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KSS je po odmrznitvi splošne stavke v javnem sektorju potrdila stavkovne zahteve in jih dopolnila

Napovedano splošno stavko javnega sektorja v KSS združenih sindikatov in protestni shod vojaškega sindikata (napoved 11.

aprila, v povezavi:  Napoved stavke KSS v javnem sektorju ) je po preložitvi (v povezavi:  Preložitev stavke 4. april a) KSS

odmrznila po oblikovanju nove vlade in formiranju vladne pogajalske skupine. Pred današnjimi pogajanji je KSS na željo

vladne pogajalske skupine iz petkovih pogajanj potrdila  prvotne stavkovne zahteve in dodala novo zahtevo o začetku pogajanj

za tri nove kolektivne pogodbe do konca leta 2018. 

Prvotne stavkovne zahteve:

     

1. Linearen dvig plač vsem javnim uslužbencem v višini z ZUJF-om odvzetih 8%

2. Nadaljevanje pogajanj za odpravo anomalij na pogajalski komisiji

3. Ločena pogajanja s KSS  in v njo združenimi sindikati o stavkovnih in protestnih zahtevah v okviru pogajalske

komisije

4. Prenehanje kršenja in plačilo stavke zaradi kršenja zaveze, da vlada ne bo ločeno sklepala sporazumov ali

dogovorov, s katerimi bi urejala vsebine, ki se tičejo elementov enotnega plačnega sistema iz Dogovora o ukrepih

na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.

je KSS dopolnila z novo zahtevo, začetek pogajanj do konca leta 2018 za sklenitev:

    

1. kolektivne pogodbe za zaposlene v plačni skupini J,

2. kolektivne pogodbe za dejavnost obrambe in

3. kolektivne pogodbe za poklic občinskega redarja.

Obrazložitev po našem mnenju o nezakonitih pogajanjih vlade s stavkajočimi sindikati zaradi izključenosti ostalih

(nestavkajočih) sindikatov.

V KSS menimo, da so pogajanja le s stavkajočimi sindikati o vsebinah Kolektivne pogodbe za javni sektor z učinkom za vse

javne uslužbence nezakonita. O tem bo KSS pridobila ustrezno pravno mnenje in od vlade zahtevala prekinitev pogajanj le s

stavkajočimi sindikati . Podobno so se vodila pogajanja s policijskimi sindikati, kjer se je vlada s stavkovnim sporazumom

enostransko zavezala, da se bo izpogajano s policijskimi sindikati uredilo z Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi  za državno

upravo,  uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Omenjen Aneks št. 3 je ostalim
sindikatom, podpisnikom kolektivne pogodbe bil le ponujen v podpis in po pravnih mnenjih, ki so se takrat
oblikovala, je takšen aneks, ki ga podpiše le eden ali nekaj od vseh reprezentativnih sindikatov podpisnikov veljaven
na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah. Zakon dolo?a veljavo kolektivnih pogodb le ob podpisu te s strani
najmanj enega reprezentativnega sindikata podpisnika kolektivne pogodbe, to je potrdila tudi sodna praksa.

V primeru Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki dolo?a veljavo aneksov le ob izpolnjenem kvorumu
(neustavnem od uvedbe enotnega pla?nega sistema), dolo?ila Zakona o kolektivnih pogodbah za veljavo ob
podpisanem enem sindikatu ne veljajo. Pogajanja kot potekajo danes, se bodo lahko zaklju?ila le s
sporazumom o zaklju?ku stavke, ki pa bo vsebinsko posegal v pravice vseh javnih uslužbencev, kot izhaja iz
vladnih pogajalskih izhodiš?. Dogovorjeno s stavkajo?imi sindikati bodo morali podpisati tudi sindikati, ki na
pogajanjih niso sodelovali in bodo postavljeni pred dejstvo o dogovorjenem, v ?asu pogajanj pa so izklju?eni.
V primeru izklju?enih sindikatov podpisnikov kolektivne pogodbe iz pogajanj je sklenjeno nezakonito, ker
stranko na strani delojemalcev sestavljajo vsi sindikati podpisniki kolektivne pogodbe, tako tudi sodna
praksa, v povezavi: VDSS sodba X Pdp 619/2009.
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http://www.konfederacijasindikatov.si/danes-je-za-11-aprila-kss-vladi-napovedala-stavko-javnega-sektorja-zaradi-locenih-sklepanj-sporazumov-in-dogovorov/
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