Ljubljana, 8. aprila 2014

ZAPISNIK 4. KONGRESA KSJS SLOVENIJE,
ki je bil v torek, 8. aprila 2014 ob 10. uri
v konferenčni dvorani hotela Mons,
Pot za Brdom 4, Ljubljana
K 1) Otvoritev kongresa
4. kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je začel predsednik
KSJS Branimir Štrukelj. Pozdravil je delegate in predsednike sedmih reprezentativnih
sindikatov, in sicer: Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata
zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije,
Policijskega sindikata Slovenije, Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze,
Sindikata delavcev v pravosodju Slovenije in Sindikata javnih uslužbencev Slovenije. Posebej
je pozdravil vabljena gosta, ministra za notranje zadeve in javno upravo Gregorja Viranta in
predsednika ZSSS Dušana Semoliča.
Zatem je dejal: »Ker bo o delu konfederacije med 3. in 4. kongresom izčrpno poročal
generalni sekretar KSJS Vladimir Tkalec, bi sam rad omenil dva ključna dogodka, ki sta
opozorila na vlogo in pomen konfederacije in položaj, ki ga imamo danes.«
Kot prvi dogodek je omenil prvo splošno stavko 18. aprila 2012, katere hrbtenica je bila
KSJS. Takrat so bili sindikati in družba soočeni z radikalnimi posegi v javni sektor. To je bil
namreč čas priprav na zakon o uravnoteženju javnih financ, ko je takratna vlada še posebej
goreče izpolnjevala politiko EU, da se čim bolj poseže v socialno državo in javne storitve, kar
naj bi omogočilo, da bi po krizi in varčevanju prišli do gospodarske rasti. Zato je ta splošna
stavka bila pomembna zaradi dveh stvari; prvič, sindikati so preskočili svoje ozke interese po
zviševanju plač in ohranjanju delovnih mest, in drugič, opozorili so na nesprejemljivo smer,
ki so jo takratni vladni ukrepi vsebovali, in sicer, da se država spreminja v orodje
mednarodnega finančnega kapitala, skrb za naše skupne interese in zagotavljanje javnega
dobrega pa ji je malo mar. To je bilo tedaj pomembno sporočilo, kajti delavci v javnem
sektorju so bili razumljeni kot paraziti, ki ne prispevajo ničesar h gospodarskemu razvoju in
stabilnosti države. To seveda pomeni veliko regresijo v razumevanju vloge sodobnega
javnega sektorja. Skratka, v sindikatih, kot je poudaril Branimir Štrukelj, niso ostali zaprti
sami vase, niso ostali v šolah, pisarnah, na delovnih mestih, ampak so šli na ulice in trge in
odločno pokazali, kaj si mislijo. To je bil pomemben preskok v njihovem delovanju.
Drugi pomemben dogodek je bil 17. november 2012, ko je KSJS skupaj z zasebnim sektorjem
in civilnimi gibanji na demonstracijah na Kongresnem trgu artikulirala tisto bistvo, ki ga želi
sporočati, to pa je socialna država in sistemsko urejanje vseh vprašanj s tem v zvezi.
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Poleg tega so takrat pokazali pomembno povezavo med javnim in zasebnim sektorjem in
preprečili, da bi konflikt med delavci obeh sektorjev oblast izkoristila v svoj prid in odvrnila
pozornost od pravih problemov. Zato je prav ta stavka pokazala, kako pomembno je, da se
sindikati za specifične interese in kakovost življenja svojih članov borijo in nastopajo skupaj.
To dejstvo, je opozoril Branimir Štrukelj, bi zato tudi v KSJS morali bolje upoštevati.
V nadaljevanju je opozoril na temeljne naloge in vprašanja, ki so pred sindikati. Posebej je
opozoril na tri pereča vprašanja. Prvo so pogajanja o plačah in pokojninah za prihodnje leto,
drugo je vprašanje socialnega sporazuma in tretje, najpomembnejše, nacionalni reformni
program za obdobje 2014-2015; ta predvideva, da bi se masa za plače v javnem sektorju
znižala za še dodatnih pet odstotkov.
»Danes bomo na kongresu sprejeli resolucijo proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju
javnih uslužbencev, če bo sprejeta, dodatnih znižanj plač, predvidenih v nacionalnem
programu za prihodnje leto, ne bomo sprejeli. Ta program predvideva tudi odpuščanje
medicinskih sester, policistov, negovalk, učiteljev itd. A naj tudi ob tem povem, da v večja
odpuščanja od enega odstotka z nenadomeščanjem, o katerih se zdaj pogovarjamo v okviru
socialnega sporazuma, ne bomo privolili. To pa ne pomeni, da ne bi sprejeli podaljšanje
zdajšnjih znižanj in da nismo pripravljeni na nadaljnje pogovore, če bodo razmere, ki jih
napoveduje vlada, to nujno zahtevale. Toliko o tem, ker je prav, da vemo o čem se lahko
pogovarjamo in o čem ne. Doslej smo bili vedno pripravljeni na pogovore, vendar se lahko
pogovarjamo le o tistem, kar sem nakazal. To, kar pa vlada zdaj zagovarja, za nas ni
sprejemljivo, in če bo pri tem vztrajala, bo prej ali slej prišlo do konflikta,« je bil odločen
Branimir Štrukelj. (Delegati kongresa so predlog pozdravili z bučnim aplavzom.)
Ob koncu je predsednik KSJS Branimir Štrukelj dejal, da je konfederacija sindikatov javnega
sektorja danes eden ključnih določevalcev položaja zaposlenih v državi. Skupaj z drugimi
sindikati pa si želijo še tesnejšega sodelovanja, zlasti z ZSSS, in verjame, da je socialna
država, največji priborjeni dosežek po drugi svetovni vojni, tisto bistvo, ki bo sindikate
povezovalo in v katerega bodo vlagali vso svojo energijo.

