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Zaradi dodatkov nižja plača
Minimalna plača Bruto plača višja, izplačilo delavcem pa ne
vsak mesec so si obetali vec deset vanje zaradi varčevanja, spomnijo
Ljubljana - Čeprav so se deveč,
to
»To
odločizgodilo.
lavci, ki delajo ponoči, ob ne-

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

deljah ali praznikih, veselili
sprememb zakona o minimalni plači, kije prinesel plačilo dodatkov zaradi neugodne
razporeditve delovnega časa,
je njihova plača enaka ali celo
nižja kot prej.
Sandra hanzic
Sindikatom je lam uspelo izboriti
izločitev dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo iz definicije minimalne plače. Pri tem so jih
podprle vse parlamentarne stranke. Mnogi so se sprememb veselili,

evrov

vendar se

sindikati.

ni

Če je delavec prej dobil minimalno
bruto plačo v višini 790 evrov (604
neto), danes z dodatkom 39 evrov
dobi 601 evro neto. Vzrok? Splošna dohodninska olajšava je ostala
enaka; do najvišje so upravičeni

tisti, ki na leto prejmejo manj kot
10.866 evrov. Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS), ki je pod

okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), zato predlaga,
da se meja zviša na 11.635 evrov,
ministrstvo za finance pa o tem

noče niti slišati. Sedanja lestvica se
uporablja od leta 2013, ko je minister Uroš Čufer zamrznil usklaje-
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je neumna

tev. Neto plača se bliža socialnem

transferjem, ki so tudi nizki. Ali se
sploh še izplača delati? To ni vprašanje ekonomske teorije, ampak
ekonomske higiene, saj mora med

delom in socialno podporo obstajati razlika,« poudarja Ladislav
Rožič, sekretar SDTS. Sindikati
predlagajo še razbremenitev trinajste plače oziroma božičnice, ki
bi po zgledu Avstrije pripomogla k
večji porabi decembra, denar pa bi
bil kot davek vrnjen v proračun. Ta
razred bi razbremenili s spremembo dohodninske lestvice.

