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Spoštovani minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Janez Cigler Kralj, 

 

zadnji  dvig minimalne bruto plače za 4,9 % je zaradi izjemnega dviga cen energentov in surovin 

velik izziv za gospodarstvo, saj sledi visokemu dvigu v letu 2021 (+8,9 %). Podpisane gospodarske 

asociacije menimo, da takšen dvig minimalne plače brez podpore za poslovne subjekte ni 

sprejemljiv. Glede na navedeno podpisniki podajamo skupni predlog, in sicer, da je ne glede na 

četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 152. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 s spremembami in dopolnitvami v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-

2) najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in nadomestila 

plače, izplačane za mesece od marca do decembra 2022, minimalna plača. 

 

Obrazložitev 

Minimalna bruto plača je že s 1. januarjem 2021 porasla za 8,9 %, pri čemer je bila decembrska 

medletna inflacija (2020) negativna (cene so se znižale za 1,1 %). Posledično se je torej minimalna 

plača realno okrepila za desetino. V večini evropskih držav je bila uskladitev minimalne plače 

precej nižja. 

Že danes je Slovenija na vrhu po višini razmerja med minimalno in povprečno plačo, kar pomeni, 

da je stopnja uravnilovke visoka in ne deluje motivacijsko za zaposlene v nižjih plačilnih razredih. 

Merjeno po kupni moči je minimalna plača v Sloveniji pri aktualni višini 7. najvišja v EU-21 (državah, 

ki poznajo minimalno plačo na nacionalni ravni). V zadnjih treh letih je bil dvig minimalne plače 

visok. Porasla je za 180 EUR, kar je za 80 EUR več kot je znašal srednji dvig (mediana) v drugih EU 

državah (+100 EUR). Tudi zadnji dosegljivi podatki o stopnji revščine zaposlenih kažejo, da 

instrument minimalne plače dobro opravlja svojo vlogo, saj je stopnja tveganja revščine zaposlenih 

v Sloveniji 3,4 % (2019), kar je 15-krat manj kot pri brezposelnih. Ta delež je nižji le še na Češkem. 

 

V letu 2021 so tako gospodarstvo kot gospodinjstva prizadela povečanja cen surovin, naftnih 

derivatov in v zadnjem četrtletju 2021 še električne energije in zemeljskega plina, kar je imelo velik 
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vpliv na dvig vhodnih cen pri podjetjih in bo bistveno otežilo poslovanje tudi v tekočem letu. Pri 

tem je bila cena naftnih derivatov in zemeljskega plina 3-krat višja (100 % jih uvažamo), medtem 

ko je bila cena električne energije 2-krat višja. Povprečne cene zakupa pasovne električne energije 

bodo v 2022 po oceni stroke vsaj za 100 % višje kot v 2021, upoštevaje predhodne zakupe 

nekaterih podjetij po nekoliko nižjih ceni od aktualnih tržnih. Inflacija pri podjetjih (merjena kot 

dvig uvoznih cen) je bila v 2021 tako približno petkrat višja kot pri gospodinjstvih. Določene družbe 

in dejavnosti pa se soočajo še z večjimi dvigi. Stroški materiala in energije v povprečju predstavljajo 

petino prodaje v zasebnem sektorju (19 %), celotni stroški dela šestino (16 %), kar javno 

predstavlja relativni pomen obeh oblik odhodkov. Pri določenih dejavnostih in podjetjih je strošek 

materiala in energije tudi blizu polovice prodaje in ti subjekti bodo stežka prenesli predlagan dvig 

minimalne plače in se bodo lahko odzvali z znižanjem proizvodnje, investicij oz. z optimizacijo 

kadrovskih resursov. 

 

Zato je uskladitev minimalne plače za 4,9 % za gospodarstvo veliko breme.  

 

Pozivamo vas, da naš predlog preučite in sprejmete potrebne zakonodajne spremembe, ki bodo 

omogočile izvedbo. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Tibor Šimonka l.r. 

Predsednik, Gospodarska zbornica Slovenije 

 

Branko Meh l.r. 

Predsednik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

 

Mag. Mariča Lah l.r. 

Predsednica, Trgovinska zbornica Slovenije 

 

Marjan Trobiš l.r. 

Predsednik, Združenje delodajalcev Slovenije 

 

Drago Delalut l.r. 

Predsednik, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 

 