Pozdravne besede gostov kongresa
Minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant se je zahvalil za povabilo, na
katerega se, kot je dejal, moraš odzvati, kajti KSJS je močna socialna sila in eden ključnih
sogovornikov socialnega dialoga. V socialni dialog, kot je dejal verjame, kajti izkušnje
kažejo, da so se do zdaj na koncu še vedno uspeli dogovoriti.
Potem je nadaljeval: »Javni sektor spoštujem in ne sprejemam umetne delitve in ustvarjanje
konflikta med gospodarstvom in javnim sektorjem; to sta dve plati iste medalje. Živimo v isti
državi, ustvarjamo in delamo vsak po svojih najboljših močeh. Javni sektor zagotavlja izredno
pomembne storitve v zdravstvu, šolstvu, kulturi, znanosti, državni upravi, ta je v tem času še
posebej pomembna, ker lahko veliko naredi za konkurenčnost gospodarstva. Jasno pa je, da
kot vladni pogajalec moram upoštevati ekonomsko in javnofinančno realnost in tista
izhodišča, ki jih bomo za pogajanja na vladi sprejeli. Pogajanja za plačno maso in plače v letu
2015 se bodo kmalu začela, tako da tudi ta kongres razumem kot ogrevanje za pogajanja.«
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Potem je spregovoril o situaciji v Sloveniji. Dejal je, da se Slovenija, številke namreč tako
kažejo, počasi izvija iz krize. Podatki za prve tri mesece kažejo, da imamo nekaj gospodarske
rasti, napovedi za letošnje in prihodnje leto so se izboljšale in kažejo, da bi utegnili imeti
pozitivno gospodarsko rast. Ob tem pa imamo velike strukturne probleme, in na prvem mestu
je gotovo naša zadolženost, ki znaša že več kot 80 odstotkov BDP. Največ dolga smo pridelali
v zadnjih štirih letih. Za plačilo le-tega letno plačujemo že milijardo obresti. Zavedati pa se je
treba, da vsak proračunski primanjkljaj v javnih financah pomeni še dodatno zadolžitev.
Rešitev so uravnotežene javne finance. In to mora biti naš strateški cilj. Fiskalno pravilo, ki je
bilo sprejeto, pa je okvir, ki je pomemben zaradi nas samih.
»Seveda pa se zavedam, da tega ni mogoče storiti čez noč, in vlada zastopa to mnenje.
Radikalni posegi v družbi niso dobri, stvari je treba delati preudarno, postopoma in po pameti,
tako da bi do uravnoteženih financ dejansko lahko prišli v letu 2017. To je aksiom, ki ga
moramo vsi videti,« je poudaril.
Nekaj misli je potem namenil položaju javnega sektorja; ta deli usodo zasebnega sektorja, in
tisti, ki mislijo, da to ni tako, se pač motijo. Javni sektor je med letoma 2002 in 2008 bil
deležen ničelnega povišanja realnih plač. Plače se v času pogajanj niso zviševale, zato da bi
potem to akumulacijo namenili za odpravo plačnih nesorazmerij. Leta 2008, ko so bile
končno sklenjene kolektivne pogodbe, pa je udarila kriza. Zato so tisti, ki gledajo danes na
plačne dvige samo v letih 2008 in 2009, do javnega sektorja krivični. Treba je pogledati
celotno obdobje, od leta 2002 pa do danes, in videli bomo, da so se v tem času vendarle plače
v gospodarstvu realno bistveno bolj povečale kot v javnem sektorju. Torej, javni sektor je
prispeval svoj delež pri reševanju ekonomske krize, najprej tako, da se je odložila odprava
plačnih nesorazmerij, potem pa z dvakratnim znižanjem plač in nekaterih drugih pravic.
Minister je menil, da je boljše, da so se takrat odločili za nekoliko nižje plače, kakor za to, da
bi odpuščali delavce. Situacija danes pa je pač takšna, da se o zvišanju plač ne moremo
pogovarjati, dokler se ne izboljša gospodarski položaj. In to mora biti naša perspektiva, ki naj
bi jo dosegli z modrim dogovorom. Zato tudi nacionalni razvojni program vidi minister kot
neke vrste okvir za pogajalsko izhodišče, ne pa kot dokončno odločitev vlade. Ministrovo
mnenje je, da bi morali pri tem dialogu čim bolj razmišljati o reševanju števila zaposlenih, ne
pa o odpuščanjih, in iskati rezerve tam, kjer so (upokojevanje, odhodi v druge službe, tudi
odpovedi zaradi nedoseganja pričakovanih rezultatov ipd.). Torej, pogajalski proces bo odprt,
ministrov predlog pa je, da ga ne pregrejemo že na začetku, ampak da se do dogovora pride
postopoma in preudarno.
Veliko spoštovanje do dela KSJS in njenega predsednika je izrazil predsednik ZSSS Dušan
Semolič in poudaril, da gre pri tem za pomembno spoznanje, ki druži sindikate, in sicer, da
nobena delavska pravica ni podarjena, in da nobena delavska pravica ni večna. To velja zlasti
za naš čas, ko imamo v Bruslju prestolnico, ki je, tako meni Dušan Semolič, leglo
neoliberalizma in ki tudi našim politikom diktira svoje odločitve. Ti pa se žal ne zavedajo, da
so najprej odgovorni svojim volivcem, ne pa gospodom v Bruslju, ki nam pridigajo, kaj
moramo narediti in kakšne reforme sprejeti, a sami Slovenijo poznajo kvečjemu le po
letališču.
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In ti gospodje se ne zavedajo, da so reform najprej potrebne institucije v EU, reform je
potrebna Evropska centralna banka in ta presneta trojka, ki ji nihče ni dal pooblastila, da
posega v suverene pravice držav, zlasti na področju plač in pokojnin.
Tudi v Sloveniji imamo svoje trojke in tudi pri nas prevladuje neoliberalizem, je nadaljeval
Dušan Semolič. Dajanje prednosti kapitalu in požrešnost po dobičku sta naredila veliko
škode, revščine, izgubo delovnih mest, mlade pa spravila v položaj brez perspektive. »Zato se
mi zdi izredno pomembno, da v Sloveniji skupaj zaustavimo nekatere procese; najprej seveda
proces privatizacije, ki je dolgoročno katastrofa za vse nas,« je dejal predsednik ZSSS.
Omenil je tudi prodajo dobrih tovarn, ki prinašajo dobiček, pri čemer je opozoril, da se kmalu
zatem, ko jih prevzamejo tujci, začenjajo odpuščanja in šikaniranja zaposlenih, predvsem pa
hlastanje po čim večjem dobičku.
Tudi finančne institucije bi morale biti v interesu ljudi, a ne da je družba oblikovana po
njihovem interesu. In to se dogaja pri nas. Za reševanje bank se najdejo vedno milijarde, za
reševanje industrijskih podjetij pa ni denarja. Ob koncu je izrazil željo po nadaljnjem dobrem
sodelovanju in da bi bili uspešni še naprej.

