
ZA OHRANITEV DOSTOJANSTVA IN POSTENEGA PLAEILA VEE KOT 5O.OOO
ZAPOSELNIM V RS, KI PREJEMAJO MINIMATNO PLAEO

Gospe in gospodje, piSemo vam v imenu 10.000 zaposlenih v javnem sektorju, ki za polni 8-

urni delovnik prejemajo dodatek do minimalne plade;

piSemo vam v imenu vsaj 45.000 delavcev in delavk, ki v realnem sektorju, kl jub nodnim,

nedel jsk im,  prazni tn im uram pre jemajo dodatek do min imalne p lade oz.  min imalno p lado;

piSemo vam v imenu 120.000 brezposelnih, ki bodo v primeru velike sreie z zaposli tvi jo

najverjetneje pristal i  na minimalni pladi;

piSemo vam v imenu predstavnikov J pladne skupine javnega sektorja, ki za drZavo in

s ind ika lne centra le  odi tno predstav l jamo anomal i jo  !

Vlada RS

Sindikalnim centralam

Gospodarska in Obrtna zbornica

Gospe in gospodje iz vodstev sindikalnih central, se morda ne dutite odgovorne za nastale

razmere na trgu dela?

Kaj niste prav vi, v imenu vaiega i lanstva podpisovali  kolektivne in panoine pogodbe v

katerih ste se str injal i ,  da se v te pogodbe zapiSejo tudi izhodiSdne plade?

Spra5ujemo se, kako lahko neko vodstvo sindikalne centrale pristane na podpis pod panoZno

kolektivno pogodbo in se str inja, da je izhodiSdna plaia lahko tudi 450 evrov bruto?!

Gospe in gospodje iz vodstev Obrtne in Gospodarske zbornice RS, spraiujemo vas al i  resno

menite, da bodo trgovske verige zaprle svoje trgovine v kol ikor bi bi la izhodiSdna plada v

panogi trgovina na ravni zakonsko doloiene minimalne plade, ki ta trenutek zna5a 798 evrov

bruto?

Ali resnidno menite, da bodo Stevi lne panoge in podjetja zaprla svoje dejavnosti v kol ikor se

izhodiSdne plade, ki sedaj v nekaterih panogah znaiajo za delavce poniZujodih 450 evrov

bruto, 500 evrov bruto, 520,540,... .  evrov bruto, zviSajo?

Vlada RS, ministr i  in ministr ice al i  resnidno verjamete, da predstavl jate uspeino socialno

varno driavo, kl jub temu, da z zakonodajo dopuSdate tudi suienjske odnose delodajalcev do

zaposlenih; resnidno menite, da bo RS postala uspeSna driava kl jub temu, da ima okoli  2O%

vseh zaposlenih v svojih kolektivnih pogodbah zapisane izhodiSdne plaie, ki sploh ne

zagotavl jajo normalnega prei ivetja v RS?

Vladi RS sporodamo, da ima tudi sama kot delodajalec zaposlenim v javnem sektorju ved kot

10.000 zaposlenih, ki imajo izhodi5dne plade med 530 evrov bruto in 798 evrov bruto kol ikor

znaia z  zakonom dolo iena min imalna p lada v RS.



Zato zahtevamo od vodstev sindikalnih central, Vlade RS in vseh udeleienih,
ki v socialnem dialogu zastopajo delodajalce:

Spremembo definicije minimalne plaie.

Marca 2015 naj se bi priiela pogajanja med Vlado RS in sindikatijavnega sektorja,
kjer naj bi odpravili anomalijo v platni skupini "1", zato od vlade RS in sindikalnih
central zahtevamo odprtje kolektivne pogodbe v delu, ki se nanaSa na platno

lestvico in izhodiSine plaie. Zahtevamo, da je najniija izhodiSina plaia za javnega

usfuibenca v vi5ini zakonsko doloiene minimalne plaie, ki trenutno znaSa 790,73
evrov bruto.
V roku 1 leta po spremembi definicije minimalne plate se sprejme zakon, v katerem
bo zapisano, da je najniija izhodiSina plaia v RS v viSini zakonsko doloiene
minimalne plaEe.

4. Od vlade RS zahtevamo, da spremeni davino obremenitev najniijih plai in tako

razbremeni delodajalce.

Za zahtevami stojimo dlani in dlanice sindikatov, ki se zavedamo, da

so potrebne spremembe, tako v driavi kot tudi znotraj sindikalnih

central! Vzemite ta poziv kot prvo opozorilo, kot prvi znak, da se

predstavniki  zapostavl jenih pokl icnih skupin v drZavi podasi

))prebujamo((,  predvsem pa zdruZujemo v nove obl ike, k i  bodo

neposredno zastopale na5e pravice in interese!
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Sindikat policistov Slovenije

Poslovni sekretarji VIZ
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