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Ministrstvo za javno upravo 

Boris Koprivnikar, minister 

vladna pogajalska skupina za KPJS, vodja 

 

 

 

 

Zadeva:  

 
   

 

Zveza:  

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  

vaš dopis št. 0100-181/2015/77 z dne 25.9.2015 

 

 

Spoštovani. 

 
 

Z dopisom Ministrstva za javno upravo št. 0100-181/2015/77 z dne 25.9.2015 v prilogi, ste potrdili 

prejem dokumentov, s katerimi so vas sindikati združeni v Konfederacijo slovenskih sindikatov 

obvestili o ustanovljeni Pogajalski skupini Konfederacije slovenskih sindikatov z namenom 

poenotenega skupnega zastopanja interesov članstva ter delovanja za potrebe usklajevanj in 

pogajanj z Vlado Republike Slovenije v zvezi z vsemi delovnopravnimi zadevami v javnem 

sektorju. Z navedenim dopisom ste potrdili nedvomno zavedanje o obstoju Pogajalske skupine 

Konfederacije slovenskih sindikatov na dan 22.9., ko ste dokumente prejeli. Vodja Pogajalske 

skupine Konfederacije slovenskih sindikatov vas je na sestanku s sindikati 21.9. glasno pozival k 

temu, da mu omogočite govoriti (želel vas je seznaniti z novo pogajalsko skupino, a mu tega niste 

dovolili oz. omogočili) in kljub temu, da ste po prejemu navedenih dokumentov 22.9. v zvezi z novo 

ustanovljeno pogajalsko skupino na nadaljevanju istega sestanka oz. seje 23.9. ponovno dopustili, da 

se je pred začetkom nadaljevanja seje pogajalske komisije podpisal poslovnik s strani dveh vodij 

pogajalskih skupin brez tretje pogajalske skupine, ki je nedvomno obstajala na sindikalni strani. Z 

dopuščanjem diskriminacije sindikatov združenih v Pogajalski skupini Konfederacije slovenskih 

sindikatov ste nedopustno posegli v izključno pristojnost reprezentativnih sindikatov javnega 

sektorja odločanja o tem, na kakšen način bodo organizirani sindikati na sindikalni strani, saj ste 

minister Boris Koprivnikar z vašimi dejanji in vladne pogajalske skupine pod vašim vodstvom 

izključili celotno pogajalsko skupino, ki se je legitimno organizirala iz reprezentativnih sindikatov 

javnega sektorja po Zakonu o kolektivnih pogodbah. 

 

Tudi sami v dopisu navedenem v zvezi ponovno pojasnjujete, da je vprašanje organiziranja sindikalne 

strani, torej tudi oblikovanje pogajalskih skupin v izključni pristojnosti reprezentativnih 

sindikatov javnega sektorja in nekaj teh se je odločilo, da se organizirajo v novi pogajalski skupini, 

kot ste bili pravočasno obveščeni, a tega dejstva niste sprejeli oz. ste namesto tega iz usklajevanj 

izključili teh nekaj reprezentativnih sindikatov javnega sektorja organiziranih v novi pogajalski 

skupini, torej tiste, od kateri ste v skladu s 26. členom Zakona o javnih uslužbencev dolžni 

pridobivati mnenja in usklajevati predpise v kolikor se sindikati z njimi ne strinjajo. Izključili ste 

jih pa s tem, da ste zavestno, brez da bi kdo iz nove pogajalske skupine pred tem sploh lahko 

spregovoril, podpisali poslovnik le z dvema pogajalskima skupinama ob obstoju treh za katere ste 

ob uveljavitvi poslovnika 23.9. s podpisom vodij dveh pogajalskih skupin zagotovo vedeli. Minister 

Boris Koprivnikar, do podpisa je prišlo ob vaši fizični prisotnosti. 



