše izkušnje iz zadnjih nekaj mesecev, kjer je prišlo v štirih različno velikih podjetjih 

(zaposlenih 160, 400, 550 in 850 delavcev) do oblikovanja stavkovnih zahtev in stavkovnega 

odbora s temeljno zahtevo po dvigu osnovnih plač najnižje plačanega delavca v podjetju 

na raven z zakonom določene minimalne so pomenljive. V vseh štirih podjetjih smo dosegli 

občuten dvig osnovnih plač vseh zaposlenih za od 25 do 35 odstotkov. V vseh štirih primerih 

je bila želja in zahteva delodajalcev, da se plačna razmerja med tarifnimi razredi 

ohranijo! V vseh štirih podjetjih je prišlo do podpisa aneksov podjetniških kolektivnih 

pogodb z dvigom osnovnih plač na raven z zakonom določene minimalne plače za 

najnižje plačane delavce. V enem podjetju je bila tudi izvedena stavka, v ostalih treh pa je 

prišlo do podpisa aneksov po pogajanjih z delavci in KSS. Izračuni ob primerjavi plač pred in 

po dvigu plač v teh štirih podjetjih pokažejo, da se ob dvigu osnovnih plač najnižje plačanih 

delavcev za (v povprečju) 250 evrov ob ohranitvi razmerij med tarifnimi razredi plače 

zaposlenim v VII. tarifnem razredu morajo dvigniti za najmanj enkrat več, torej osnovne 

bruto plače za najmanj 500 evrov. Skupni strošek delodajalca (bruto bruto) ob takšnem dvigu 

plač se dvigne sorazmerno in zaposleni v VII. tarifnem razredu delodajalca do dviga pride 

približno 2.000 evrov in po dvigu skoraj 3.000 evrov. Mnoga podjetja bodo takšne dvige plač 

prenesla, mnoga pa ne, v državne blagajne pa se bo zlilo veliko več od pričakovanega, tudi 

zaradi težnje podjetij po ohranitve plač med tarifnimi razredi, zaradi česar bo moralo priti do 

posodobitev podjetniških kolektivnih pogodb. 

 

V KSS smo prepričani, da bodo mnoga podjetja sledila ohranitvi plačnih razmerij ob 

predlaganem dvigu plač zaradi nove definicije minimalne plače, vsaj tista, ki bodo to zmogla, 

večina podjetij pa bo plače dvignila le najnižje palačnim zaradi zakonskih določb. 

Uresničila se bo naša napoved, da bo prišlo do zbliževanja plač nižje umeščenih delavcev z 

višje uvrščenimi delavci v lestvici tarifnih razredov, torej do zbliževanja plač nižje 

izobraženih s plačami visoko izobraženih delavcev, prišlo bo do kompresije razmerij med 

palčnimi razredi in za družbo zelo nevarne in škodljive plačne uravnilovke vseh delavcev. 

 

Konfederacija slovenskih sindikatov za rešitev vsega navedenega predlaga, da se čim prej po 

dvigu minimalne plače s predlaganim zakonom opravi resna razprava na Ekonomsko 

socialnem svetu.   



 

 

Med socialnimi partnerji je potrebno doseči dogovor o dvigu plač oz. dogovor o določitvi 

minimalnih plač po vseh tarifnih razredih z zakonom, saj se bodo le na ta način ohranila 

zdrava razmerja med vsemi tarifnimi razredi. Z dogovorom se bi preprečili protesti 

sindikatov in državna nepokorščina delodajalcev, ki bo legitimna v kolikor do nje pride. 

 

Ne smemo pozabiti, da imamo osnovne plače še vedno določene s kolektivnimi pogodbami in 

to sramotno nizke. Polovica dejavnosti sploh nima veljavne kolektivne pogodbe in enako 

že 13 let nimamo splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo. Še vedno imamo najnižje 

določeno plačo 313,00 evrov bruto za 174 ur dela v kolektivni pogodbi železničarske 

dejavnosti. Sindikati protestirajo pred delodajalskimi organizacijami zaradi s 

kolektivnimi pogodbami sramotno nizko določenih plač, katere so sami podpisovali in se 

razglašajo za prvoborce proti njihovim dogovorom in vse to zaradi pomanjkanja zdravega 

socialnega dialoga na najvišji ravni. Delodajalske organizacije grozijo z državljansko 

nepokorščino! Socialni partnerji morajo doseči dogovor za vzdržnost plačnih sistemov. 

Politično populistični dvigi plač škodijo Sloveniji!  

 

Za dosego zdravih plačnih razmerij med tarifnimi razredi oz. med nižje in visoko 

izobraženimi delavci je nujno potrebno doseči tudi vzporeden dogovor o nižjih 

obremenitvah stroškov dela – plač, na način, da bodo prilivi v državne blagajne ostali na 

enaki ravni kot danes ob enakih obremenitvah delodajalcev in če bo potrebno tudi na račun 

nižanja z zakonom določene minimalne plače tako, da bodo delavci prejeli neto enak 

znesek ali še večji na račun več vplačanega v državne blagajne visoko izobraženih delavcev, 

ki morajo neto prejemke tudi ohraniti ali povečati. 

 

V KSS smo prepričani, da je naš predlagan dogovor in obenem poziv k usklajevanju 

socialnih partnerjev možen in, da naš predlog podpirajo tudi delodajalske organizacije.  

 

Kot smo opisali v obrazložitvi rešitve, mora država priti nasproti delavcem in 

delodajalcem z nižanjem obremenitev stroškov dela, da vzpostavimo zdrave plačne 

sisteme v javnem in zasebnem sektorju.  

 

V kolikor ob predlaganem dvigu minimalne plače in izvzemu dodatkov iz minimalne plače ne 

bo prišlo do razbremenitev stroškov dela – plač v KSS podpiramo državljansko 

nepokorščino delodajalskih organizacij (enomesečni zamik plačila prispevkov ipd.) in jih 

pozivamo k njej, ker drugače se bo z dvigom minimalne plače okoristila le država in 

postala še bolj neprijateljska do delavcev, sindikatov in delodajalskih združenj, konflikt 

med socialnimi partnerji pa se bo poglabljal, mladi pa bodo še bolj množično zapuščali 

Slovenijo.  

 

 

S spoštovanjem. 
 

 
Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

Posredovano elektronsko naslovnikom. 

 

Zainteresirani javnosti z objavo na spletu. 
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