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Zadeva: Poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) k spremembi Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Spoštovani

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije se zavzemamo in si prizadevamo za izboljšanje
materialnega položaja delavcev in delavk ter njihovih družin. Področje družinske politike in
družinskih prejemkov je v času krize in zniževanja javnofinančnih odhodkov utrpelo močna
znižanja, kar je vplivalo na materialni in socialni položaj družin v Sloveniji.
Opozarjamo, da bo povišanje minimalne plače v letu 2019, še posebej pa v letu 2020, ko bodo
izločeni vsi dodatki iz minimalne plače, imelo vpliv na družinske denarne prejemke in
subvencije. Zato v ZSSS zahtevamo, da se čim prej v tem letu ustrezno prilagodijo in povišajo
meje povprečnega mesečnega dohodka na osebo (v evrih), ki v skladu z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) določajo upravičenost in zneske družinskih
denarnih prejemkov (otroški dodatek, državna štipendija) in znižanih plačil vrtca ter subvencij
(za malice, kosila, itd.), in sicer najmanj od 1 do 5 dohodkovnega razreda.
Pričakujemo, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo
natančne izračune na podlagi vseh podatkov, ki jih ima na voljo in ustrezno korigiralo
dohodkovne razrede tako pri upravičenosti do družinskih denarnih prejemkov, znižanih plačil
vrtca kot tudi drugih subvencijah.
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Že primer štiričlanske družine, kjer oba starša služita minimalno plačo, brez izločenih
dodatkov, z enim otrokom v vrtcu in enim otrokom v osnovni šoli pokaže, da se bo takšna
družina uvrstila v višji dohodkovni razred in bo upravičena do nižjih otroških dodatkov. Enako
velja za enostarševske družine, ki so še posebej ranljive in bolj izpostavljene tveganju revščine.
V ZSSS opozarjamo, da so navedene zakonske spremembe nujno potrebne, z namenom, da se
doseže eden izmed temeljnih ciljev zakonskih sprememb na področju minimalne plače, ki je
izboljšanje materialnega položaja delavk in delavcev ter njihovih družin.

Lep pozdrav

Mag. Andreja Poje
Izvršna sekretarka ZSSS

Lidija Jerkič
Predsednica ZSSS

V vednost:
- Marjan Šarec, Vlada RS
- Dr. Andrej Bertoncelj, Ministrstvo za finance
- Vsem poslanskim skupinam DZ RS
- Poslancema madžarske in italijanske narodne skupnosti

Poslano na e-naslove.
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