V vašem dopisu navedenem v zvezi polemizirate o reprezentativnosti sindikatov javnega sektorja 

združenih v Pogajalski skupini Konfederacije slovenskih sindikatov. Kot tudi sami pravilno 

ugotavljate, so trije od sindikatov pogajalske skupine nedvomno reprezentativni, ker so vam 

dostavili o tem ustrezno odločbo. Torej tudi trije reprezentativni sindikati javnega sektorja 

združeni v Konfederaciji slovenskih sindikatov SINDIR, SVS in KSS imajo legitimno pravico se 

organizirati v pogajalski skupini in to so storili legalno v skladu s 6. členom Zakona o kolektivnih 

pogodbah, kot so se 22. maja 2006 v drugi pogajalski skupini organizirali reprezentativni sindikati 

javnega sektorja združeni v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, ki so jo na ta dan tudi ustanovili 

ter o tem seznanili takratnega Vodjo vladne pogajalske skupine Umek Igorja. Druga Pogajalska 

skupina Konfederacije sindikatov javnega sektorja je bila takoj prepoznana s strani vlade, ker je 

za ustanovitev imela legitimno pravico in je to storila legalno v skladu z 6. členom Zakona o 

kolektivnih pogodbah, torej popolnoma enako kot tretja pogajalska skupina. Zato ne razumemo 

vašega ravnanja in nam ga prosimo pojasnite, saj nas očitno diskriminirate, z diskriminacijo pa 

nemudoma prenehajte in pričnite izpolnjevati zakonske obveze v imenu države, kot delodajalec. 

 

Sindikat podpore UKC - SPUKC in Sindikat uslužbencev palčen skupine J – SUPSJ sta s tem, ko 

je Konfederacije slovenskih sindikatov pridobila lastnost reprezentativne konfederacije za območje 

države (z odločbo, ki smo vam jo dostavili 17.9.2015) in ker sta združena v Konfederacijo slovenskih 

sindikatov na podlagi 1. odstavka 9. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov pridobila lastnost 

reprezentativnega sindikata v organizaciji, ker sta združena v reprezentativno konfederacijo za 

območje države. Za ta dva sindikata, kot za druge v Konfederacijo slovenskih sindikatov združene 

sindikate, se na podlagi 2. odstavka 9. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov šteje, da imata 

odločbo o reprezentativnosti, ker je odločba bila izdana Konfederaciji slovenskih sindikatov. Kot 

navajate, da nimate odločbe SPUKC in SUPSJ ugotavljate pravilno, ker se za ta dva sindikata šteje, da 

sta reprezentativna, torej imata odločbo s fikcijo na podlagi odločbe KSS, kot združena sindikata v 

KSS, in zato odločb o reprezentativnosti SPUKC in SUPSJ tudi ne morete imeti na ministrstvu.  

 

V 26. členu Zakona o javnih uslužbencih je določeno s katerimi sindikati je potrebno usklajevati 

predpise in mnenja pred sprejetjem in sicer s tistimi, ki delujejo v organu. Za reprezentativni sindikat, 

ki deluje v organu, pa se po zakonu šteje reprezentativni sindikat v organu oziroma reprezentativni 

sindikat dejavnosti ali poklica v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, če ima imenovanega 

zaupnika v organu. Oba sindikata sta kot je v prejšnjem odstavku obrazloženo reprezentativna v 

organizaciji (organu) po Zakonu o reprezentativnosti sindikatov in delujeta v organu in imata 

izvoljenega sindikalnega zaupnika v organu.  Zaradi vsega navedenega, v kar smo v KSS 

prepričani, ste sindikata SPUKC in SUPSJ tudi dolžni vabiti na sestanke z vsemi ostalimi 

reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, neodvisno od oblikovanja pogajalskih skupin in 

pozivamo vas, da v bodoče tako na osnovi zakonskih norm tudi ravnate. 

 

Skladno s 26. členom Zakona o javnih uslužbencih v KSS in PS KSS zahtevamo, da nam podate 

predlog, v zvezi s katerim ste dolžni pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 

pred sprejetjem vsakega predpisa, ki bo vplival na delovna razmerja oziroma položaj javnih 

uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Po prejetem predlogu bomo v PS KSS  

oblikovali mnenje do predloga in v kolikor se z njim ne boste strinjali ste se dolžni z nami usklajevati. 