K 2) Predlog in sprejem Poslovnika o delu 4. kongresa KSJS Slovenije
Gradivo: Predlog Poslovnika o delu 4. kongresa KSJS Slovenije

Brez razprave je bil na predlog predsednika KSJS Branimirja Štruklja soglasno sprejet
Sklep št. 1:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije v predlaganem besedilu potrdijo Poslovnik o delu 4.
kongresa KSJS Slovenije.

K 3) Potrditev delovnega predsedstva in predsednika
Gradivo: Predlog za določitev sestave delovnega predsedstva

Na predlog predsednika KSJS Branimirja Štruklja je bil soglasno sprejet
Sklep št. 2:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije so v skladu s Poslovnikom o delu 4. kongresa KSJS
Slovenije sprejeli ugotovitveni sklep o sestavi delovnega predsedstva:
Jelka Velički, SVIZ Slovenije
Dragica Kekec, SZSV Slovenije
Flory Banovac, SDZN Slovenije
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Radivoj Uroševič, PSS
Tomaž Sajovic, NSDLU
Tomaž Virnik, SDP Slovenije
Marko Belavič, SI-JUS
Za predsednika delovnega predsedstva je bil imenovan Radivoj Uroševič.
(Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje seje.)

K 4) Ugotovitveni sklep o sestavi verifikacijske komisije, imenovanju
zapisnikarja in overovateljev zapisnika
Gradivo: Predlog za določitev sestave verifikacijske komisije

Brez razprave je bil soglasno sprejet
Sklep št. 3:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije so na podlagi 2. člena Poslovnika o delu 4. kongresa
KSJS sprejeli ugotovitveni sklep o sestavi verifikacijske komisije:
Jože Brezavšček, SVIZ Slovenije
Silvo Resinovič, SZSV Slovenije
Lidija Peršuh, SDZN Slovenije
Za predsednika je bil imenovan Jože Brezavšček.

Ugotovitveni sklep o imenovanju zapisnikarja in overovateljev zapisnika
Gradivo: Predlog za imenovanje zapisnikarja in overovateljev zapisnika

Na predlog predsednika delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet
Sklep št. 4:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije so na podlagi 2. člena Poslovnika o delu 4. kongresa
KSJS imenovali:
za zapisnikarja: Zlatka Režonja
in za overovatelja zapisnika: Avguštino Zupančič, SVIZ Slovenije in Bojana Zupančiča,
SZSV Slovenije.
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K 5) Ugotovitveni sklep o sestavi volilne komisije
Gradivo: Predlog za določitev sestave volilne komisije

Brez razprave je bil soglasno sprejet
Sklep št. 5:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije na podlagi 2. člena Poslovnika o delu 4. kongresa
KSJS imenujejo volilno komisijo v sestavi:
Marjana Kolar, SVIZ Slovenije
Lili Renčelj, SZSV Slovenije
Rok Cvetko, PSS
Predsednica komisije je Marjana Kolar.

Poročilo verifikacijske komisije
Predsednik verifikacijske komisije Jože Brezavšček je poročal, da se je verifikacijska
komisija v sestavi, kot so jo imenovali delegati 4. kongresa KSJS Slovenije, sestala in
ugotovila, da je od skupno 162 vabljenih delegatov navzočih 139 delegatov 4. kongresa KSJS
Slovenije, kar je več kot polovica članov volilnega telesa. Komisija ugotavlja, da je kongres
sklepčen in lahko začne z delom. Delegate je prosil, da potrdijo poročilo komisije.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 6:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije potrdijo poročilo verifikacijske komisije in
ugotovijo, da je kongres sklepčen.

K 6) Potrditev dnevnega reda
Gradivo: Predlog dnevnega reda

Na predlog predsednika delovnega predsedstva Radivoja Uroševiča je bil soglasno sprejet
Sklep št. 7:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije sprejmejo predlagani dnevni red:
1.
2.
3.

