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SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE (SDOS) 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE (SCS) 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO (SMO) 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE (SVS) 
SINDIKAT VOJSKE, OBRAMBE IN  ZAŠČITE (SVOZ)  
SINDIKAT PILOTOV MINISTRSTVA ZA OBRAMBO (SPMO) 
 
 

IZJAVA ZA JAVNOST 
 
Sindikati, ki so se dne 26.06.2017 preoblikovali v SKUPNI STAVKOVNI ODBOR so 
dne 03.1.2018 na predsednika vlade RS g. dr.Mira Cerarja in ministra za JU g. Borisa 
Koprivnikarja naslovili Urgenco v kateri jih pozivamo, da pristopijo k pogajanjem na 
podane stavkovne zahteve z dne 17.08. 2017 in jim tako še sporočamo: 
 
Stavkovni odbor sindikatov državne uprave poziva vlado RS (VRS), da nam sporoči 
ali rešitve pri poklicnih gasilcih, katere smo razbrali iz medijev, kakorkoli vplivajo na 
vrednotenje delovnih mest zaposlenih, ki jih  zastopamo, še posebno pooblaščenih 
uradnih oseb (PUO).  
 
Po mnenju skupnega stavkovnega odbora vplivajo, še posebej v delu ohranitve 
plačnih razmerij znotraj dejavnosti kot tudi, kakšen odstotek zaposlenih je bil deležen 
odprave plačnih anomalij. Sindikati, ki smo se pogajali z vladno pogajalsko skupino 
smo bili deležni nižjega odstotka, prav tako tudi vse pooblaščene uradne osebe niso 
bile deležne odprave plačnih anomalij ali pa je to bila odprava na podlagi enostranske 
odločitve vlade (uredbe). Poudarjamo, da je bila najvišja odprava anomalij pri POU v 
višini 2 PR in nikakor 3 PR kot je to storila VRS pri poklicnih gasilcih in je tako  dodatno 
porušili primerljivost z POU. 
 
Glede na to, da smo VRS že julija 2017 posredovali naše zahteve glede plač in 
dodatkov, na kar se je VRS odzvala zgolj  s pismom predsednika Vlade, da se v okviru 
odprave plačnih anomalij rešujejo tudi naše zahteve. 
Da temu ni tako ugotavljamo, saj VRS  daje  prednost tistim, ki so ali protestirali ali 
zgolj grozili z najavo stavke.  
Glede na to, da nas združene sindikate v stavkovni odbor, VRS potiska v ozadje, kljub 
temu, da smo ji že v lanskem letu posredovali stavkovne zahteve, zahtevamo, da se 
predsednik vlade RS nemudoma sestane z legitimnim  stavkovnim odborom kot je to 
storil v primeru gasilcev v nasprotnem  bomo pač morali te zahteve vklopiti v stavko 
24.1.2018.  
 
Odgovor VRS pričakujemo najkasneje do 05. 01 .2018 . 
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