Kljub prisotnosti na vseh letošnjih sestankih vladne pogajalske skupine in sindikatov v PS KSS ne 

vemo kaj je predlog usklajevanj oz. predhodne podaje mnenja, zato vas prosimo zanj. Res je, da smo 

preko medijev poslušali o mnogih predlogih, izhodiščnih, predhodnih ipd. vendar sindikatom zakonit 

predlog še ni bil predstavljen, ker je vse doslej predstavljeno v neskladju z Zakonom o ukrepih na 

področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), ki v 2. 

odstavku 2. člena določa, da se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in 

funkcionarjev 1. januarja 2016 uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS. O 

nezakonitih predlogih pa se ne moremo pogovarjati, saj bi s tem kršili tudi Kolektivno pogodbo za 

javni sektor, ki v 2. odstavku 2. člena tudi določa, da se od 1.1.2016 dalje za določitev osnovnih 

plač javnih uslužbencev uporablja plačna lestvica, določena v Prilogi 1 ZSPJS.  



Zahtevamo tudi, da se spoštuje v decembru 2014 podpisan dogovor o pričetku pogajanj za 

odpravo anomalij s poudarkom na palčni skupini J, saj se še vedno niso začela kljub roku za 

začetek pogajanj 30. marca 2015. 

 

Posredujemo vam tudi izjavo Pogajalske skupine Konfederacije slovenskih sindikatov v zvezi s 

predlogom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). 

 

Naj vas opozorimo tudi na to, da kot smo opisali diskriminirate doslej najšibkejše sindikate, v 

Slovenski vojski delujoč SVS, katerega člani nimajo pravice do stavke zaradi narave dela in 

posledično nimajo kolektivne pogodbe. Sindikata, ki zastopata zaposlene v plačni skupini J 

SPUKC in SUPSJ in o katerih bi se že naj začela pogajanja za odpravo anomalij marca 2015, pa 

doslej še niso imeli svojega sindikata in namen je očiten, da bi se v njihovem imenu zopet pogajali 

drugi. 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 

zaposlenih v plačni skupini J malo manj od 40.000, 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 

reprezentativnih sindikatov SPUKC in SUPSJ bomo seznanili poslance in v kolikor se bodo kršitve 

ter diskriminacija nadaljevale, bomo obveščali tudi javnost doma in v tujini.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

  Gvido Novak  

predsednik KSS in vodja PS KSS 
 

 

 

 

 

 

Priloga:  
 

 Dopis MJU št. 0100-181/2015/77 z dne 25.9.2015 

 Izjava PS – KSS v zvezi s predlogom  

Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017  
 

 

Posredovano z elektronsko pošto: 
 

 naslovniku;  

 predsednik vlade Miro Cerar;  

 predsednik RS Borut Pahor; 

 poslanci Državnega zbora; 

 Sindikati KSS;  

 arhiv. 

Gvido Novak
avtor dokumenta
sedeģ KSS
2015-09-28 07:22+02:00



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINSTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 16 50
F: 01 478 16 99
E: gp.mju@gov.si
www.mju.gov.si



Številka: 0100-181/2015/51                        
Datum:   16.9.2015                       

Zadeva: Zahteva za opredelitev načina komuniciranja, usklajevanja in pogajanja s sindikati,
ki niso vključeni v nobeno pogajalsko skupino 

Zveza: Predstavljen čistopis poslovnika na sistanku sindikatov in vladne pogajalske skupine dne 
9.9.2015

