
17 vrtcev bo delalo 
okrnjeno
pedagoški program se načeloma 
ne bo izvajal, za otroke, ki jih bodo 
starši pripeljali v varstvo, bodo 
poskrbeli.
Sodelovanje v stavki so napovedali:
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Vrtec Zarja Celje
Vrtec Mehurčki Komenda
Vrtec Lipa Štore
Vrtec Sežana
Vrtec Ribnica
Vrtec Ptuj
Vrtec Slovenj Gradec
Vrtec Antona Medveda Kamnik
Vrtec Šentvid v Ljubljani
Vrtec Domžale
Vrtec Dobrovnik
Vrtec dr. A. Debeljaka Loški Potok
Vrtec Radenci
Vrtec Murska Sobota
Vrtec Šentjur 
OŠ Polzela – org. enota vrtec

8 osnovnih šol bo delalo 
okrnjeno
v 3 šolah bodo stavkali le delavci iz 
plačne skupine J ali knjižnica, tako, 
da pedagoški program ne bo pov-
sod moten. Starši so bili že obvešče-
ni prejšnji teden. V vsakem primeru 
pa bo za otroke, ki jih bodo starši 
pripeljali, bo poskrbljeno.
Sodelovanje v stavki so napovedale 
osnovne šole:
OŠ Turnišče
OŠ Štore
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
OŠ Kobilje
OŠ Dobrovnik
OŠ Lendava
OŠ Prežihovega Voranca, Bistrica
OŠ dr. A. Debeljaka Loški Potok

Cariniki
• upočasnitev ali natanč-
nejše delo, temeljitejši 
nadzor na mejnih preho-
dih

Pravosodni 
policisti 
• bela stavka, počasnejši 
postopki, zapornikov ne 
bodo vozili na izobraževal-
ne in športne dejavnosti

Državni zbor
• stavka bo med 7. in 18. 
uro, prekinjena bo redna 
januarska seja, ne bo sej 
delovnih teles

Farmacevti
• javne lekarne bodo 
zaprte med 10. in 13. uro, 
razen dežurne, ki bodo iz-
dajale zdravila na recept, 
predpisana istega dne, 
nujna zdravila in zdravila 
za zdravljenje bolečin in 
vročinskih stanj

RTV Slovenija
• bo za eno uro prekinila 
oddajanje programa, več 
bodo poročali o stavkah 
in bojkotirali politične 
funkcionarje

Finančne uprave
• opravljali bodo le nujne 
naloge, ki so bile odrejene 

Agencija za 
varnost prometa
• odpadla bo večina 
izpitov 

Univerze
• na ljubljanski, mariborski 
in primorski univerzi ne bo 
predavanj, izpitov (razen, 
če bi to povzročilo hujšo 
škodo študentom), konzul-
tacij, uradnih ur
• zbor delavcev na Kon-
gresnem trgu

UKC Ljubljana
• zbor delavcev bo ob 11. 
uri, medicinske sestre in 
bolničarji bodo izvajali 
samo nujno zdravstve-
no oskrbo, zaposleni ne 
čistijo, ne raznašajo pošte, 
ne naročajo in izdajajo 
materiala (le za življenjsko 
ogrožene), ne pišejo izvi-
dov za paciente med 18 in 
65 letom, laboratoriji, rent-
gen in ultrazvok opravljajo 
samo nujne preiskave  

Kultura
• zaprte knjižnice v Mari-
boru, Kranju, Domžalah, 
Celju, Radljah ob Dravi, 
Gorici ter knjižnica Otona 
Župančiča v Ljubljani
• zaprto Slovensko ljudsko 
gledališče Celje, Mestno 
gledališče Ptuj in Sloven-
sko narodno gledališče 
Nova Gorica  
• zaprti bodo še nekateri 
arhivi in muzeji

Centri za  
socialno delo
• izvajali bodo samo nujno 
socialno pomoč, sprejema-
li vloge za socialne in dru-
žinske prejemke, izvajali 
nujne naloge po zakonu 
o preprečevanju nasilja v 
družini in socialnovarstve-
ne programe.

Upravne enote in 
geodetske uprave
• stavkali bodo v večini
• opravljali bodo le nujne 
naloge, ki bi zaradi rokov 
lahko ogrozile pravice 
državljanov

Veterinarji
• le nujna dela, obravnava 
prijav o mučenju živali in 
nujnih ukrepov, povezanih 
z boleznimi
• zaprtje klavnic in labora-
torijev
• ne bo rednih pregledov 
in izdaj certifikatov, ki so 
potrebni za izvoz živilskih 
proizvodov 

Študentski domovi 
v Ljubljani in 
Mariboru
• samo nujna popravila

Kako bodo stavkali?

991 milijonov evrov 
znašajo po vladnih ocenah vse zahteve sindikatov javnega sektorja

16 sindikatov 
je za sredo napovedalo stavko

3,9 milijarde evrov 
znašajo stroški dela v javnem sektorju

345 evrov 
se je v zadnjih desetih letih povprečno zvišala 
plača v javnem sektorju

300 evrov 
se je v zadnjih desetih letih povprečno zvišala 
plača v gospodarstvu