Otvoritev 4. kongresa KSJS Slovenije
Predlog in sprejem Poslovnika o delu 4. kongresa KSJS Slovenije
Potrditev delovnega predsedstva in predsednika
6

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ugotovitveni sklep o sestavi verifikacijske komisije in vodenju zapisnika
Ugotovitveni sklep o sestavi volilne komisije
Potrditev dnevnega reda
Poročilo o aktivnostih Konfederacije med 3. in 4. kongresom KSJS Slovenije
Poročilo Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS Slovenije v
mandatnem obdobju 2010-2014 in poročilo Statutarne komisije
Predlog razrešnice organom KSJS Slovenije
Program KSJS Slovenije za mandatno obdobje 2014-2018
Sklep o višini članarine za mandatno obdobje 2014-2018 in ugotovitveni sklep o
deležih sindikatov v premoženju KSJS Slovenije na dan 1. 1. 2014
Sprejem resolucije Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih
uslužbencev
Ugotovitveni sklep o sestavi predsedstva in volitve predsednika KSJS Slovenije
Imenovanja: članov Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja in članov
Statutarne komisije
Razno

K 7) Poročilo o aktivnostih Konfederacije med 3. in 4. kongresom KSJS
Slovenije
Gradivo: Poročilo o aktivnostih Konfederacije med 3. in 4. kongresom KSJS Slovenije (predlog)

O aktivnostih Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije med 3. in 4. kongresom je
poročal generalni sekretar Vladimir Tkalec. V uvodu k poročilu je poudaril, da se KSJS
Slovenije letos ponaša že z osemletnim uspešnim delovanjem. Pri tem je dejal, da sicer osem
let ni ne vem kako dolgo obdobje, vendar dovolj, da je KSJS postala prepoznavna
organizacija, najprej petih in danes že sedmih reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki
šteje 72.000 članov, kar jo uvršča na drugo mesto med sindikalnimi zvezami in
konfederacijami v Sloveniji. Konfederacija predstavlja, je poudaril, organizirano silo, s katero
se vlada mora pogajati in upoštevati njene odločitve, tudi če to hoče ali ne.
»KSJS je danes enakopravna članica Ekonomsko-socialnega sveta Republike Slovenije, kjer
se močno sliši njen glas. Predstavniki konfederacije aktivno sodelujejo v delovnih skupinah
vlade in ministrstev, organih socialnega zavarovanja in delovnih skupinah, ki jih je imenoval
ESS, odborih državnega zbora in državnega sveta, v katerih se odloča o ukrepih, pomembnih
za javni sektor,« je dejal. Ob tem je poudaril, da jim je uspelo v zadnjih osmih letih ustvariti
organizacijo, ki nastopa enotno in pravočasno povzdigne glas v imenu članstva, kadar gre za
njegove interese. V nadaljevanju je opozoril na globalno ekonomsko in finančno krizo, s
katero se srečujemo in ki je še posebej močno prizadela Slovenijo. Krizo so v tem času
reševale tri vlade, in vse tri so pod pritiskom EU ukrepale v smeri zmanjševanja javne porabe
in krčenja javnih izdatkov. To pa je pomenilo predvsem pritisk na zmanjševanje plač in
drugih prejemkov javnih uslužbencev, zmanjševanje števila zaposlenih ipd.
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Vlada je spreminjala tudi zakon o delovnih razmerjih, da bi tako uvedla ukrepe, ki naj bi
prispevali k tako imenovani prilagodljivosti trga dela, hkrati pa odpravili nekatere dosežene
pravice iz dela, kot je plačani odmor med delom, regres za malico, dodatek na delovno dobo,
zmanjševanje višine odpravnin idr. Zaradi skupnega odpora vseh sindikalnih zvez in
konfederacij vladi ni uspelo uveljaviti restriktivnih sprememb. Zakon o delovnih razmerjih je
žal danes ponovno predmet burnih razprav in pritiskov delodajalcev, ki želijo ob sprejemanju
socialnega sporazuma uveljaviti krčenje delavskih pravic. Omenil je tudi aktivnosti na
področju zdravstva in socialnega varstva, obveznega zdravstvenega zavarovanja, kolektivne
pogodbe, zakona o plačah v javnem sektorju, pri katerih pa so bili manj uspešni, zato jih čaka
na tem področju še veliko dela.
Ob koncu je omenil sodelovanje KSJS pri nekaterih mednarodnih projektih (Car careers,
Matching Frames, PIN), ki pomenijo izmenjavo mednarodnih znanstvenih izkušenj,
sodelovanje pri njih in seveda referenco za vključevanje v nove projekte. Zato bodo tudi v
prihodnje na tem področju krepili strokovno delo in razvijali mednarodno sodelovanje.
Po predstavitvi poročila o aktivnostih KSJS Slovenije med 3. in 4. kongresom se je
predsednik KSJS Branimir Štrukelj generalnemu sekretarju Vladimirju Tkalcu, ki zaradi
upokojitve končuje svoj mandat, zahvalil za njegovo uspešno delo v zadnjih dveh mandatih
in večletno delo v sindikatih ter poudaril njegovo strokovno usposobljenost, izkušenost in
pripadnost sindikalnemu delu. Hkrati je izrazil željo, da bi Vladimir Tkalec ostal generalni
sekretar še polovico mandata. (Delegati so zahvalo potrdili z bučnim in dolgotrajnim
aplavzom.)
Zatem je bil na predlog delovnega predsedstva soglasno sprejet
Sklep št. 8:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije sprejmejo poročilo o aktivnostih Konfederacije
sindikatov javnega sektorja med 3. in 4. kongresom.

