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Zadeva:   Seznanitev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja s tretjo pogajalsko skupino 

 

Spoštovani. 
 

Seznanjamo vas o novi pogajalski skupini, ki je bila ustanovljena v ponedeljek 21. septembra 

dopoldan. Na sestanku reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in širše vladne pogajalske skupine 

v ponedeljek 21. septembra smo želeli pod točko dnevnega reda Poslovnik seznaniti vse o 

novoustanovljeni pogajalski skupini, a nam to ni bilo omogočeno, saj vodja nove pogajalske skupine 

ni smel niti govoriti. O novi pogajalski skupini je bila zaradi opisanega širša vladna pogajalska 

skupina seznanjena 22. septembra, obvestilo s prilogama priloženo. Pred novo sejo pogajalske 

komisije vas v izogib novim incidentom, kot smo jim bili priča na seji 21. septembra, seznanjamo z 

novim dejstvom Pogajalsko skupino Konfederacije slovenskih sindikatov – PS KSS. 
 

Trije od petih reprezentativnih sindikatov javnega sektorja nove pogajalske skupine so vabilo na sejo 

pogajalske komisije 21. septembra prejeli istega dne ob 11:26, v prilogi, torej dobre tri ure pred sejo. 

V kolikor bi vabilo prejeli prej, bi vse o ustanovitvi nove pogajalske skupine ustrezno obvestili pred 

samim sestankom v pisni obliki. 
 

V novi pogajalski skupini so združeni reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki so tudi drugače 

združeni v Konfederaciji slovenskih sindikatov. Pogajalska skupina je ustanovljena v skladu z navodili 

Ministrstva za javno upravo, ki so bila dana Sindikatu vojakov Slovenije v priloženem dopisu Zahteva 

za opredelitev načina komuniciranja, usklajevanja in pogajanja s sindikati, ki niso vključeni v nobeno 

pogajalsko skupino z dne 16. septembra, da na sindikalni strani najdemo ustrezno rešitev organiziranja 

reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. V Konfederaciji slovenskih sindikatov smo v skladu s 6. 

členom ZKolP našli ustrezno rešitev in ustanovili novo pogajalsko skupino. S to rešitvijo samostojnih 

reprezentativnih sindikatov za usklajevanja in pogajanja z širšo vladno pogajalsko skupino ni več.  
 

Kot smo seznanili tudi širšo vladno pogajalsko skupino bo potrebno glede na nova dejstva in razmerja 

na sindikalni strani znotraj pogajalske komisije najti ustrezen način organiziranja in delovanja 

pogajalske komisije za izvajanje 26. člena Zakona o javnih uslužbencih. 

 

V upanju po dobrem sodelovanju, 
 

vas lepo pozdravljamo, 

  

Gvido Novak 

vodja PS KSS 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Prilogi: 

 Seznanitev z ustanovljeno tretjo pogajalsko skupino, 22.9.2015, s prilogama: 

   Obvestilo o ustanovljeni Pogajalski skupini Konfederacije slovenskih sindikatov – PS KSS 

   Dopis MJU št. 0100-181/2015/51 z dne 16.9.2015 

 Vabilo KSS, SPUKC in SUPSJ na sejo pogajalske komisije dne 21.9.2015 
 

Posredovano z elektronsko pošto: naslovnikom, širša vladna pogajalska skupina, 
   Vlada Republike Slovenije, Sindikati KSS, arhiv. 
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