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Ljubljana, 12. 10. 2009   

 

Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je  na svoji 9. seji, 12. oktobra 2009, sprejelo 

ZAHTEVE  ZVEZE SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE 

 

MINIMALNA PLAČA 

Povečanje minimalne plače iz sedanjih 597,43 € bruto (431,30 € neto) na 853,70 € bruto 

(600 € neto), saj minimalna plača v sedanji višini ne omogoča dostojnega življenja delavcev in 

njihovih družin. 

 

 ZAKON O DOHODNINI 

Obveznost plačevanja dohodnine naj se ukine za vse rezidente RS z neto letno dohodninsko 

osnovo do 7.410,60 €. 

Poveča naj se število davčnih razredov za obračun davčnih osnov. 

Vrednosti neto letnih davčnih osnov naj se dvignejo.  

Uvede naj se 45 % in 50 % obdavčitev najbogatejših. 

  

 ZAKON O UDELEŽBI DELAVCEV PRI DOBIČKU 

V Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku naj se uvede obvezna participacija, in sicer v višini 

30 % od čistega dobička podjetja, saj se pri prostovoljnem načinu podjetja ne odločajo za 

udeležbo delavcev pri dobičku. 

 

 KOLEKTIVNE POGODBE 

Sklene naj se  enotna kolektivna pogodba za zasebni sektor, v kateri bo opredeljena najnižja 

cena dela (najnižja osnovna plača) za prvi tarifni razred najmanj v višini 650 € neto (930 € 

bruto).  

 PRAVNA DRŽAVA 

Zagotovi naj se učinkovit nadzor nad izvrševanjem delovnopravne zakonodaje in kolektivnih 

pogodb. 
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PRAVIČNA PORAZDELITEV BREMENA SOCIALNEGA DIALOGA 

Bremena socialnega dialoga na strani delojemalcev nosijo le člani sindikatov, zato je treba 

poiskati rešitve, ki bodo to nepravično stanje odpravile. 

 

FINANČNE INSTITUCIJE 

Kot prvi korak k priznavanju družbene odgovornosti finančnih institucij zato pozivamo 

predsednika Vlade RS in pristojno resorno ministrstvo, da takoj sproži ustrezne postopke, ki 

bodo NLB, kot največjo slovensko mednarodno finančno skupino, ki je poleg tega v večinski 

lasti davkoplačevalcev (neposredni in posredni lastniški delež Republike Slovenije skupaj 

znaša 50,02 %.), ter vse ostale poslovne oziroma komercialne banke ter hranilnice, ki 

poslujejo v Sloveniji, usmerili v naslednja konkretna dejanja:  

- nezaračunavanje plačila mesečnih stroškov vodenja računov za komitente, katerih 

mesečni zaslužek znaša manj kot 495 € neto, kar je stopnja tveganja revščine za 

enočlansko gospodinjstvo v letu 2007 (SURS), 

- 33 % sredstev, zbranih iz naslova skupnega mesečnega vodenja računa pri posamezni 

poslovni oziroma komercialni banki ter hranilnici v Sloveniji naj se prenese na 

poseben sklad za trajnostni razvoj in socialno vključenost, ki bo enkrat letno objavil 

poziv za razdelitev sredstev, do katerih bodo upravičena tako podjetja kot civilno 

družbene organizacije z aplikativnimi projekti na področju trajnostnega razvoja in 

zviševanja socialne vključenosti prebivalstva, med drugim tudi konkretne pomoči in 

svetovanja prezadolženim osebam,  

- sprožitev ukrepov za reprogramiranje obstoječih kreditov oziroma odlog njihovega 

plačila socialno ogroženim osebam za najmanj eno leto. Skladno s tem naj poslovne 

oziroma komercialne banke ter hranilnice v Sloveniji takoj pristopijo k pripravi 

individualnih načrtov odplačevanja kreditnih obveznosti, ki bodo upoštevali najmanj 

enoletni odlog plačila kredita. Do sklenitve načrta naj poslovne oziroma komercialne 

banke ter hranilnice ne izvajajo sodnih izterjav ter zaračunavajo zamudnih obresti in 

stroške opominjanja za socialno ogrožene osebe,  

- odrek zaračunavanju izpiska o stanju na transakcijskem računu komitenta, ki 

uveljavlja (izredno) denarno socialno pomoč. 

