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Spoštovani, 

prišli smo do točke, ko smo slovenski poklicni gasilci spoznali, da vam vladne zaveze in zaveze 
Ministrstva za obrambo, ki ju predstavljate, ne pomenijo popolnoma nič. Ravno toliko smo 
vam očitno vredni tudi slovenski poklicni gasilci.  

V zadnjih dveh mesecih smo se obrnili na vas že štirikrat. V začetku oktobra smo vas pozvali, 
da se v najkrajšem možnem času skliče sejo Pogajalske skupine za sklenitev normativnega dela 
Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in nadaljuje s postopki, ki so bili 
prekinjeni februarja 2020. Po polni ignoranci našega poziva na katerega se niste niti odzvali, 
smo v začetku novembra, ko smo z vladne strani prejeli predlog za spremembo Uredbe o 
kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (ureditev pravica do 
položajnega dodatka javnim uslužbencem, ki vodijo time zdravstvene nege), podali soglasje k 
predlagani spremembi uredbe, hkrati s tem pa vas pozvali, da se v skladu z vašimi zavezami iz 
stavkovnega sporazuma nemudoma uredi pravica do položajnega dodatka tudi v dejavnosti 
poklicnega gasilstva. Ob tem smo zaprosili za čimprejšnji sestanek z vami. 

Ob zahvali za posredovano mnenje-soglasje s strani g. Roka Srakarja vodje vašega kabineta, 
smo bili deležni le odgovora, da bomo v naslednjih dneh prejeli odgovor državnega sekretarja 
g. Damijana Jaklina, ki naj bi bil v prihodnje naš sogovornik. Po tem smo še enkrat zaprosili za 
sestanek z vami minister za obrambo, g. Matej Tonin. Še enkrat smo vas spomnili, da bi morala 
biti pravica do položajnega dodatka za poklicne gasilce urejena že pred več kot dvema letoma 
in da je to stavkovna zaveza Vlade RS, ki jo je z nami dogovorila in v imenu Ministrstva za 
obrambo podpisala takratna ministrica, ga. Andreja Katič.  

Vse kar smo si slovenski poklicni gasilci zaslužili dobiti od vas, je bil odgovor vašega državnega 
sekretarja g. Damijana Jaklina, da razumete naša pričakovanja za sklenitev normativnega dela 
Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, da so aktivnosti zamaknjene zaradi 



razglašene epidemije COVID-19, ter da pogajanj ne morete nadaljevati do odločitve Vlade 
Republike Slovenije.  

G. minister, vi ste član Vlade RS, ki po navedbah vašega državnega sekretarja zavira sklenitev 
normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Prav tako že zdavnaj 
obljubljene pravice (stavkovne zaveze) do položajnega dodatka, ki ga je ta vlada kljub 
razglašeni epidemiji COVID-19 (z našim soglasjem) brez težav uredila za javne uslužbence, ki 
vodijo time zdravstvene nege.  

Ob vseh navedenih dejstvih, je vaše nedavno sporočilo slovenskim gasilkam in gasilcem, »da 

do nas gojite veliko spoštovanje, da ste na nas zelo ponosni, da nam zaupate in cenite vsakega 

izmed nas, ker da v naše poslanstvo vlagamo ogromno znanja, energije in požrtvovalnosti, ter 

da je zaradi nas Slovenija boljša in varnejša«, le v posmeh in žalitev. 

G. minister, sporočamo vam, da je predsedstvo Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije na 
4. seji 16. 12. 2020 sklenilo, da vam še enkrat pošljemo poziv za sestanek, katerega izvedbo 
pričakujemo še pred koncem letošnjega leta. Če do pričakovanega srečanja z vami ne bo 
prišlo oz. če se na tem sestanku ne bomo dogovorili o izvedbi postopkov za sklenitev 
Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in ureditvi pravice do položajnega 
dodatka za poklicne gasilce, ki vodijo gasilsko-reševalne time, bomo v začetku naslednjega 
leta pričeli z intenzivnimi pripravami na sindikalne aktivnosti, ki smo jih s sklenitvijo 
stavkovnega sporazuma 5. 1. 2018 odpovedali. 

 

Lep pozdrav, 
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