K 8) Poročilo Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS v
mandatnem obdobju 2010-2014 in poročilo Statutarne komisije
Gradivo: Predlog Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja in poročilo Statutarne komisije

a) O delu Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja v mandatnem obdobju 20102014 je poročala predsednica odbora Nina Štangl. Ugotovila je, da je bilo poslovanje
pozitivno in v skladu s pravili in zakoni ter predlagala, da lahko 4. kongres izglasuje
razrešnico organom KSJS Slovenije.
b) O delu Statutarne komisije je poročal predsednik Janez Turuk. Ugotovil je, da v
mandatnem obdobju ni bilo predlogov za spremembe in dopolnitve statuta. Statutarna
komisija torej ugotavlja, da niso potrebne spremembe in dopolnitve statuta KSJS Slovenije.
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Predsednik delovnega predsedstva Radivoj Uroševič se je obema zahvalil za uspešno
opravljeno delo in predlagal delegatom kongresa, da potrdijo poročili.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
Sklep št. 9:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije potrdijo poročilo Odbora za nadzor finančnomaterialnega poslovanja KSJS v mandatnem obdobju 2010-2014 in poročilo Statutarne
komisije.

K 9) Predlog razrešnice organom KSJS Slovenije
Predsednik delovnega predsedstva Radivoj Uroševič je na podlagi potrjenega poročila o
aktivnostih KSJS Slovenije v času med 3. in 4. kongresom KSJS, na podlagi potrjenega
poročila o finančno-materialnem poslovanju v mandatnem obdobju 2010-2014 in poročila
Statutarne komisije predlagal delegatom kongresa, da sprejmejo razrešnico organom KSJS
Slovenije v mandatnem obdobju 2010-2014, in sicer predsedniku KSJS, predsedstvu KSJS,
članom Odbora za finančno-materialno poslovanje KSJS in članom Statutarne komisije.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 10:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije potrdijo razrešnico organom KSJS v mandatnem
obdobju 2010-2014, in sicer predsedniku KSJS, predsedstvu KSJS, Odboru za nadzor
finančno-materialnega poslovanja KSJS in Statutarni komisiji KSJS.

K 10) Program KSJS Slovenije za mandatno obdobje 2014-2018
Gradivo: Predlog programa KSJS Slovenije za mandatno obdobje 2014-2018

