KAJ SO PREDLAGALA IZHODIŠČA ZA
PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA ZA
LETO 2012 (23. 3. 2012)

KAJ JE PREDLAGAL OSNOVNI ZAKON O
URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC (ZUJF),
(12 .4. 2102)?

Znižanje (zgornje meje) višine starševskega
nadomestila, uvajanje dohodkovnega cenzusa ob
pomoči ob rojstvu otroka, dodatka za veliko
družino
Porodniški dopust 100%, znižanje višine
starševskega nadomestila za nego otroka s
100% na 90% za prvih 6 mesecev in na 80%
zadnje tri mesece, omejitev zgornje meje
nadomestila za nego otroka z 2,5 na 1,5 kratnik
povprečne plače
…kar glede na povprečno januarsko plačo v
2012 pomeni, da bo po tem predlogu oseba na
starševskem nadomestilu izgubila 1835 EUR
v devetih mesecih.
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DRUŽINSKA POLITIKA
Ukrepi na področju družinske politike - znižanje
(zgornje meje) višine starševskega nadomestila,
uvajanje dohodkovnega cenzusa ob pomoči ob
rojstvu otroka, dodatka za veliko družino) so
trajni.
Zgornja meja starševskega nadomestila, razen
porodniškega nadomestila je 1,5 kratnik
povprečne plače.
Starševsko nadomestilo, razen porodniškega
nadomestila za polno odsotnost z dela za prvih
180 dni znaša 90 % osnove, za nadaljnje
dneve pa 80% osnove. Starševsko nadomestilo
znaša 100% osnove, kadar osnova ne presega
740,00 EUR …
… kar pomeni, da bo oseba bo po tem
predlogu v devetih mesecih izgubila 1835
EUR
/

SOCIALNI PREJEMKI
Osnovni znesek minimalnega dohodka se
zamrzne do 31.12. 2014…

KAJ NAM JE USPELO IZPOGAJATI NA
PODROČJU DRUŽINSKE POLITIKE,
SOCIALNEM PODROČJU, ZDRAVSTVU,
POKOJNINSKEM SISTEMU, PODROČJU
PRAZNIKOV OZ. DELA PROSTIH DNEVOV
TER NA PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA)?
Ukrepi na področju družinske politike - znižanje
(zgornje meje) višine starševskega nadomestila,
uvajanje dohodkovnega cenzusa ob pomoči ob
rojstvu otroka, dodatka za veliko družino) so
začasni.
Zgornja meja starševskega nadomestila, razen
porodniškega nadomestila je dvakratnik
povprečne plače.
Starševsko nadomestilo, razen porodniškega
nadomestila, za polno odsotnost z dela znaša 90
% osnove. Starševsko nadomestilo znaša 100%
osnove, kadar osnova ne presega 763,06 EUR…
…kar pomeni, da bo ta oseba prejela 458,75,
EUR več starševskega nadomestila v devetih
mesecih glede na osnovni predlog ZUJF.
Znesek starševskega dodatka se dvigne na
55% minimalne plače (julija 2011 je bil ta
znesek 196,49 EUR)…
…kar pomeni da se bo okoli 2.500
upravičencem do starševskega dodatka le-ta v
tolikšni meri dvignil.
Osnovni zneska minimalnega dohodka se bo
še naprej usklajeval dvakrat letno v skladu z
rastjo cen življenjskih potrebščin…
…kar pomeni, da se bo za 55.000 prejemnikov
DSP znesek DSP še naprej ustrezno dvigoval

…kar pomeni, da v naslednjih 2,5 letih ne bo
usklajevanja višine denarne socialne pomoči
(DSP) z rastjo cen življenjskih potrebščin. V
Sloveniji pa je 55.000 prejemnikov DSP.
DENARNA NADOMESTILA V ČASU BREZPOSELNOSTI

Skrajšanje dobe prejemanja denarnega
nadomestila (DN) za brezposelne na
maksimalno 18 mesecev ter znižanje višine
izplačila denarnega nadomestila za prva dva
meseca iz 80 odstotkov na 70 odstotkov od
osnove

Najdaljša dolžina prejemanja denarnega
nadomestila se znižuje iz 25 mesecev na 18
mesecev ter znižanje višine izplačila
denarnega nadomestila za prva dva meseca
zniža iz 80 odstotkov na 70 odstotkov od
osnove

