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Spoštovani,
na zadnjem sestanku z ministrico za finance smo predstavili naše zahteve in predloge glede
statusa zaposlenih v FURS, torej tistih, ki polnijo ta proračun iz katerega so sedaj zdravniki izsilili
dodaten denar za povišanje svojih že tako previsokih plač. Od takrat do danes se ni zgodilo nič.
Nedavno ste to dovolili policistom in tako porušili enoten plačni sistem, očitno sta ti dve kategoriji
najbolj pomembni v tej državi, če se zanje vedno najde denar, ostali se naj pa v pogajanjih
pogajamo za drobiž, o takih dvigih plače pa lahko le sanjamo. Beseda ogorčenje je premalo,
da bi opisali stanje kakršno je po tej informaciji zajelo zaposlene v FURS, ki prav tako nosijo na
prodaj svoje glave samo zato, da je proračun ustrezno napolnjen in da se drugi lahko pasejo po
njem.
SCS je že decembra 2015 posredoval na MF svoje zahteve glede popravkov izhodiščnih plač,
plačilo prepovedi in omejitev, ki so pri zaposlenih v FURS najbolj izražene, uvedbo Obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse pooblaščen uradne osebe v FURS, ampak naložba
v zaposlene v FURS je očitno za vas nepotrebna in predstavlja strošek. Z manjšimi
spremembami sistemizacij zgolj gasimo požar, v FURS, ki pa bo sedaj samo že bolj vzplamtel.
Izplačilo povečanega obsega dela v takem obsegu in za take namene kot se dogaja drugje je za
nas, zaposlene v FURS popolna neznanka, ljudje so preobremenjeni celo zgarani, če bi se kdo
dovolj zanimal, bi celo uvidel koliko jih je na pomirjevalih zaradi zelo stresnega dela in
ogromnega števila zadev, pa ti ljudje so skoraj na minimalcu s plačo.
No kot po čudežu ste našli dodatnih 40 milijonov EUR za zdravnike, ki so že tako ali tako najbolje
plačani javni uslužbenci v tej državi, brez kakršnihkoli omejitve delajo tudi po 24 ur na dan,
vlečejo vse možne dodatke, pri tem pa izkoriščajo stisko državljanov za svoj edini namen, kako
pobrati še več denarja v svoj nenasiten žep.
Kako boste potem zagotovili dostojne in primerljive plače in statusu zaposlenih v FURS, torej
tistih s katerimi se radi pohvalite kako dobro zadeva funkcionira, kaj si potem zaslužijo ti, ki ne
morejo računati na javno podporo, ker »financarja« v hiši pač nihče ne mara, zato pa bi vas
moralo toliko bolj zanimati stanje v FURS, če hočete še imeti tak dotok na proračunsko postavko.
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Na zadnjem sestanku smo od vas dobili zgolj odgovor, da se bodo naše zahteve reševale v
okviru odprave anomalij in preko centralne pogajalske skupine, torej v paketu, temu odločno
nasprotujemo in zahtevamo takojšnja pogajanj za odpravo plačnih in drugih anomalij zaposlenih
v FURS, glede na naše že izražen zahteve.
Ker ta Vlada daje zgled, da je stavko mogoče kaj izsiliti smo tudi mi ustanovili stavkovni odbor,
ki ima nalogo pripraviti vse potrebno za najavo in izvedbo stavke zaposlenih v FURS, v kolikor se
želite izogniti temu konfliktu vas pozivamo, da se začnemo resno pogajati o naših zahtevah.

Pričakujemo vaš odziv na e-naslov:
dusan.pecnik@scs.si ali dusan.pecnik@gov.si

Lep pozdrav !

Dušan PEČNIK
vodja stavkovnega odbora

Poslano po elektronski pošti:
Vlada RS, Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana (gp.kpv@gov.si in info.ukom@gov.si)
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana - gospa mag. Mateja VRANIČAR
ERMAN (mateja.vranicar@mf-rs.si)
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