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Z A P I S N I K  
6. kongresa konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, 

ki je bil 7. aprila 2022, ob 10.00 uri, v Kongresnem centru hotela Four Points by 
Sheraton, Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana. 
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K 1) Otvoritev kongresa 
 
6. kongres KSJS je s pozdravom delegatkam in delegatom 6. kongresa Konfederacije 
sindikatov javnega sektorja pričel Branimir Štrukelj, predsednik KSJS. Nagovoril je članice in 
člane 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 
pravosodja Slovenije, Sindikata javnih uslužbencev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije. 
Pozdravil je tudi člane/-ice statutarne komisije KSJS in Odbora za nadzor finančno-
materialnega poslovanja KSJS, ki so na kongres vabljeni kot organi KSJS.  
Še posebej je predstavil, nagovoril in povabil k besedi častne goste kongresa – predsednike/-
ce drugih slovenskih sindikalnih central: Lidijo Jerkič, predsednico ZSSS, Jakoba Počivavška, 
predsednika KSS Pergam, Petra Majcna, predsednika KS-90 in Evelin Vesenjak, predsednico 
Konference novih sindikatov - Neodvisnost. 
 
Lidija Jerkič, predsednica ZSSS, je pozdravila vse delegate in delegatke kongresa. V 
nadaljevanju je ugotovila, da se je 5. kongres KSJS odvijal v povsem drugačnih razmerah, kot 
so sedaj. Leta 2018 je bil čas gospodarskega vzpona, konec gospodarske recesije, bil je čas 
upanja na bolj demokratične čase v državi Sloveniji. Sedaj, 4 leta kasneje, lahko ugotavljamo, 
da je Slovenija krenila v povsem drugo smer. Zato marsikdo težko čaka letošnji konec aprila z 
upanjem, da se bodo vrnili časi za normalno sindikalno delovanje v Sloveniji.  
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Za vse sindikate je bilo preteklo obdobje čas velikih izzivov, saj so delavske pravice zelo 
nazadovale. Ne glede na vsa prizadevanja sindikatov za obnovo socialnega dialoga, do tega 
ni prišlo in bomo morali sindikati vložiti še veliko naporov v obnovo socialnega dialoga. Izrazila 
je upanje, da se bomo za to prizadevali skupaj. 
Sodelovanje z drugimi sindikalnimi konfederacijami v Sloveniji je ocenila kot zelo dobro in 
korektno, saj se ne spomni, da bi med sindikati prišlo do kakšnega konflikta. Delovali smo v 
isti smeri in tako bi morali delovati tudi v bodoče.  
Spomnila je še, da je bila na današnji dan leta 1990 ustanovljena nova Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije. Iz tega je zraslo marsikaj, med drugim sindikalni pluralizem. Zato lahko 
tistim, ki jo sprašujejo, kdaj bodo sindikati propadli, odgovarja, da sploh ne bodo. 
Na koncu je še čestitala novemu predsedniku KSJS Slovenije, ki bo danes izvoljen. 
 
Jakob Počivalšek, predsednik KSS Pergam, je delegate 6. kongresa KSJS pozdravil v imenu 
članov tega sindikata. Ugotovil je, da kongres KSJS poteka v nenavadnih, prelomnih, strašljivih 
časih, zato je zelo pomembno, kakšne odločitve za bodoče delovanje bodo sprejete. Na 
kongresih ocenimo pretekle aktivnosti in sprejmemo programe delovanja za naprej. Slabih 
odločitev pravzaprav ni, ampak so samo tiste, ki so prave ob določenem času – ali so bile 
dobre ali slabe, lahko ocenimo samo za nazaj. Ne glede na to, kakšne so bile te odločitve, za 
nazaj lahko ugotovimo, da je bilo med sindikalno sodelovanje v Sloveniji zelo dobro. Sindikati 
smo v preteklem času veliko naredili, vendar so nekatere naloge so ostale napol nerešene, 
socialni dialog pa je zastal. V povolilnem času bo najbolj pomembno ponovno vzpostaviti 
socialni dialog med socialnimi partnerji. Sindikati tudi vemo, kaj bo alternativa, če se to ne bo 
zgodilo.  
Za v bodoče si je zaželel imeti s KSJS enako dobro ali še boljše sodelovanje kot doslej. 
 
Evelin Vesenjak, predsednica KNSS – Neodvisnost, se je pridružila ugotovitvam in ocenam 
predhodnih dveh razpravljavcev, da je bilo sodelovanje med sindikati v preteklem obdobju 
dobro in da predsedniki/-ce sindikatov, ki so danes tu, zelo dobro sodelujemo in ta si bodo 
prizadevali dobro sodelovanje ohraniti naprej, tudi po volitvah 24. aprila letos.  
Ugotovila je, da je srečanje sindikalnih delavcev v živo čisto nekaj drugega kot elektronski in 
podobni stiki na daljavo, v katere smo bili prisiljeni v zadnjih dveh letih. Sindikati smo vedno 
iskali živ človeški stik in sodelovanje. Ne glede na to, da so se sindikati »daljnega« leta razdelili, 
s sedanjim sodelovanjem kažemo možnost, da se, če bo potrebno in bo to v korist vseh članov, 
tudi združimo.  
Komentirala je ugotovitev sindikalnega kolega Počivavška o pravih in napačnih odločitvah. 
Nobena odločitev ni vedno slaba ali dobra, ampak se samo v določenem trenutku zdi taka. 
Kongresu KSJS je zaželela uspešno delo.  
 
Peter Majcen, predsednik KS-90, se je zahvalil za vabilo na kongres KSJS. V čast mu je, da 
so se zbrali predsedniki 5 sindikalnih central v Sloveniji, ki so največ delovali v socialnem 
dialogu in ki se zavzemajo za tako delovanje tudi vnaprej.  
Izrazil je pričakovanje, da bo nova vlada bolj upoštevala delavce in sindikate in da bodo lahko 
ne glede na to, ali gre za javni ali zasebni sektor, premostili vse razlike in delovali za zdravo 
družbo.  
Kongresu KSJS je zaželel uspešno delo, sindikatom pa srečno v novih sindikalnih borbah.  
 
