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DELODAJALCEM NA PODROČJU KULTURE IN VARSTVA NARAVE 
/organom upravljanja, poslovodnim organom/ 

 

 
 

Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 

/Poziv s prošnjo Sindikata Glosa/ 
 

 
 

Spoštovani delodajalci v kulturi in varstvu narave (in širše), 
 
 

prosimo vas, da delavcem, katerih prisotnost na delovnem mestu ni nujno 
potrebna zaradi varovanja življenja, zdravja ali premoženja, nemudoma odredite 
čakanje na delo ali – v dogovoru z njimi - delo na domu, s polnim oziroma, v 
določenih primerih, 80 % nadomestilom plače. Ne odrejajte jim prisilnega dopusta, 
ker je to nezakonito, ne kompenzirajte jim samovoljno 'viškov' ur, ne silite jih v 
bolniško odsotnost, obravnavajte jih enakopravno in spoštljivo.  
 
Še posebej je to pomembno pri tistih, ki morajo zaradi zaprtja vrtcev in šol 
ostati domá, ker njihovi otroci / vzdrževane osebe niso zmožni sami poskrbeti za 
lastno varnost, se vzgajati, izobraževati, oskrbovati. Razočarala nas je neznosna 
lahkost črkobralstva, s katero je država v medijih obelodanila 'gotovo dejstvo', da 
je njihovo nadomestilo plače zgolj 50-odstotno. Ne, v Sindikatu Glosa se s tem NE 
STRINJAMO! Zakaj bi zdrav in skrbí prost delavec na čakanju na delo domá prejel 
čezmerno višje plačilo od delavca, ki ni nič kriv zaradi ukrepov pristojnih organov, 
je pa dolžan skrbeti za ranljive osebe, ker jim, ob vseh stiskah in težavah zaradi 
koronavirusa, ne more zagotoviti drugega varstva ali oskrbe?! Odredite jim torej 
čakanje na delo ali se dogovorite za delo domá. 
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Če so bili nekoč otroci naše in naše države največje bogastvo, naj bodo še naprej. 
Ne ponižajmo tega načela in ne diskriminirajmo njihovih staršev  / skrbnikov z 
neprimernim nadomestilom plače. 
 
Spoštovani izvršilni in zakonodajni oblastniki, vas pa pozivamo, kot je bilo z naše 
strani že predlagano in obravnavano na predvčerajšnji seji Ekonomsko-socialnega 
sveta: tudi javnim zavodom, javnim gospodarskim zavodom ter drugim osebam 
javnega prava, posrednim uporabnikom državnega proračuna ali proračuna 
lokalne skupnosti, zagotovite pravico do (delnega) nadomestila poslovne škode, 
nastale ob izpadu prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
Samozaposlenim v kulturi (in širše) pa priznajte ustrezna nepovratna sredstva 
zaradi odpovedanih dogodkov ter jim pokrijte prispevke za socialno varnost iz 
proračuna kljub neizpolnjevanju kriterija o izjemnem kulturnem prispevku in 
preseganju predpisanega dohodkovnega cenzusa. 
 

 
Skupaj v sreči – skupaj v nesreči! 

 

(Vse mine, tudi bolečine, koronske in druge.) 
 
 

 V Ljubljani, 13. marca 2020. 
 
 
 

 
                     Predsednik Sindikata Glosa 

         
                                   Mitja Šuštar 
 
 
 
 
 
 
 

V vednost in ravnanje: 
-  izvršilnim in zakonodajnim oblastnikom      

            