… pri čemer je število oseb, ki se jim bo zaradi
tega skrajšala dolžina prejemanja DN za
najmanj 1 mesec: 12.734

… kar bi neposredno prizadelo 12.734
prejemnikov DN…
… kar bi še bolj konkretno za delavca, starega 56
let, ki izgubi zaposlitev zaradi stečaja podjetja in
je imel v osmih mesecih pred izgubo zaposlitve
povprečno mesečno plačo 850 EUR, pomenilo,
da bo v naslednjih 18 mesecih prejel 9.350
EUR, kar je 3.910 manj, kot bi dobil po
trenutni zakonodaji.
Znižanje denarnega nadomestila je trajno.
ZDRAVSTVO
Sorazmerno se znižujejo nadomestila za čas
začasne zadržanosti z dela, in sicer od
dneva, ko nadomestilo krije obvezno
zavarovanje, pa do 90. dne zadržanosti od
dela.
POKOJNINSKI SISTEM
/

/

/

PRAZNIKI OZ. DELA PROSTI DNEVI

Najdaljša dolžina prejemanja denarnega
nadomestila ostaja 25 mesecev.
Višina denarnega nadomestila ostaja v prvih
treh mesecih nespremenjena (80 odstotkov
osnove), prav tako ostaja nespremenjena
višina prejemanja denarnega nadomestila za
čas med tremi do 12 meseci prejemanja (60%
osnove), nato bo višina 50% osnove.
…kar pomeni, da bo vseh teh 12.734
prejemnikov denarnega nadomestila še
naprej prejemalo le-tega do 25 mesecev.
… kar za tega istega delavca pomeni, da bo v
naslednjih 25 mesecih prejel za skupno 2.805
EUR več denarnega nadomestila od prvega
predloga ZUJF.
Znižanje denarnega nadomestila je začasno.
Nadomestila za čas začasne zadržanosti z dela
ostajajo nespremenjena v primeru zadržanosti
od dela zaradi poklicne bolezni in poškodbe
pri delu ter v primeru ob zadržanosti od dela
zaradi nege družinskega člana.
Umakne se člen ZUJF, ki moškim ukinja
možnost znižanja starostne meje zaradi otrok
in vsem upoštevanje obdobij, za katera
prispevki niso bili vplačani v izračun za
upokojitvene pogoje
(štetje prvega leta
otrokovega življenja v zavarovalno dobo in
upoštevanje dodatne dobe, kot npr. leta
zaključenega študija, dejanski čas obveznega
služenja vojaškega roka, ter čas, ko je bila oseba
prijavljena na ZRSZ kot registrirano brezposelna
oseba). Sindikati in vlada bodo uskladili rešitve
za vprašanja, ki jih ureja ta člen v okviru
socialnega dialoga.

Znižanje plač v javnem sektorju vključno s
plačami funkcionarjev za 15 % do konca leta z
opcijo hitrejše odprave nesorazmerij

Pri prevozu na delo se namesto javnega
prevoza povrne 4% cene bencina za km, zniža
se financiranje prehrane in nekaterih drugih
prejemkov. Na službenih poteh znižanje
kilometrine na 15% cene bencina in znižanje
dnevnic za 20%.

Omejitev letnega dopusta na največ 32 dni

Kot dela prosti dan se ukineta 2. januar in 2.
maj
JAVNI SEKTOR / ŠOLSTVO
Osnovne plače plačnih razredov se znižajo za
10 odstotkov. Višja osnovna plača, ki pripada
javnemu uslužbencu zaradi odprave tretje
četrtine nesorazmerij se začne izplačevati s 1.
junijem 2012 zaradi odprave četrte četrtine pa
s 1. januarjem 2013.
Upravičenost do povračila stroškov nad 3 km
razdalje od kraja bivanja do kraja opravljanja
dela.
Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
se za vsak prevoženi kilometer od kraja,
iz katerega se zaposleni vozi na delo in z dela,
do kraja opravljanja dela, zaposlenemu
prizna kilometrina v višini pet odstotkov cene
neosvinčenega motornega bencina – 95
oktanov.
Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v
službene namene znaša 18 odstotkov cene
neosvinčenega motornega bencina - 95
oktanov za prevoženi kilometer.
Zaposleni je upravičen do dnevnice za službeno
potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur, v
višini 16 EUR.
Ne glede na določbe zakonov, podzakonskih
predpisov, splošnih aktov in kolektivnih
pogodb, na podlagi katerih je funkcionarjem in
javnim uslužbencem določeno število dni
letnega dopusta, funkcionarjem in javnim
uslužbencem od 1. januarja 2013 dalje pripada
največ 32 dni letnega dopusta.

