
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ljubljana, 11. 10. 2018 

 

 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec,  
 
sindikati neprijetno presenečeni ugotavljamo, da končujemo socialni dialog, še preden smo ga sploh 
začeli in še preden smo se uspeli osebno spoznati.  
 
Kako drugače si je moč razlagati izključevanje sindikatov iz dogodka, ki obravnava eno temeljnih 
področij delovanja sindikatov? Kako je mogoče, da vladni urad, katerega predstojnik je neposredno 
odgovoren predsedniku Vlade RS organizira dogodek,  o katerem so nekateri bile nekatere sindikalne 
centrale zgolj obveščene, nekatere pa niti to ne? 
 
UMAR namreč v torek, 16. 10. 2018, vabi na predstavitev analize o plačah in razpravo s strokovnjaki. 
Iz najave je razbrati, da bo razprava uvod v oblikovanje ključnih usmeritev plačne politike, tako v 
zasebnem kot v javnem sektorju. Izbor udeležencev okrogle mize pokaže, da med oblikovalci politik in 
strokovnjaki s tega področja UMAR sindikatov ne prepozna. Nekatere sindikalne centrale so bile na 
dogodek sicer povabljene, vendar zgolj v vrste poslušalcev, druge še to ne.  
 
Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, tovrstne zasedbe na dogodku, ki ga organizira 
državna institucija, ne moremo šteti kot spodrsljaj organizatorja, temveč kot namerno izključevanje 
tretjega socialnega partnerja. Ne moremo namreč mimo dejstva, da so predstavniki UMAR že vrsto let 
člani Ekonomsko socialnega sveta, vršilec dolžnosti direktorja UMAR pa ta urad vodi že 11 let in je član 
vladne pogajalske skupine za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Ni torej nikakršnega dvoma v to, 
da UMAR zelo dobro pozna ustroj in vsebino socialnega dialoga ter vlogo sindikatov v njem, kar 
pomeni, da je zavestno izključil iz razprave o plačah reprezentativne predstavnike tistih, ki prejemajo 
plačo kot plačilo za svoje delo.  
 
Tovrstni dogodki, ki oblikujejo plačno politiko in imajo posledice na vse zaposlene, ne morejo biti 
predmet razprav zgolj akademikov in delodajalcev, temveč so vsaj v enaki meri tudi stvar sindikatov. 
Udeležbi na tokratnem dogodku se bomo zato  odpovedali v znak protesta, pričakujemo pa, da se do 
načina delovanja UMAR opredelite. Vsako tovrstno nesprejemljivo ravnanje hitro poruši zaupanje, 
popravljanje posledic pa bo terjalo bistveno več časa in napora. 
 
 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije  
Predsednica Lidija Jerkič, l.r. 
 

Pergam – konfederacija sindikatov Slovenije 
Predsednik Jakob Počivavšek, l.r. 

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost 
Član predsedstva Franc Zupanc, l.r. 
 

KNSS-Neodvisnost 
Predsednica Evelin Vesenjak, l.r. 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja 
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r. 
 

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije 
Predsednik Peter Majcen, l.r. 

 SZS - Alternativa 
Predsednik Zdenko Lorber, l.r. 