Branimir Štrukelj, predsednik KSJS, se je kolegom iz sindikalnih central zahvalil za pozdravne 

besede in jih pozval, da v okviru svojih možnosti prisostvujejo 6. kongresu KSJS. Strinjal se je 

z njihovo osrednjo mislijo, da je bilo sodelovanje med sindikalnimi centralami dobro in da bomo 

tako nadaljevali tudi v prihodnjem mandatu, ko so pred sindikati nekatera bistvena odprta 

vprašanja. 

V nadaljevanju je imel Branimir Štrukelj svoj uvodni govor, v katerem je z naslednjimi besedami 

ocenil politični trenutek, v katerem se odvija 6. kongres KSJS: 
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Upam, da ne tvegam preveč z oceno, da smo v mandatu, ki se izteka, sindikati, vključeni v 

KSJS, ponotranjili občutek, da je KSJS naš dom, da smo tukaj doma. Seveda imate kolegice 

in kolegi Sindikata novinarjev Slovenije, ki ste vselili kasneje, za udomačitev tega občutka še 

nekaj kredita.  

Če KSJS občutimo kot dom, kamor smo se naselili sindikati, je mogoče primerjavo nadaljevati 

z družinskimi odnosi: Ti niso vedno idealni, včasih se ne strinjamo, tudi do prepira lahko pride, 

a bistveno je, da si vsakič znova pomagamo med seboj, da skrbimo drug za drugega in 

krepimo drug drugega, da smo med seboj solidarni.  

Zagotovo je ena od naših skupnih nalog med našim članstvom še poglobiti spoznanje, da biti 

v KSJS pomeni imeti več vpliva in moči, kot ga prinese seštevek samega članstva v 

posameznem sindikatu izven konfederacije. Če o koristnosti KSJS za uveljavitev interesov 

posameznega sindikata ni več dvomov, je prav, da med članstvom okrepimo tudi razumevanje, 

da gre za dvosmerni odnos, kjer moramo sindikati hkrati tudi kaj prispevati za skupno dobro, 

za skupni interes, ki se vedno ne pokrije z interesom posameznega sindikata. Solidarnost med 

zaposlenimi ni floskula, je ključna pri uveljavljanju naših interesov. V prihajajočem obdobju, ko 

se bodo odprla zahtevna sistemska vprašanja, bo KSJS nenadomestljiva, zato jo velja utrjevati 

in krepiti. In če vsaj v osnovi razumem dinamiko delovanja KSJS v zadnjem obdobju, smo na 

pravi poti, da se cilju približamo.  

Prav zaradi povezovalne vloge, dodane vrednosti, ki krepi učinke aktivnosti posameznih 

sindikatov, so sindikalne centrale v tradicionalno demokratičnih delih Evrope odločilne pri 

uveljavljanju strateških interesov delavstva: pri vprašanju socialnih sporazumov, delovnih 

razmerjih, oblikovanju pokojninskih in zdravstvenih sistemov, pri oblikovanju ključnih 

makroekonomskih vprašanj, pri davčni zakonodaji, ... 

A to velja za položaj sindikalnih central in sindikatov v državah, kjer prakticirajo socialno 

partnerstvo, kjer so sindikati kvalificiran zastopnik delavskih interesov in legitimen sogovornik 

oblasti in delodajalcem. Žal, moram ugotoviti, da našteto ne velja več za Slovenijo. Da nas je 

aktualna Vlada z negativnim odnosom do socialnega partnerstva, ki je posledica odbojnega 

odnosa do sindikatov sploh, s tega seznama držav umaknila.  

Nobena oblast ne mara sindikatov, zastopanje interesov delavstva je vedno moteče, nadležno, 

razumljeno celo kot sovražno, a sindikati so v participativnih demokracijah partner, ki ga – 

pogosto s stisnjenimi zobmi – oblasti in delodajalci upoštevajo. Pri nas imamo v zadnjih dveh 

letih v najboljšem primeru opraviti s sistematičnimi poskusi omejevanja vpliva sindikatov, v 

najslabšem pa s ciljem, da se sindikate povsem izrine iz procesov odločanja kot zastopnike 

delavskih interesov. Ena od značilnosti uveljavljanja t. i. iliberalne demokracije, od Madžarske, 

Poljske in tudi do Slovenije, je sistematična marginalizacija in diskreditacija sindikatov: 

Pri nas se je to najbolj očitno zgodilo z ignoriranjem ESS, ki ga vlada ni več priznavala kot 

prostor, kjer se usklajujejo interesi delodajalcev, zaposlenih in vlade, ampak ga je vse 

pogosteje zaobšla, preskočila interesno razpravo sindikatov in delodajalcev v njem in šla 

neposredno v Državni zbor, kjer se je lahko naslonila na politično večino. S tem je bil storjen 

izjemno velik korak stran od načela participativne demokracije, katere del je tudi socialno 

partnerstvo, ki smo ga v Sloveniji uspešno gradili vse od začetka 90-ih let, kar nas je 

oddaljevalo od vzhodnoevropskih držav in približevalo evropskim državam tradicionalnih 

demokracij. Danes smo na tej točki bolj podobni vzhodno evropskim državam, kot smo jim bili 

kdaj koli od osamosvojitve. 

Ignoriranje sindikatov kot partnerjev, se je seveda prenašalo tudi navzdol. Ne zato, ker sam 

prihajam s tega dela javnega sektorja, a morda najbolj izrazito na resor izobraževanja in 

kulture, kjer sta ministrica in minister dialog povsem zatrla. 
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A sistematični poskusi omejevanja dela sindikatov so bili tudi drugačne vrste: izpostavljam zelo 

grobe poskuse šikaniranja vodstva PSS, poskuse nadziranja pretoka sindikalnih informacij 

članstvu. Nikoli prej nismo imeli opravka s tako grobimi in očitnimi poskusi poseganja v 

sindikalno svobodo.  

Priča smo favoriziranju posameznih sindikatov, poskusom ustvarjanja delitev med sindikati v 

zdravstvu in sociali, izigravanjem dogovorjenega in posledično ustvarjanjem konfliktov med 

zaposlenimi, ki naj se zaradi tega obrnejo proti sindikatom. Da o poskusih vplivanja na 

izvajanje ustavno zagotovljene pravice do stavke sploh ne izgubljam besed. 

