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Konkretnih rešitev ni 

 

Na področju politike in sistema plač, na področju davčne 

politike smo v ZSSS v programskih usmeritvah za obdobje 2017-

2022 zapisali usmeritve in spremembe, za katere smo si in si 

bomo prizadevali tudi v prihodnje. Politične stranke smo 

zaprosili, da predstavijo mnenja in stališča, ki jih 

zagovarjajo, ter kakšne rešitve predlagajo na omenjenih 

področjih. 

 

1. V ZSSS se zavzemamo za znižanje davka na dodano vrednost 

(DDV), saj ta davek najbolj prizadene najšibkejše, ker bolj 

obdavčuje te z nižjimi kot tiste z višjimi dohodki. Zavzemali 

se bomo, da se DDV vrne na predkrizno raven ter da se uvede 

dodatna znižana stopnja DDV za posamezne ključne življenjske 

izdelke (otroške izdelke, otroško hrano, mleko in mlečne 

izdelke, kruh ipd.).  

 

V predvolilnem času takšno spremembo DDV zagovarjajo naslednje 

politične stranke: SDS, NSi, Levica, Združena Levica. Mnenja, 

da takšna sprememba DDV ni ugodna rešitev in jo ne podpirajo, 

pa so v stranki Alenke Bratušek ter v stranki Dobra država.   

 

2. Že vrsto let si v ZSSS prizadevamo za spremembe Zakona o 

udeležbi delavcev pri dobičku, s katerim bi se uvedla obvezna 

delitev dobička med zaposlene. Poleg tega zahtevamo 

opredelitev ustreznega razmerja za delitev ustvarjenega 

dobička, ki naj pripada lastnikom kapitala, zaposlenim in 

razvoju podjetja.  

 

Takšne ureditve ne podpira stranka SDS, ki meni, da je 

poseganje države v gospodarstvo upravičeno samo v določenih 

primerih. Delitvi dobička med zaposlene prav tako ni 

naklonjena stranka NSi ter stranka Dobra država. Kar nekaj 
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političnih strank pa obljublja, da bi takšen predlog zakona 

podprla (stranka SD, Lista Marjana Šarca, Levica, Združena 

Levica), oziroma je mnenja, da je za to potrebno tudi soglasje 

socialnih partnerjev (Stranka Alenke Bratušek).  

   

3. V Sloveniji imamo visoko davčno obremenjeno delo, medtem pa 

je obremenitev kapitala med najnižjimi v EU. V ZSSS se bomo 

tudi v prihodnje zavzemali za davčno razbremenitev dela ter 

postopno zmanjševanje davčnih obremenitev bruto plač in 

ostalih prejemkov iz delovnega razmerja.  

 

Politične stranke si želijo in obljubljajo stabilen davčni 

sistem, vendar se njihovi predlogi, kako to doseči, 

razlikujejo. Tako na primer v stranki SD želijo pravičnejše 

davke in močnejši srednji razred ter podpirajo znižanje 

obdavčitve dela in povečanje obdavčitve kapitala. 

Prerazdelitev davčnih bremen z dela in potrošnje na kapital 

ter pravičnejši progresivni davčni sistem podpirajo tudi v 

stranki Združena Levica. Davčno razbremenitev dela podpira 

stranka NSi, v stranki Levica pa se bodo zavzemali za 

povrnitev stopnje davka od dohodkov pravnih oseb na evropsko 

povprečje, na 25 odstotkov. Za razbremenitev državljanov in 

podjetnikov se zavzemajo tudi v stranki SDS, ki pa bi med 

drugim ukinili tudi davčne blagajne, za katere smo si v ZSSS 

več let močno prizadevali, z namenom odprave sive ekonomije. 

Lista Marjana Šarca pa meni, da je potreben celovit pristop k 

davčnemu sistemu ter da bi k davčni reformi pristopili v 

sodelovanju s socialnimi partnerji. 

 

4. Prizadevamo si za dvig minimalne plače na dostojno raven, 

saj dosedanja vrednost minimalne plače ne zagotavlja 

dostojnega življenja delavcu in njegovi družini. Prizadevali 

si bomo za spremembo definicije zakona o minimalni plači, s 
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katero bi se iz definicije minimalne plače izločili vsi 

dodatki. 

  

Večina političnih strank podpira takšno spremembo definicije 

minimalne plače (stranka SD, Lista Marjana Šarca, Levica, 

Združena levica, stranka Alenke Bratušek), nekatere stranke pa 

se s takšno spremembo ne strinjajo in je ne podpirajo (SDS, 

NSi). Na primer stranka NSi je mnenja, da le administrativno 

določanje minimalne plače in obremenjevanje podjetnikov ne 

more rešiti težav nizkih plač. 

 

Politične stranke ustreznost ravni in distribucije plač v 

Sloveniji ocenjujejo različno. Tako na področju sistema plač 

kot tudi na davčnem področju zaznavajo probleme in slabosti 

ter menijo, da jih je moč odpraviti in doseči bolj ugoden 

položaj za zaposlene in podjetja, vendar pa so rešitve do 

ciljev, ki jih navajajo, navedene zelo splošno, nekatere 

stranke pa navajajo le probleme, konkretnih rešitev za dosego 

želenih ciljev pa ne. 

 

V ZSSS opozarjamo, da je porazdelitev zaposlenih glede na 

višino dohodka neprimerna. Večina zaposlenih oziroma več kot 

dve tretjini zaposlenih prejema manj kot povprečno bruto plačo 

v Sloveniji, polovica vseh zaposlenih pa manj kot 943 EUR neto 

(1.400 EUR bruto). Kljub visoki gospodarski rasti se povečuje 

neenakost v družbi, povečuje se tudi revščina, gospodarska 

rast se tako ne odraža pri plačah zaposlenih. V ZSSS se bomo 

tudi v prihodnje zavzemali za dostojno plačilo za opravljeno 

delo, dostojne pokojnine ter za pravično družbeno ureditev. 

Ekonomska služba ZSSS 

  

 

 

 


