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Zadeva: Poziv k odpravi anomalij plačnega sistema v dejavnosti poklicnega gasilstva  

 

 
Spoštovani! 

 

Kljub večmesečnem trudu v pogajanjih za odpravo anomalij plačnega sistema, poklicnim 

gasilcem anomalije niso odpravljene. Z uveljavitvijo KPJS pa bodo zaposlenim v dejavnosti 

poklicnega gasilstva povzročene še dodatne anomalije ali bolje rečeno krivice. 

 

Na Izredni seji predsedstva SPGS, v sredo 30. 8. 2017,  smo v okviru osrednje točke dnevnega 

reda »Aktivnosti SPGS zaradi vladne zavrnitve odprave anomalij (dvig plačnih razredov) v 

dejavnosti poklicnega gasilstva«, sprejeli naslednji sklep:  

 

- SPGS pozove Ministrstvo za obrambo in Vlado RS, da še v prvem tednu septembra 

pristopita k pogajanjem za odpravo anomalij plačnega sistema v dejavnosti poklicnega 

gasilstva. 

- Če v prvi polovici septembra ne pride do sklenitve dogovora o odpravi anomalij, se 

SPGS oprime vseh možnih sindikalnih aktivnosti.  

- Nemudoma se prične z aktivnostmi za izvedbo protestnega shoda, ki bo pred Vlado RS 

izveden konec septembra ali v začetku oktobra. 



- Na protestni shod za odpravo krivic poklicnim gasilcem se pozove tudi stanovske 

kolege iz industrijskih gasilskih enot, letaliških gasilskih enot, poklicnih jeder PGD ter 

kolege prostovoljne gasilce.  

- O položaju in aktivnostih slovenskih poklicnih gasilcev se obvesti in pozove k podpori 

tudi krovno Evropsko sindikalno konfederacijo (ETUC) in Evropsko zvezo sindikatov 

javnega sektorja (EPSU), v okviru katere delujejo sindikati poklicnih gasilcev. 

- Če kljub navedenim aktivnostim poklicni gasilci in ostali zaposleni v dejavnosti 

poklicnega gasilstva ne bodo deležni odprave krivic, bo SPGS sprožil aktivnosti za 

organizacijo stavke. 

 

Torej, pozivamo vas, da se z iskreno željo po odpravi anomalij plačnega sistema v dejavnosti 

poklicnega gasilstva, sestanemo že naslednjem tednu. Predstavili vam bomo predlog za rešitev 

nastale situacije, ki je do poklicnih gasilcev zelo krivična in nestimulativna.    

 

 

Lep pozdrav, 
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