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Informacija iz sestanka vodij pogajalskih skupin in KO stavkovnih
odborov dne pri ministru za NZJU dr. Virantu 27. 3. 2013

Na sestanku so bili prisotni: minister dr. Gregor Virant, Lidija Apohal (UMAR), Mojca Ramšak
Pešec (Direktorat za plače v JS), vodja kabineta ministra Nevenka Vratanar, predstavnica MF.
S strani sindikatov so bili prisotni: Branimir Štrukelj (vodja KSJS), Drago Ščernjavič (vodja PS
SJS), Janez Posedi (vodja KO stavkovnih odborov).
I.
Uvodoma je Minister dr. Gregor Virant izpostavil:
- Koalicijsko pogodbo, ki gradi na zaupanju. Oceni stanje v državi, ki je težko, kar se tiče javnih
financ, stanja v proračunu. Vsled tega in drugih dogajanj, nas dokaj kritično zaznavajo v
mednarodnem finančnem okolju. Izpostavi, kakšen je cilj javnofinančnega stanja glede
možnega primanjkljaja. Meni, da če bi šli v kratkem v rebalans proračuna, bi bil to slab signal
za mednarodno finančno okolje. Poudari pa, da so »odprti« v pogajanjih tako za vprašanje
rebalansa in Zipra. Posebej poudari, da ni cilj reševanja javno finančnih vprašanj v proračunu,
da bi prišlo do odpuščanja iz poslovnih razlogov« v javnem sektorju. To je potrebno pred
pogajanji še posebej izpostaviti.
-

Opozori, da je pripravljena novela ZSPJS, in sicer kot reforma plačnega sistema vendar se s
tem sedaj ne bomo ukvarjali.

-

Zavzame se, da bi čim prej prišlo do pogajanj. Predlaga, da se pogajanja vodijo strukturno
glede na vrsto problemov in to tako, da vsaka stran izpostavi predlog, stališče, argumente in
da iščemo v tem procesu predloge in stališča, ki bi nas zbližala.

Podatki UMAR
- Podatki UMAR (2012/2013: 7,75 %) bo zbral najnovejše podatke, da bi pridobili čim bolj
natančne ocene, kako in kaj (stanje). Na tej podlagi bo potekalo pogajanje.