Oblast se je na upravičeno kritičnost sindikatov do njenega ravnanja, odnosa do socialnega 

partnerstva, nesprejemljivosti posameznih zakonov, praviloma odzivala z blatenjem sindikatov 

in podtikanji o politizaciji sindikalnega delovanja. Obtožbe so vedno izrečene brez argumentov, 

zato da bi se sindikati ujeli v past neskončnega pojasnjevanja in zanikovanja, k 

samoomejevanju in zapiranju v škatlo kruhoborstva. Vendar, ali je sploh mogoče uveljavljati 

primarne interese našega članstva: materialno varnost, primerne plače, ustrezne delovne 

pogoje, dostopno zdravstvo, kakovostno javno izobraževanje, varno starost, skratka 

kakovostno življenje, če so ogrožene predpostavke za doseganje teh ciljev: družbena 

pravičnost, vladavina prava, socialna država in svoboda medijev, ko jih ogrožajo avtoritarne 

tendence oblasti? Moj odgovor je, da ne, prvo brez drugega ni uresničljivo. Zato je ohranjanje 

in branjenje temeljnih principov demokracije v neposrednem interesu našega članstva, ki se 

mu ne bi smeli izmikati, obtožbe o politizaciji sindikatov pa razumeti kot običajen poskus 

omejevanja sindikalne svode.  

 

A ob očitni ambiciji oblasti, da sindikate, korak za korakom marginalizira, je treba hkrati 

samokritično priznati, da sindikati – za zdaj - nismo našli načina, da bi se tej agresivni proti-

sindikalni politiki učinkovito uprli.  

Poiskati poštene odgovore na vprašanje, zakaj tega nismo storili učinkoviteje, zakaj je 

vladajoči politike v precejšni meri uspelo sindikate stisniti v kot, hkrati pomeni, da poznamo 

odgovore na bistvene slabosti našega delovanja, ki jih moramo odpraviti.  

Danes sicer ne vemo, kdo bo zmagal na volitvah, a v vsakem primeru ostaja osrednja zahteva 

KSJS nespremenjena in enaka: Takojšnja obnovitev socialnega dialoga in principov 

socialnega partnerstva, ki temelji na medsebojnem spoštovanju socialnih parterjev in 

možnosti, da delavstvo pri socialnih in ekonomskih vprašanjih lahko enakovredno uveljavlja 

lastne interese.  

Skratka, takojšnja obnovitev in normalizacija socialnega dialoga je nujni predpogoj, da KSJS, 

ob klasičnih temah, v prihajajočem mandatu odpre nove, strateško pomembne teme:  

Omenjam zgolj eno, ker jih podrobneje opredeljujemo v resoluciji: Odpreti resno razpravo in 

izdelati dobro premišljeno zahtevo za skrajšanje delovnega tedna, ob nespremenjeni plači, 

torej na račun zmanjšanja dobičkov. Zdi se, da je skrajšanje delovnega časa eden od ključnih 

odgovorov na neizbežno izgubo delovnih mest zaradi avtomatizacije in robotizacije, ki javnega 

sektorja ne bo zaobšla, v zdravstvu, državni upravi in izobraževanju.  

Ambicija KSJS je tudi, da zakonsko utrdimo položaj sindikatov, sindikalnih zaupnikov in 

vnesemo več normativne preglednosti v posamezne ravni sindikalne reprezentativnosti. 

 

Vendar ni dvoma, da bo v prihajajočem mandatu osrednja pozornost sindikatov v javnem 

sektorju veljala vprašanju plač in plačnega sistema. Prepričan sem, da brez konfliktov ne bo 

šlo. A preden se opredelim do kompleksnega problema plač v javnem sektorju, dovolite, da 

ponovno čestitam kolegicam in kolegom, ki jim je v zadnjem obdobju uspelo delno ali v celoti 

izboljšati plače članstva. Ob tem želim izpostaviti, da KSJS dosledno podpira in stoji ob strani 
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vsem sindikatom v pogajanjih za boljše plače in delovne pogoje, kar bo konfederacija počela 

tudi v prihodnje.  

Sistem plač, tak kot je zdaj, z vsemi anomalijami, kompresijo plač v spodnji tretjini plačne 

lestvice, premiki razmerij med plačami od prvotnih v letu 2008 in obvodi, v prihodnje ni več 

stabilen, konflikti so neizbežni. Upam si celo trditi, da če ključnih anomalij ne bomo reševali 

hitro, se bomo kmalu soočili z neorganiziranimi izbruhi nezadovoljstva, s spontanimi, divjimi 

stavkami, ki jih ne bomo vodili sindikati. Ni sprejemljivo, niti ni vzdržno, da so na minimalni 

plači že nekateri zaposleni z višjo izobrazbo, da o kolegicah in kolegih s srednjo izobrazbo 

sploh ne govorim. Plačni sistem v javnem sektorju bo preizkusni kamen za prihajajočo vlado 

in ni izključeno, da se na njem tudi spotakne, kot se je to zgodilo vladi gospoda Cerarja. A bo 

hkrati tudi preizkus za sindikate, za preseganje ozkih interesov posameznih plačnih podskupin, 

za sistemske razmisleke in našo medsebojno solidarnost, če bomo želeli preprečiti kanibalski 

boj vseh proti vsem, saj bi bil v takem primeru končni zmagovalec znan, to so delodajalci in 

oblasti. Zavedam se, da je to bistveno laže reči, kot storiti, še posebej, ker med nami obstajajo 

razlike v pogledih na plačni sistem. A nekaj ključnih predpostavk je za KSJS nespornih, ne 

glede na to, ali bo prišlo do oblikovanja novega, ali bo obnovljen obstoječi, ali bo enoten, ali 

bo imel le skupna izhodišča. Kot izpostavljamo v resoluciji, mora biti vsaki oblasti jasno, da 

izstop ene skupine pomeni konec tega plačnega sistema, da se karte za vse vse, pod enakimi 

pogoji, začnejo deliti na novo!!!! 

