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Zadeva:   Seznanitev z ustanovljeno tretjo pogajalsko skupino 

 

 

Spoštovani. 
 

Na sestanku vladne pogajalske skupine in sindikatov javnega sektorja 21. septembra 2015 

predstavniku Konfederacije slovenskih sindikatov – KSS ob sprejemanju poslovnika za delo 

pogajalske komisije kljub jasno izraženi zahtevi ni bilo dopuščeno govoriti. Zato vas, zaradi 

nezmožnosti seznanitve vladne pogajalske strani o ustanovljeni tretji pogajalski skupini in zaradi 

nemega spremljanja dogodkov s vaše strani na samem sestanku, seznanjamo o novi pogajalski skupini. 

Prilagamo obvestilo o ustanovljeni Pogajalski skupini Konfederacije slovenskih sindikatov – PS KSS.  

 

Kot ste podučili Sindikat vojakov Slovenije z dopisom št. 0100-181/2015/51 z dne 16.9.2015 in 

naslovom Zahteva za opredelitev načina komuniciranja, usklajevanja in pogajanja s sindikati, ki niso 

vključeni v nobeno pogajalsko skupino, ki ga prilagamo, smo tudi ravnali. Poiskali smo ustrezno 

rešitev na način, da se je v okviru Konfederacije slovenskih sindikatov ustanovila tretja pogajalska 

skupina in tako samostojnih reprezentativnih sindikatov za usklajevanja in pogajanja z vami ni več.  

 

Zapisali ste, da so določbe poslovnika, ki predvidevajo dve pogajalski skupini na strani sindikatov v 

skladu z zakonom in prepričani smo, da če sta dve pogajalski skupini je tudi tretja skladna z zakonom 

in zato pričakujemo, da se v skladu z dejstvom, da obstajajo tri pogajalske skupine reprezentativnih 

sindikatov javnega sektorja sprejme tudi ustrezen poslovnik za delo pogajalske komisije in tako 

spoštuje določila 6. člena ZKolP za vse enako, saj zakoni veljajo za vse enako. 

 

Kot ste v priloženem dopisu podučili Sindikat vojakov Slovenije, bomo od Ustavnega sodišča RS tudi 

zahtevali presojo morebitne neustavnosti 6. člena ZKolP. 

 

S spoštovanjem,  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 
 

 
Prilogi: 

 Obvestilo o ustanovljeni Pogajalski skupini Konfederacije slovenskih sindikatov – PS KSS 

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

 

Posredovano z elektronsko pošto: 

 naslovniku;  

 Vlada Republike Slovenije;  

 Sindikati KSS; 

 arhiv. 

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


	150922_Seznanitev z ustanovljeno tretjo pogajalsko skupino_s prilogo.pdf
	Odgovor MJU - SVS-ju.pdf
	5A79D5BD3F9D0F90C1257EC40027C930_0.in.doc




