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Spoštovani, 
 
v teh dneh se na nas obrača veliko število zaposlenih, sindikatov, tudi predstavnikov medijev, 
ki nas sprašujejo glede obratovanja proizvodnih obratov in drugih subjektov, zlasti zasebnega 
sektorja, katerih delovanje (še) ni prepovedano. Kljub temu, da nekateri (ne pa vsi) sprejemajo 
ukrepe za omejevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, izpostavljajo dejavnosti, kjer 
dela ni mogoče opravljati na daljavo ali od doma, v poslovnih prostorih pa delo opravlja hkrati 
več delavcev in kjer se ob splošnih priporočilih o omejenih socialnih ter drugih stikih le-tem ni 
mogoče izogniti. Tako se postavljajo vprašanja o tveganju za širjenje okužb v takšnih okoljih 
in posledično o neenaki obravnavi zaposlenih, v delovnih okoljih pa je prisoten strah med 
zaposlenimi. 
 
Kljub temu, da se zavedamo, da se razmere praktično iz ure v uro spreminjajo, v KSS PERGAM 
menimo, da bi bilo potrebno dati jasna in nedvoumna priporočila ali celo navodila za ravnanje 
tudi pri ostalih subjektih, ki v dosedaj sprejete ukrepe še niso vključeni. Priporočila morajo biti 
po našem prepričanju tudi konsistentna s splošnimi priporočili, saj je sicer zmanjšana 
kredibilnost slednjih, prav tako se med prebivalstvom povzroča zmeda. Težko je namreč 
razumeti poudarjeno odsvetovanje socialnih stikov in ostajanje doma, po drugi strani pa 
odsotnost jasnih priporočil glede stikov, do katerih prihaja pri delu med zaposlenimi v delovnih 
okoljih in se teh stikov niti ne da preprečiti zaradi narave dela. Poudarjamo, da mora biti varnost 
in zdravje ljudi, tudi delavk in delavcev na prvem mestu in jih je zato potrebno zaščititi. Glede 
na navedeno vas pozivamo, da oblikujete priporočila ali ukrepe, ki bodo jasno opredelili 



                                                                                                                                     

 

odgovornosti in tveganja za delodajalce in delavce v okoljih, kjer se delodajalci kljub 
zaustavitvi javnega življenja niso odločili za začasno prekinitev poslovanja.  
 
Nadalje opozarjamo na različne položaje, v katerih so se znašli delavci in delavke zaradi 
različnih oblik odsotnosti z dela v teh dneh, ki pa imajo kljub različnim pravnim podlagam za 
odsotnost en skupen imenovalec – to pa je novi koronavirus COVID-19. Že iz informativnih 
gradiv, ki jih je izdala Vlada v zvezi s pravico do nadomestila plače v različnih primerih 
odsotnosti je razvidno, da nadomestila v teh primerih znašajo od 50% do 100% plače delavca, 
čeprav je dejstvo, da je razlog za ostajanje doma dejansko posredno ali neposredno povezan z 
ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa. V KSS PERGAM menimo, da bi bilo 
potrebno višine nadomestil v večji meri poenotiti, in sicer bi bilo potrebno vsaj v primeru 
odsotnosti z dela zaradi varstva otroka, ki mu zaradi zaprtja vrtcev in šol varstvo ni 
zagotovljeno, nadomestilo dvigniti na raven višine nadomestila plače za primere začasne 
nezmožnosti zagotavlja dela iz poslovnih razlogov, torej na raven 80% plače delavca. To 
višino sicer predvideva tudi predlog interventnega zakona za primere, ki jih ureja in predlagamo 
razmislek o tem, da se interventni zakon v tem delu dopolni z omenjenim primerom. 
 
V upanju, da boste pri sprejemanju ukrepov upoštevali tudi zgornje argumente in predloge vas 
lepo pozdravljamo, 
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