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Predmet: predlog za zamrznitev uskladitve minimalne plače za leto 2021 

 
Spoštovani g. predsednik vlade Janez JANŠA,  
                    g. minister Zdravko POČIVALŠEK in  
                    g. minister Janez CIGLER KRALJ, 
 

na podlagi podatkov o povprečni bruto plači za mesec julij 2020, ki je približno enaka bruto plači za 
junij, se na prvi pogled zdi, da je zagon gospodarstva po pandemiji uspel ter da pandemija ni imela 
velikega vpliva na poslovanje podjetij. Dejansko temu ni tako. Vpliv korona virusa na gospodarstvo v 
veliki meri do sedaj in na prvi pogled ni razviden zaradi vladnih ukrepov. 

Soočamo se že z drugim valom pandemije. Zato je prihodnja raven gospodarske aktivnosti zelo 
negotova, doma in v tujini. Slovenska podjetja so pretežno izvozno usmerjena in zato še bolj 
izpostavljena negotovim razmeram na tujih trgih. Konkurenčna sposobnost bo v prihodnje še toliko 
bolj pomembna.  

Na konkurenčno sposobnost podjetij poleg uspešnega upravljanja vplivajo tudi zunanji dejavniki, na 
slednje pa podjetja nimajo vpliva.  

Eden najbolj pomembnih dejavnikov zunanjega vpliva na podjetja je minimalna plača, ki vpliva na 
strošek dela in s tem na konkurenčno sposobnost podjetij. Do določene mere je učinek minimalne 
plače možno izničiti z večjo produktivnostjo, za kar pa so potrebne  investicije v proizvodno opremo.  

Zakonski ureditvi usklajevanja minimalne plače v obdobju od leta 2017 do 2020  sta omogočili visoke 
stopnje letne rasti minimalne plače, pri tem pa niso bili upoštevani makroekonomski parametri. V tem 
obdobju se je minimalna plača povečala za 17 %, letno povprečno za 5,3 %.  
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Za poslovanje v letu 2021 je pomembna zadnja zakonska ureditev s spremembo Zakona o minimalni 
plači, ki je, poleg znatnih dvigov minimalne plače v letih 2019 in 2020 ter z izvzemom vseh dodatkov iz 
definicije minimalne plače, uzakonila določitev minimalne plače za leto 2021.  

Minimalna plača za leto 2021 bi se torej naj določila na podlagi zneska minimalnih življenjskih stroškov, 
ki bo povišan najmanj za 20 % in največ za 40 %. Na podlagi ocen bi se posledično minimalna plača 
povečala v razponu med 8 % in 10 %.  

Takšen dvig plač bi že v normalnih razmerah imel močan vpliv in težke posledice za poslovanje podjetij. 
Glede na sedanjo situacijo, ko zaradi korona virusa ves svet beleži padec gospodarske aktivnosti, pa bi 
dvig minimalne plače v Sloveniji imel katastrofalne posledice za gospodarstvo in posledično tudi za 
državo.  

Pri tem je nujno poudariti, da dvig minimalne plače ni zgolj dvig najnižjih plač temveč bo povzročena 
tudi uskladitev ostalih plač v plačnem modelu ali pa bo prišlo do uničenja plačnih razmerij in uvedbe 
plačne uravnilovke. Vsak  od omenjenih scenarijev pa bo imel močan negativen vpliv  na konkurenčnost 
podjetij, doma in na tujih trgih.  

Po višini minimalne plače v razmerju do povprečne je Slovenija že sedaj na prvem mestu v Evropi. 
Dodaten dvig pa bi uvrstil minimalno plačo v Sloveniji na raven minimalne plače v Španiji, ter blizu 
minimalnim plačam v Franciji in Belgiji, produktivnost pa bi ostala na enakem nivoju.  

Dvig stroška dela zaradi dviga minimalne plače bo vplival na konkurenčnost podjetij v okviru 
dobaviteljskih verig oziroma na slovenske dele mednarodnih podjetij ter posledično na ohranitev 
sedanjega obsega poslovanja mednarodnih podjetij v Sloveniji v za Slovenijo pomembnih gospodarskih 
panogah. Pri tem raje niti ne omenjamo ukinjanja novih investicij tujih podjetij v njihovih slovenskih 
proizvodnih enotah.  

Zaradi zaostrene gospodarske situacije, ko poleg tudi siceršnjega ohlajanja svetovnega gospodarstva 
dodatno negativno vpliva in probleme poglablja še korona virus, bi bilo kakršnokoli povečevanje 
minimalne plače neodgovorno.  

Na podlagi vseh zgoraj naštetih in opisanih argumentov predlagamo, da vlada sprejme zakonsko 
ureditev, ki bo zamrznila uveljavitev zakonskih sprememb minimalne plače v letu 2021 ter uredila 
usklajevanje minimalne plače po ureditvi gospodarskih razmer povezanih s korona virusom. 

 

Lep pozdrav, 

mag. Leon LOZAR 

predsednik 

FRANCOSKO-SLOVENSKI POSLOVNI KLUB 

 

 

 

  


	Bookmarks

