POJASNILO MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI: FORMULA ZA IZRAČUN MINIMALNE PLAČE
Trgovinska zbornica Slovenije je dne 19. 8. 2020 posredovala Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) zaprosilo za pojasnilo v zvezi s formulo za
izračun višine minimalne plače za leto 2021. V nadaljevanju v celoti povzemamo prejeti
odgovor MDDSZ, številka dokumenta 1001-2287/2020-2, z dne 8. 9. 2020, z naslovom
»Formula za izračun minimalne plače«.
»V zvezi z vašim dopisom z dne 19. 8. 2020, v katerem izpostavljate vprašanja v povezavi
z višino minimalne plače v letu 2021, uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ni pristojno dajati pravnih nasvetov strankam
v konkretnih postopkih niti podajati obvezujočih pravnih mnenj. Kot upravni organ podaja
pojasnila v zvezi z zakonsko ureditvijo delovnopravnih vprašanj ter oblikuje neobvezujoča
pravna mnenja ozirom strokovna stališča z vidika splošne delovnopravne ureditve.
Avtentično razlago zakonske ureditve sprejema Državni zbor RS kot zakonodajalec. Za
odločanje v konkretnih spornih zadevah s področja delovnega prava je pristojno delovno
sodišče v individualnih delovnih sporih. Za strokovno pomoč in inšpekcijski nadzor nad
izvajanjem zakona, ki ureja delovna razmerja, je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije
za delo.
Upoštevaje navedeno pojasnjujemo, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določil nove zneske minimalne plače za leti 2019
in 2020, izločitev vseh dodatkov ter delovne in poslovne uspešnosti v letu 2020 ter
navezavo na minimalne življenjske stroške v letu 2021, s čimer se vzpostavlja smiselno
razmerje med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb ter enakopravnejšo in
pravičnejšo obravnavo vseh zaposlenih, predvsem tistih z nižjimi dohodki.
Z letom 2021 se torej uveljavlja formula, ki znesek minimalne plače določa v razponu med
120 % in 140 % minimalnih življenjskih stroškov z navezavo na davčne predpise, ki sodijo
v pristojnosti Ministrstva za finance in bodo omogočili določitev bruto zneska minimalne
plače.
Skladno z 8. členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10,
40/11, 14/13, 99/13, 90/1¸5, 88/16, 31/18 in 73/18) se višina minimalnih življenjskih
stroškov ugotavlja najmanj na vsakih šest let. Višina minimalnih življenjskih stroškov
izračunanih v letu 2017 znaša 613,41 evrov. Nova višina minimalnih življenjskih stroškov
se bo ponovno izračunala v letu 2023.
V skladu s 3. členom Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18;
v nadaljnjem besedilu: ZMinP) bo konkretno višino minimalne plače v bruto znesku za leto
2021 po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji določil minister, pristojen za delo,
in sicer v okviru med 20 in 40 odstotno zvišanim zneskom minimalnih življenjskih stroškov,
povečanim za znesek davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca, ki v
davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za
vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne
plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali
na višino splošne olajšave. Konkretna višina minimalne plače bo odvisna od rasti cen
življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarskih razmer oziroma gospodarske rasti in
gibanja zaposlenih (drugi odstavek 3. člena ZMinP). Znesek minimalne plače za leto 2021
bo v skladu s 6. členom ZMinP objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje
do 31. januarja 2021.
______________________________________________________________________________________________________________________
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz
Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država,
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
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Vir: Dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, številka 1001-228/20202, z dne 8. 9. 2020, z naslovom »Formula za izračun minimalne plače«.
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