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Spoštovani predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar,  

 

gospodarstvo zaskrbljeno spremlja dogajanje na področju zahtev po višjih plačah v večjem delu 

javnega sektorja. Uresničitev zahtev sindikatov javnega sektorja bo imelo dolgoročne posledice, ki 

bodo bremenile posameznike in celotno družbo še nadaljnjih nekaj let. Namesto rasti in 

zasledovanja strategije gospodarstva po višji dodani vrednosti, višjem izvozu in boljšem 

življenjskem standardu Slovenk in Slovencev, bomo stali na mestu in plačevali za pretekle 

neupravičene obveze.  

Zavedamo se pomena zaposlenih v javnem sektorju in storitev, ki jih koristimo tako podjetja kot 

naši zaposleni, vendar ne smemo pozabiti, da je uspešen javni sektor lahko odraz samo (še) 

uspešnejšega gospodarstva. Zato morajo v javnem sektorju veljati enaki ekonomski in socialni 

kriteriji kot v zasebnem sektorju. Močno gospodarstvo si želi učinkovitega, kakovostnega javnega 

sektorja. To pa ni sopomenka večjemu številu zaposlenih ali višjim plačam, ki se ne odražajo v 

produktivnosti. Učinkovitost  se mora kazati v krajših čakalnih vrstah, hitrih in enostavnih postopkih 

na enem mestu, prijaznejši upravi, ki bo sama pridobivala in preverjala ustrezne podatke brez 

nepotrebnega obremenjevanja uporabnikov. Kazati se mora tudi v digitalizaciji procesov ter v 

aktivni pomoči pri pridobivanju dovoljenj in ne v pasivnem prelaganju odgovornosti na uporabnike. 

Že sedaj za plače v javnem sektorju namenimo 11,3 % BDP, kar je več kot v povprečju EU (10 %). 

Da bi se približali povprečju, bi morali obstoječo maso plač celo znižati za 550 mio EUR. Sedanje 

plačne zahteve bi to neravnovesje še povečale. Povprečna bruto plača je bila v sektorju država 

(javni sektor vključno s podjetji v državni lasti) v letu 2017 za 270 EUR višja kot v zasebnem. Prav 

tako se je v zadnjem desetletju povečala bolj kot v gospodarstvu, in sicer za 345 EUR. Plače javnih 

uslužbencev torej že sedaj presegajo plače zaposlenih v gospodarstvu in te razlike se povečujejo. 

Zato je več kot na mestu vprašanje, ali si res zaslužijo še višje plače na račun gospodarstva oz. na 

račun razvoja?  

Kot zastopniki interesov slovenskega gospodarstva ne moremo podpreti možnosti dviga mase 

plač, ki presega finančne zmožnosti slovenskega proračuna. Zahteve sindikatov javnega sektorja 

v višini 1 mrd EUR bi, če se uresničijo, pomenile za četrtino višjo maso plač v javnem sektorju od 

sedanje. To bi povzročilo ali kršenje fiskalnega pravila, ki je zapisano v ustavi, ali pa - v primeru 

njegovega spoštovanja - krčenje drugih postavk, kot so investicije in socialni transferji.  

Plačne zahteve javnega sektorja bi ponovno povečale obremenitev stroškov dela (npr. z višjo 

dohodnino) za vse dohodninske zavezance. Povprečna neto plača bi se zato vsem dohodninskim 

zavezancem znižala za 8 % oz. za okoli 1.000 EUR letno. Namesto dviga plač javnim uslužbencem 

naj vlada dodatno razbremeni stroške dela vseh zaposlenih in s tem izboljša življenjski standard  



 

 

 

zaposlenih v javnem sektorju kot tudi tistih v zasebnem, na drugi strani pa dopusti gospodarstvu, 

da ustvarja novo vrednost. Za vse.  

Zato podpisane gospodarske asociacije pozivamo Vas in Vlado RS, da v pogajanjih ne popustite v 

veliki večini populističnim zahtevam javnega sektorja in ostajate v okviru javno finančnih zmožnosti, 

predvsem pa v okviru zmožnosti gospodarstva in zaposlenih v gospodarstvu. Če gre gospodarstvu 

dobro, gre dobro vsem. 
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