Spoštovane kolegice in kolegi, živimo v času dramatičnih družbenih sprememb, čutimo, da se 

naš svet nepovratno spreminja, da je prihodnost zaradi tega toliko bolj nepredvidljiva, kar 

vzbuja nelagodje. Zaposleni potrebujemo organizirano moč, ki bo v teh turbulentnih časih 

varovala naše interese, kakovost naših življenj in prihodnost naših otrok. Vprašanje, ali bomo 

sindikati preživeli, ni resno vprašanje, to so le mokre sanje neoliberalcev. Pravo vprašanje je, 

kakšne sindikate potrebujemo, da bomo učinkovito ščitili in uveljavljali interese zaposlenih v 

teh nepredvidljivih razmerah? Izjemno zahtevno vprašanji, ki pri nas še nima ustreznega 

odgovora. Z oblikovanjem nove vlade se bodo odprla vsa ključna vprašanja, ki bodo opredelila 

kakovost življenja našega članstva: Neizogibno se bomo soočili s spremembami v zdravstvu, 

z vprašanjem financiranja in enake dostopnosti do zdravja, s pokojninsko reformo, kjer se 

napoveduje zvišanje upokojitvene starosti, z ustreznim financiranjem javnih storitev, s 

stabilizacijo plačnega sistema v javnem sektorju, če omenim neposredne izzive, ki so pred 

nami. Naša konfederacija bo pri artikulaciji interesov našega članstva pri teh vprašanjih 

nenadomestljiva. 

 

Sindikati sami ne bomo kos tem zahtevnim nalogam, zato potrebujemo delujočo in okrepljeno 

konfederacijo, ki mora nase prevzeti presečišče teh strateških vprašanj. Potrebujemo 

usklajeno in skupno delovanje vseh sindikalnih central v državi, še več, pri vprašanjih vplivanja 

na proces prilagajanja v delovanju naše družbe, da bi se izognili podnebni katastrofi, pri 

uveljavljanju skrajšanega delovnega tedna, se bomo morali tudi bistveno resneje, manj 

birokratsko in tehnicistično povezati na mednarodni ravni. V KSJS se zavedamo zahtevnosti 

trenutka, vemo, da je naša prva naloga zagotavljati kakovostno življenje našemu članstvu. 

Skupaj in solidarni bomo tem izzivom kos, a čaka nas zelo veliko odgovornega in zahtevnega 

dela.  

 
K 2) Sprejem Poslovnika o delu 6. kongresa KSJS  
Gradivo: Predlog poslovnika o delu 6. kongresa KSJS 
 
Branimir Štrukelj, predsednik KSJS je predlagal, da 6. kongres KSJS prične z rednim delom in 
preide na 2. točko dnevnega reda: Sprejem Poslovnika o delu 6. Kongresa. Menil je, da 
njegova obrazložitev ni potrebna. Opozoril je le na 5. člen, ki določa, da se morajo delegati k 
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razpravi prijaviti z izpolnitvijo obrazca »Prijava k razpravi« in da imajo delegati pri posamezni 
točki za razpravo na voljo največ 3 minute in eno repliko, ki ne traja več kot 1 minuto. 
 
Brez razprave so delegati soglasno sprejeli 

SKLEP št. 1: 
6. kongres KSJS je sprejel Poslovnik o delu 6. kongresa KSJS. (Priloga 1) 

 
K 3) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi delovnega predsedstva  
Gradivo: predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi delovnega predsedstva 
 
Predsednik KSJS je predlagal, da 6. kongres KSJS v skladu s sprejetim poslovnikom vodi 8-
člansko delovno predsedstvo v sestavi: 

1. Jelka Velički, predsednica SVIZ Slovenije – kot predsednica delovnega predsedstva. 
2. Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. 
3. Edin Adrović, podpredsednik Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. 
4. Andrej Kocbek, podpredsednik Policijskega sindikata Slovenije. 
5. Tomaž Sajovic, predsednik Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze. 
6. Tomaž Virnik, predsednik Sindikata delavcev pravosodja Slovenije. 
7. Alenka Potočnik, predsednica Sindikata novinarjev Slovenije. 
8. Tanja Popit, predsednica Sindikata javnih uslužbencev Slovenije. 

 
Brez razprave so delegati soglasno sprejeli 

SKLEP št. 2:  
6. kongres KSJS je sprejel ugotovitveni sklep o sestavi delovnega predsedstva 6. 
kongresa KSJS. (Priloga 2) 

 
Branimir Štrukelj je pozval člane delovnega predsedstva 6. kongresa KSJS, da zasedejo svoja 
mesta na odru, predsednico delovnega predsedstva Jelko Velički pa, da prevzame besedo in 
vodenje 6. kongresa KSJS. 
 
(Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje 6. kongresa KSJS.) 
 
Predsednica delovnega predsedstva Jelka Velički se je zahvalila za zaupanje in predlagala 
nadaljevanje dela. 
 
K 4) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi verifikacijske komisije in vodenju 
zapisnika  
Gradivo: predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi verifikacijske komisije in vodenju zapisnika 
 
Predsednica delovnega predsedstva Jelka Velički je kongresu predlagala sprejem 
ugotovitvenega sklepa o sestavi verifikacijske komisije: 

1. Sabina Ogrič, SZSVS, predsednica; 
2. Greta Vatovec, SVIZ; 
3. Klemen Udovč, PSS. 

 
Brez razprave so delegati soglasno sprejeli 

SKLEP št. 3:  
6. kongres KSJS je sprejel naslednji ugotovitveni sklep o sestavi verifikacijske komisije: 
1. Sabina Ogrič, SZSVS, predsednica; 
2. Greta Vatovec, SVIZ; 
3. Klemen Udovč, PSS. 

 
Predsednica delovnega predsedstva je prosila verifikacijsko komisijo, da na podlagi oddanih 
verifikacijskih listov preveri sklepčnost 6. kongresa KSJS. 
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Sprejem sklepa o imenovanju zapisničarke 6. kongresa in overovateljev zapisnika 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil brez razprave soglasno sprejet 

SKLEP št. 4:  
6. kongres KSJS je sprejel ugotovitveni sklep o imenovanju Francke Kravanja za 
zapisnikarico 6. kongresa KSJS ter Polono Tanšek Aškerc, SZSVS in Marjana Megliča, 
SDZNS za overovatelja zapisnika.  

