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VLADA REPUBLIXE STOVENUE
Gospod BORUT PAHOR, predsednik

Spogtovani gospod predsednik!

Predstavniki vseh slovenskih reprezentativnih sindikalnih central smo po veimeseinih pogajanjih in
javno izraZenih zahtevah slovenskih delavk in delavcev kot sprejemljiv kompromis ocenili delovno
gradivo Zakona o minimalni plaai, ki ga je za petkova pogajanja socialnih partnerjev predloi i to
Ministrstvo za delo, dr!: ino in socialne zadeve.
Ta predlog predstavl ja pomemben premik v smeri, da tudi v Slovenil i  z zakonom konino doloi i ino
tako vi i ino minimalne plaae, ki je vsaj na viSini minimalnih Zivl jenjskih stroikov, kar je v skladu s
Konvencijo Mednarodne organizacUe dela 5t. 131, obenem pa tudi omogoia postopni prehod na
novo visino minimalne plaie za t iste delodajalce, katerih obstoj bi bi l  lahko zaradi tega ogrozen al i  bi
to ogrozilo veije Stevilo njihovih delovnih mest. Za sindikate je bil povsem sprejemljiv tudi v besedilu
zakona zapisan rok, da nova vi l ina minimalne plaie vel ja od 1. 1. 2010, predlaganemu besedilu pa
smo sindikati dodali ie nekaj svojih predlogov, ki ne posegajo v temeljne doloibe preoraganega
zakona, temvei le izboljiujejo nekatere njegove doloabe.

Vse reprezentativne sindikalne zveze in konfederacije v Republiki Slovenijj smo ob pre.iemu
delovnega gradiva zakona pozdravi le spoznanje Ministrstva za delo, dru:ino in socialne zadeve in
Vlade RS, da poti iz ekonomske in socialne krize ne moreta graditi na revnjh delavkah in delavcih,
katerih dostojanstvo je nateto tudi zaradi krize, ki je niso povzroiili oni, nosijo pa njene najveaje
posledice.
Na pogajanjih v petek, 8. 1. 2010 sindjkati nismo bi l i  presenedeni nad zahtevami delodajalskih
organizacij ,  katerih predstavnikiso sicer sporoail i ,  da ne nasprotujejo predlaganemu zakonu, vendar
so ga pripravljeni podpreti iele takrat, ko se bomo socialni partnerji dogovorili o celotnem paketu
strukturnih reform, vkljuano z reformo trga dela. povsem negativno pa smo bili preseneaeni nad tem,
da so te zahteve podprl i tudi predstavnikiVlade RS, vkl juano z ministrom za delo, drui ino in socialne
zadeve, kjer so pripravi l i  delovno gradivo Zakona o minimalni pladi.

Gospod predsednik, s tem odprt im pismom vas ;el imo ponovno obvestit i ,  da je takojien dvig
minimalne plaae za sindikate priori tetno vprasanje, ki ga je treba lrredit i takoj, ne glede na to, da pri
tem vpraianju nisoglasja delodajalskih organizacij .  S tem v zvezivas:el imo opozorit i tudi na dolotbe
Konvencije Mednarodne or8anizacije dela i t .  131 o minimalnih osebnih dohodkih, ki omogoia, da
drzava doloi i  minimalno plato tudj brez soglasja vseh socialnih partnerjev, ie so izirpane poti
socialnega dialoga. Vse reprezentativne sindikalne centrale vas obveidamo, da ne odklanjamo
nadaljnj ih pogovorov o drugih podrotj ih reform, ki j jh najavl ja Vlada RS, glede Zakona o minimalni
plaai pa so vse poti socialnega dialoga izarpane.
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Zato od Vas in Vlade Republike Slovenije priaakujemo, da bo na svoji naslednji seji, ki bo v ietrtek, 14.
1.. 2010, sprejela predlog Zakona o minimalni pladi in ga poslala v sprejem Driavnemu zboru
Republike Slovenije. S tem v zvezivas Zelimo spomnit i ,  da lansko leto socialni partnerj i  nismo dosegli
sporazuma tudi v pogajanjih o predlo8u Zakona o subvencioniranju skraj ianega polnega delovnega
aasa, vendar ga je Vlada RS, kljub nasprotovanju sindikatov, sprejela in poslala v sprejem v Dr:avni
zbor R5, kiga je tudisprejel.

Slovenske reprezentativne sindikalne centrale iskreno upamo, da ste Vi, gospod predsednik, in z Vamj
tudi Vlada RS dojeli stisko in naieto dostojanstvo velikega <tevila slovenskih delavk in delavcev in
boste ta teden sprejel i  predlog Zakona o minimalni plaai. V kolikor VladF RS na svoji  naslednji  se.i i  ne
bo odlodala in sprejela predloga tega zakona, ki je bi l ,  v skladu s predlogi in zahtevami sindikatov ter
delavk in delavcev izraienih tudi na delavskih demonstraci jah 28. 11. 2009, pripravl jen na Ministrstvu
za delo, drui ino in socialne zadeve, bomo sindikati prekini l i  socialni dialog pri sklepanju socialnega
sporazuma in o vseh vprasanjih trga dela. Takana morebitna (ne)odloti tev Vlade RS bo imela za
posledico takojsen zatetek priprav in izvajanje vseh oblik sindikalnega boja.

V pridakovanju vai ih odloi i tev, ki bodo v korist prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki j im vladate,
vas lepo pozdravl jamo.

Predsedniki reprezentativnih sindikalnih central:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Konfederacija sindikatov javnega sektorja

KSS PERGAM

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

KNSS Neodvisnost

SZS Alternativa

ZDSS Solidarnost

- predsednici in predsednikom vladnih strank
- medijem
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