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Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.Arhiv STALjubljana,
16. julija (STA) - Vlada in sindikati javnega sektorja danes niso dorekli vprašanj glede
povračila potnih stroškov in pripravljenosti na delo. Sindikati bodo vladi odgovore na
predloge podali do konca avgusta. O konkretnih rešitvah naj bi tako znova govorili
septembra. Sindikalist Branimir Štrukelj pravi, da bi njihov predlog 'na kakšni točki znal
presenetiti vlado'. Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Štrukelj je po sestanku za
STA pojasnil, da bodo do vnovičnega sestanka danes imenovane delovne skupine reševale
posamezna vprašanja, sindikalni odgovor na vladne predloge pa bo verjetno vseboval
določene razširitve. Tako bi se sindikalni predlog znal obogatiti in 'tudi na kakšni točki
presenetiti vlado', je dodal.Po besedah ministra za notranje zadeve Gregorja Viranta je bila
sicer pri urejanju sistema povračila potnih stroškov v okviru kolektivne pogodbe za
negospodarske dejavnosti s sindikalne strani izražena 'očitna tendenca', da bi poskušali
izkoristiti spremembo za večji obseg za to namenjenih denarnih sredstev. A kot je dejal za
STA, je sindikatom jasno povedal, da vlada tega ne namerava storiti in gre v spremembo
oz. enostavni sistem kilometrine zgolj zato, da se znebijo birokratskih ovir ter poenostavijo
postopke, ampak brez finančnih posledic.Vlada je predlagala tudi aneks h kolektivni
pogodbi za javni sektor. Višino dodatka za pripravljenost na domu bi pustila pri 20 odstotkih
urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, dodatek za čas pripravljenosti na delo v
drugem kraju pa ovrednotila s 50 odstotki urne postavke, je še pred sestankom dejal
Virant.Po sestanku pa je za STA pojasnil še, da je urejanje tega vprašanja specifično za
policijo, vojsko in upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Njihovi področni zakoni namreč
poznajo kategorijo pripravljenosti za delo na drugem kraju ali na delovnem mestu, a ta ni
nikjer ovrednotena. Tako vlada želi to vprašanje urediti zato, da bo jasno, kako ta dodatek
izplačevati.Ravno zaradi različnih razlag je Sindikat vojakov Slovenije (SVS) sprožil
kolektivni spor, zahteva pa tudi razveljavitev pravilnika obrambnega ministrstva in na
njegovi osnovi izdanega ukaza Generalštaba Slovenske vojske, ki plačevanje vojakov za
čas v službi urejata kot da so doma ob telefonu pripravljeni za prihod na delo.Virant je
pojasnil, da si to zato želijo urediti v kolektivni pogodbi, ker bi bile tako zadeve jasne za
naprej, hkrati pa bi tudi rešili spor s SVS in se dogovorili, kako rešiti vprašanje plačevanja
pripadnikov Slovenske vojske za nazaj.O spremembah zakona o sistemu plač v javnem
sektorju pa danes kljub sprva drugačnim napovedim pogajalci niso govorili, saj bo
izhodiščno besedilo za nadaljnja usklajevanja najprej sprejela vlada. Tudi to bodo začeli
urejati predvidoma proti koncu avgusta. Štrukelj je že ob prihodu na sestanek za STA
poudaril, da so napovedane spremembe 'skrajno problematične in pomenijo zahtevno
soočenje razlik med vladno in sindikalno stranjo'. Spremembe se sicer nanašajo na
določitev osnovne plače, vključno z napredovanji, na ureditev oz. združevanje različnih vrst
delovne uspešnosti in na realizacijo odločbe ustavnega sodišča za drugačno določitev
kvoruma za sklepanje in spreminjanje kolektivne pogodbe.Sindikati so vladi danes
nameravali predlagati še dodaten dogovor glede restriktivnega in selektivnega
nadomeščanja v javnem sektorju, a po Štrukljevih besedah o tem na koncu vendarle niso
govorili in so 'tiho prešli čez to vprašanje'.
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