
POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA 

 

IZJAVA ZA MEDIJE 

 

V torek ob 15h se je iztekel rok, ki smo ga sindikati postavili ministru Koritniku za pridobitev konkretnih 
izhodišč vlade za pogajanja in odgovor na zahteve sindikatov javnega sektorja. Glede na njegove izjave, 
v katerih je sindikatom očital določitev prekratkega roka, v katerem naj realno ne bi bila mogoča 
pridobitev stališča vlade, smo se v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 
odločili, da s svojim odzivom počakamo do četrtka, ko naj bi se tudi po ministrovih napovedih vlada do 
sindikalnih zahtev in predlogov lahko opredelila. Za to gesto smo se odločili, čeprav je imela vlada več 
kot pol leta časa za pripravo svojega predloga oziroma protipredloga in za vstop v pogajanja o 
usklajevanju vrednosti plačnih razredov, ki bi se skladno z dogovorom morala začeti že v juniju 2021.  

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja lahko danes zgolj ugotovimo, da se v 
celoti potrjuje naše prepričanje, da minister Koritnik ne opravlja svojega dela in da je njegova edina 
taktika zavlačevanje in prelaganje odgovornosti na druge. Enak odnos opažajo te dni stavkajoči kolegi 
v sindikatih iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Njihove stavkovne zahteve so legitimne in jih 
v celoti podpiramo.  

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja iskreno obžalujemo, da se je minister 
Koritnik, ki je kot resorni minister odgovoren za stanje na področju plač v javnem sektorju, namesto za 
samokritično držo, ko bi se moral zamisliti nad svojo pasivnostjo, odgovornostjo in vlogo, ki jo je imel 
pri sprejemanju vladnih odločitev v zadnjem obdobju, raje odločil za ceneni populizem, prelaganje 
odgovornosti na druge, izmikanje pogajanjem in soočenjem ter za strategijo deli in vladaj. Glede na 
navedeno je minister v očeh Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja izgubil 
popolnoma vso verodostojnost, zaradi česar njegovih ravnanj ne moremo več jemati resno, čeprav je 
resnici na ljubo že doslej na tista redka pogajanja, ki so bila, praviloma prihajal brez kakršnega koli 
mandata vlade oziroma vladnih izhodišč. To in pa zavestno prepuščanje njegovih lastnih pristojnosti 
drugim resorjem pa ne kaže le na njegov neverodostojen položaj nasproti sindikatom javnega sektorja 
in javnim uslužbencem, temveč predvsem na njegov očitno nepomemben položaj znotraj vlade. 

Povsem očitno tudi postaja, da vlada ni pripravljena na kakršno koli dogovarjanje s sindikati javnega 
sektorja glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov, čeprav so letna pogajanja o tem predvidena v 
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Vrednost plačnih razredov je še vedno na ravni leta 2012, ko 
je bila znižana za 8 %, v Sloveniji pa imamo v zadnjem času relativno zelo visoko stopnjo inflacije, zaradi 
katere se upravičeno povišujejo tudi nekateri drugi transferji prebivalstvu.  

Prav tako je jasno, da vlada ni pripravljena prisluhniti in iskati rešitev za odpravo uravnilovke med 
najslabše plačanimi v javnem sektorju, zlasti med zaposlenimi v plačni skupini J, pa tudi drugimi, kjer 
minimalna plača sega že v peti ali celo šesti tarifni razred. Vlada z zatiskanjem oči le še povečuje ta 
problem in otežuje njegovo rešitev, saj se bo minimalna plača zaradi visoke stopnje inflacije hitro 
zviševala. 

Zato trdimo, da vlada namesto proaktivnega in konstruktivnega reševanja nakopičenih težav in 
realizacije danih zavez vlada raje načrtno ruši enotni sistem plač v javnem sektorju, nato pa prikazuje 
kritične odzive na te njene poteze kot nezadovoljstvo nad sistemom samim. Kar jasno kaže na to, da 
na vladni strani ni pripravljenosti, da se pogajanja s sindikati javnega sektorja zaključi v mandatu te 
vlade in da odgovornost za rešitev nastale situacije prelaga na naslednjo vlado. 



V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja zato jasno, nedvoumno in enotno 
sporočamo odhajajoči vladi in vsem političnim strankam, ki bodo sodelovale na volitvah 24. aprila: 

- da podpiramo enoten sistem plač v javnem sektorju in zahtevamo njegovo ohranitev, 
- zahtevamo takojšen dogovor o rednem usklajevanju vrednosti plačnih razredov in zaustavitev 

več kot desetletnega padanja njihove realne vrednosti, 
- zahtevamo  takojšen dogovor o načinu in dinamiki odprave uravnilovke na področju najnižjih 

plač, ki je v veliki meri nakopičena posledica neusklajevanja vrednosti plačnih razredov in  
- zahtevamo ponovno vzpostavitev razmerij, ki so bila porušena enostranskimi potezami vlade 

ali s parcialnimi dogovori po posameznih področjih javnega sektorja. 

Glede na ignorantski odnos vlade do teh legitimnih zahtev in pričakovanj zaposlenih v javnem sektorju 
in glede na sistematično nespoštovanje danih zavez so sindikati že pričeli z odločanjem o načinih, s 
katerimi bi uveljavili svoje zahteve, za kar bo morala odgovornost v celoti prevzeti vlada. O odločitvi 
sindikatov bomo javnost sproti seznanjali v prihodnjih dneh. 
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