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JAVNO PISMO 

 

 

Spoštovani minister Počivalšek, spoštovani ostali deležniki! 

  

Nove okoliščine so, prvič se soočamo z izzivi, ki jih prinaša omejevanje javnega in 

zasebnega življenja. Prva naloga vseh nas, kot odgovornih državljanov, je slediti strokovnim 

zdravstvenim smernicam, ki narekujejo kar najmanj socialnih stikov. Obstajajo pa ljudje, ki 

so za nas v prvih bojnih linijah. Ki nas zdravijo, ki nam dostavijo pakete, ki skrbijo za bančni 

sistem (in še kaj) in ki nam zagotavljajo, da imamo osnovne življenjske potrebščine. Vsi mi 

nosimo odgovornost, da skrbimo tudi zanje, da je njihovo tveganje čim manjše. 

  

Na Sindikatu delavcev prometa in zvez smo v zadnjih dneh z delodajalcem Pošta Slovenija 

opravili veliko konstruktivnih debat, rezultat je izvajanje storitev s kar najmanj stikov in 

skrajšan delovnik. Podobno so ukrepale tudi druge institucije, kjer imajo stike s strankami. 

Gre za to, da se državljanom posreduje sporočilo, da so servisi, ki so jim omogočeni, 

namenjeni res samo najnujnejšemu zadovoljevanju potreb in seveda, da se kar največ 

zaposlenih lahko umakne iz delovnega procesa, kakor je tudi priporočilo zdravniške stroke, 

na čelu z Ministrom za zdravje. 

  

Ukrep, ki ste ga sprejeli, ki povečuje delovni čas trgovin je s stališča razuma, stroke in vseh 

naših prizadevanj, ki jih v zajezitev virusa, usmerjamo vsi državljani, popolnoma 

nerazumljiv. Zahteva več ljudi na delovnih mestih, ki so visoko rizična za razbohotenje 

virusa med nami. Zahteva bodisi nova zaposlovanja bodisi dramatično kršenje 

delovnopravne zakonodaje. Za katero od teh dveh rešitev se vi zavzemate? 

  

In kot opozarja tudi naš Sindikat delavcev trgovine Slovenije, če bomo sedaj vpregli vse 

zaposlene v trgovini, čez vsako zdravo mero, kdo bo zagotavljal vsem nam kruh in toaletni 

papir, ko bodo neizbežno padli? Takrat si ne želimo biti na mestu odločevalcev v državi, 

kljub vašemu izboljšanju plače. Najkasneje takrat boste klicani na odgovornost. 

Priporočamo, da se za razumno in s socialnimi partnerji usklajeno rešitev odločite že sedaj. 

  

Skupaj pridemo dlje! 

 

        Generalna sekretarka SDPZ 

  Saška Kiara Kumer, univ. dipl. prav. 

 

 

 

 

 


