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Ustanovljen je Sindikat uslužbencev plačne skupine J

Najslabše plačani in doslej najbolj zapostavljeni strokovno-tehnični javni uslužbenci so s pomočjo Konfederacije slovenskih sindikatov ustanovili svoj sindikat. Plačna skupina

J, 46.000 javnih uslužbencev raznovrstnih dejavnosti in poklicev predstavlja skoraj tretjino vseh javnih uslužbencev, do sedaj so jih zastopali policisti, vojaki, cariniki, pazniki,

učitelji in ostali "uradniški" poklici, ki so običajno poskrbeli vedno prvo za svoje poklicne skupine. Z ustanovitvijo svojega sindikata bodo javni uslužbenci z večino zaposlenih

pod minimalno plačo s pomočjo Konfederacije slovenskih sindikatov dobili možnost, da se zastopajo sami.

RTV SLO:  Ustanovljen nov sindikat javnega sektorja: uslužbencev plačne skupine J

Zastopani poklici in dejavnosti v novem sindikatu so raznovrstni in zajemajo v celotnem javnem sektorju zaposlene kuharje, čistilke, vzdrževalce, hišnike, kurjače, električarje,

inštalaterje, strežnike, sobarice, perice, tajnice, poslovne sekretarje, administratorje, knjigovodje, računovodje, informatike, ekonome, šivilje, telefoniste, skladiščnike,

knjižničarje, pedagoge, kurirje, voznike, varnostnike, vratarje, receptorje, referente, inženirje, pravnike, tehnologe, laborante, organizatorje, kadrovike, prevajalce, lektorje,

psihologe, sodne zapisnikarje in ostale strokovno - tehnične poklice.

V mesecu decembru 2014 podpisan dogovor in sklenjen Aneks št. 7 h KPJS med Vlado in sindikati javnega sektorja, Vlada krši že od meseca marca 2015, saj bi se takrat

morala začeti pogajanja za odpravo tako imenovanih anomalij za največjo, plačno skupino J. Doslej do pogajanj ni prišlo in to je tudi eden od razlogov za ustanovitev novega

sindikata plačne skupine J. Po dogovoru in aneksu št. 7 je stavka v primeru kršenja plačana in mogoče bo ravno stavka zaradi kršitev obveze do začetka pogajanj v marcu 2015

za odpravo nepravilnosti v zvezi z plačno skupino J tista, ki bo v jesenskih dneh povezala zaposlene v plačni skupini J, v danes ustanovljenem sindikatu.

V Konfederaciji slovenskih sindikatov bomo storili vse potrebno, da bomo zaposlenim v plačni skupini J omogočili, da se bodo na pogajanjih lahko zastopali sami, saj bi

pogajanja naj tekla o njihovih plačah in umestitvijo v plačni sistem. S pomočjo Konfederacije slovenskih sindikatov se je v mesecu decembru 2014 že ustanovil prvi sindikat,

ki zastopa zaposlene v plačni skupini J Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in Mariboru - Sindikat podpore UKC - SPUKC, kjer je pri enem delodajalcu zaposlenih v

plačni skupini J največ. Današnja ustanovitev Sindikata uslužbencev plačne skupine J je naslednji razvojni korak v okviru Konfederacije slovenskih sindikatov pri zastopanju

najslabše plačnih in zastopanih javnih uslužbencev. SPUKC bo v okviru konfederacije na ravni države še naprej zastopal v plačni skupini J zaposlene v zdravstveni dejavnosti,

neodvisno od ustanovitve novega sindikata.

V Konfederaciji slovenskih sindikatov upamo, da bodo zaposleni v plačni skupini J v novem sindikatu videli možnost za združevanje pri zastopanju njihovih interesov za boljši

jutri.

Na slikah spodaj so izseki iz prispevka o napovedi ustanovitve sindikata na Svetu na kanalu A v preteklem mesecu, ki si ga lahko ogledate v povezavi: Nov, največji sindikat

?

Gvido Novak

predsednik KSS

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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http://www.rtvslo.si/slovenija/ustanovljen-nov-sindikat-javnega-sektorja-usluzbencev-placne-skupine-j/369347
http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61627733§ion_id=2&article_id=4049052
http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61627733§ion_id=2&article_id=4049052
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