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Zadeva: Zakon o minimalni plači in novela zakona o dohodnini 
 
22.2.2010 začne veljati zakon o minimalni plači, ki zvišuje minimalno plačo za 102 evra 
na 562 evrov neto, kolikor znašajo ugotovljeni minimalni življenjski stroški. Sočasno je 
začela veljati tudi novela zakona o dohodnini, ki zvišuje dodatno splošno olajšavo ter 
prag dohodkov za njeno uveljavljanje, s tem pa tudi omogoča dvig minimalne plače.  
 
Cilj zakona o minimalni plači je, da se dohodek zaposlenih za polni delovni čas dvigne na 
raven, da bodo lahko pokrili minimalne življenjske stroške. Po zakonu se bo minimalna 
plača za delo v naslednjem mesecu po uveljavitvi zakona zvišala s sedanjih 597,43 evra 
na 734,15 evra bruto oz. z okoli 460 evrov na 562 evrov neto. 
 
Glede na to, da je zakon s ponedeljkovo objavo v uradnem listu začel veljati februarja, 
bodo minimalne plače v novi višini izplačane za mesec marec. 
 
Spremenjen je tudi način usklajevanja višine minimalne plače. Ob določanju njene višine 
ne bodo več upoštevali ocene inflacije, ampak se bo pri določanju njene višine januarja 
vsako leto upoštevalo medletno inflacijo v decembru preteklega leta.  
 
Glede na zgoraj navedeno in določbe zakonodaje, ki v prehodnih in končnih določbah 
omogoča tudi postopen prehod na določeno višino minimalne plače, kakor tudi način 
prehoda na višino minimalne plače, pričakujemo, da bodo delodajalci oziroma uprave v 
družbah, kjer imajo težave pri poslovanju, to možnost izkoristili in predlagali postopen 
prehod in način prehoda na višino minimalne plače. 
 

Sindikalne zaupnike opozarjamo, da z vsakršno ponudbo delodajalcev za podpis 
sporazuma o postopnem prehodu, obvezno seznanijo območnega sekretarja ZSSS in 
vodstvo sindikata dejavnosti SDPZ, kjer boste dobili potrebna navodila in pomoč pri 
morebitnem oblikovanju sporazuma. 

 
Za konkretno predstavitev Zakona o minimalni plači ter spremembe Zakona o 
dohodnini bo vodstvo SDPZ 18. marca 2010 organiziral posvet, kjer boste sindikalni 
zaupniki prejeli vsa potrebna navodila in odgovore. 
 



 
 
Prosimo vas, da zgornja navodila upoštevate in se za vsa dodatna pojasnila obrnete na 
pristojne službe. 
 
Z lepimi pozdravi! 
 Cvetka Gliha 
 generalna sekretarka  SDPZ Slovenije 
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