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Ministrstvo za javno upravo 

Boris Koprivnikar, minister 

vladna pogajalska skupina za KPJS, vodja 

 

 

Zadeva: Kršenje zakonskih določil o vabljenju reprezentativnih sindikatov k usklajevanju 

 in dolžnem usklajevanju z vsemi  reprezentativnimi sindikati 

 

 

Spoštovani. 

 

Pet reprezentativnih v javnem sektorju delujočih sindikatov, od tega štirje reprezentativni na državni 

ravni v dejavnosti ali poklicu (KSS, SVS, SINDIR, SPUKC) in eden, ki reprezentativnosti na državni 

ravni še ni dosegel je pa reprezentativen v organu na podlagi odločbe o reprezentativnosti KSS, 

združeni v Konfederacijo slovenskih sindikatov so vas 21. septembra pravilno obvestili o tem, da so 

ustanovili tretjo Pogajalsko skupino Konfederacije slovenskih sindikatov (PS KSS) za potrebe z vaše 

strani dolžnega izvajanja socialnega partnerstvu, določenega v 26. členu Zakona o javnih uslužbencih.   

 

Ne upoštevaje ob zavedanju o obstoju PS KSS na sindikalni strani ste sprejeli poslovnik pogajalske 

komisije za vodenje in usklajevanje le z ostalimi sindikati. Po zakonu in v skladu z mandatom vladne 

pogajalske skupine ste dolžni vabiti in vse reprezentativne sindikate in z vsemi tudi usklajevati, od teh 

dolžnih nalog izvajate le vabljenje vseh sindikatov, usklajevanje pa v skladu z že omenjenim 

poslovnikom poteka le s sindikati dveh pogajalskih skupin, medtem ko ste s sprejetjem poslovnika z 

le dvema pogajalskima skupinama na sindikalni strani in tudi v praksi izključili iz pogajanj 5 

reprezentativnih sindikatov, ki jih pravilno vabite na usklajevalne sestanke (SUPSJ ne vabite), a s 

pravilno vabljenimi sindikati PS KSS nihče ne usklajuje ničesar, ne vlada, niti ostali sindikati. 

 

Prilagamo vaš dopis z dne 6.1.2016 naslovljen na ministrstva z naslovom Pogajanja o odpravi 

anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov in dopis načelnika Generalštaba z dne 22.1.2016, 

ki je nastal na podlagi vašega dopisa. Generalmajor dr. Andrej Osterman v dopisu pojasnjuje, kakor 

tudi vi v vašem omenjenem dopisu, kako vladna stran in sindikalna soglašata, da se bosta na 

podlagi koncepta za odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 31.3.2016 

dogovorili za način in dinamiko odprave anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest 

in nazivov.  Navedbe v obeh priloženih dopisih niso resnične, saj kot uvodoma pojasnjujemo z 

delom sindikatov v PS KSS nihče ni usklajeval ničesar od navedenega v dopisih. Zahtevamo, da 

prenehate z zavajanjem ministrstev in širše javnosti, še posebej zato, ker delovna skupina za 

pripravo predloga koncepta odprave anomalij ni sestavljena iz predstavnikov vladne in sindikalne 

strani, saj je iz pogajanj kot že rečeno izključenih več sindikatov PS KSS, na sindikalni strani pa v 

delovni skupini ni predstavnikov iz sindikatov, katerih temeljno poslanstvo je zastopanje javnih 

uslužbencev umeščenih v plačno skupino J, medtem ko sta dva takšna sindikata SPUKC in SUPSJ z 

osnovnim poslanstvom zastopanja zaposlenih v plačni skupini J izključena iz pogajanj. 

 

Objava na internih spletnih straneh UKC Ljubljana (v prilogi) z dne 23.12.2015 o odpravi krivic iz leta 

2009 na podlagi dolgotrajnih pogajanj ter izrecni zahtevi Sindikata KC nam pove oz. potrjuje, da je 

Sindikat KC redno vabljen na seje pogajalske komisije in se aktivno usklajuje - pogaja.  



