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Zadeva: Pobuda ZSSS za odpravo varievalnih ukrepov na podroiju druiinske in
socialne politike

Spo5tovani g. Marjan Sarec

V Tvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pozivamo Vlado RS in Ministrstvo za delo,

drui ino, socialne zadeve in enake moZnosti (MDDSZ), da s 1. L. 20L9 sprostita vse vardevalne

ukrepe na podroi iu drui inske in socialne poli t ike. v skladu z Zakonom o spremembah in

dopolnitvah Zakona o star5evskem varstvu in drui inskih prejemkih (U. l .  RS, 5t. 14/t8l in v

skladu z ugotovitvijo, da je v letu 201-7 gospodarska rast presegla 2,5 % BDP, in da je rast

stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let presegla L,3 odstotne todke (U.

L RS, 6412018).

V ZSSS smo ogordeni, da po let ih visoke gospodarske rasti  in ugodnih ekonomskih kazalcih,

nova Vlada RS (enako kot vse predhodnice) ponovno preradunava in iSde izgovore za

podalj5evanje vardevalnih ukrepov najranlj ivej5ih skupin v druibi pod pretvezo zagotavl janja

vzdrZnosti javnih f inanc. Naj spomnimo, da smo ie leta 2015, ko je gospodarska rast v

preteklem letu presegla 2,5 o/o BDP, nasprotovali vnosu dodatnega kriterija, ki je podalj5al

vel javnost vardevalnih ukrepov {poleg zahteve, da gospodarska rast preseZe 2,5 % BDP je bi l

dodana zahteva, da rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseie

1-,3 odstotne todke). Nazadnje smo sprostitev ukrepov zahtevali  ob sprejemu Proraduna za

leto 201.8, v katerem se pridakuje preseiek v viSini 50,9 mio EUR. Po podatkih ministrstva za

finance so prihodki proraduna v obdobju od januarja do avgusta 2018 zna5ali 6,4 mrd EUR in



naslova prispevkov za socialno varnost (za zaposlovanje in starievsko varstvo) se je v proradun

v tem obdobju nateklo 45,6 mio EUR, ozirom a za 8,1% (za 3,5 mio EUR) ved kot v prvih osmih

mesecih lanskega leta. Prav tako Slovenija ie vse od leta 20L4beleii ugodno gospodarsko rast

(2014:3 % BDP;20L5 2,3 o/o BDP;2OLG 3,1% BDP;2OL7 4,9 o/o BDP), ki se bo po napovedih

Urada za makroekonomske analize (UMAR) nadaljevala in bo letos zna5ala 4,4yo BDP, v letu

2Ot9 pa3,7 yo BDP. Tudi rast stopnje delovne aktivnostiv starostni skupini od 20 do 64 let je

v letu 2Ot7 znaia 3,3 odstotne todke in modno presega v zakonu postavljen kriterij.

Po naiem mnenju je vardevanje na ramenih najbolj  ranl j ivih druibenih skupin, kot so mlade

druiine neutemeljeno in nedopustno. Zato pozivamo Vlado, da spoStuje vel javne Zakone, da

sproti vardevalne ukrepe na podrodju druZinske poli t ike in uresnidi ci l je iz Resoluci je o druZinski

politiki 2Ot8-2028. Zato zahtevamo, da se:
- povrne odetovsko in starSevsko nadomestilo na tOOo/o osnove,
- povrne najvi5je izpladilo nadomesti la iz 2 kratnika na 2,5 kratnik povpredne mesedne

plade v RS,
- odpravi cenzus za dodatek za veliko druZino,
- da se starSevski dodatek iz dosedanjih252,04 EUR poviSa na dostojno raven in
- da se povrne cenzus za driavno Stipendijo na64Yoneto povpredne plade na osebo.

Kot smo ie vedkrat izpostavi l i ,  bo korist i  od tega imela tudi drZava, saj izbolj5anje materialnega

poloiaja (mladih) druZin prispeva k nj ihovi vedji  kupni modi, vedji  potroSnji,  h krepitvi

gospodarske rasti  in k vedjim prihodkom driave iz naslova davkov in prispevkov. Glede na to,

da so vedinske uporabnice starievskih nadomesti l  ienske, bo to prispevalo tudi k izboljSanju

njihovega ekonomskega poloZaja tako danes kot na starost in k zmanjSanju razl ik med moSkimi

in Zenskami na trgu dela.

V pridakovanju va5ega odgovora vas lepo pozdravl jamo.

S spoitovanjem

, univ .  d ip l .  prav.

I
V vednost:

Ministrstvo za f inance, dr. Andrej Bertoncelj

Ministrstvo za javno upravo, Rudi Medved

Vsem prejemnikom posredovano no e-noslove.
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