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Ljubljana, 16. 3. 2020 

 

 

JAVNI POZIV VSEM DELODAJALCEM 
 

 

Delavke in delavci se vsak dan spopadajo z novimi izzivi. Zadnji je prihod na delo za tiste, ki 

nimajo svojega prevoza. Marsikdo se ukvarja z vprašanjem varstva svojih otrok, z vprašanjem, 

kako naj zaščiti sebe in svoje bližnje, kaj naj naredi, da ne bo bolezni širil sam in to ravno na 

starejše, svoje bolne sorodnike, starejše. Delavke in delavci sporočajo, da na delavnih mestih 

nimajo zaščite, da zaradi narave proizvodnje ne morejo spoštovati niti osnovnih navodil, da za 

njih ni poskrbljeno z varovalnimi sredstvi, da morajo delati kljub temu, da se je v njihovem 

podjetju že pojavil zboleli z virusom. Delavke in delavci so zbegani, prestrašeni, počutijo se 

manjvredne in zavržene. Pozivajo k ustavitvam dela. 

 

Pozivamo vse delodajalce, da v skladu z navodili vseh pristojnih in kompetentnih institucij v 

največji meri omejijo delo na način, da delavcem ni treba prihajati na delo. Da sledijo 

zgledom nekaterih delodajalcem, ki so zaprli svoja vrata in s tem družbeno odgovorno 

prispevajo k preprečevanju širjenja okužbe. Da pripravijo predloge, kako lahko preprečijo 

obolevanje zaposlenih in hkrati preprečijo gospodarsko škodo in jih naslovijo na Vlado in ne 

čakajo, da bodo njihovi zaposleni obolevali. Pozivamo vas, da zaposlenim, ki resnično ne 

morejo ostati doma zaradi proizvodnje širšega pomena, zagotovite vsa varovalna sredstva in 

izvajate vse ukrepe, potrebne za zaščito zdravja zaposlenih in jim pojasnite, zakaj ne morete 

odrejati dela od  doma ali zapreti podjetji za določeno obdobje.  

 

Delodajalci,  izračunajte, koliko vas stane dva ali štiri tedne čakanja s sofinanciranjem države 

po interventnem zakonu  in koliko vas bo stalo/stane, če bodo delavke in delavci delali in bodo 

na bolniški še dodatnih nekaj tednov, da o življenjsko nevarnem ogrožanju šibkih niti ne 

govorimo. 

 

Kapital se virusa ne naleze, in ni vreden nobenega človeškega življenja. Iste ljudi bo iskal, ko 

bo nevarnost minila. Ta čas pa resnično zahtevamo, da končno damo prednost življenju pred 

stvarmi! 

 

 

Lidija Jerkič 
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