Prosimo vas, da nam pojasnite na podlagi česa vabite na usklajevalne sestanke s sindikati tudi tajnika 

Sindikata KC Vladimirja Lazića. Po pojasnilih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti (v prilogi dopis z dne 8.12.2015) ter Vodstva UKC Ljubljana (v prilogi dopis z dne 

6.1.2016) Sindikat KC nima odločbe o reprezentativnosti, podobno kot je še nima Sindikat 

uslužbencev plačne skupine J - SUPSJ, ki je združen v KSS a njihovih predstavnikov ne želite 

vabiti več. Po našem vedenju nima odločbe o reprezentativnosti kot SUPSJ niti sindikat Sindikati v 

zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki zelo čudno kot sindikat nimajo nobenega člana in tudi odločbe o 

reprezentativnosti nimajo a njihovega predsednika Matijo Cevca redno vabite na usklajevanja in ga 

umeščate med podpisnike KPJS oz. njenih aneksov. Prosimo vas tudi, da nam pojasnite, kako je 

lahko podpisnik KPJS oz. njenih aneksov sindikat, ki nima odločbe o reprezentativnosti, če je to 

možno umestite tudi SUPSJ med podpisnike KPJS oz. aneksov. 

 

Sindikati, združeni v KSS ter za potrebe usklajevanj z vlado združeni v tretji pogajalski skupini PS 

KSS vztrajamo pri naših stališčih, da je potrebno sprejeti poslovnik pogajalske komisije s tremi 

pogajalskimi skupinami, ker te obstajajo in tudi zaradi preprostega dejstva, da se z delom sindikatov 

že več kot štiri mesece ni usklajevalo nič in vabljenje vseh reprezentativnih sindikatov (tudi takšnih, 

ki to niso) še ne pomeni, da je zadoščeno zakonskim določbam o socialnem partnerstvu. Zraven 

vabljenja je potrebno izvajati tudi usklajevanje z vsemi sindikati, čemur pa v primeru sindikatov 

združenih v KSS in PS KSS  nismo priča.  

 

Ko se sindikati prvih dveh pogajalskih skupin usklajujejo se moramo mi iz tretje PS KSS iz prostora 

usklajevanja ostalih sindikatov odstraniti na hodnik, vladna stan pa se usklajuje v drugem prostoru. 

Sindikati PS KSS so tako tudi v praksi izločeni iz usklajevanj in stališča sindikalne strani niso 

usklajena, zato prenehajte zavajati s predstavljanjem o usklajenosti vlade in sindikatov, ker za to od 

sindikatov združenih v KSS ter PS KSS nimate mandata in te pravice si sami ne jemljite več.  

 

Apeliramo na vas, da vzpostavite pogoje za usklajevanja z vsemi reprezentativnimi sindikati in ta 

tudi vodite z vsemi reprezentativnimi sindikati delujočimi v javnem sektorju, saj vam to nalaga 

zakon in to ste dolžni izvajati vse dokler se zakon na tem področju ne bo spremenil. 

 

S spoštovanjem, 

  Gvido Novak  

predsednik KSS in vodja PS KSS 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Priloga:  

 Dopis MJU številka 0100-882/2015/2 z dne 6.1.2016 

Pogajanja o odpravi anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov 

 Dopis načelnika Generalštaba številka: 8041-14/2015-36 z dne 22.1.2016 

Pogajanja o odpravi anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja 

 Novica Sindikata KC Odprava krivice iz leta 2009 z dne 23.12.2015 

 Dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 8.12.2015 

 Dopis Vodstva UKC Ljubljana z dne 6.1.2016 

 

Posredovano z elektronsko pošto: 

 naslovniku;  

 imenovanemu načelniku Generalštaba generalmajorju dr. Andreja Ostermanu 

 predsedniku vlade Miro Cerar;  

 predsedniku RS Borut Pahor; 

in z objavo na spletnih straneh KSS: 

 poslancem Državnega zbora; 

 Sindikatom KSS ter njenim članom in zainteresirani javnsoti;  

 arhiv. 


		predsednik@konfederacijasindikatov.si
	2016-02-03T07:52:12+0100
	sedež KSS
	GVIDO NOVAK
	avtor dokumenta




