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Konfederacija slovenskih sindikatov in v njo združeni sindikati danes ne bodo podpisali dogovora in aneksov h

kolektivnim pogodbam z vlado

Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in aneksov kolektivnim pogodbam za državno

upravo,  za javni sektor in za negospodarstvo Konfederacija slovenskih sindikatov ne bo podpisala zato, ker se z

njimi ne odpravljajo z ZUJF-om sprejeti varčevalni ukrepi in anomalije.  

V KSS združeni sindikati; Sindikat vojakov Slovenije, Sindikat občinskih redarjev Slovenije, SPUKC – Sindikat

zdravstva Slovenije in Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, dogovora in aneksov danes

tudi ne bodo podpisali. 

Dogovor ne izpolnjuje vseh zahtev in pričakovanj javnih uslužbencev , ki jih zastopa KSS in v njo združeni

sindikati. Dogovor je še vedno varčevalen. Podpisov ne bo tudi zato, ker javno medijsko predstavljanje enake

obravnave vseh reprezentativnih sindikatov s strani prvega vladnega pogajalca Petra Pogačarja  ne drži

, obravnava različnih sindikatov iz različnih poklicnih skupin v času pogajanj ni bila enaka , še posebej ne

stavkajočih in ne stavkajočih sindikatov, kar vladni strani dopušča še vedno neustaven kvorum . Neenaka tudi ni

in ne more biti zato, ker nižjih kolektivnih pogodb za vse dejavnosti in poklice preprosto ni , več pravic imajo

le tisti javni uslužbenci, katerim vlada priznava pravico do kolektivne pogodbe, večini je ne.

 

Naj spomnimo, da je Ustavno sodišče že pred šestimi leti ugotovilo, da je  kvorum  za uveljavitev Kolektivne

pogodbe za javni sektor neustaven, posledično tudi pogajanja niso ustavna , in določilo rok dveh let za odpravo

neustavnosti. Ne glede na to, da iz nekaterih poklicnih skupin nobeden od sindikatov danes ne bo podpisal

aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor, bo ta na neustaven način določil plače  javnim uslužbencem, ki jih

zastopajo sindikati ne podpisniki aneksa.

 

Obstaja  velika verjetnost  za nadaljevanje stavkovnih aktivnosti KSS  in v njo združenih sindikatov ter

vzporedna izvedba protesta Sindikata vojakov Slovenije  pred Vlado RS v mesecu januarju . KSS je spomladi

napovedala splošno stavko javnega sektorja, jo po padcu vlade zamrznila in novo pogajalsko skupino obvestila o

nadaljevanju stavke, katere izvedba bo odvisna od poteka pogajanj in dogovorjenega.

 

O stavkovnih aktivnostih se bo v sindikatih odločalo v mesecu decembru, članstvo bomo o izvedbi obveščali po

sprejetih sklepih za nadaljevanje stavke in za izvedbo protesta.
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