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                        Javno pismo 
                      12. april 2012 

Za takojšnjo objavo 
 

Javno pismo Združenja Manager 

 

STAVKA JAVNEGA SEKTORJA JE NEPRAVIČNA DO GOSPODARSTVA 

 

Napoved stavke javnega sektorja zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih je napovedala vlada Republike 

Slovenije, ni upravičena. Slovenija ne more nadaljevati z brezglavim zadolževanjem. Porabimo lahko le 

toliko, kot ustvarimo. Zlasti v recesijskih razmerah je nujno zmanjšati porabo na vseh ravneh. 

 

Gospodarstvo čuti krizo že četrto leto  

V to smo bili v gospodarstvu že prisiljeni, saj smo v preteklih treh letih preživeli eno najtežjih obdobij. 

Zarezali smo v vse vrste stroškov, od plač in obsega zaposlenosti do iskanja notranjih rezerv pri poslovnih 

procesih, nabavnih virih, prerazporejanju dela ... Povečevali smo produktivnost, odpirali nove trge, razvijali 

nove programe, delali več za isto ali manjše plačilo. Nič od tega ni bilo lahko. Mnoga podjetja tega pritiska 

niso zdržala, saj je kriza razgalila vsako preteklo napako lastnikov, vodstva in slovenskega poslovnega 

okolja. Na drugi strani pa je marsikatero podjetje danes močnejše in uspešnejše, kot je bilo pred tremi leti.  

Pred nami je še eno zahtevno leto. Po makroekonomskih napovedih se bo zasebni sektor, ki plačuje davke 

in prispevke v proračun, krčil že četrto leto. Masa plač v podjetjih se je v povprečju znižala (kljub dvigu 

minimalne plače za 23 odstotkov je celotna masa plač nižja za cca 3 odstotke), ravno tako število 

zaposlenih. 

 

Slovenija dveh realnosti?  

Povsem drugačna je slika v javnem sektorju. Zaposlenost se je povečala za 8.000 zaposlenih, masa plač 

za 11 odstotkov. Mar živimo na dveh različnih planetih? Kako je mogoče, da breme krize nosijo samo 

zaposleni v gospodarstvu, ki v povprečju prejmajo nižje plače od zaposelnih v javnem sektorju, vzdržujejo 

pa čedalje več brezposlenih, upokojenih in celoten javni sektor, ki brani svoje pravice kot nedotakljive? To 

ni ne vzdržno, ne pošteno, ne solidarno. Taka politika bo pokopala ali izgnala iz Slovenije mnoga podjetja, 

ki sedaj prispevajo svoj delež k vzdrževanju socialne države. Tega si ne želimo.  

 

Poziv k razumevanju  

Slovenija je bila in je lahko izjemno uspešna država. Verjamemo v veliki cilj iz Zaveze za uspešno 

prihodnost 15/2020, da lahko do leta 2020 naredimo preskok med 15 najrazvitejših evropskih držav. V 

gospodarstvu smo del prestrukturiranja že opravili. Pozivamo javni sektor, da konstruktivno sodeluje pri 
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iskanju rešitev, racionalizacij svojega dela in ustvarjanju večje vrednosti za vse, ki te storitve potrebujemo. 

Potrebujemo pa jih vsi.  

 

Varčevalni ukrepi so nujni. Prizadeli bodo tudi gospodarski sektor, vendar brez znižanja proračunskih 

odhodkov ni mogoče uravnotežiti javnih financ. Uravnotežene javne finance so nujen pogoj za boljšo 

bonitetno oceno Slovenije in izboljšanje pogojev za financiranje. Boljši finančni pogoji pomenijo več 

vzgonskega vetra za gospodarsko rast, gospodarska rast pa prinaša nove investicije in nova delovna 

mesta, ki jih v Sloveniji potrebujemo. Zato pozivamo javni sektor, da pristopi k reševanju krize, da bi se 

njeno breme pravično razporedilo po vseh družbenih skupinah. Tak prispevek javnega sektorja bo cenjen, 

saj bo pomembno prispeval k ustvarjanju zdrave podlage za ponoven razvoj Slovenije.  

 

Javnomnenjske raziskave kažejo, da večina državljank in državljanov razume, da mora država varčevati. 

Zrela družba rešuje svoje probleme strpno, zato pozivamo vse socialne partnerje, da rešitve za probleme 

iščejo za pogajalsko mizo, pri čemer je nekatere treba reševati hitreje kot druge. Skupaj lahko naslednjo 

desetletnico Slovenije pričakamo med najboljšimi v Evropi. Nasprotovanje ukrepom, ki so nujni, nas od tega 

cilja oddaljuje.  

 

 

Upravni odbor Združenja Manager 

 

 

Dodatne informacije 

Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager 

T: 01 / 58 98 584 E: sonja.smuc@zdruzenje-manager.si.  

 

 

 

 

 


