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Začel se je boj uslužbencev plačne skupine J, poziv k včlanitvi za legitimnost

Zaradi izrednega zanimanja za včlanitev v novo ustanovljeni sindikat, ki združuje v plačno skupino J umeščene javne uslužbence, na spletnih straneh KSS

objavljamo njihovo pristopno izjavo z navodili za včlanitev.

Doslej najbolj zapostavljeni in po večini najslabše plačani javni uslužbenci združite se v novem sindikatu in se zastopajte sami. Sramotno nizke plače ne

omogočajo dostojnega življenja in zato je skrajni čas za spremembe.

Medijiski odziv na ustanovitev SUPSJ v Večer-u, v povezavi: Plačna skupina J ima svoj sindikat

Spremembe bodo možne le ob enotnosti javnih uslužbencev, kar pa je možno za plačno skupino J doseči le v novem sindikatu in tako bo ta pridobil na

legitimnosti, ki jo bo potreboval za pogajanja in jo bo pridobil le s člani. Če ne bo enotnosti bodo zopet sindikati posameznih resorjev zastopali tudi plačno

skupino J na svojem področju delovanja (s figo v žepu kot doslej), kar pa se je izkazalo za slabo (posledica so tako nizke plače) in to je ugotovila tudi vlada in to

jasno zapisala v junija sprejetih izhodiščih za pogajanja (slika spodaj). V sredo se začnejo pogajanja za odpravo anomalij plačne skupine J, na katerih želi nov

sindikat doseči popravo storjenih krivic. Uslužbenci plačne skupine J ne izgubite priložnosti, da se na pogajanjih za vaše plače in status zastopate sami in zato v

KSS apeliramo na vas , da se pridružite novemu sindikatu SUPSJ, saj vladni pogajalski predlog, ki smo ga prejeli včeraj, zopet ne rešuje problematike plačne

skupine J  in pravico si bo potrebno izboriti , saj je drugi ne bodo za vas. Še huje je, predlog niti omenja ne plačne skupine J , rešuje pa veliko druge

problematike, vključno z nadaljevanjem varčevanja.

V primeru odločitve za stavko plačane skupine J bo ta zagotovo legitimna, še posebej po vladnih kršitvah decembra 2014 sklenjenega dogovora in aneksa glede

začetka pogajanj za odpravo anomalij v plačni skupini J. Vlada zamuja z začetkom pogajanj že več kot pol leta, kar je očitna kršitev zaradi katere bi stavka bila

plačana. Kršitev pa je tudi posredovan predlog, ki ne ureja problematike plačne skupine J še posebej ne zato, ker predlog vlade ne sledi sprejetim izhodiščem vlade

za enotno ureditev plačne skuine J za celoten javni sektor (slika spodaj), v predlogu sprememb ZSPJS in dogovora med vlado in sindikati plačna skupina J

oz. že v že letu 2008 priznane anomalije plačne skupine J, kjer jih je največ, niso omenjene niti z besedo . Pogajanja o odpravi anomalij naj bi se pričela

marca, kot izgleda se o njih ne bo pogajalo niti zdaj, tako kot plačna skupina J ni bila omenjena s strani sindikatov tudi na prvem sestanku z vlado 30. marca 2015.

Za bilo katero obliko sindikalnih ukrepov se bo nov sindikat odločil, se bo lahko le v primeru podpore članstva, v plačno skupino J zaposlenih javnih uslužbencev,

za katere je napočil čas za spremembe, saj tako kot doslej ne gre več naprej.

V povezavah spodaj se nahajata pristopni izjavi v prf in word formatu. Za včlanitev izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na sedež sindikata SUPSJ na naslov:

 

Sindikat uslužbencev plačne skupine J

Mariborska cesta 24

2310 Slovenska Bistrica

 

Za ogled prispevka RTV SLO o ustanovitvi sindikata klikni sliko:
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http://www.konfederacijasindikatov.si/slike/files/zacel-se-je-trdi-boj-usluzbencev-placne-skupine-j-poziv-k-vclanitvi-za-legitimnost-.pdf


   

Iz v juniju sprejetih izhodišč vlade za pogajanja o plačni skupini J:

           

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Pristopna izjava Sindikata uslužbencev plačne skupine J v pdf formatu

PRILOGA 2: Pristopna izjava Sindikata uslužbencev plačne skupine J v formatu word-a

Page 2/�2

http://www.rtvslo.si/slovenija/ustanovljen-nov-sindikat-javnega-sektorja-usluzbencev-placne-skupine-j/369347
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