 
K 5) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi volilne komisije  
Gradivo: predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi volilne komisije 6. kongresa  
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil brez razprave soglasno sprejet 

SKLEP št. 5:  
6. kongres KSJS je sprejel ugotovitveni sklep, da volilno komisijo 6. kongresa KSJS 
sestavljajo:  
1. Saša Kotar, SDZNS – predsednica; 
2. Petra Koritnik, SVIZ; 
3. Nejc Potočnik, SZSVS. 

 
Poročilo verifikacijske komisije 
 
Predsednica verifikacijske komisije Sabina Ogrič je podala poročilo o sklepčnosti 6. kongresa 
KSJS: 
Verifikacijska komisija 6. kongresa KSJS v sestavi: Sabina Ogrič, SZSVS, predsednica, ter 
člana Greta Vatovec, SVIZ in Klemen Udovč, PSS je pregledala gradivo in ugotovila, da je od 
skupno 115 delegatov 6. kongresa KSJS na kongresu prisotnih 93 delegatov oz. 80%. 
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je 6. kongres KSJS sklepčen in lahko dela naprej. 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil brez razprave soglasno sprejet 

SKLEP št. 6:  
6. kongres KSJS je na osnovi poročila o sklepčnosti sprejel ugotovitveni sklep, da je 
sklepčen in lahko nadaljuje delo.  

 
K 6) Potrditev dnevnega reda  
Gradivo: predlog dnevnega reda 
 
Predsednica delovnega predsedstva je kongresu dala v razpravo in potrditev predlog 
dnevnega reda kongresa.  
Brez razprave je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 7:  
6. kongres KSJS je potrdil predlagani dnevni red: 
1) Otvoritev kongresa. 
2) Sprejem Poslovnika o delu 6. kongresa KSJS. 
3) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi delovnega predsedstva. 
4) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi verifikacijske komisije in vodenju zapisnika. 
5) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi volilne komisije. 
6) Potrditev dnevnega reda. 
7) Poročilo o delovanju KSJS med 5. in 6. kongresom. 
8) Poročilo Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS v mandatnem 
obdobju 2018 – 2022. 
9) Predlog razrešnice organom KSJS. 
10) Programske usmeritve KSJS za mandatno obdobje 2022 – 2026. 
11) Poročilo Statutarne komisije ter spremembe in dopolnitve Statuta KSJS. 
12) Sprejem sklepa o višini članarine za mandatno obdobje 2022 – 2026 in 
ugotovitvenega sklepa o deležih sindikatov v premoženju KSJS. 
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13) Sprejem kongresnih resolucij. 
14) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva. 
15) Volitve predsednika KSJS. 
16) Imenovanje: 

-članov Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS; 
-članov Statutarne komisije KSJS. 

17) Razno. 

 
K 7) Poročilo o delovanju KSJS med 5. in 6. kongresom  
Gradivo: predlog poročila o delovanju Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije med 
5. in 6. kongresom  
 
Generalni sekretar KSJS Bojan Hribar je povzel vsebino poročila o delovanju KSJS med 5. in 
6. kongresom. 
(Razprave ni bilo.) 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 8:  
6. kongres KSJS je sprejel Poročilo o delovanju Konfederacije javnega sektorja 
Slovenije med 5. in 6. kongresom. (Priloga) 

 
 
K 8) Poročilo Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS v mandatnem 
obdobju 2018 – 2022  
Gradivo: predlog poročila o finančno-materialnem poslovanju KSJS v mandatnem obdobju 
2018-2022 
 
Nina Štangl, predsednica Odbora, je podala poročilo o finančno-materialnem poslovanju KSJS 
v mandatnem obdobju 2018 – 2022. Povedala je še, da se je Nadzorni odbor KSJS v tem 
mandatnem obdobju sestal štirikrat.  
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil brez razprave soglasno sprejet 

SKLEP št. 9:  
6. kongres KSJS je sprejel poročilo Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja 
KSJS v mandatnem obdobju 2018 – 2022. (Priloga) 

 
K 9) Predlog razrešnice organom KSJS  
 
Predsednica delovnega predsedstva je na osnovi sprejetega Poročila odbora za nadzor 
finančno-materialnega poslovanja KSJS v mandatnem obdobju 2018-2022 delegatom 
kongresa predlagala sprejem razrešnice organom KSJS v mandatnem obdobju 2028-2022, in 
sicer: predsedniku KSJS, predsedstvu KSJS, članom Odbora za nadzor finančno-
materialnega poslovanja KSJS in članom statutarne komisije KSJS. 
 
Brez razprave je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 10: 
6. kongres KSJS ugotavlja, da je bilo poslovanje KSJS v mandatnem obdobju 2018 – 
2022 uspešno in izreka razrešnico dosedanjim organom Konfederacije sindikatov 
javnega sektorja: 
- predsedniku KSJS; 
- predsedstvu KSJS; 
- članom Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS; 
- članom Nadzornega odbora KSJS. 

 
K 10) Programske usmeritve KSJS za mandatno obdobje 2022 – 2026  
Gradivo: predlog programskih usmeritev KSJS za mandatno obdobje 2022 – 2026 
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Generalni sekretar KSJS Bojan Hribar je predstavil programske usmeritve KSJS za mandatno 
obdobje 2022-2026. 
 