Program KSJS Slovenije za mandatno obdobje 2014-2018 je predstavil generalni sekretar
KSJS Vladimir Tkalec. Ob tem je poudaril, da program temelji na ustvarjalnem socialnem
dialogu o najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo delavce in posebej javne uslužbence. Zato
bodo predstavniki sindikatov KSJS uveljavljali svoje interese v najvišjih organih države, še
posebej v ekonomsko-socialnem svetu. V socialnem dialogu vidijo okvir za stabilen razvoj
slovenskega gospodarstva in družbe. Ravno tako se bodo tudi v prihodnjem mandatnem
obdobju opredeljevali do predlogov vlade glede sprememb plačnega sistema in nasprotovali
spremembam in dopolnitvam zakona o sistemu plač, ki bodo imele za cilj zmanjševanje
pravic iz dela ali slabšanje materialnega položaja zaposlenih.
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Razprava
Po predstavitvi programa je Zvonko Vukadinovič, predsednik SZSV, v razpravi opozoril
delegate na nekatere temeljne programske usmeritve delovanja konfederacije sindikatov v
prihodnjem obdobju, zlasti v okviru tako imenovanih letnih programov. Pri tem je posebej
poudaril delovanje v ekonomsko-socialnem svetu in sodelovanje pri socialnem sporazumu, ki
predstavlja nekakšen pakt med vlado in sindikati. Pri tem je dejal, da se prav zdaj pogajajo o
socialnem sporazumu za izhod iz krize v obdobju 2014-2015. Sporazum opredeljuje temeljne
zaveze in usmeritve izhoda Slovenije iz krize in bi ga, sicer z velikimi popravki, lahko
sprejeli. Omenil je še pokojninsko in delovno zakonodajo in še vrsto sistemskih zakonov, pri
sprejetju katerih čaka sindikate še veliko dela.
Ob koncu je omenil še zakon o reprezentativnosti sindikatov, katerega se ni do zdaj upala
lotiti še nobena vlada, zato sprejetje tega zakona ostaja še naprej ena od pomembnih
programskih usmeritev sindikatov.
Vlasta Sagadin, SVIZ, je dejala, da so se z novo pokojninsko reformo pogoji upokojevanja za
večino žensk, zlasti mater, poslabšali, zato bi bilo prav, da bi sindikati pri pripravi oziroma
reformi nove zakonodaje (ZPIZ-2) zahtevali določene bonitete za matere z več otroki.
Blaž Rezar, SVIZ, je menil, da bi morali v primerih večdnevnih stavk zagotoviti materialno
nadomestilo in to zahtevo vnesti v program.
Danilo Dvoršak, SZSV, je bil mnenja, naj se tehnično osebje ne izloča iz javnih zavodov in
prepušča zasebnikom, kajti ti vidijo samo svoj interes, skrb za delavce in njihove pravice pa
jim je malo mar. Menil je, da bi ta usmeritev morala biti v programu KSJS Slovenije in pozval
na podporo in usklajen nastop tudi ostalih sindikatov.
Tatjana Melin, SZSV, je menila, da sistem javno-zasebnega partnerstva ni dober; zasebniki ne
upoštevajo normativov in standardov za zaposlovanje strokovnih kadrov, zato je treba
razmišljati o spremembah na tem področju. Javno-zasebna partnerstva imajo svoje slabosti in
pasti, ki jih moramo poznati, če se jim hočemo izogniti. Predlagala je, da morajo sindikati
dosledno vztrajati na spoštovanju kriterijev izobrazbe in usposobljenosti izvajalcev.
Sanja Bekrič, SVIZ, je opozorila na problem zavodov za otroke s posebnimi potrebami, kjer
se zmanjšuje število zaposlenih in plače, rezultat tega pa je diskriminacija otrok, ki so tako
prikrajšani za pozornost in delo, ki bi ju potrebovali zaradi svojega socialnega položaja. KSJS
naj opozori na potrebo po večji podpori tem zavodom.
Irena Porekar Kacafura, SVIZ, je dejala, da so javni zavodi v nezavidljivem položaju,
sredstva, ki jih odmerja država kulturi so iz leta v leto manjša; v Pokrajinskem muzeju
Maribor so zdaj dodatno obremenjeni še z vračilom preveč izplačanih plač, zato se zavzema,
da se opredeli obseg vračanj teh plač in da kulturne institucije končno dobijo mesto, ki jim po
njihovi pomembnosti dejansko pripada, ne pa da so odvisne od miloščine države.
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Saša Kotar, SDZN, je menila, da je zmanjševanje števila zaposlenih in iskanje dodatnih
prihrankov na tako občutljivem področju, kakor je zdravstvo, nesprejemljivo. Opozorila je na
neizplačevanje nadurnega dela in veliko obremenjenost pri delu zaradi pomanjkanja
zaposlenih; nekateri niso plačani za delo, ki ga opravljajo ipd. Zato pričakuje podporo KSJS
Slovenije pri njihovih zahtevah do Ministrstva za zdravje.
Jelka Mlakar, SDZN, je opozorila na uveljavitev kadrovskih standardov in delovnih
normativov v zdravstveni negi, ki še niso sprejeti, kljub temu da težavam v zdravstvu ni videti
konca in se kopičijo z vseh strani. Aktivnosti v zvezi s tem so v pripravi, in ne izključujejo
niti stavke. Zato apelira na solidarnost in podporo KSJS Slovenije.
Andreja Grom, SVIZ, se je dotaknila izredno perečega vprašanja, ki bi mu morali v programu
posvetiti več pozornosti, to je brezposelnost mladih, ki kljub končanemu šolanju nimajo
perspektive in so velikokrat tako rekoč v brezizhodnem položaju, ki jih sili, da opravljajo
brezplačno pripravništvo, to pa je nesprejemljivo.
Zvonko Vukadinovič, SZSV, je predlagal, da se Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve ponovno opozori, da imajo delavci v socialnem varstvu za delo ob praznikih pravico
do nadomestila plače, kajti še zmeraj se dogaja, da se to ne upošteva.
Ob koncu razprave je Vladimir Tkalec, generalni sekretar KSJS, v imenu predsedstva, ki je
predlagatelj programa, pojasnil, da so predlogi delegatov kongresa dobrodošli in jih bo
predsedstvo v primeru, če program teh aktivnosti ne vsebuje, vključilo vanj.
Povedal je, da je stalna zahteva KSJS Slovenije, ki je vsebovana v programu, da vlada
spremeni zakon o reprezentativnosti sindikatov in uredi reprezentativnost tako, da ne bo
favorizirala le specifičnih interesov ozkih poklicnih skupin.
Plačilo stavke ne more biti avtomatično zagotovljeno z zakonom, in vlada v to ne bo privolila.
Sedanja ureditev omogoča, da se sindikati in vlada o tem pogajajo glede na to, kdo je kršil
dogovore in kolektivne pogodbe.
KSJS in sindikati so proti izločanju tehničnih dejavnosti iz programa javnih zavodov in
dosledno zahtevajo spoštovanje predpisanih kriterijev glede strokovne usposobljenosti v
dejavnosti, tudi v javno-zasebnem partnerstvu.
KSJS se pravkar pogaja o 3a. členu ZSPJS, s katerim bi uredili oziroma zavrnili vračilo
preveč izplačanih plač, zlasti kjer je krivda za to pri vodstvih javnih zavodov. KSJS in vsi
sindikati tudi dosledno nasprotujejo neplačanemu pripravništvu.
Predsedstvo bo program glede na razpravo delegatov dopolnilo, zahteve pa morajo biti tudi v
programih posameznih sindikatov, in ne le v programu KSJS Slovenije.
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Po končani razpravi je bil soglasno sprejet
Sklep št. 11:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije sprejmejo program Konfederacije sindikatov
javnega sektorja za mandatno obdobje 2014-2018. Pripombe delegatov iz razprave, ki
niso vsebovane v programu ali aktivnosti v zvezi z njimi še ne potekajo, bodo upoštevane
pri dokončnem oblikovanju programskih usmeritev.

