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POGAJANJA, JAVNI SEKTOR

Vladni in sindikalni pogajalci zbližali stališča glede vračila preveč
izplačanih plač
Ljubljana, 27. maja (STA) - Ukrepe v javnem sektorju za leto
2015 naj bi vladna in sindikalna stran znova usklajevali
prihodnji teden, do takrat pa naj bi v sindikatih pripravili
protipredlog. Sta se pa na današnjih pogajanjih obe strani
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strinjali, da so dosegli bistveno zbližanje stališč pri vprašanju
vračila preveč izplačanih plač in so blizu dogovora.
"Dogovorjeni smo o zakonskih rešitvah glede vračanja preveč izplačanih
plač," je dejal notranji minister, ki opravlja tekoče posle, Gregor Virant. Kot
je pojasnil, bi se po dogovorjeni rešitvi delodajalec in javni uslužbenec

dogovorila o vračilu v nekem limitiranem obsegu, tj. v višini največ dveh osnovnih plač. Če do takšnega
dogovora ne bi prišlo, pa bi sledila tožba in bi sodišče odločalo v skladu s pravili civilnega prava.
Ob tem pa bi predvideli tudi rešitev, da se v posebej utemeljenih, izjemnih primerih dolg v celoti odpusti. V tem
primeru bi soglasje dajala vlada. Po Virantovem mnenju bi bile tak primer srednje medicinske sestre na
intenzivni terapiji tri. Sicer pa o natančnih merilih, kdaj bi odpust dolga prišel v poštev, danes še niso govorili,
svoj predlog nabora teh meril naj bi sindikati pripravili do torka.
Po Virantovi oceni bi lahko spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s katerimi bi določili te
rešitve, vlada - ta sicer opravlja le še tekoče posle - sprejela v roku dveh tednov. Glede možnosti njihove
potrditve v DZ pa je mnenja, da "če bo popolno soglasje vladne strani in vseh sindikatov na drugi strani, bodo
verjetno tudi parlamentarci pripravljeni stisniti gumb za te rešitve".
Tudi na sindikalni strani pritrjujejo, da je visoka stopnja verjetnosti, da se bodo dogovorili. Vodja pogajalske
skupine dela sindikatov Drago Ščernjavič je namreč potrdil, da obstaja dokaj visoka stopnja usklajenosti. Kot je
pojasnil, bo vladna stran pripravila čistopis predloga, na sindikalni strani pa morajo določiti, kaj so izjeme.
Podobno je Jakob Počivavšek iz konfederacije Pergam dejal, da se bo v naslednjem tednu besedilo sicer še
oblikovalo, a je mnenja, "da so se v načelu o tej rešitvi nekako sporazumeli". Optimistična je tudi predsednica
Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelka Mlakar, saj, kot je dejala, zgleda, da bo kljub vsemu
možnosti več.
Doslej je namreč veljalo, da je možnost zgolj tožba. Zdaj pa naj bi, kot je bil tudi predlog konfederacije
sindikatov javnega sektorja, obstajala še možnost delnega plačila, in sicer da bi se plačalo zgolj preplačilo
zadnjih desetih mesecev in še to v 24 obrokih, v posebnih primerih pa javnemu uslužbencu ne bi bilo treba nič
vračati, je povzela Mlakarjeva.
Sicer pa pritrjuje, da bi to pomenilo rešitev za skupino srednjih medicinskih sester na intenzivnih terapijah v
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, a pri tem opozarja, da ne gre pozabiti tudi na iskanje rešitev za vse
druge medicinske sestre, ki so v podobnem položaju in opravljajo podobna dela.
Pogajanja bodo nadaljevali v četrtek. Tudi glede ukrepov za leto 2015 pa odgovor sindikatov vladna stran
pričakuje v torek.
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