II.
Branimir Štrukelj:
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/434-12-60, Fax: 01/231-05-32; sdos@sindikat-zsss.si
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Izpostavi Zakon za uravnoteženje javnih financ in potrebo, da se pojasni, koliko se je privarčevalo
v letu 2012 in kakšna je napoved varčevanja v tem letu. Prejšnji minister za finance je poslal
limite in tabele koliko naj bi se privarčevalo pri posameznem proračunskem subjektu. Omeni, da
je sedanja predsednica vlade napovedala rebalans proračuna v letu 2013. Prav tako je potrebno
izpostaviti Zipro in s strani vlade izkazati določeno pripravljenost, da se Zipro odpre. Plače v
nekaterih dejavnostih so že dokaj znižane (kultura 11%). Izpostavi in poudari, da so njihova
izhodišča v tem, da se o znižanju plač, mase za plače ne bodo pogajali.
Drago Ščernjavič:
Izpostavi, da bi morala vladna stran pripraviti podrobno analizo privarčevanih sredstev po
Zakonu za uravnoteženje javnih financ, ki je zajel 39 področij. V lanskem letu je vladna stran
oblikovala analizo o dveh področjih - o povečanem obsegu dela in upokojevanju. Takšen pregled
stanja za vsa področja potrebuje vladna in sindikalna stran, ker je bila projekcija ZUJF, da naj bi
se (v dveh letih) privarčevalo 700 do 800 mio evrov. Podrobno pojasni preglednice (februar
2013), ki so jo pripravili na MPJU glede mase sredstev za plače, realizacije 2012, plan za 2013 in
kakšna je razlika. Odstotek zmanjšanja je v masi v povprečju 7,5 %. Pri nekaterih proračunskih
uporabnikih je ta procent npr. 3,3%, pri nekaterih pa do 20%. Glede na to, da so podatke dajali
posamezni PU, ali so ti podatki natančni glede realizacije 2012 in plana 2013 ali se bo to
dopolnjevalo. Na vprašanje: če je v sedanjem proračunu že znižana masa za plače v povprečju za
7,75% (sliši se,d da naj bi bilo to znižanje povprečno do 5%), kaj in kako misli vlada ravnati v
takem stanju. Ali je to izhodišče? Izpostavi pa, da je najprej potrebno, da vlada usmeri aktivnosti
in ukrepe na segmente in področja, kjer so »davčne oaze« v Sloveniji (npr. poročanje medijev
26.3.2013 o črnograditeljih v Piranu in eden od primerov, ki si je zgradil vilo visoke vrednosti,
plačuje pa minimalni davek/prispevek, ca 1.500 evrov). Kako je to mogoče ter kdo in kako bo
vlada v tem in drugih primerih ustrezno ukrepala?! Poudari, da taki primeri zahtevajo odziv.
Navede zadnji poziv prejšnjemu predsedniku vlade (31.8.2013 – napišimo ZUJF 2 glede 10
področij, kjer je realno možno povečati prilive v proračun RS) ter odgovor prejšnjega ministra za
finance (šele 8.1.2013). To je uvrščeno na eno od sej Ekonomsko socialnega sveta. Šele, ko bo
tudi ta vlada pobrala in pobirala davke na teh in drugih področjih, kjer je realno možno in ko
bodo tudi določeni učinki, je šele možno odpirati dialog o vprašanju mase za plače.
Janez Posedi:
Izpostavi, da je stanje zelo različno pri proračunskih uporabnikih glede izplačevanja plač. Tako so
v nekaterih okoljih uporabniki blokirani in ne morejo izplačati plač glede na postavljene limite.
Izpostavi npr. Univerzo Maribor in kaj se tam dogaja. Odprto je vprašanje regresa razlike za leto
2012 in sodbe, ki so že bile sprejete, prav tako pa je tudi odprto vprašanje tretje četrtine odprave
nesorazmerij plač. Izpostavi stavkovni sporazum in zahteve ter se zavzame se, da se v
nadaljevanju vodijo centralna pogajanja.
Lidija Apohal:
Izpostavi, da bodo v UMAR-ju zbrali podatke in oblikovali analizo in izhodišča za pogajanja.
Dr. Gregor Virant povzame:
- napove, da bi vodili centralizirana pogajanja o stavkovnih zahtevah, tako, da bi prišli do
sporazuma v tem okviru pa je centralna točka znižana masa za plače. Nakaže možnost, da se
vodi dialog o vprašanju proračuna (ni tabu), vendar je sodišče sprejeti proračun.
- Vlada je imenovala pogajalsko skupino. Dopusti pa možnost, da bi se o določenih posebnih
vprašanjih dogovarjali sindikati znotraj posameznega resorja.
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-

-

Na prvih pogajanjih (v prvi polovici aprila) bi oblikovali in dorekli poslovnik.
Sporazum o reševanju stavkovnih zahtev bi oblikovali za dve leti, v katerem je centralno
mesto masa za plače (+ ostalo)
V UMAR se bodo zbrali in obdelali najnovejši podatki in oblikovala izhodišča za pogajanja.
Pogajanja o masi za plače in ukrepih ne pomenijo odpuščanja zaposlenih iz poslovnih
razlogov.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in večja fleksibilnost v plačnem sistemu se zamika. O
tem sedaj ne bodo tekla pogajanja. Omeni OECD in potrebo po reviziji plačnega sistema.
Potrebna je večja fleksibilnost (+/- 20%) pri izvajanju plačnega sistema.
Izpostavi napredovanje, ki ga je potrebno spremeniti glede na to kakšen je bil dosedanji
obseg napredovanja.

Kakšni so predlogi:
- Izpostavili smo rebalans proračuna, Zipro (za vladno stran ni zaprt oz. tabu, da pa je njihovo
izhodišče sprejeti proračun)
- Glede napovedanih sprememb ZSPJS je minister zatrdil, da to sedaj in v prihodnjem obdobju
ne bo predmet usklajevanj in pogajanj.
- Napovedali in zahtevali smo razgovor o proračunu, spremembe Zipro, ki bi omogočile
določeno prelivanje sredstev iz prihrankov iz gospodarjenja v maso za plače in druge
prejemke.
- Izpostavili smo, da med člani sindikata ni pripravljenosti za dialog o zniževanju mase za plače.
Zahtevamo, da se učinkovito uredi pobiranje davkov na mnogih področjih, še posebej za to,
ker dnevno spremljamo koruptivna dejanja (zadnje dogajanje v Piranu), ne samo
posameznikov ampak celih skupin, kako se davki ne plačujejo.

Drago Ščernjavič,
Sekretar ROS
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