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Informacija članicam in članom Sindikata carinikov Slovenije – 2/2015
Spoštovane kolegice in kolegi!
Včeraj smo imeli, na predlog sindikatov, le sestanek in ne pogajanja o izhodiščih o
izboljšavah plačnega sistema in odprave anomalij ter politiki plač v obdobju 2016-2020.
Kot smo se na sindikalni strani dogovorili, smo prišli zgolj na seznanitev z vladnimi izhodišči
in postaviti kakšno vprašanja, če nam kaj na sistemskem nivoju ne bo jasno, ne pa odpirati
razprave po posameznih področjih in po posameznih sindikatih, to je namreč voda na mlin
vlade in ministra, ker potem nismo več enotni in složni pri svojih zahtevah in stališčih.
Kratek povzetek naše razprave: ne strinjamo se s podaljšanjem varčevalnih ukrepov ali celo
uvajanjem novih, podpisan dogovor v lanskem letu je to uredil tudi za leto 2016 torej ta
trenutek ne vidimo potrebe po pogajanjih za nove ukrepe. Res pa je da vlada hiti s
sprejemanjem Zakona o fiskalnem pravilu, ki pa, nam lahko naredi ogromno škode, torej
potrebno bo pretehtati kako naprej, ker bodo imeli zelo tehten izgovor v zakonu, da ni več
denarja za plače.
Glede odprave anomalij plačnega sistemi se vsi strinjamo, da je to potrebno, najprej v plačni
skupini J, ampak vprašanje je ali ima vlada denar za to. Naše stališče je, da je nedopustna
namera ministra Koprivnikarja, da bi uvedel negativno stimulacijo, ukinil stalnost in tako
dobil denar za variabilni del plače, da bodo vodje praktično odločali tudi o višini plače in tako
naprej. Nedopustno je tudi to, da dela reklamo v javnosti kako tog palčni sistem imamo pri
tem ga pa nobena vlada ni uspela v celoti uveljaviti, saj je stimulacijo ukinila že leta 2009,
povečanega obsega pa ponekod sploh nimamo. Včeraj je bil ministru tudi izrečen očitek, da
na veliko govori o tem kako je potrebno zaposlene stimulirati z denarjem, po drugi strani pa
predlaga, da v letih 2016 in 2017 ne bo denarja za stimulacijo. Predlaga celo dodatno nižanje
mase za plače tudi nižanje vrednosti plačnih razredov. Ves čas govori, da imamo preveč
avtomatizma pri določanju plače, napredovanju. Kje pa je potem avtomatizem, če smo dobili
napredovanja iz leta 2011 šele lansko leto izplačan, letošnja pa bodo naslednje leto?
Naslednji teden se bomo sindikati sestali in sestavili pisna stališča na izhodišča, ki so nam bila
včeraj predstavljena, prav tako se bomo dogovorili o dinamiki predvsem pa o te ali smo se
sploh pripravljeni pogajati o vseh temah.
Toliko na kratko o včerajšnjem sestanku.
Lep pozdrav!
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