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MEDIJEM 

 

IZJAVA ZA MEDIJE V ZVEZI S SKLEPOM O DOLOČITVI PLAČ MINISTROV IN DRŽAVNIH SEKRETARJEV 

 

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov Slovenije smo osupli nad novico z včerajšnje 4. redne 

seje Vlade Republike Slovenije, na kateri je Vlada, sicer v okviru predvidenega razpona plačnih razredov 

za državne sekretarje in ministre, veliki večini povišala osnovne plače. 

Ne zanikamo dejstva, da je nova Vlada nastopila svoj mandat v času izjemno zaostrenih razmer zaradi 

širitve novega koronavirusa, kar tudi od članov Vlade in njihovih najtesnejših sodelavcev terja težko 

delo in še zahtevnejše odločitve in večjo odgovornost, kot to sicer velja v običajnih razmerah. A mandat 

je nastopila tudi v času velike negotovosti, ko zelo številna podjetja v zasebnem sektorju svoje 

zaposlene napotujejo na čakanje na domu z 80% nadomestilom plače. Ko starši mlajših otrok in tisti, ki 

do službe ne morejo drugače kot z javnim prevozom, ostajajo doma zgolj s 50% nadomestilom plače. 

Ko so zaradi negotovosti glede trajanja ukrepov ogrožena delovna mesta številnih zaposlenih. Ko deset 

tisoči samozaposlenih in lažno samozaposlenih ter drugih prekarno zaposlenih ostajajo brez vseh 

dohodkov. Ko številni zaposleni, ki še opravljajo delo, svoje delo opravljajo brez ali s pomanjkljivimi 

zaščitnimi sredstvi oziroma ukrepi. Ko je že znano, da bo veliko količino dela, ki trenutno stoji, potrebno 

opraviti in nadoknaditi po koncu veljavnosti sprejetih ukrepov, kar bo povzročilo izjemne obremenitve 

zaposlenih, za katere ne vemo, v kolikšni meri bodo nagrajene. Zaradi navedenih stisk velikega dela 

zaposlenih v Republiki Sloveniji, ko se neizogibno poslabšuje njihov socialno ekonomski položaj, smo 

prepričani, da je v tem trenutku ta odločitev neprimerna, zato ji nasprotujemo. 

Poudarjamo, da je v aktualnih razmerah v prvi vrsti nujno nemudoma poskrbeti za varnost in zdravje 

ljudi, zlasti pa zaščititi delavce v »prvih bojnih vrstah«, delavce v zdravstvu, socialnem varstvu, vojski, 

policiji, sodelujočih v civilni zaščiti in drugih, ki so pri svojem delu pri stikih s preostalim prebivalstvom 

najbolj  izpostavljeni možnosti okužbe in katerih zaščitna oprema je v tem trenutku marsikje 

nezadostna. Nujno je potrebno zanje zagotoviti zadostno količino ustrezno kakovostne zaščitne 

opreme (mask, rokavic, razkužila in testov na koronavirus).  

Ob tej priložnosti bi vas pa še enkrat spomnili, da  pričakujemo, da bo Vlada dosledno izvršila 11. alinejo 

prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe, in bo vsem javnim uslužbencem, ki delajo v rizičnih 

razmerah, na območju epidemije, izplačala dodatek za delo v teh razmerah, med katerimi je izrecno 

izpostavljeno tudi delo v času razglašene epidemije. Morebitno zakonsko določanje kroga 

upravičencev do tega dodatka, ki je določen v kolektivni pogodbi, je nesprejemljivo in neustavno! 

Nadalje pričakujemo, da bo nadomestilo za primer višje sile, tako za zaposlene v javnem kot tudi v 

zasebnem sektorju, zvišano iz 50% na najmanj 80% plače in da bodo sprejeti tudi ustrezni interventni 

ukrepi za neposredno pomoč samozaposlenim, da se prepreči izpad njihovega dohodka in dostop do 

pravic iz socialnih zavarovanj.  



Čas aktualnih kriznih razmer zaradi širjenja novega koronavirusa je čas solidarnosti. V tem trenutku jo 

je v Sloveniji med ljudmi veliko, zato pričakujemo, da sprejeti ukrepi ne bodo poslabševali socialno 

ekonomskega položaja delavcev v Sloveniji. To hkrati pomeni ukrepe za ohranjanje delovnih mest in za 

ohranjanje kupne moči delavk in delavcev, vsakršnim poskusom zniževanja plač ali zmanjševanju 

števila zaposlenih pa se bomo z vsemi močmi uprli. Ali če parafraziramo izjavo ministra Počivalška v 

Odmevih, dne 19.3.2020: »Državljani bodo delili usodo članov Vlade«. 
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