Kolegice, kolegi,

¾ plačnih nesorazmerij

mora biti izplačana v skladu z zakonom in zakonskimi roki vsem
zaposlenim v javnem sektorju, torej tudi v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.
Na seji pogajalskih komisij 15. 1. 2014 sem posebej opozoril, da mora vlada zagotoviti
sredstva in plačilo za vse javne uslužbence, ki moramo v enotnem plačnem sistemu imeti
enake pravice pred zakonom. Za izvedbo zakona niso odgovorni le direktorji, ampak tudi
resorni ministri, če ne bodo zagotovili potrebnih sredstev.
Zagotovljeno je bilo, da bo vlada obravnavala vsak primer (vsak zavod), ki bo obvestil
resorno ministrstvo, da ni v roku sposoben izplačati svojih obveznosti do javnih uslužbencev.
Pri tem bo seveda moral svojo nelikvidnost posebej utemeljiti.
Ministrstvo mora s prerazporeditvami, ki jih omogoča spremenjeni ZIPRO, zagotoviti
sredstva za pravočasno izplačilo.
Dejstvo je, da so obresti, ki tečejo na neizplačilo obveznosti do delavcev bistveno višje, kot za
posojila, s katerimi bi zavodi poravnali dolg do delavcev.
Po izjavi članice vladne pogajalske komisije z MZ, državne sekretarke ga. Čokl, bo ZZZS
pravočasno nakazal višje zneske dvanajstin, vsem zdravstvenim zavodom, kar naj bi
zadostovalo za poravnavo obveznosti zavodov iz naslova 3/4.
Enako velja za socialne zavode, ki pa bodo morali obvestiti ministrstvo, če ne bodo mogli
zagotavljati sredstev iz socialne dejavnosti.
Sindikalni zaupniki morate biti aktivni in vztrajati pri izplačilu v zakonskih rokih.
Prosimo vas, da nas obvestite o morebitnih napovedih, da izplačila ne bo v zakonskem roku.
POMEMBNO je vedeti, da zaradi poravnave obveznosti zavodov do javnih uslužbencev iz
naslova 3/4 zavod ne more izvajati nobenih posebnih ukrepov, še najmanj pa odpuščati
delavce. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je posebej opozoril, da še vedno
niso sprejeti standardi in normativi, da se v obeh dejavnostih kopičijo viški ur, kar dokazuje
preobremenjenost zaposlenih in da kakršno koli zmanjševanje števila kadra ne pride v poštev.
Vsi v sindikalni pogajalski komisiji smo protestirali zoper dopis, ki ga je pripravilo MF in so
ga povzela vsa ministrstva, da naj delodajalci zagotovijo potrebna sredstva tudi z
zmanjšanjem števila zaposlenih in spremembo sistemizacije delovnih mest. Zoper ta dopis
smo s sindikatom SVIZ že protestirali pri MDDSZ. Vladna pogajalska skupina se je postavila
na stališče, da je bilo to narobe razumljeno (po naše zapisano) in da se zmanjšanje števila
zaposlenih nanaša na način kot izhaja iz stavkovnega sporazuma, s selektivnim in
restriktivnim nadomeščanjem delavcev. V dejavnosti zdravstva in socialnega varstva se
varčevanja s spremembo sistemizacij ne da izvesti, saj so zahteve po višjih strokovnosti vedno
močnejše in seveda tudi utemeljene razen, če bodo fizioterapijo izvajali priučeni maserji,
zdravniške storitve samooklicani zdravilci, socialno varstvene storitve pa kdor hoče.
ODDAJANJE delov dejavnosti je ideja nekaterih vodstev, kako (navidezno) zmanjšati
število zaposlenih. Sindikalni zaupniki bodite na take ideje – aktivnosti še posebej pozorni.
SZSVS takemu načinu manipulacije še posebej nasprotuje, saj gre praviloma za obliko
privatizacije dela dejavnosti in zato ni pravnih podlag. Prav tako niso ekonomsko upravičene,
saj so se povsod izkazale kot dražje. Po idejah nekaterih bi ostala v zavodu le direktor in
fikus, ostali bi delali kot samozaposleni ali zunanji izvajalci po pogodbah.
Na podlagi zbranih podpisov lahko ugotovimo, da se je prebivalstvo plebiscitarno odločilo za
javno zdravstvo, socialno varstvo, izobraževanje, vse podprto tudi na zadnjem javnem shodu.
Sodelavcev ne damo.
Slovenija, 16. 1. 2014
Zvonko Vukadinovič, predsednik