Prejeli smo vaš dopis, v katerem zahtevate, da se v Poslovniku o vodenju pogajanj in usklajevanj 
sprememb in dopolnitev zakona o sistemu plač v javnem sektorju in njegovih podzakobnskih 
predpisov, kolektivnih pogodb ter drugih predpisov in ukrepov, ki določajo politiko plač (v 
nadaljevanju poslovnik) opredeli način komuniciranja, usklajevanja in pogajanj za kolektivno 
pogodbo za javni sektor in druge splošne akte delodajalca s sindikati, ki niso v nobeni od 
pogajalskih skupin. V tej zvezi, sklicujoč se na ustavno zagotovljeno svobodno delovanje 
sindikatov, poudarjate, da se Sindikat vojakov Slovenije ni in ne namerava vključiti v nobeno od 
obstoječih pogajalskih skupin. Menite, da predlagan poslovnik z določitvijo pogajalskih skupin in 
posledično prisilno vključitvijo v eno od pogajaslkih skupin, nesorazmerno posega v 
prostovoljnost, kot element svobode delovanja sindikatov. Kot alternativno rešitev pa predlagate
usklajevanje in pogajanje s Sindikatom vojakov Slovenije na ločenih sestankih.

Zakon o sistemu plač v javnem sekotrju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15)  v poglavju Sklepanje kolektivnih pogodb, vsebuje le določbe 
o pristojnosti za sklepanje  kolekitvnih pogodb na strani delodajalca in delojemalcev, kvorum za 
sklenitev kolektivne pogodbe za javni sekotr in naknaden pristop. V zvezi ostalimi vprašanji 
sklepanja kolekitvnih pogodb se torej uporablja Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 
43/06 in 45/08 – Zarbit, v nadaljevanju ZKolP). Kar zadeva postopek pogajanj ZKolP v tretjem 
odstavku 6. člena določa le, da kadar nastopa kot stranka več sindikatov ali njihovih združenj 
oziroma več delodajalcev ali njihovih združenj, določi stranka za pogajanja pogajalsko skupino, 
podpisnik pogodbe pa je vsak od njih. Postopkovna vprašanja, ki niso določena v zakonu so stvar 
dogovora pogodbenih strank in se torej praviloma dogovorijo s poslovnikom. Upoštevaje 
navedeno je določba poslovnika, ki predvideva dve pogajalski skupini na strani sindikatov v 
skladu z zakonom. Morebitno neustavnost citiranega člena ZKolP pa je pristojno ugotavljati le 
Ustavno sodišče RS.

Sindikat vojakov Slovenije
Gvido Novak, predsednik sindikata

Ob parku 4
2310 Slovenska Bistrica

E: predsedniksvs@sindikatvojakov.si



Glede na to, da gre v izpostavljenem primeru za vprašanje organiziranja sindikalne strani, ki je v 
izključni pristojnosti reprezentativnih sidnikatov javnega sektorja in v katero vladna stran ne more 
posegati, predlagamo,  da se na sindikalni strani najde ustrezna  rešitev.

S spoštovanjem,

     Boris Koprivnikar
     minister

Poslano:- naslovniku: po e-pošti
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Ministrstvo za javno upravo 

Boris Koprivnikar, minister 

vladna pogajalska skupina za KPJS, vodja 

 

 

 

 

 

I Z J A V A 

 

 

Pogajalske skupine Konfederacije slovenskih sindikatov 

 

v zvezi s predlogom 

 

Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 

 

 

Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) s 

Pogajalsko skupino Konfederacije slovenskih sindikatov ni bil usklajevan, ker je celotno pogajalsko 

skupino vladna pogajalska stran izključila iz pogajanj s tem, ko je podpisala poslovnik za delo 

pogajalske komisije le z dvema pogajalskima skupinama ob zavedanju, da so na sindikalni strani 

oblikovane tri pogajalske skupine.   

 

Sindikati, združeni v Pogajalsko skupino Konfederacije slovenskih sindikatov nismo vključeni v 

nobeno od pogajalskih skupin, katerih vodji sta 23.9.2015 z Vlado Republike Slovenije podpisala 

Izjavo o stopnji usklajenosti predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 

2016 in 2017 v imenu reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Izjava je delno neresnična, saj ni 

podpisana v imenu vseh reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, kot iz nje izhaja. 

 

 

 

  

Datum: 28.9.2016 

 

 

 

  Gvido Novak  

vodja PS KSS 
 

 

 
Gvido Novak
Avtor dokumenta
2015-09-28 07:10+02:00
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