
 

               Ljubljana, 16. januar 2019 

ZAHTEVE ZSSS V LETU 2019: področje minimalne plače in dohodnine 

V ZSSS smo si v svojem programskem dokumentu glede minimalne plače zastavili več ciljev. Prvi 

je bil izločitev dodatkov iz definicije minimalne plače in postavitev na dostojno raven, na raven ki 

bo omogočala dostojno življenje delavca in njegove družine. 

Prvi korak v smeri izločitve dodatkov je bil narejen v letu 2015, ko smo z vložitvijo predloga 

sprememb Zakona v zakonodajni postopek, s podporo vseh poslancev in poslank, izločili dodatek 

za nočno, nedeljsko in praznično delo. Zakon, ki je bil vložen konec preteklega leta s strani 

Združene Levice in ki smo ga močno podpirali tudi v ZSSS je bil sprejet v DZ konec leta 2018. S 

tem zakonom se z letom 2020 izločajo vsi dodatki, prav tako pa se minimalna plača postavlja za 

20 % nad prag tveganja revščine, kar bo omogočalo dostojnejše življenje, lažjo vključenost v 

družbo in pokritje nepredvidenih izdatkov.   

Zaradi sprememb zakona o minimalni plači pa so že v letu 2019 potrebne spremembe 

zakonodaje tako na davčnem področju, kot na področju uveljavljanja socialnih transferjev 

z namenom, da se v letu 2019 ne izničijo učinki povišanja pri prejemnikih minimalne plače 

in njihovih družinah: 

Zato v ZSSS zahtevamo, da se: 

1. poviša meja za upravičenost do najvišje splošne olajšave v skladu z Zakonom o 

dohodnini (ZDoh-2).  

V skladu s sedanjo dohodninsko lestvico so do najvišje splošne olajšave upravičeni le tisti 

zaposleni, ki na letni ravni prejmejo dohodke v višini do 11.166,37 EUR. To pomeni, da bodo 

zaposleni, ki bodo v letu 2019 prejeli minimalno plačo v višini 886,63 EUR bruto ter regres za 

letni dopust v višini minimalne plače, na letni ravni presegli to mejo in najvišje splošne 

olajšave ne bodo mogli uveljaviti. Z namenom, da bodo zaposleni, ki prejemajo minimalno 

plačo tudi v letu 2019 in 2020 lahko uveljavljali povišano splošno olajšavo in na mesečni ravni 



prejemali višjo neto plačo, je potrebno ustrezno povišati letno mejo dohodka  za uveljavljanje 

najvišje splošne olajšave in ustrezno prilagoditi lestvico.  

Če ta sprememba ne bo narejena bo imela največje koristi res prav država! 

2. zahtevamo dosledno izvajanje 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih in 

zagotovitev sredstev za izračun minimalnih življenjskih stroškov ter skrajšanje 

obdobja predvidenega  za izračun iz 6 na 3 leta.   

Zakon predvideva, da bo minimalna plača postavljena 20 % nad minimalne življenjske 

stroške. Prvi izračuni po zakonu naj bi bili opravljeni 2023. Opozarjamo, da se je že v 

preteklosti Zakon o socialno varstvenih prejemkih izigravalo. Ko je določal, da se višino 

minimalnih življenjskih stroškov izračuna vsakih pet let, je vlada za izračun potrebovala kar 

8 let! Novi zakon je obdobje izračuna še podaljšal na 6 let. Pozivamo, da se izračune opravi 

pogosteje in da se minimalne plača pravočasno določi v višini nad minimalnimi življenjskimi 

stroški in da Vlada za izračune zagotovi sredstva.  

3. Zahtevamo, da se ustrezno prilagodijo in povišajo meje povprečnega mesečnega 

dohodka na osebo (v EUR) za upravičenost do denarnih (družinskih) prejemkov 

(otroški dodatek, državna štipendija) in znižanih plačil (vrtec) od 1. do 5. 

dohodkovnega razreda ter subvencij v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev – ZUPJS. 

Na področju denarnih prejemkov, znižanih plačil in subvencij, ugotavljamo, da bodo zaradi 

povišanja višine minimalne plače v letu 2019, družine upravičene do nižjih otroških dodatkov.  

Predlagamo, da se prilagodijo meje dohodkovnih razredov (povprečni neto mesečni dohodek 

na osebo v eur) za upravičenost do teh prejemkov, in sicer od 1. do 5. dohodkovnega razreda 

za otroški dodatek. Enako bi bilo smiselno prilagoditi tudi meje za upravičenost do državne 

štipendije, znižanja plačila vrtca ter pri upravičenosti družin do subvencij (malice za učence 

in dijake, kosila ipd.).  Dodaten argument zato je, da so v zadnjih sedmih letih po podatkih 

MDDSZEM (od leta 2011 do leta 2017)  skupni odhodki proračuna na področju družinske 

politike zaradi varčevalnih ukrepov znižali za skupno 140 mio eur oziroma več kot 20 %.   

Na področju dohodnine bodo zahteve ZSSS še :  

- da se razbremenijo plače srednjega razreda, da se povišajo neto plače zaposlenih, ki se 

v skladu z definicijo ILO uvrščajo v srednji razred t.j. v višini od 80 % do 200 % 

mediane bruto plač.  



- da se poviša splošna olajšave (s čimer se bodo povečale tudi neto plače zaposlenih z 

najnižjimi plačami). 

- uvedbo ponovnega rednega letnega usklajevanja neto letnih davčnih osnov in olajšav v 

Zakonu o dohodnini.   
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