
Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

SLOVENIJA

TV Slovenija 3

Stran,Termin:  21:30:00
Naklada:

Datum:  05.10.2012
Površina, Trajanje:  2.27
Žanr:  Dialogizirano poročilo

Avtor:  Metka MajerRubrika, Oddaja:  Žarišče

Web:

DEJAN ŽUPIČ: Potem, ko je vlada predstavila proračuna za leti 2013 in 2014 je završalo
predvsem med zaposlenimi v javnem sektorju. Vladni varčevalni predlogi namreč med drugim
predvidevajo, da se znesek za plače v javnem sektorju zniža za pet odstotkov, kar znaša
približno 200 milijonov evrov. Ta ukrep naj bi pripomogel, da bi vlada v letu 2013 dosegla
manj, kot tri odstotke BDP proračunskega primanjkljaja. Poglejmo kje bodo ministri, direktorji
javnih zavodov in odgovorni na občinah našli za 200 milijonov prihranka.

METKA MAJER: Pet odstotno nižanje mase za plače ne bo enakomerno, je danes poudaril
minister Pličanič. Razmere v posameznih delih znotraj javnega sektorja so zelo različne.

SENKO PLIČANIČ (minister za pravosodje in javno upravo): Pol vseh teh ocenah in številkah,
je pravzaprav veliko manevrskega prostora praktično povsod, da se ta racionalizacija izpelje
drugače, ne z zmanjševanjem števila zaposlenih, tako da od te velike zgodbe o ne vem
kakšnih odpuščanjih ni ostalo praktično nič.

METKA MAJER: A nekateri menijo, da to pravzaprav ne pomeni nič drugega.

MATJAŽ BERČON (direktor občinske uprave Bled): Veliko rezerve v javnih zavodih, predvsem
kjer so standardi, kot so v vrtcih ali pri socialnih zavodih ni, zato bo vsa ta odgovornost
verjetno ravno na tej državni in občinskih upravah. Zelo verjetno je pot samo v odpuščanju.

METKA MAJER: V zdravstvu ne bodo dopuščali zdravnikov in medicinskega osebja. Bodo pa na
udaru nezdravstveni delavci in njihove plače. A tudi tu v stroki opozorila.

MARJAN FERJANC (direktor celjske bolnišnice): Vsak zdravnik zahteva za sabo eno kopico
ostalega osebja, da bi se zdravnikovo delo pravzaprav izplačalo.

METKA MAJER: Na večini ministrstev se bodo o tem, na kak način bodo varčevali pri plačah, še
odločili.

ALEŠ HOJS (minister za obrambo): Bo verjetno večji problem, kot reševanje tega problema v
vojski, kjer imamo neke normalne odlive, na podlagi pogodb za določen čas, ki jih vojaki,
oziroma nekateri zaposleni v Slovenski vojski imamo, bo to lažje. Težje pa bo to na upravnem
delu, oziroma tem delu Uprave za zaščito in reševanje.

METKA MAJER: Na Ministrstvu za notranje zadeve pa so se glede varčevanja danes sestali s
predstavniki policijskih sindikatov in privolili v to, da jim bodo sindikati o porabi sredstev
ministrstva pripravili svoje predloge.
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