
Protestniško gibanje bo danes izvedlo manjšo interventno akcijo ob 14.20 pred Hišo EU, 
na Dunajski cesti. Po strahopetnem fiasku Janeza Janše, ki se ni želel niti sestati z delegacijo 
odbora evropskega parlamenta, kljub temu, da jih je predhodno sam pozival na obisk 
Slovenije, je včeraj predsednik vlade še dodatno osramotil celotno državo s svojimi 
neuravnovešenimi, antisemitskimi in žaljivim izjavami na Twitterju. 
 

 
Danes ob 14.30 bo v Hiši EU v Ljubljani novinarska konferenca vodje delegacije odbora 
evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Sophie in 
't Veld. Vodjo, člane delegacije in celotno evropsko skupnost bomo pozvali, da zavarujejo 
vladavino prava v Sloveniji in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da ustavijo Janeza Janšo, ki 
lastnoročno ruši ustavni red in vladavino prava ter hkrati uničuje mednarodni ugled Slovenije.  
 
Na današnjem petkovem protestu pa bomo nadaljevali z oblikovanjem zahtev civilne 
družbe. Tokrat bomo opozorili na problem delavskih in socialnih pravic, ranljivih skupin 
in starejših.  
 

 
Vlada zadnje mesece govori o gospodarski rasti, ki pa je delavke in delavci ne občutimo, saj 
se plače ne povišujejo v isti meri.  

Trenutno pa smo priča tudi povišanju cen osnovnih dobrin. V zadnjem letu in pol se je drastično 
povišala cena bencina, kar je  jasna posledica deregulacije cen naftnih derivatov, ki je koristila 
predvsem ministru Vizjaku, ki je s svojimi delnicami v Petrolu zaslužil preko 60.000 €. Prav 
tako pa je največji slovenski trgovec z energenti Petrol napovedal, da bo prvega decembra 
občutno dvignil cene električne energije in zemeljskega plina. Temu pa bodo po vsej verjetnosti 
sledili tudi drugi ponudniki energentov na slovenskem trgu. 

Povečevanje stroškov življenja najbolj prizadane prav najšibkejše v družbi, kar vodi v 
povečanje stopnje tveganja revščine in povečevanje neenakosti v družbi. Vlada z Janezom 
Janšo na čelu pa vse socialno ogrožene, brezposelne, prejemnike denarno-socialne pomoči 
raje zmerja z delomrzneži, lenuhi in jih krivi za njihovo situacijo.  

Tudi “mala socialna reforma”, ki jo je predlagala Vlada gre v smer neoliberalizma in zaostruje 
pogoje za pridobitev denarno-socialne pomoči ter brez soglasja socialni partnerjev posega v 
delavske in socialne pravice. V 2. členu Ustave RS, piše, da je Slovenija tudi socialna 
država in danes se bomo zavzeli za to, da se to implementira tudi v praksi.  

Prav tako bomo na današnjem protestu opozorili na smrt Ljuba Bavcona, borca, ki se je v 
80-ih letih prejšnjega stoletja zavzemal za podobne vrednote, ki jih zasledujemo v petkovem 
protestniškem gibanju in ki očitno to vlado zelo motijo. Način, kako so se Janša in njegovi 
pajdaši odzvali na njegovo smrt je ostuden in popolnoma nesprejemljiv. Vladni predstavniki, 
podrepniki in priskledniki so brez kakršnekoli pietete zlivali greznico na prejemnika "Zlatega 

častnega znaka svobode RS" in počeli to, kar edino obvladajo: po Twitterju razširjali laži in 
sovraštvo.  

Na protestu bomo tokrat tudi zbirali sredstva za poplačilo kazni protestnic in 
protestnikov v Trbovljah, podprli pa bomo tudi predlog policijskih sindikatov za 
spremembo ZDR-1.  

Se vidimo na Trgu republike ob 19h.  

 

 
P.S. Na danšnjem protestu bomo z udeleženci obravnavali naslednje zahteve: 



 

1. DOSTOJNE POKOJNINE (pravični upokojitveni pogoji in pokojnine, ki 
omogočajo pokrivanje vseh osnovnih življenskih stroškov) 

2. ZAŠČITA DELOVNIH MEST (privatizirana in subveniconirana podjetja 
morajo zagotoviti ohranjanje delovnih mest, spoštovanje kolektivnih pogodb 
in delovne zakonodaje) 

3. SISTEM DOLGOTRAJNE OSKRBE (nov zakon, ki bo sistemsko uredil 
področje, zagotavljanje sredstev za nego na domu in nove javne negovalne 
bolnišnice ter hospici) 

4. UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK (v naši družbi je dovolj bogastva, da 
lahko zagotovimo vsakemu človeku osnovna sredstva za preživetje) 

5. ZELENA DELOVNA MESTA (omogočanje pravičnega prehoda za delavke in 
delavce v nova nizkoogljična in digitalizirana delovna mesta) 

6. UKINITEV PREKARNEGA DELA (nov zakon, ki bo zaščitil delavske in 
socialne pravice delavk in delavcev v platformnih in prekarnih oblikah dela) 

7. ŠESTURNI DELOVNIK (razvoj družbe in novih tehnologij omogoča 6-urni 
delovnik kot osnovno delovno obveznost brez zmanjševanja mesečnih plač) 

8. DVIG MINIMALNE PLAČE IN SOCIALNE POMOČI (min. plača mora 
predstavljati plačno dno in ne osnovne plače, moramo zmanjšati število ljudi 
pod pragom revščine)  

9. PRAVIČNA OBDAVČITEV KAPITALA (davčna reforma, ki bo davčno bolj 
obremenila kapital, kapitalske dobičke in dobičke podjetij, ne delavke in 
delavce) 

10. STOP KRŠITVAM NA TRGU DELA (okrepitev Inšpektorata RS za delo, nujno 
je zaposliti vsaj 50 dodatnih inšpektorjev za delo) 

11. ENAKO PLAČILO ZA ENAKO DELO (oziroma za delo enake vrednosti, 
prepoved vsake spolne ali druge diskriminacije) 

 


