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IZJAVA ZA JAVNOST 

 

V Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja po večmesečnem molku 

vladne strani obveščamo javnost, da Vlada Mira Cerarja v odstopu neposredno krši peti in 

šesti odstavek 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Kljub pozivu k 

pogajanjem o letni uskladitvi plačne lestvice, ki bi se po ZSPS morala pričeti najkasneje do 1. 

maja tekočega leta in h katerim smo vladno stran in predsednike koalicijskih strank pozvali 

dne 6.4.2018, do današnjega dne še ni sklicala pogajalske komisije, na kateri bi se pogajanja 

o letni uskladitvi plač pričela. 

Gre za ravnanje, ki jasno kaže,: 

- da so vladavina prava in spoštovanje pravnih norm zgolj prazne besede, ki so tako kot 

zrežirani odstop predsednika Vlade namenjene predvolilnemu cirkusu in  

- da Vlada dejansko ne spoštuje pravil in zakonov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.  

Že vnaprej jasno opozarjamo tudi na dejstvo, da ima Vlada v zakonu določeno izrecno 

dolžnost in pooblastilo za pogajanja o letni uskladitvi plač v javnem sektorju in gre torej za 

nalogo, ki nesporno spada med naloge, ki jih mora Vlada opravljati tudi v času tekočih 

poslov, kar nenazadnje smiselno izhaja tudi iz mnenj Službe Vlade za zakonodajo, ki jih je 

pripravljala v zvezi z vprašanjem katere naloge spadajo med tekoče posle. 

Posebej opozarjamo tudi na nesprejemljivost dejstva, da so Vlada in resorna ministrstva 

zaustavila praktično vse aktivnosti in pogajanja tudi glede vsebin, ki niso neposredno 

povezana s plačnim sistemom in izvirajo iz predhodno sklenjenih dogovorov (npr. 

sprejemanje kadrovskih standardov in normativov), v katerih so zaveze Vlade vsebinsko in 

rokovno opredeljene. Glede na to, da imajo Vlada in njeni predstavniki še naprej pooblastila 

za opravljanje teh funkcij in za to tudi prejemajo polno plačilo, se nam zdi popolnoma 

nesprejemljivo, da nekaterih svojih nalog v tem času ne opravljajo. Poseben primer 

dvoličnosti je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ob splošnem bojkotu 

socialnega dialoga tik pred volitvami predlaga spremembo Kolektivne pogodbe za vzgojo in 

izobraževanje; s tem vlada kaže neenakopravno in diskriminatorno obravnavo zaposlenih v 

javnem sektorju, kot doslej pa je očitno pristranska celo znotraj ožjega področja 

izobraževanja.   

Poleg tega opozarjamo na še en razkorak med besedami in dejanji predsednika Vlade v 

odstopu, ki je v mesecu marcu javno izjavljal, da pogajanj nima smisla nadaljevati, če pa bo 

treba kakšen pogovor tu in tam opraviti, "bomo pa verjetno za to odprti" (objava na 
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vztraja-pogajanj-s-sindikati-nima-smisla-nadaljevati.html). Očitno je, da so bile tudi to zgolj 

prazne besede, saj se vladna stran ni niti odzvala na pobudo za sestanek, na katerem bi 

sindikatom predstavila Sklepno informacijo o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev 

reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, s katero se je Vlada seznanila na svoji seji dne 

22.3.2018 in v kateri so nekatere netočnosti in pomanjkljivosti, na katere smo v koordinaciji 

že opozorili. 

Zgoraj navedeno v povezavi z dejstvom, da Vlada ni izpolnila vseh svojih zavez iz dogovora s 

sindikati javnega sektorja iz decembra 2016, jasno kaže na to, da Vlada v odstopu ni 

kredibilen partner, s katerim bi bilo možno voditi konstruktiven dialog, volilno kampanjo kot 

predstavo za javnost za lastno korist pa postavlja pred svojo nalogo in odgovornost za 

vodenje države in pred svoje zaveze do delavcev za izboljšanje njihovega položaja. Glede na 

navedeno smo ocenili, da v tem trenutku stavkovne aktivnosti zoper tako nekredibilnega 

partnerja niso smiselne. Ocena o nekredibilnosti velja za Vlado v celoti oz. vsekakor tudi za 

koalicijski partnerici, ki sta ključno soodgovorni za propad pogajanj, zdaj pa sta se 

preračunljivo skrili za predsednikom »brez pooblastil«. 

So pa zato sindikati v Koordinaciji sklenili, da bodo novo Vlado ne glede na njeno sestavo 

takoj po volitvah pozvali k pogajanjem s sindikati javnega sektorja, ki se morajo nadaljevati 

takoj in brez sklicevanja na 100 dni miru. Pričakujemo, da se bodo pogajanja nadaljevala od 

točke, na kateri so bila le-ta prekinjena z odstopom predsednika Vlade. V kolikor 

pripravljenosti na nadaljevanje pogajanj ne bo, bo Koordinacija stavkovnih odborov 

nadaljevala s stavkovnimi aktivnostmi, h katerim bo povabila tudi ostale sindikate iz 

Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in druge, ki bi bili v teh 

aktivnostih v korist javnih uslužbencev pripravljeni sodelovati. 
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