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Vlada Republike Slovenije 

dr. Miro Cerar, predsednik 

 

Zadeva: 
 

Zveza:  

Diskriminacija sindikatov javnega sektorja in nezakonita priprava predpisov 
 

Dopis KSS z dne 28.9.2015 in naslovom: Poseganje vladne v sindikalno pogajalsko stran 

s podpisom poslovnika za delo in vodenje pogajalske komisije z le dvema pogajalskima 

skupinama in nezakonito usklajevanje predpisov brez mnenja vseh sindikatov oz. 

sindikatov zakonito oblikovane pogajalske skupine  
 

 

Spoštovani. 
 

Več v Konfederacijo slovenskih sindikatov – KSS združenih sindikatov javnega sektorja je od 

ustanovitve tretje pogajalske skupine 21.9.2015 diskriminiranih z neenako in nezakonito obravnavo.  

Za kakšno diskriminacijo gre in na kakšen način se le ta izvaja je razvidno iz v zvezi navedene priloge. 

 

Prilagamo obvestili sindikatov javnega sektorja vladne pogajalske strani in sindikatov javnega sektorja 

oz. njihovih pogajalskih skupin o ustanovitvi druge in tretje pogajalske skupine, katerih primerjava 

kaže na očitno nedopustno diskriminacijo. Obvestila so vsebinsko in sporočilno identični, na njih je 

le različen datum ustanovitve pogajalskih skupin. Obakrat gre za pet sindikatov, a vendar se druga in 

tretja pogajalska skupina s strani Vlade RS in predvsem ministra Borisa Koprivnikarja obravnavata v 

isti situaciji diametralno različno. Prepričani smo, da gre za diskriminatorno in nezakonito ravnanje.  

 

Od poziva k pojasnilom in prenehanju diskriminiranja sindikatov javnega sektorja ter k začetku 

pogajanja na podlagi zakonitega predloga za pogajanja je minilo že več kot teden dni in s strani 

Ministrstva za javno upravo in predvsem ministra Borisa Koprivnikarja v vlogi vodje širše vladne 

pogajalske skupine za pogajanja s sindikati javnega sektorja ni nobenega odziva. 
 

Naj vas opozorimo, da se kot smo v prilogi opisali diskriminira doslej najšibkejše javne uslužbence 

oz. njihove sindikate, v Slovenski vojski delujoč SVS, katerega člani nimajo pravice do stavke 

zaradi narave dela in posledično nimajo kolektivne pogodbe. Sindikata SPUKC in SUPSJ, ki 

zastopata zaposlene v plačni skupini J in o katerih bi se že naj začela pogajanja za odpravo anomalij 

marca 2015, pa doslej še niso imeli svojega sindikata. Namen diskriminacije je očiten, da se na 

sindikalni strani določenim izbranim sindikatom omogoča nadaljevanje monopolnega položaja in, 

da bi se za javne uslužbence, združene v sindikatih v KSS, v njihovem imenu zopet pogajali drugi, 

kar je Ustavno sodišče v neustavnem sistemu pogajanj za plače v javnem sektorju že ugotovilo za 

neustavno, a Državni izbor v danem roku s strani Ustavnega sodišča neustavnosti ni odpravil. 

 

Zaposleni v plačni skupini J imajo tudi najnižje plače v javnem sektorju in diskriminacija 

najšibkejših, v okviru KSS ali kot njihova samostojna sindikata, je še toliko bolj obsojanja vredna, še 

posebej ob dejstvu, da manjšina diskriminira večino, kar dopušča nepošten plačni sistem, saj je 

40.000 zaposlenih samo v plačni skupini J, torej več kot četrtina vseh javnih uslužbencev 

 

Želimo vas še opozoriti, da v kolikor ne boste ravnali kot navajamo v tem dopisu, da bodo 

nameravani predpisi za sprejem sprejeti nezakonito s kršenjem temeljnih pravic delavcev in, da 

bomo pred njihovim sprejetjem v KSS naredili vse za to, da ne bodo sprejeti na tak način.  



O nezakonitem postopku sprejemanja predlogov predpisov in diskriminatornem izključevanju  

cele  pogajalske skupine z več reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ter čisti izključitvi dveh 

sindikatov SPUKC in SUPSJ bomo seznanili poslance ter glavno inšpektorico za javni sektor ter 

javnost in v kolikor se bodo kršitve ter diskriminacija nadaljevale, bomo obveščali tudi ustrezne 

institucije v tujini.  

 

 

Predsednik vlade dr. Miro Cerar, POZIVAMO VAS, da opisano diskriminacijo nemudoma ustavite. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

  Gvido Novak  

predsednik KSS  

 
 

 

 

 

 

 

 

Priloge:  
 

 Dopis KSS z dne 22.9.2015 in naslovom: Seznanitev z ustanovljeno tretjo pogajalsko skupino 

 Obvestilo vladne pogajalske skupine o ustanovljeni 3. pogajalski skupini PS KSS, dne 22.5.2015 

 Obvestilo sindikatov javnega sektorja o ustanovljeni 3. pogajalski skupini PS KSS, dne 23.5.2015 

 Obvestilo vladne pogajalske skupine o ustanovljeni 2. pogajalski skupini PS KSJS, dne 20.5.2006 

 Obvestilo sindikatov javnega sektorja o ustanovljeni 2. pogajalski skupini PS KSJS, dne 22.5.2006 

 Dopis KSS z dne 28.9.2015 in naslovom: Poseganje vladne v sindikalno pogajalsko stran s 

podpisom poslovnika za delo in vodenje pogajalske komisije z le dvema pogajalskima skupinama 

in nezakonito usklajevanje predpisov brez mnenja vseh sindikatov oz. sindikatov zakonito 

oblikovane pogajalske skupine  
 

 

Posredovano z elektronsko pošto: 
 

 Vlada Republike Slovenije;  

 dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS;  

 Borut Pahor, predsednik RS; 

 DZ RS, Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti;  

 DZ RS, Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo; 

 Inšpektorat za javni sektor, glavna inšpektorica, Lidija Apohal Vučković; 

 poslanci Državnega zbora; 

 sindikati KSS;  

 arhiv.  

 

Seznanitev zainteresirane javnosti z objavo na spletu www.konfederacijasindikatov.si. 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/DelovnoTelo?idDT=DT006
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/DelovnoTelo?idDT=DT054
http://www.konfederacijasindikatov.si/
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