
 

Nov. konf.  28. 10. 2014. 

 

Skupščina Sindikata Glosa lanskega aprila oziroma naši člani lanskega maja so izglasovali, da Glosa ne podpiše 

aktov, ki so vzeli poseben dodatek za delovno dobo ženskam, spet onemogočili napredovanja, znižali plače in 

regres za letni dopust in podobno. Člani so siti, da se pogajamo za manj in slabše namesto za več in boljše. 

T.i. »dodatni linearni ukrepi« (ponovno nenapredovanje v plačne razrede in nazive; neizplačevanje redne 

delovne uspešnosti; regres za letni dopust pod minimumom iz ZDR-1; znižanje dodatka za delovno dobo; 

ukinitev dodatka na stalnost; ukinitev dodatka za akademske nazive;  znižanje dodatka za delo v nedeljo; 

znižanje dodatka za delo na dela prost dan; dodatno zmanjševanje števila javnih uslužbencev …) so člane 

dodatno linearno razburili. Kakor tudi današnje govorjenje predsednika vlade v poročilih ob sedmih, da je 

reakcija sindikatov pretirana. Kaj je povzročil s tem? Nič drugega kot pretirane komentarje v smeri 

»nabrusimo kose«.  

Žalostno: ukrepov na odhodkovni strani proračuna je 23 ali koliko že na štirih straneh (nekateri prihranki so 

smešno nizki), na prihodkovni strani pa jih je samo 6 na eni strani (a še ta ni popisana do konca). In finančni 

učinki so zelo žalostni. 

V kulturi nas zlasti skrbijo grozeča znižanja sredstev za investicije, za splošne stroške delovanja in 

programske materialne stroške v javnih zavodih na področju kulture. To naj bi dosegli z dodatno 

racionalizacijo poslovanja, karkoli so že s tem mislili. Tudi državnih proslav ne bodo več financirali. Joj, to 

bodo prihranki veliki. 

Mi vemo, kaj je to. To je čista NSK (Neue Slowenische Kunst, nova slovenska umetnost): NEODGOVORNO, 

STRAŠNO, KATASTROFALNO. 

 

Zmeraj trobimo eno in isto. Da se ne ponavljamo, na hitro: 

1) »Ne damo ničesar več!«; 

2) s težkim, zelo težkim srcem bi morda lahko prvo točko omilili in pristali tudi na ohranitev sedanjega 
stanja  +  sprostitev napredovanj;  ampak pri tem nujni pogoj (tisto, kar smo že povedali na 
novinarski konferenci 9.10.2014): 

 
- preneha se z izleti v tujino na stroške države (razni šopingi, cvetlične razstave in brezzvezni seminarji); 

če gre za stroko, naj bodo delegacije zgolj v nujnem okviru 

- ukinejo se jubilejne nagrade za nečlane sindikata 

- ukinejo se solidarnostne pomoči za nečlane sindikata 

- zviša se davek na finančne storitve, zavarovalniške posle, energetske dobičke 

- poberejo se stotine milijonov davčnega dolga iz davčnih oaz in iz domačih logov 

- splošen red pri davkih in prispevkih, odločen boj proti sivi ekonomiji: davčne blagajne 

- totalen nadzor nad javnimi naročili (samo v zdravstvu pol milijarde evrov …). 

 

Irski pregovor pravi: »Ljudje živé v zavetju drug drugega.« Jaz pa pravim: »Sindikalisti in delavci vseh dežel, 

združimo se.« 

 