K 11) Sklep o višini članarine za mandatno obdobje 2014-2018 in
ugotovitveni sklep o deležih sindikatov v premoženju KSJS Slovenije na
dan 1. 1. 2014
Gradivo: Predlog sklepa o višini članarine za mandatno obdobje 2014-2018 in Predlog ugotovitvenega sklepa o
deležih v premoženju KSJS

Predlog sklepa za določitev višine članarine za mandatno obdobje 2014-2018 in predlog
ugotovitvenega sklepa o deležih sindikatov v premoženju KSJS na dan 1. 1. 2014 je
obrazložil generalni sekretar KSJS Vladimir Tkalec. Povedal je, da ostaja članarina v enaki
višini, kot v preteklem mandatnem obdobju z izjemo pavšala, ki ga plačujejo trije sindikati
KSJS.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 12:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije sprejmejo sklep, da članarina, ki jo plačujejo
sindikati Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, znaša od 1. 4. 2014 0,12
EUR na prijavljenega člana mesečno, vendar znesek članarine, ki jo mesečno plača
posamezni sindikat, ne more biti nižji od 200 EUR.
Soglasno je bil sprejet še
Sklep št. 13:
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije sprejmejo ugotovitveni sklep, da znašajo deleži
posameznih sindikatov v premoženju KSJS na dan 1. 1. 2014, kakor sledi:
Član KSJS
SVIZ
SZSVS
SDZNS
PSS
NSDLU
SDPS
SI-JUS

2010-2013
51,80 %
23,25 %
10,29 %
7,84 %
2,30 %
2,26 %
2,26 %
100,00 %
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K 12) Sprejem resolucije: Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju
javnih uslužbencev
Gradivo: Predlog resolucije

Resolucijo je obrazložil dosedanji predsednik KSJS Branimir Štrukelj in dejal, da z resolucijo
v KSJS želijo v desetih točkah opozoriti, da se je v obdobju gospodarske in finančne krize
povečal pritisk vlade in njenih predstavnikov na javni sektor. Kljub vsemu smo v Sloveniji
uspeli ohraniti kakovostne javne storitve in relativno visok družbeni standard. Nadaljnji
posegi vlade z intervencijskimi zakoni za zmanjševanje mase plač za javne uslužbence in
zmanjševanje sredstev proračuna za programe javnih zavodov in državno upravo brez dvoma
vodijo v zmanjševanje števila zaposlenih in tako nižanje obsega in kakovosti javnih storitev.
Poleg tega se zapirajo zaposlitvene možnosti za mlade in veča število brezposelnih, ki
potrebujejo državno pomoč. Tak razvoj vodi v socialni damping in ne bo prispeval k zdravi
gospodarski rasti, ki bi državo potegnila iz krize. Konfederacija zato z resolucijo poziva vlado
in predstavnike gospodarstva kot socialne partnerje k razumni in uravnoteženi politiki
gospodarskega in družbenega razvoja.
Poudaril je socialni dialog in pri tem opozoril na eno od groženj, ki bi lahko v prihodnje
nastopila, da bi nam to pravico vzeli. In zaradi tega ne smemo biti pretirano naivni, kajti tak
poskus je že bil pri kolektivnih pogodbah. Če bi to dovolili, bi postali orodje v rokah drugih in
bi morali početi to, kar bi drugi hoteli. Tudi zaradi tega je sprejem resolucije še kako
pomemben.
V nadaljevanju se je dotaknil še vladnega nacionalnega reformnega programa za obdobje
2014-2015, ki naj bi, saj tako je iz njega razbrati, v ospredje postavljal povečanje blaginje
prebivalstva Slovenije. A to žal ne drži, kajti iz programa je očitno razvidno, da je v ospredju
uskladitev proračunske in gospodarske politike s cilji in pravili, dogovorjenimi na ravni EU.
Izrazil je velik dvom, da bi vlada nasprotje med zagotavljanjem povečanja blaginje
prebivalstva in ukrepi, ki blaginjo zmanjšujejo, razrešila tako, da bi umaknila varčevalne
ukrepe. To je iluzija, nacionalni reformni program pa slepilo, zato je predlagal, da k resoluciji
Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev delegati sprejmejo izjavo,
s katero zavrnejo osnutek nacionalnega reformnega programa. »In tukaj na nek način cinično
predlagam, da naj imajo v vladi toliko poguma in jasno povejo, da bodo ti ukrepi pripeljali do
slabšega življenja, ali pa naj ukrepe umaknejo,« je bil odločen Branimir Štrukelj.
Na predlog Branimirja Štruklja je bil soglasno sprejet
Sklep št. 14
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije soglasno sprejmejo resolucijo Proti demontaži
javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev in izjavo o zavrnitvi osnutka
Nacionalnega reformnega programa za obdobje 2014-2015.
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K 13) Ugotovitveni sklep o sestavi predsedstva in volitve predsednika
Gradivo: Predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi Predsedstva KSJS v mandatnem obdobju 2014-2018 in
Predlog kandidata za predsednika KSJS v mandatnem obdobju 2014-218

Predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi Predsedstva KSJS Slovenije je pojasnila Flory
Banovac, generalna sekretarka SDZNS. Zatem je bil soglasno sprejet
Sklep št. 15
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije sprejmejo naslednji ugotovitveni sklep o sestavi
Predsedstva KSJS Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018:
V skladu z 29. členom Statuta Predsedstvo sestavljajo po en predstavnik sindikata, člana
KSJS in generalni sekretar. Kongres ugotavlja, da so za mandatno obdobje 2014-2018 v
predsedstvo veljavno izvoljeni predstavniki sindikatov KSJS Slovenije:
1. Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije
2. Zvonko Vukadinovič, predsednik SZSV Slovenije
3. Flory Banovac, generalna sekretarka SDZN Slovenije
4. Radivoj Uroševič, predsednik PSS
5. Tomaž Sajovic, predsednik NSDLU
6. Tomaž Virnik, predsednik SDP Slovenije
7. Marko Belavič, predsednik SI-JUS
In da je do junija 2014 veljavno imenovan Vladimir Tkalec, generalni sekretar KSJS
Slovenije.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana predsedstva bo sindikat, član KSJS,
imenoval novega člana.

