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Sporočilo za javnost 
                      26.  februar 2016 

 

 

Managerji z ministrom Mramorjem o odvijanju davčnega vijaka 

 

Upravni odbor Združenja Manager se je danes srečal z delegacijo ministrstva RS za finance pod 

vodstvom dr. Dušana Mramorja. Managerji so ocenili, da davčno prestrukturiranje lahko 

pozitivno vpliva na gospodarsko rast, če gre v smeri nižje obdavčitve plač zaposlenih, zlasti tistih, 

ki najbolj prispevajo k rasti in uspešnosti podjetij. 

 

Minister Dušan Mramor je skupaj z državno sekretarko mag. Matejo Vraničar Erman predstavil 

tri sklope ukrepov na davčnem področju: povečanja učinkovitosti pobiranja davkov, odprave 

administrativnih bremen in davčnega prestrukturiranja s ciljem izboljšanja konkurenčnosti 

poslovnega okolja pri pogoju stabilnih in predvidljivih javnofinančnih prihodkov. Po 

predstavljenih podatkih postane Slovenija po davčni obremenitvi dela nekonkurenčna že pri 

tistih zaposlenih, ki prejemajo plačo v višini 1,6-kratnika povprečne plače v Sloveniji in več.  

 

Aleksander Zalaznik, predsednik Združenja Manager, je izpostavil osrednji cilj vseh ukrepov: 

»Prva prioriteta mora biti gospodarska rast in potem takoj vprašanje: kateri so njeni gonilniki. 

Samo gospodarska rast bo namreč dala zagon, ki ga potrebujemo, da bomo lahko imeli v 

Sloveniji višje plače.«  

 

Managerji načelno soglašajo z zastavljenim davčnim prestrukturiranjem, če sprošča davčni 

plačni vijak. To pomeni, da naj gre prestrukturiranje v smer nižje obdavčitve plač zaposlenih, 

zlasti visoko izobraženih, ki najbolj prispevajo k rasti in uspešnosti podjetij, kot inženirji, 

nabavniki, tržniki, razvojniki itn.  

 

Managerji verjamejo, da bodo višji neto prejemki zaposlenih prispevali ne le k večji motivaciji 

posameznikov, temveč tudi k dvigu domače porabe in posledično višjim davčnim prilivom. Prav 

tako je dodaten davčni vir tudi učinkovitejše pobiranje davkov in večja obdavčitev premoženja.   

 

Konkretni predlogi Združenja Manager so:  

 uvedba petstopenjske dohodninske lestvice;  

 nižja obdavčitev božičnice  in bonusov; 

 čim bolj enostaven davčni sistem. 
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Managerji so še opozorili, da morajo biti spremembe predvidljive, saj to zagotavlja stabilnost 

poslovnega okolja. Strinjali so se s časovnico ministra, ki namerava do poletja dati davčne 

spremembe v zakonodajni postopek. Pred tem bo Združenje Manager podalo svoje mnenje na 

končni predlog finančnega ministrstva. 

  

 
Dodatne informacije: 
Edita Krajnović, komunikacije  
T: 040 488 040  
E: komunikacije@zdruzenje-manager.si   
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