
 

 

Ljubljana, 27. 1. 2021 

 

 

NOVOSTI PROTI KORONSKEGA PAKETA - PKP 8 

 

 

Ob prvem pregledu predloga PKP 8 pozdravljamo spremembe, ki deloma sledijo nekaterim 

naših predlogom. Tako PKP 8 prinaša spremembo pri dodatku, ki ga delodajalec v višini 200 

EUR izplača delavcu, vendar še vedno le v zasebnem sektorju. Iz cenzusa so sedaj po našem 

opozorilu izvzete morebitne izplačane božičnice. Upoštevana sta bila tudi predloga, da se 

dodatek izplača polnoletnim dijakom in brezposelnim, prijavljenim na Zavodu za zaposlovanje, 

od marca 2020 dalje, ki ne prejemajo denarnega nadomestila. 

 

Podrobno bomo seveda preučili predlog sofinanciranja minimalne plače delodajalcem. Ukrep 

sledi predlogom ZSSS v delu, da se v nobenem primeru ne sme poseči v upravičenja 

posameznika, da je minimalna plača za januar 2021 izplačana v višini skladno z zakonom.  

 

Predlagani ukrep pa na drugi strani subvencionira delodajalce, pri čemer ni dodana nobena 

analiza ali izračun, niti ocena vpliva na proračun. Pristop subvencioniranja je sicer enostaven, 

vključeno ima tudi varovalko v obliki prepovedi izplačevanja dobička in nagrad in prepovedi 

odpuščanja. Hkrati pa omogoča subvencioniranje neselektivno vsem, tudi tistim, ki v 

preteklosti načrtno niso hoteli dvigovati plač nad minimalno plačo ali se celo na ta način 

izogibali plačevanju davkov in prispevkov. V drugem delu leta predvideno subvencioniranje 

(nižja minimalna osnova) ne vsebuje navedbe vpliva na socialne blagajne, zlasti zdravstveno, 

ki se dodatno ne sofinancira iz državnega proračuna. 

 

V ZSSS smo že ves čas sprejemanja ukrepov zaskrbljeni nad vplivi vseh dosedanjih protikriznih 

ukrepov na zadolževanje in na javne blagajne. Zavedamo se, da bo potrebno vsa ta sredstva 

vrniti, pri čemer nas skrbijo prihodnji posegi v pravice državljanov, njihovo višjo obremenitev 

in privatizacijo javnih sredstev. 

 

Podrobnejše pripombe bomo oblikovali dodatno po preučitvi predloga PKP 8 in jih posredovali 

v Državni zbor RS in na Državni svet RS ter poslancem, v želji, da jih vključijo v amandmaje pri 

sprejemu zakona. 

 

Predsednica ZSSS 

Lidija Jerkič 