Predlog kandidata za predsednika KSJS Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018 je
utemeljila Flory Banovac, generalna sekretarka SDZNS in članica predsedstva KSJS
Slovenije. Povedala je, da je predsedstvo na 37. seji, 13. 3. 2014 ugotovilo, da v veljavnem
roku predlogov za več kandidatov ni bilo. Predsedstvo je zato soglasno sprejelo predlog, da se
kot kandidat za predsednika KSJS Slovenije za obdobje 2014-2018 predlaga Branimir
Štrukelj, dosedanji predsednik KSJS Slovenije. Predsedstvo je predlog utemeljilo z
ugotovitvijo, da je Branimir Štrukelj uspešno vodil konfederacijo prva dva mandata in s
svojim nastopom v javnosti močno prispeval k prepoznavnosti KSJS Slovenije. Konfederacija
je v tem času utrdila svoj položaj v socialnem dialogu in pogojih ekonomske in finančne krize
prispevala k ohranitvi pravic javnih uslužbencev. Kandidat Branimir Štrukelj v celoti
izpolnjuje pogoje in je na 37. seji predsedstva s kandidaturo soglašal.
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Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 16
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije za edinega kandidata za predsednika KSJS v
mandatnem obdobju 2014-2018 določijo Branimirja Štruklja, dosedanjega predsednika
KSJS Slovenije.
Delegati so se na predlog Zvonka Vukadinoviča, ki je menil, da je glede na visoko stopnjo
soglasja in zaupanja v kandidata za predsednika KSJS Slovenije postopek izvolitve preveč
formalen, odločili za javno glasovanje.
Sprejet je bil
Sklep št. 17
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije so z enim glasom proti sklenili, da se volitve
predsednika KSJS opravijo z javnim glasovanjem.

Predsednik delovnega predsedstva Radivoj Uroševič je nato predlagal glasovanje o predlogu,
da se za novega predsednika KSJS Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018 z javnim
glasovanjem izvoli kandidat Branimir Štrukelj.
Po javnem glasovanju je bil soglasno sprejet
Sklep št. 18
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije so soglasno sklenili, da je za novega predsednika
Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018
izvoljen Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije in dosedanji predsednik KSJS.

Novoizvoljeni predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir
Štrukelj se je delegatom 4. kongresa KSJS zahvalil za izkazano zaupanje in izvolitev. Ob tem
je dejal, da se bo tudi v svojem zadnjem mandatu zavzemal za tiste bistvene pravice delavcev,
zaradi katerih so se povezali v konfederacijo, to pa je dostojno življenje vseh članov in drugih
ljudi, ki tudi v prihodnje ne sme biti pod pragom človeškega dostojanstva. Dobro pa se
zaveda, da čakajo sindikate težke naloge in preizkušnje. Toda če bodo v sindikatih solidarni in
če se bodo borili skupaj, bodo svoje cilje dosegli. To so dokazali tudi z dosedanjim delom.
Vsem delegatom je zaželel veliko uspeha pri njihovem delu.
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K 14) Imenovanje članov Odbora za nadzor finančno-materialnega
poslovanja in članov Statutarne komisije
Gradivo: Predlog sklepa o imenovanju

Brez razprave je bil soglasno sprejet
Sklep št. 19
Delegati 4. kongresa KSJS Slovenije na podlagi 37. in 38. člena Statuta Konfederacije
sindikatov javnega sektorja Slovenije imenujejo za mandatno obdobje 2014-2018 nove
člane Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja v sestavi: Nina Štangl, SVIZ
Slovenije, Andreja Peternelj Pristavec, SZSV Slovenije, Saša Kotar, SDZN Slovenije,
Miroslav Volmajer, PSS, Polona Muhič, NSDLU, Silva Kic, SDP Slovenije, Tanja Popit,
SI-JUS. V Statutarno komisijo pa se za mandatno obdobje 2014-2018 imenujejo novi
člani v sestavi: Tone Seliškar, SVIZ Slovenije, Dragica Kekec, SZSV Slovenije, Janez
Turuk, SDZN Slovenije, Tjaša Škedelj, PSS, Martin Grum, NSDLU, Matjaž Rahne, SDP
Slovenije, Živko Banjac, SI-JUS.
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K 15) Razno
Generalni sekretar KSJS Slovenije Vladimir Tkalec se je ob koncu delegatom zahvalil za
sodelovanje in jim zaželel uspešno delo v sindikatih, iz katerih prihajajo. Izrazil je željo, da bi
konfederacija sindikatov ostala aktivna tudi v prihodne, saj čas, v katerem živimo, postavlja
pred njo obilo izzivov, na katere se bo treba pravočasno odzivati, da zagotovimo lepšo
prihodnost javnega sektorja v Sloveniji.
Delegate je pozval, naj se udeležijo mednarodnega posveta Priložnost za nov začetek,
organiziran po koncu kongresa. Posvet je pripravljen v okviru projekta Priložnost za nov
začetek, ki ga je razpisalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti,
v partnerskem sodelovanju pa ga izvajata Konfederacija sindikatov javnega sektorja in
Obrtno-podjetniška zbornica. Na posvetu bo predstavnik deželnega vodstva Sindikalne
konfederacije CISL iz Veneta Giulio Fortuni predstavil vlogo socialnih partnerjev na področju
aktivne politike zaposlovanja in aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo.

Kongres je bil končan ob 13. uri.

Zapisnikar: Zlatko Režonja

Predsednik delovnega predsedstva:
Radivoj Uroševič

Overovatelja zapisnika:
Avguština Zupančič
Bojan Zupančič

PRILOGE: Gradivo
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