
        Prvi maj 2021 
 

 (temeljna sporočila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije) 
 

Glavni vsebinski poudarek letošnjega prvega maja je na slabem 

socialnem in ekonomskem položaju delavk in delavcev (tudi v luči 

aktualne epidemije) ter na nujnem okrevanju, ki naj bo v prvi vrsti 

usmerjeno v ljudi in v izboljšanje položaja delavk in delavcev. Če želimo 

okrevanje za delavke in delavce, se mora nekaj spremeniti. Zato ob 

prvem maju postavljamo zahteve, ki bodo ta položaj izboljšale.  

 

Ključno sporočilo letošnjega prvega maja je: »Zahtevamo varnost! 

Zahtevamo varne zaposlitve, varnost na delovnem mestu, varno 

starost in socialno varnost!« 

 

To sporočilo nosijo tudi prvomajski plakati. 16 dodatnih zahtev, ki jih 

nosijo kartice, pa podpira 4 glavna področja in teh 16 zahtev lahko 

razdelimo tudi na 4 spodaj pojasnjene sklope.  

 

Glavno sporočilo je torej  »VARNOST ZA VSE!«  in to sporočilo pokriva 

naslednja štiri področja: 

 

 

1. Varne zaposlitve 
 

V prvi vrsti gre za dostojno delo, dostojne plače, zaposlitev za nedoločen 

čas, čimmanj prekarnih zaposlitev pa tudi preprečevanje odpuščanja. Že 

gledamo množična odpuščanja (Safilo, Adent), in to v podjetjih, ki so 

prejemala 'koronske' subvencije, zdaj pa zapirajo vrata. To problematiko 

smo med zahtevami izpostavili kot: »Javna sredstva samo za podjetja, ki 

spoštujejo predpise in kolektivne pogodbe in ne odpuščajo!« 

 

Pri varnih zaposlitvah izpostavljamo še druge zahteve: 

 

- Osnovna plača naj bo najmanj enaka minimalni plači! 

- Spodbude za varno in dostojno zaposlovanje mladih, prekarnih 

delavcev in brezposelnih! 

- Plačane prakse, vajeništva in pripravništva za mlade! 

- Ustrezna pravna in davčna regulacija spletnih platform! NE Uberju! 

- Ohranitev enotnega plačnega sistema v javnem sektorju! 

 



2. Varnost na delovnem mestu 
 

Tu imamo v mislih predvsem varnost in zdravje v kontekstu epidemije 

COVID-19. Delavkam in delavcem je potrebno zagotoviti prilagojena, v 

vsakem primeru pa varna in zdrava delovna mesta (ustrezna razdalja in 

zaščita, prezračevanje, redno čiščenje …). Varnost in zdravje na 

delovnem mestu bomo izboljšali tudi s 100 % nadomestili za bolniško 

odsotnost in 100 % nadomestilom za čas karantene.  

 

 

3. Varna starost 
 

Kot vedno, zahtevamo dostojne pokojnine, to je načelo, od katerega ne 

odstopamo. Je pa letos še toliko bolj pomembno poudarjati, da bo zakon, 

ki se nam obeta, izjemno negativno vplival na varnost v starosti. Gre za 

Zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki bo, namesto sklada za 

varno starost in dostojne pokojnine, prinesel zgolj bogatenje elit. V 

kolikor bo ta zakon sprejet, bomo na ZSSS, skupaj z ostalimi sindikalnimi 

centralami, zahtevali izvedbo zakonodajnega referenduma. 

 

 

4. Socialna varnost 
 

Če nam je kaj pokazala COVID-19 kriza, nam je pokazala moč in pomen 

javnih sistemov. Zato zahtevamo zlasti izboljšanje dostopnosti do 

zdravstvenih storitev ter povečanje javnih  investicij v zdravstvo in 

socialno skrbstvo!  

 

Vlada RS je v zakonodajni postopek vložila tudi predlog Zakona o 

debirokratizaciji, v katerem predlaga 'socialno kapico' oziroma davčne 

razbremenitve visokih plač (zaenkrat nad 6.000,00 €). Odpustke delí 

bogatim in siromaši davčno blagajno, kar ima za posledico razgradnjo 

socialne države. Na to ne bomo pristali! 

 

 

 

 

Vsemu zapisanemu je skupna solidarnost, na kateri želimo graditi 

prihodnost. Ne moremo in ne smemo mimo odločilne vloge, ki jo imamo 

sindikati v družbi. Na vsakem koraku zahtevamo spoštovanje socialnega 

dialoga ter vključevanje sindikatov v vse procese odločanja. Naj se sliši 

glas delavskega razreda! 

 



Letošnji prvi maj praznujemo tako:  čestitamo vsem delavkam in 

delavcem za njihov praznik in jih vabimo, naj sporočijo svoje 

zahteve. Čas je namreč za okrevanje! Čas je za delavke in delavce! 

Čas za boljšo delavsko prihodnost!  

 

Živela prvi in drugi maj! 
 

 

Seznam zahtev na karticah 

 

Na karticah je zapisanih 16 dodatnih zahtev, na vsaki kartici ena. Vsakdo 

lahko na kartico dopiše svojo zahtevo in jo pošlje na naslov, ki mora te 

zahteve uresničiti – na Vlado RS!  

 

Delavke in delavci zahtevamo: 
 

 

1.  Demografski sklad za dostojne pokojnine za vse, ne za bogatenje elit! 

2. Umik predloga uvedbe 'socialne kapice', ki bo opustošila pokojninsko in 

zdravstveno blagajno! 

3.  Osnovna plača naj bo najmanj enaka minimalni plači! 

4. Javna sredstva samo za podjetja, ki spoštujejo predpise in kolektivne pogodbe in 

ne odpuščajo! 

5.  Dostojne pokojnine za vse! 

6.  100 % nadomestila za bolniško odsotnost! 100 % nadomestilo za čas karantene! 

7.  Dodatek za delo v tveganih razmerah za vse, ne samo za nekatere! 

8.  Varna in zdravju prijazna delovna mesta za vse! 

9. Spodbude za varno in dostojno zaposlovanje mladih, prekarnih delavcev in 

brezposelnih! 

10.  Plačane prakse, vajeništva in pripravništva za mlade! 

11.  Ustrezna pravna in davčna regulacija spletnih platform! NE Uberju! 

12. Spoštovanje socialnega dialoga in vključevanje sindikatov v vse procese 

odločanja. Naj se sliši glas delavskega razreda! 

13.  Ohranitev enotnega plačnega sistema v javnem sektorju! 

14.  Izboljšanje  dostopnosti do zdravstvenih storitev! Javne investicije v zdravstvo in 

socialno skrbstvo! 

15.  Ničelno toleranco do nasilja na delovnem mestu in doma! 

16.  Okrevanje za delavke in delavce, ne samo za kapital! 



* 


