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ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU VLADE RS JANEZU JANSI!
Predsednikisindikalnih central, podpisniki odprlega pisma, na splo5no nasprotujemo
kot ludi v javnemsektorju.Zato
vsakrSnemu
odpu5danju
delavkin delavcevtako v zasebnem,
delavkin delavcevv javnemsektorju.
napovedimVladeRS o odpu5danju
ostronasprotujemo
ne bo pripomoglok izhodu iz krize, saj bo 3e bolj Skodilo
Prepridanismo, da odpuSdanje
proradunu
ga
in
1e
5e
bolj obremenilo.
drZavnemu
ter
odpravnin,nadomestilza brezposelnost
Stro5ki,ki bodo s tem nastalizaradiizpladevanja
mordatudi socialnihpomodi,bodo iznidili namerovlade, da ustvariprihrankev drZavnem
proradunu.Polegtegaje Stevilozaposlenihv javnem sektorjuv na5i drZaviv primerjaviz
evropskimi dr7avami,pod povpredjemv deleZu vseh zaposlenih.Odpu5danjebo tako
zagotovoSkodilotudi kakovostijarmihstoritev,ki jih potrebujejonaSidrZavljani.
Morebitnoponovno zniLevanjeplad zaposlenimv javnem sektorjuter zniZevanjeStevila
zaposlenihbo nedvomnovplivalo na kakovostjavnih storitevter 5e bolj zniZalonjihovo
rasti. Vlado opozarjamo,da se bo
kupnomod, kar ne bo prispevalok oZivitvi gospodarske
past,
saj bo zandi zniLanihpladmanj
zaraditega5ebolj ujela v navzdolusmerjenospiralno
proradunain bodozaraditegapotrebni
prilivov iz dohodninena prihodkovnistranidrZavnega
plad manj prilivov v zdravstvenoin
tega
zaradt
znilanih
novi vardevalniukrepi. Poleg
bo
pokojninskoblagajno,kar bo rplivalo na finandnostanjeteh blagajn, posledidnopa na
kakovostzdravstvenihstoritevter zagotavljanje5e vedjegadeleZasredsteviz prondunaza
pokojnine.Da je ta pgt napadna,dokazujetudi to, da se kljub napovedimvlade,da se bo s
javnih financprivardevalomed 700 in 800 milijoni evrov
sprejetjemZakonao uravnoteZenju
v drZavnemproradunu,bonitetnehi5e niso pozitivno odzvalena to napoved.Zato vlado
ponovno pozivamon naj za zmanjSevanje proraiunskega primanjkljaja okrepi
prihodkovno stran proraiun^, ter z boljlim izkori5ianjern evropskih sredstev ter
javnimi naloZbamispodbudizaposlovanje
rast.
in gospodarsko
Napovedanoodpu3danjezaposlenihv javnem sektorju bo ne samo 5e povedaloStevilo
brezposeinihv na5i drZavi ter obremenilosredstvaza izpladevanjenadomestilza das
brezposelnosti,ampak pomenilo tudi poslab5anjeekonomskegain sociainegapoloZaja
zaposlenihv javnem sektorjuin njihovih druZinter dodanoobremeniloodhodkovnoshan
drZavnegaproraduna.Politika odpu5danjakot elementprotikriznih ukrepovje po na5em
mnenjuzelospornatudi v podjetjih,ki so v delniali preteZnilastidrZave.
Sindikati, podpisniki odprtega pisma, opozarjamovlado, da bo odpulianje zaposlenih
ter znEevanje pravic zaposlenimv javnem sektorju moino ogrozilo socialni dialog' ki
trenutno poteka o pomembnih strukturnih reformah, zato pozivamovlado, da odstopi
od taklnih namer!
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