V razpravi je Branimir Štrukelj kot delegat kongresa poudaril dve programski usmeritvi. Prva 
je naša ambicija, da bi spremenili zakon o reprezentativnosti sindikatov. Sedanji zakon v veliki 
meri povzroča nepreglednost, ki jo imamo na pogajanjih, kateri sindikat je reprezentativen na 
nivoju zavoda in kateri na nivoju države. Prav zaradi te nedorečenosti zakona o 
reprezentativnosti sindikatov lahko delodajalci, Vlada RS ali drugi socialni partnerji, 
manipulirajo s temi razmerji med sindikati.  
Delegate je nagovoril, naj animirajo sindikalno članstvo, da bodo člani sindikata prepoznali 
zahtevnost rešitve tega vprašanja, ki bi ga sedaj zaradi nekoliko ugodnejših političnih razmerij 
lahko rešili. Doslej so bile spremembe zakona o reprezentativnosti že večkrat tik pred 
sprejemom, pa je vedno prišlo do njegovega umika iz obravnave.  
Drugo je vprašanje, kako sindikalne centrale komunicirajo med seboj, ali imamo take 
protokole, ki pripeljejo do skupnih odločitev in stališč do pomembnih vprašanj, kot je npr. 
zdravstvena reforma, pokojninska reforma,… Naš predlog je, da bi te odnose med sindikalnimi 
centralami pripeljali na višjo raven in poskusili z ustanovitvijo permanentne koordinacije, 
skupnega telesa sindikalnih central, ki bi ob pomembnih vprašanjih zavzelo skupno sindikalno 
stališče. (Gre za skupno koordinacijsko telo po vzoru organiziranosti skandinavskih 
sindikatov.) Odločitve bi bile lahko sprejete le s soglasjem.  
Če bodo te programske usmeritve sprejete, bo KSJS skušala odigrati iniciativno vlogo in 
pripeljati odnose med sindikalnimi centralami na višji nivo. Gre za bolj formalno vzpostavljanje 
razmerij med sindikalnimi centralami.  
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 11:  
6. kongres KSJS je sprejel Programske usmeritve KSJS za mandatno obdobje 2022 – 
2026. (Priloga) 

 
K 11) Poročilo Statutarne komisije ter spremembe in dopolnitve Statuta KSJS  
Gradivo: 
- Predlog poročila statutarne komisije ter  
- Predlog sprememb in dopolnitev Statuta KSJS. 
 
-Poročilo Statutarne komisije 
Predsednik Statutarne komisije Janez Turuk je podal poročilo Statutarne komisije.  
Ker razprave o poročilu statutarne komisije ni bilo, je predsednica delovnega predsedstva 
predlagala glasovanje o njem. 
Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št. 12:  
6. kongres KSJS je sprejel poročilo Statutarne komisije KSJS. (Priloga) 

 
-Predlog sprememb in dopolnitev Statuta KSJS 
 
Predsednik Statutarne komisije Janez Turuk je obrazložil predlog sprememb in dopolnitev 
Statuta KSJS. (Gradivo) 
Razprave ni bilo. 
Predsednica delovnega predsedstva je pred glasovanjem ugotovila, da je v skladu s 24. 
členom veljavnega Statuta KSJS za izglasovanje predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta 
KSJS potrebna 2/3 večina glasov vseh delegatk in delegatov, torej 77 glasov.  
 
S štetjem glasov »za« je bilo ugotovljeno, da je za predlagane spremembe in dopolnitve 
Statuta KSJS glasovalo 96 delegatk/-ov, kar je zadostna večina vseh glasov delegatk/-ov 6. 
kongresa KSJS. »Proti« ni bil nihče. 
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Sprejet je bil naslednji  

SKLEP št. 13:  
6. kongres KSJS je sprejel predlagane spremembe in dopolnitve Statuta KSJS. (Priloga) 

 
Na opozorilo delegatke Saše Kotar, da je kongres glasoval o razrešnici organom še pred 
potrjevanjem poročila Statutarne komisije in bi bilo potrebno glasovanje ponoviti, je delovno 
predsedstvo predlagalo ponovno glasovanje o razrešnici organom KSJS.  
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet: 

SKLEP št. 14: 
6. kongres KSJS ugotavlja, da je bilo poslovanje KSJS v mandatnem obdobju 2018 – 
2022 uspešno in izreka razrešnico dosedanjim organom Konfederacije sindikatov 
javnega sektorja: 
- predsedniku KSJS; 
- predsedstvu KSJS; 
- članom Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS; 
- članom Nadzornega odbora KSJS. 

 
K 12) Sprejem sklepa o višini članarine za mandatno obdobje 2022 – 2026 in 
ugotovitvenega sklepa o deležih sindikatov v premoženju KSJS  
Gradivo: 
- predlog sklepa o višini članarine za članstvo KSJS; 
- predlog ugotovitvenega sklepa o deležih sindikatov v premoženju KSJS na dan 1.1.2022. 
 
Generalni sekretar KSJS Bojan Hribar je kongresu predlagal sprejem naslednjega sklepa o 
višini članarine za članstvo v KSJS: 
Članarina, ki jo plačujejo sindikati za članstvo v KSJS, znaša od 1. aprila 2022. naprej 0,17 € 
mesečno na prijavljenega člana, vendar znesek članarine, ki jo mesečno plača posamezen 
sindikat, ne more biti nižji od 362 €. 
V nadaljevanju je obrazložil, katera dejstva je upoštevalo Predsedstvo KSJS, ko je 26.1.2022 
potrdilo besedilo predloga sklepa o višini članarine za članstvo v KSJS. (Gradivo) 
 
Predsednica delovnega predsedstva je pred glasovanjem ugotovila, da je tudi za izglasovanje 
sklepa o višini članarine za članstvo v KSJS potrebna 2/3 večina glasov vseh delegatk in 
delegatov, torej 77 glasov.  
 