Učne obveznosti učitelja v podaljšanem bivanju

2. maj kot dela prost dan ostane.
Osnovne
plače
javnih
uslužbencev
in
funkcionarjev se s prvim dnem naslednjega
meseca po uveljavitvi ZUJF znižajo za 8% na
linearen način. Z istim dnem se odpravita obe
preostali četrtini nesorazmerja v osnovnih
plačah.
Ohranitev povrnitve stroškov za javni prevoz
v nespremenjeni višini.
Upravičenost do povračila stroškov nad 2 km
razdalje od kraja bivanja do kraja opravljanja
dela
Povrnitev kilometrine v višini 8% cene
neosvinčenega motornega bencina - 95
oktanov, če javni prevoz ni možen.
Kilometrina za občasno uporabo lastnega vozila
v službene namene znaša 18% cene
neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov.
Kilometrina za uporabo lastnega vozila za
opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša
30% cene neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov.
Zaposlenim od 1.1.2013 dalje pripada največ 35
dni letnega dopusta iz naslova delovne dobe,
zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca,
socialnih
in
zdravstvenih
razmer
(npr.
nepreskrbljeni
otroci,
kronična
bolezen,
invalidnost);
iz naslova posebnih pogojev dela, ki izhajajo iz
specifičnosti posameznih dejavnosti oziroma
poklicev, se javnemu uslužbencu lahko določi še
največ 15 dni dopusta.

Prilagoditve normativov in standardov na
področju vzgoje in izobraževanja

60 minut.
Spreminjanje normativov za svetovalne
delavce in knjižničarje ter čistilce.
Spreminjanje normativov za oblikovanje
oddelkov na šolah.
Spreminjanje določil pri oblikovanju dodatne
vzgojne skupine v dijaškem domu;
Zmanjšuje se obseg sredstev iz državnega
proračuna za posebno financiranje izvajanja
interesnih dejavnosti, jutranjega in
popoldanskega varstva osnovni šoli. Učitelji bodo
navedene elemente vzgojno-izobraževalnega
dela izvajali v okviru svoje tedenske oziroma
letne delovne obveznosti.
Povečuje se najvišja tedenska učna obveznost
učiteljev v javnih šolah za eno uro, v nekaterih
primerih tudi za tri ure
Po podaljšanem bivanju, ki traja najdlje do
15.30, osnovna šola organizira popoldansko
varstvo za učence od 1. do 5. razreda, za
učence, ki so usmerjeni v prilagojene
izobraževalne programe ali v posebni program
vzgoje in izobraževanja, pa od 1. razreda
oziroma prve stopnje do zaključka izobraževanja
v osnovni šoli.

Vlada umakne vse spremembe standardov in
normativov
na
področju
vzgoje
in
izobraževanja iz
predloga zakona o
uravnoteženju javnih financ in se uskladijo s
socialnimi partnerji v okviru socialnega dialoga.

STAVKA JAVNEGA SEKTORJA 18.4. 2012 SE PLAČA
Javnim uslužbencem se v breme delodajalca izplača nadomestilo plače za dne 18. aprila 2012, ko je potekala splošna stavka javnega sektorja, v
višini kot da bi delali. Nadomestilo se izplača pri plači za naslednji mesec po uveljavitvi ZUJF.

KATERI UKREPI IZ ZUJF NA SOCIALNEM PODROČJU TER PODROČJU DRUŽINSKE POLITIKE IN ZDRAVSTVA SO ŠE
VEDNO ZELO PROBLEMATIČNI?
Kljub našemu stalnemu opozarjanju se letni dodatek za upokojence ne bo izplačeval v primerih upokojencev, ki imajo pokojnine
večje od 622 EUR.
Kljub našemu stalnemu opozarjanju bodo začasni ukrepi veljali do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast
preseže 2,5 odstotka družbenega bruto proizvoda.
Kljub našemu stalnemu opozarjanju se bodo nižali odstotki kritja stroškov zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno
zavarovanje, kar bo povzročilo bistven dvig premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jih plačujejo posamezniki iz svoje
neto plače v istem znesku ne glede na prihodke.

