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Zadeva: Zahteva po umiku enostranskega znižanja plač iz Nacionalnega
reformnega programa 2013 – 2014

Spoštovana gospa predsednica Vlade RS,
V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki zastopa 74.000
zaposlenih v javnem sektorju, se ne moremo strinjati z odnosom Vlade RS do
pogajanj za sklenitev Sporazuma o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov
javnega sektorja, kot je opredeljen v Nacionalnem reformnem programu 2013 – 2014
(NRP). Med načrtovanimi reformnimi ukrepi je v razdelku o javnih financah (str. 32)
zapisano, da bo vlada linearno znižala plače, če s sindikati ne bo dogovora o
»dodatnih ukrepih za znižanje stroškov dela v javnem sektorju«.
Navedena napoved vnaprej jemlje resnost pogajanjem in je žal potrditev tega, kar se
na njih v resnici že dogaja. Vlada zahtevo po dodatnem znižanju plač razume kot
ultimativno, ki ni in ne more biti predmet pogajanj. Vladni pogajalec minister Virant je
sicer spremenil nabor ukrepov, vendar je zahtevana masa znižanja ostala
nespremenjena. Glede na to, da je v NRP-ju zapisano, da če ne bo dogovora s
socialnimi partnerji, bo prišlo do enostranskega znižanja plač, razumemo, da vlada
zgolj za boljši vtis pred javnostjo igra pogajanja. Res je, da se navidezno pogajamo,
a vsota za znižanje je naprej določena, kar po vsebini ni daleč od vsiljenih ukrepov
prejšnje vlade, ki smo jim nasprotovali s splošno stavko v javnem sektorju.
Ker je napoved enostranskih ukrepov v NRP na začetku pogajanj grožnja in pritisk na
sindikate, pričakujemo, da jo boste umaknili iz besedila programa. Enako
pričakujemo, da boste jasno odgovorili na naš poziv, naj si funkcionarji izvršilne in
zakonodajne oblasti pred posegom v plače javnih uslužbencev vnaprej sami znižate
plače in pokažete drugim, da ste pripravljeni na odrekanja, ki so višja od tistih, ki jih
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zahtevate od javnih uslužbencev. Navsezadnje ste prisegli, da boste po svojih močeh
delali za dobro države. In sporočilo, da se zavedate odgovornosti je v vaših močeh.
Za povrh nesprejemljivemu ravnanju vlade je minister Erjavec napovedal krizni
davek, kar skupaj presega naše zmožnosti razumevanja. Vlada se hoče z nami
pogajati o znižanju plač, a je Bruslju že zagotovila, da bo do tega prišlo, tudi če se ne
bomo strinjali, za prvim vogalom, po enostranskem znižanju plač, pa nas čaka še eno
znižanje prek kriznega davka na plače?! Si mari vlada prizadeva, da bi čim prej prišlo
do ponovitve januarske splošne stavke?
S spoštovanjem,
Branimir Štrukelj
Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

v vednost: medijem
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