S štetjem glasov »za« je bilo ugotovljeno, da je za predlagane spremembe in dopolnitve 
Statuta KSJS glasovalo 94 delegatk/-ov, kar je zadostna večina vseh glasov delegatk/-ov 6. 
kongresa KSJS. »Proti« je glasoval en delegat. 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil brez razprave sprejet 

SKLEP št. 15:  
6. kongres KSJS je sklenil, da članarina, ki jo plačujejo sindikati za članstvo v KSJS, 
znaša od 1. aprila 2022. naprej 0,17 € mesečno na prijavljenega člana, vendar znesek 
članarine, ki jo mesečno plača posamezen sindikat, ne more biti nižji od 362 €. (Priloga) 

 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil brez razprave soglasno sprejet 

SKLEP št. 16: 
6. kongres KSJS je sprejel ugotovitveni sklep o deležih sindikatov v premoženju KSJS 
na dan 1.1.2022. (Priloga) 

 
K 13) Sprejem kongresnih resolucij  
Gradivo: 
- predlog resolucije 6. kongresa KSJS »Nič o plačah v javnem sektorju brez KSJS!« 
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-predlog resolucije 6. kongresa KSJS »Za obnovitev enakopravnega dialoga socialnih 
partnerjev« 
 
Obravnava predloga resolucije 6. kongresa KSJS »Nič o plačah v javnem sektorju brez 
KSJS!« 
 
Branimir Štrukelj je najprej predstavil vsebino predloga resolucije z naslovom: 
»Nič o plačah v javnem sektorju brez KSJS!«: Naslov vsebuje sporočilo, da ne bomo dopustili, 
da bi se sindikate javnega sektorja zaobšlo pri obravnavi plač zaposlenih v javnem sektorju in 
da vztrajamo, da se te plače lahko spreminjajo samo s soglasjem KSJS.  
Resolucija je sestavljena iz dveh delov: v prvem delu je ocena, kaj je bilo narobe v sedanjem 
plačnem sistemu. Zadnja vlada je spremenila prakso, da je plačno politiko v javnem sektorju 
vodilo Ministrstvo za javno upravo, sedaj pa so se pogajanja o spremembah plač prestavili na 
resorna ministrstva. Sedaj bomo morali v sindikatih legalizirati ta področna pogajanja o plačah. 
Tu zgolj opozarjamo, da je to ena od pomembnih odločitev, ki je pred nami. Biti moramo kritični 
tudi za nazaj.  
Glede usmeritev za naprej je nekaj pomembnih stvari, glede katerih v KSJS obstaja soglasje. 
Zagotovo je to vprašanje, da se brez nas nič ne sme zgoditi na področju sistema plač in te 
zakonodaje. To interpretacijo bomo zasledovali v svojem odnosu do nove vlade, od katere 
bomo zahtevali, da se bo morala takoj na začetku mandata soočiti s temi vprašanji. 
V prejšnjem mandatu je vlada dopustila, da so delodajalci plače lahko oblikovali tudi izven 
sistema plač v javnem sektorju. To za sindikat ni sprejemljivo. Vztrajamo, da morajo biti plače 
v javnem sektorju pokrite s kolektivnimi pogodbami. 
Je vrsto pomembnih točk, med drugim izpolnjevanje že zapisanih dogovorov. Vsak sindikat 
ima vprašanja, ki so ostala nerešena, čeprav smo z oblastmi glede njih podpisali dogovore. To 
bo razprava, ki bo pogojevala delovanje enotnega plačnega sistema. 
V zadnjih letih ni prišlo do uskladitve premij dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z 
zakonom o dodatnem pokojninskem zavarovanju, ker je vlada ignorirala to obvezo, da mora 
uskladiti premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.  
Razrešiti je treba vprašanje kompresije v najnižji plačilni lestvici. 
Sindikat mora vztrajati na svojih stališčih, če bodo res poskušali od 65. plačnega razreda dodati 
še 10 plačnih razredov navzgor. O tem bi bilo mogoče razpravljati, vendar tako, da se bodo 
problemi razreševali skupno. 
Te usmeritve naj bi veljale za vse člane KSJS. 
 
Predsednica SZSVS Irena Ilešič Čujovič je pozdravila vse delegate/-ke kongresa. Menila je, 
da je razprava tista, ki nas krepi. Čeprav je danes na kongresu videti pretežno zelene 
kartončke, ne mislimo vsi enako, vendar pogovor vodi v našo boljšo prihodnost.  
Komentirala je današnje mnenje sindikalnega kolega Počivavška glede tega, katera odločitev 
je najboljša. Menila je, da bi morali biti kritični tudi za nazaj.  
 
Posebej je podčrtala, da je prav tisto, kar bo dogovorjeno med vsemi delegati na današnjem 
kongresu in člani sindikatov, ki so vključeni v KSJS, če ne želimo postati »fasada« v naši družbi 
ali »kimavci«, ki bi se z vsem strinjali in potrdili oblasti vse, kar prinese na mizo. Mi smo zaradi 
tega mnogokrat tarča pritiskov.  
Menila je, da 24. april gotovo ne bo čudežni dan. Vendar bomo proti vsaki oblasti dvignili svoj 
glas, če se z njo ne bomo strinjali.  
Vsakršne obljube glede plač, kako bo za koga iz javnega sektorja boljše poskrbljeno brez 
enotnega plačnega sistema, so nične. Čim iz enotnega plačnega sistema izstopi ena skupina, 
je tega sistema konec. To bi bilo najslabše za tiste, ki so najslabše plačani.  
Najboljši način sindikalnega delovanja je solidarnost. Brez solidarnosti ne bo uspeha. 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 17: 
6. kongres KSJS je sprejel Resolucijo 6. Kongresa KSJS »Nič o plačah v javnem sektorju 
brez KSJS!« (Priloga) 
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Obravnava predloga resolucije 6. kongresa KSJS »Za obnovitev enakopravnega dialoga 
socialnih partnerjev« 
 
Branimir Štrukelj je predstavil še vsebino predloga resolucije z naslovom: 
»Za obnovitev enakopravnega dialoga socialnih partnerjev«. Dejal je, da je brez dvoma 
potrebno nasloviti problem blokade ali nazadovanja ravni socialnega partnerstva in socialnega 
dialoga v naši državi. V preteklosti so bile med sindikalnimi centralami v Sloveniji razlike v 
pojmovanju vloge socialnih partnerjev. Socialno partnerstvo je več kot to in je poseben pritisk 
demokracije, ki daje prostor sindikatu kot predstavniku zaposlenih, da vplivamo na ključne 
ekonomske in socialne rešitve v zakonodaji. Pri sodelovanju sindikata pri oblikovanju 
ekonomske in socialne zakonodaje mi koristimo naravno stanje stvari, da preko konflikta 
skušamo uveljaviti svoje interese. Če že pristanete na dialog, da imate možnost vplivati na 
interese, ki jih zastopate, je treba jasno povedati, da je za delavstvo socialno partnerstvo 
zanimivo do takrat, ko smo lahko eden od tvorcev zakonodaje, ki je opredeljena kot tista, ki je 
v interesu zaposlenih. Tudi v sindikatu nekateri napačno mislijo, da je socialno partnerstvo vse, 
kar se dogaja na ravni med sindikatom in vlado. Socialno partnerstvo je le procedura, po kateri 
lahko vplivamo na zakonodajo. 
 
