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Zadeva: Pobuda ZSSS - sprejem novega družbenega dogovora, obuditev delovanja Strokovnega
odbora ESS za finance in gospodarstvo pri Ministrstvu za finance (MF) ter ustanovitev
Sveta za blaginjo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZ)

Spoštovani

V zvezi z zadnjimi pobudami po novem družbenem dogovoru, ki jih slišimo iz vrst delodajalcev,
vam sporočamo, da ZSSS kot največja reprezentativna sindikalna centrala, podpira tristranski
sprejem novega družbenega dogovora, ki bo prinesel večjo blaginjo prebivalcem Slovenije,
delavcem, upokojencem in mladim. V sindikatu pričakujemo boljša, bolj kakovostna ter dobro
plačana delovna mesta in večji družbeni napredek, temelječ na znanju in inovativnosti. Želimo
si dvig bruto plač delavcev ter tudi prerazdelitev davčnih bremen iz dela na kapital. Zadnji
socialni sporazum, ki smo ga skupaj dogovorili, in od katerega so nato delodajalci odstopili, smo
podpisali februarja 2015.
V ZSSS si že vrsto let prizadevamo za razbremenitev dela in potrošnje in za večjo obremenitev
kapitala (v skladu z ekonomsko klasifikacijo). ZSSS je bila vedno eden od aktivnih partnerjev v
socialnem dialogu pri spremembah na davčnem področju. Zato je nerazumljivo, da smo v
letošnjem letu na področju predvidenih sprememb davčne zakonodaje in ukrepov na tem
področju povsem izločeni.
Pozivamo vas, da nemudoma vzpostavite delovanje Strokovnega odbora za finance in
gospodarstvo Ekonomsko socialnega sveta (usmerjevalni odbor ESS) pri MF, ki je v preteklosti
obravnaval vse predloge sprememb na davčnem področju, preden so bili ti posredovani v javno
razpravo. V preteklih letih smo vodili zelo dober socialni dialog z Ministrstvom za finance in
pričakujemo, da se bo ta dobra praksa nadaljevala tudi v prihodnosti.
Kot predstavnike velike večine zaposlenih tako v zasebnem kot javnem sektorju pričakujemo,
da se nas pri oblikovanju predlogov ne bo izločalo. Z našimi stališči smo že seznanili Ministrstvo
za finance, vendar vas ponovno pozivamo, da ohranite progresivnost dohodninske lestvice,
davčno razbremenite srednji razred (med 80-200 odstotki mediane plač v Sloveniji), povišate
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mejo za upravičenost do najvišje olajšave, prilagodite meji za drugi dve olajšavi ter povišate
splošno olajšavo.
Predlagamo ponovno uvedbo rednega letnega usklajevanja lestvice za odmero dohodnine in
olajšav, ki je bilo zaradi krize ukinjeno. V ZSSS ostro nasprotujemo uvedbi socialne kapice, ker
bi ta pomenila siromašenje blagajn ZZZS in ZPIZ ter vodila do zmanjšanja pravic iz naslova
socialne varnosti. Predlagamo, da se prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(PIZ) delodajalcev (sedaj 8,85 odstotkov) postopno izenačijo s prispevno stopnjo delojemalcev
(sedaj 15,5 odstotkov). Prav tako z namenom nevtralnosti davčne reforme predlagamo
povišanje stopnje davka na dohodek pravnih oseb (na 23 odstotkov) in določitev spodnje meje
za plačilo tega davka (najmanj 5 odstotkov). Pri uvedbi davka na nepremičnine naj se ohrani
obremenitev posameznikov na enaki ravni kot je bila pri NUSZ in naj bo enotna za celotno
državo z namenom enake obravnave (brez možnih odstopanj na občinski ravni). Prav tako
želimo, da se sistemsko uredi obdavčitev oddajanja nepremičnin in premoženja v najem s strani
poslovnih subjektov drugim poslovnim subjektom, ki sedaj lahko plačajo malo ali nič davka iz
tega naslova.
Opozarjamo tudi, da so na pobudo ministra Zdravka Počivalška delodajalske organizacije dobile
svoj organ, tako imenovani »Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje« (vir:
http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/11661/), ki deluje kot posvetovalni organ
o predlaganih in potrebnih ukrepih vlade na področjih, ki sodijo pod pristojnost Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Svet deluje kot strokovno-posvetovalni organ ministra za
obravnavo posameznih vprašanj, svetovanje in nudenje strokovne pomoči, vse vezano na
vzpostavitev konkurenčnega in stabilnega poslovnega okolja v Republiki Sloveniji.
Pozivamo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
nemudoma pristopi k ustanovitvi Strokovnega sveta za povečanje blaginje in socialne
vključenosti prebivalcev Slovenije ter vzpostavitev kakovostnih delovnih mest, ki bo vključeval
zgolj predstavnike reprezentativnih sindikalnih central in bo deloval kot strokovno-posvetovalni
organ ministrice za obravnavo posameznih vprašanj, in ki bo obravnaval ključna vprašanja, ki
sodijo pod pristojnost Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti.
Na Vlado RS in na vas kot predsednika se obračamo s pisnimi predlogi in ne preko novinarske
konference, upoštevajoč besede, ki ste jih izrekli na ESS; Da ste človek dialoga, ki ne mara
neutemeljenih pritiskov in izsiljevanj, na katere se ne boste odzivali. Stopnjevane aktivnosti
delodajalskih organizacij v tem mesecu, ki v eno ponavljajo mantro zgolj o nalogah države za
večje plače, ne da bi del svojih nalog opravile v socialnem dialogu s sindikati, namreč kažejo
prav na to.
Lep pozdrav
Predsednica ZSSS
Lidija Jerkič, univ. dipl. prav.
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