 

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ 

Vlada RS naj javno in pisno pozove vse finančne institucije, da osebam, ki bi predložile 

dokazilo o uveljavljanju (izredne) denarne socialne pomoči, nemudoma prenehajo 

zaračunavati izpisek prometa na transakcijskem računu.  

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj resno prouči smotrnost obstoječega 
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načina dokazovanja namembnosti uporabe dodeljenih sredstev v okviru izredne denarne 

socialne pomoči. Prejemnik izredne denarne socialne pomoči mora svoj socialni položaj 

dokazati namreč že pred njenim prejemom. Takšno dokazovanje porabe teh sredstev le še 

dodatno poglablja že tako načeto dostojanstvo teh oseb. Zato pozivamo k takojšnji 

spremembi drugega odstavka 31. c člena Zakona o socialnem varstvu, in sicer na način, da je 

upravičenec do izredne denarne socialne pomoči dolžan v roku 45 dni po prejemu uradnega 

poziva pristojnega centra za socialno delo (v primeru suma zlorabe sredstev) predložiti 

pristojnemu centru za socialno delo dokazila o porabi sredstev, sicer mu to ni potrebno. Če 

tega ne stori, ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč dokazljivo ni bila namensko porabljena, 

ni upravičen do enkratne izredne pomoči oziroma izredne pomoči 6 mesecev po mesecu 

prejema izredne denarne socialne pomoči. Na ZSSS se namreč upravičeno sprašujemo, ali se 

je v dani kritični situaciji smotrno zatekati v obstoječe toge in dostikrat ponižujoče 

obligatorne načine dokazovanja namembnosti uporabe dodeljenih sredstev v okviru izredne 

denarne socialne pomoči, ki vnaprej kriminalizirajo prejemnike socialnih transferjev 

Hkrati naj se v isti člen doda odstavek, v katerem bo zapisana obveznost centrov za socialno 

delo, da zagotovijo ustrezno, upravičencu prilagojeno komunikacijo, ki  mu bo zagotovila 

ustrezno pojasnitev.  

 

NADOMESTILO PLAČE 

Vlada RS naj Državnemu zboru RS predloži predlog sprememb  Zakona o jamstvenem in 

preživninskem skladu, ki bodo delavkam in delavcem, ki več kot mesec dni brez svoje 

krivde niso prejeli plačila za opravljeno delo po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, omogočile 

prejem nadomestila plače iz jamstvenega sklada. 

V času vedno večje socialne krize se delavke in delavci vse bolj soočajo z neplačanimi 
mesečnimi obveznostmi, nezmožnostjo odplačevanja kreditov, nakupov osnovnih življenjskih 
potrebščin ipd. Večja socialna kriza pa ima za posledico tudi vse večjo socialno izključenost. Iz 
tega razloga ZSSS poziva Vlado RS, da sprejme tako zakonsko rešitev, ki bo omogočala vsaj 
minimalno materialno in socialno varnost zaposlenih delavcev tudi v primeru, ko le-ti brez 
svoje krivde ne bodo prejeli plače več kot mesec dni. 
 
ZAČASNA ZAMRZNITEV PLAČ FUNKCIONARJEV V JAVNEM SEKTORJU IN UPRAV PODJETIJ V 
DRŽAVNI LASTI 
 
Vlada RS naj sprejme zakon o začasni zamrznitvi plač funkcionarjev v javnem sektorju in 
upravam podjetij, katerih lastnik ali pretežni lastnik je država. 
 
       mag. Dušan Semolič, 
       predsednik ZSSSS 
 

 


