
    
 

Ljubljana, 24. 07. 2020.  

 

 

SNG Opera in balet Ljubljana 

ravnatelj Staš Ravter  

Župančičeva ulica 1 

1000 Ljubljana 

 

 

Poziv k zaposlitvi 'zunanjih' čistilk 
 

 

Spoštovani, 

 

glede zaposlovanja 'zunanjih' čistilk in čistilcev smo se na vas obračali že februarja 2019. Tedaj 

smo zapisali:  
 

Tukaj in zdaj vas pozivamo, da te delavke in delavce, čistilke in čistilce, ki čistijo vaše prostore 

preko zunanjega izvajalca, direktno zaposlite. Že sami primerjalni izračuni, s katerimi 

razpolagamo v Delavski svetovalnici in Glosi, kažejo na ekonomsko upravičenost direktnih 

zaposlitev zunanjih (ki to niso!) čistilk in čistilcev. Glede na razna besedila, objavljena ob 

zavodskih javnih naročilih, je naš poziv še toliko bolj utemeljen.  /…/ 
 

Naj na koncu opozorimo na naslednje: novinarka oddaje Tednik je v prispevku o izkoriščanih 

čistilkah (ponedeljek, 21. 01. 2019, https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174590280) vprašala 

predstavnika ministrstva za javno upravo, zakaj jih ne zaposlijo direktno. Njegov odgovor je 

bil: »Morda bi bilo dobro o tem razmisliti /…/. Je pa verjetno to odločitev, ki je na nivoju 

ministrstva za finance, vlade, verjetno pa je to tudi politična odločitev«.  Če prevedemo stavek 

v njegovo bistvo: v kolikor je želja po direktni zaposlitvi, potem se to lahko izpelje. 
 

In kaj najdemo na spletnem portalu Enarocanje.com v torek, 21. julija 2020? Javno naročilo 

»storitev čiščenja«, katerega naročnik je »SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in 

balet Ljubljana«.  
 

Storitev čiščenja naj bi opravljal (zunanji) izvajalec z »najmanj štirimi redno zaposlenimi 

delavci« (čistilnih površin je 7369,70 m²).  In merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri 

najugodnejšega ponudnika, je zgolj – najnižja cena.  

 
Spoštovani, 

 

še enkrat vas pozivamo, da namesto zunanjih izvajalcev čiščenja neposredno in za nedoločen 

čas zaposlite čistilke! Saj tudi sami v osnutku pogodbe z 'izvajalcem' pišete, da pričakujete, da 

se zagotovi »stalnost najmanj štirih redno zaposlenih delavcev, ki delajo na sedežu naročnika«. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174590280
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=361532


Več kot očitno imate nujno in nepretrgano potrebo po čiščenju. Čemu potemtakem uporabljati 

(naj-nižjecenovne) zunanje izvajalce?!  Zakaj čistilkam / čistilcem, ki vsakodnevno snažijo vaše 

prostore, nočete ponuditi rednega delovnega razmerja, ki pa ga sami nemoteno uživate?  

 

Redno delovno razmerje ni privilegij, je pravica. 

In v tem primeru je tudi vaša moralna in zakonska dolžnost! 

 

 

Verjamemo, da boste prisluhnili pozivu in nemudoma pričeli s postopkom zaposlitve čistilk, 

namesto da jih mečete na »trg storitev«.  

 

 

 

 

   Društvo Delavska svetovalnica     Sindikat Glosa 

        Goran Lukić, predsednik       Mitja  Šuštar, predsednik 
              

    031 517 201        031 332 022 

 


