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Zadeva: Obsodba poizkusa uzakonitve dodatnih privilegijev poslancev Državnega zbora RS 
 
 
Spoštovani, 
 
v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije ostro obsojamo ravnanja poslanskih skupin, ki so/ste 

v parlamentarni postopek vložile predlog zakona o poslancih, s katerim si skušate svoj 

privilegiran položaj še dodatno nadgraditi! 

 

Kljub temu, da preko 880.000 delavcev in delavk v Sloveniji lahko uveljavlja denarno 

nadomestilo za čas brezposelnosti šele po devetih mesecih zavarovalne dobe v delovnem 

razmerju, si parlamentarne poslanske skupine upate predlagati spremembo določbe, ki bi vam 

današnjo pravico do nadomestila plače po šestih mesecih od potrditve mandata, določilo že 

takoj z nastopom funkcije. In to celo ob dejstvu, da ima poslanec po šestih mesecih zasedanja 

v poslanskih klopeh pravico do nadomestila plač v trajanju šestih mesecev od prenehanja 

mandata, delavci in delavke pa smo po devetih mesecih do petih let zavarovalne dobe, 

upravičeni do nadomestila plač v trajanju le treh mesecev!!!  

 

Kljub temu, da je preko 160.000 javnih uslužbencev v skladu z določbo Kolektivne pogodbe za 

negospodarske dejavnosti (katere zahteven pogajalski partner je ravno Vlada RS) upravičenih 

le do nadomestila stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov javnega prevoza (do 

kilometrine pa le če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi), si 



parlamentarne poslanske skupine upate predlagati spremembo te pravice, s katero bi si tudi 

na tem področju uredili močno privilegiran položaj! In to kljub dejstvu, da za razliko od 

premnogih javnih uslužbencev in uslužbenk, ki garajo za minimalno plačo, vi prejemate dva do 

trikratnik slovenske povprečne plače! 

 

Zato vas s strani Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije pozivamo k treznemu razmisleku pri 

uveljavljanju »vaših želja«, ki so vam s privilegiji, ki ste jih sicer deležni že vrsto let, popolnoma 

ušla iz nadzora zdravega razuma. 

 

Delavski pozdrav, 

 

 

 
         Sekretar SPGS                                                                                     Predsednik SPGS 

           David Švarc                                                                                      Aleksander Ogrizek     

 

 


