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Spoštovani, 

 

najlepše se vam zahvaljujemo za vaša vprašanja. Spodaj pa naš odgovor. Za vsa dodatna 

pojasnila smo vam z veseljem na voljo. 

 

Z lepimi pozdravi, 

Odnosi z javnostmi LMŠ 

 

V stranki Lista Marjana Šarca smo prepričani, da je znanje bistveno za razvoj naše družbe, za 

kar potrebujemo kakovosten in dostopen vzgojno-izobraževalni sistem ter močno gospodarstvo, 

ki z visoko usposobljeno delovno silo dosega visoko dodano vrednost, kar lahko dosežemo tudi 

z močnejšim povezovanjem med šolstvom, znanostjo in gospodarstvom.  

 

Skrbno smo preučili vaša vprašanja, pregledali dostopne dokumente, ki so povezani z zadnjimi 

pogajanji vašega sindikata in vlade ter zavzeli stališče, da vzgojno-izobraževalni sistem 

potrebuje postopen dvig sredstev za svoje delovanje in nadgradnjo, ki mora slediti hitremu 

tehnološkemu razvoju. A dajati všečne odgovore na vaša zelo konkretna vprašanja, ki se bodo 

odprla tudi na pogajanjih z novo vlado, brez celovitega vpogleda v javne finance, bi bilo 

neodgovorno do vaših članic in članov ter države. Stojimo pa na stališču, da je potrebno 

pogajanja z vsemi sindikati, tudi vašim, začeti na točki, kjer so se zaključila s sedanjo vlado v 

odstopu. 

 

A preden lahko sprejmemo odločitve glede vaših zahtev, se moramo temeljito seznaniti z realno 

sliko javnih financ, narediti simulacije vplivov zahtev posameznih skupin v javnem sektorju na 

javne finance. Upoštevati bo potrebno tudi >ad hoc< vlaganja zakonov poslank in poslancev 

ter vlade v zadnjem mesecu, ki imajo finančne posledice, kar je, mimogrede, nedržavotvorno. 

 

Na tem mestu vam lahko obljubimo le to, da če bomo del vladne koalicije, bomo z vso resnostjo 

in odgovornostjo pristopili k razreševanju zapisanih vprašanj. Vsekakor bo ena izmed prioritet 

pri usklajevanju s koalicijskimi partnerji pri sestavi koalicijske pogodbe tudi usklajevanje 

plačnih nesorazmerij. Ne želimo ponoviti napak prejšnje vlade, da bi stvari reševali parcialno, 

saj enoten plačni sistem zahteva enotna pogajanja. 

 
Tanja Jakelj 

Lista Marjana Šarca  
 
Ljubljanska 45, 1241 Kamnik 
www.strankalms.si 
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