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Zadeva: Poziv k uvrstitvi delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva v višje plačne 

               razrede 

 
 
Predsedstvo Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije je v torek, 27. 9. 2022, obravnavalo 
predlog Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 
2022 in 2023, hkrati s tem pa tudi pričakovanja in zahteve poklicnih gasilcev, da se delovna 
mesta v dejavnosti poklicnega gasilstva v okviru odprave plačnih nesorazmerij nujno uvrsti v 
višje plačne razrede.  
 
Takšnim zahtevam botruje več dejavnikov. Vse višji stroški osnovnih življenjskih potrebščin, 
rast cen energentov, stopnja inflacije, ki niža realno vrednost trenutnih plač in nenazadnje oz. 
v prvi vrsti dvig delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega skrbstva v višje plačne 
razrede novembra 2021. Ob tem poudarjamo, da poklicni gasilci ne nasprotujemo uvrstitvam 
zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega skrbstva v višje plačne razrede, smo pa že 
takrat izražali nestrinjanje, ker se je ostale skupine javnih uslužbencev in s tem tudi poklicne 
gasilce v teh postopkih izločilo. S tem so bila plačna razmerja, ki izhajajo iz zahtevnosti in 
odgovornosti delovnih mest popolnoma porušena. V našem primeru je prišlo do neposredne 
rušitve plačnih razmerij z višjo uvrstitvijo delovnih mest: srednja medicinska sestra v 
reševalnem vozilu v 28 plačni razred, zdravstveni reševalec (NPK) (VI. R.Z.D.) v 33 plačni razred,  
diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu v 40 plačni razred in diplomirana 
medicinska sestra v reševalnem vozilu z opravljenim preverjanjem iz NMP v 41 plačni razred. 
Gre za delovna mesta kolegov in kolegic s katerimi se na dnevni ravni srečujemo na 
najzahtevnejših intervencijah, kjer družno rešujemo življenja ponesrečencev ter doživljamo 
nepredstavljivo travmatične dogodke. 
 
Poklicni gasilci v okviru enotnega plačnega sistema v javnem sektorju pričakujemo in 
zahtevamo enako obravnavo, kot so jo bili ob zadnjih dvigih novembra 2021 deležni kolegi in 



kolegice iz zdravstvenih reševalnih postaj. Zahtevamo višje uvrstitve delovnih mest v 
dejavnosti poklicnega gasilstva najmanj za tolikšno število plačnih razredov, kot so jih bila 
deležna navedena delovna mesta iz zdravstvenih reševalnih postaj. 
 
Pozivamo vas, da se v najkrajšem možnem času sestanemo (še ta mesec), da se dogovorimo 

o odpravi plačnih nesorazmerij in s tem uvrstitvi delovnih mest v dejavnosti poklicnega 

gasilstva v višje plačne razrede. Vaš odgovor pričakujemo najkasneje do konca naslednjega 

tedna. 

 

Lep pozdrav, 
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