Demografskemu skladu bomo posvečali precej pozornosti. 
 
Zelo pomembno je tudi vprašanje skrajševanja delovnega časa. Včasih smo delali tedensko 6 
dni, potem 5 dni in ni razloga, zakaj ne bi v kratkem času prišli na 4 dni tedensko, če ne želimo 
izgubiti milijone delovnih mest.  
 
Med temami, ki jih napovedujemo za Ekonomsko socialni svet, je tudi samostojnost javnih 
medijev, ki relativno dobro spremljajo tudi delovanje sindikatov. To velja zlasti za STA, ki 
korektno prenaša naša sporočila. To ni primarni cilj. Ta je, da vsi javni mediji ostanejo svobodni 
in si ne more nobena politična struktura ali oblast medijev uzurpirati, kar se sedaj dogaja v 
RTV, kjer ne onemogočeno normalno novinarsko delo. 
 
Verjetno je KSJS tisti, ki bo vodil Ekonomsko socialni svet, ker smo zdaj sindikati na vrsti za 
vodenje ESS. 
 
V razpravi je predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik povedala, da so v 
novinarskem sindikatu nekaj časa tehtali, kam bi se priključili – kot da bi vedeli, kaj jih čaka. 
Ne obžalujejo, da so se pridružili KSJS. Zanje predstavlja KSJS solidarnost, povezovanje, 
strokovnost, počutijo se sprejeti, slišani, upoštevani in enakopravni z vsemi drugimi člani.  
Kot sindikat novinarjev zaznavajo pritiske na javne medije, znajo prisluhniti pomenu delavskih 
pravic in organiziranega sindikalizma. Laska jim, da je bilo v KSJS prepoznano to njihovo 
poslanstvo in vloga in se zahvaljujejo za podporo. 
 
Predsednica delovnega predsedstva je povedala, da se tudi v KSJS veselijo sodelovanja 
novinarskega sindikata in želijo, da bi bilo to tudi v bodoče uspešno.  
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 18: 
6. kongres KSJS je sprejel Resolucijo 6. Kongresa KSJS »Za obnovitev enakopravnega 
dialoga socialnih partnerjev«. (Priloga) 

 
K 14)  
a) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva  
Gradivo: predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva KSJS v mandatnem obdobju 
2022-2026 
 
Brez razprave je bil na predlog predsednice delovnega predsedstva J. Velički soglasno sprejet 
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SKLEP št. 19: 
6. kongres KSJS je sprejel ugotovitveni sklep o sestavi predsedstva KSJS v mandatnem 
obdobju 2022-2026: 
V skladu z 29. Členom statuta predsedstvo KSJS sestavljajo po en predstavnik 
sindikata, člana KSJS in generalni sekretar. Kongres ugotavlja, da so za mandatno 
obdobje 2022-2026 v predsedstvo veljavno imenovani predstavniki sindikatov KSJS: 
1. Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ; 
2. Irena Ilešič Čujovič, predsednica SZSVS; 
3. Slavica Mencingar, predsednica SDZNS; 
4. Rok Cvetko, predsednik PSS; 
5. Tomaž Sajovic, predsednik NSDLU; 
6. Tomaž Virnik, predsednik SDP; 
7. Alenka potočnik, predsednica SNS; 
8. Tanja Popit, predsednica SI-JUS; 
in Bojan Hribar, do decembra 2024 veljavno imenovan za generalnega sekretarja KSJS. 

 
b) Sprejem ugotovitvenega sklepa o namestnikih članov predsedstva  
Gradivo: predlog ugotovitvenega sklepa o namestnikih članov predsedstva KSJS v 
mandatnem obdobju 2022-2026 
 
Brez razprave je bil na predlog predsednice delovnega predsedstva J. Velički soglasno sprejet 

SKLEP št. 20: 
6. kongres KSJS je sprejel ugotovitveni sklep o namestnikih članov predsedstva KSJS 
v mandatnem obdobju 2022-2026: 
1. Nadja Götz, namestnica Branimirja Štruklja, SVIZ; 
2. Polona Tanšek Aškerc, namestnica Irene Ilešič Čujovič, SZSVS; 
3. Edin Adrović, namestnik Slavice Mencingar, SDZNS; 
4. Alen Pečarič, namestnik Roka Cvetka, PSS; 
5. Lucija Miklič Cvek, namestnica Tomaža Sajovica, NSDLU; 
6. Boban Stegić, namestnik Tomaža Virnika, SDP; 
7. Petra Bezjak Cirman, namestnica Alenke Potočnik, SNS; 
8. Tanja Logar, namestnica Tanje Popit, SI-JUS. 

 
K 15) Volitve predsednika KSJS  
Gradivo: - predlog kandidatne liste za volitve predsednika KSJS v mandatnem obdobju 2022-
2026 
 
Predsednica delovnega predsedstva je prebrala predlog Predsedstva KSJS, ki je na podlagi 
31. člena Statuta KSJS na 32. seji, 2. 3. 2022, sklenilo, da se kot kandidat za predsednika 
KSJS v mandatnem obdobju 2022-2026 določi Branimir Štrukelj, dosedanji predsednik KSJS.  
Predsedstvo je na 32. seji, 2. 3. 2022 ugotovilo, da v veljavnem roku ni bilo predlogov za več 
kandidatov in je soglasno sprejelo sklep, da se kot kandidat za predsednika KSJS v obdobju 
2022 – 2026 predlaga Branimir Štrukelj, dosedanji predsednik KSJS. Predsedstvo je svoj 
predlog utemeljilo z ugotovitvijo, da je Branimir Štrukelj v dosedanjih štirih mandatih uspešno 
zastopal KSJS in z ustreznim vodenjem močno prispeval k njeni krepitvi, ugledu in 
prepoznavnosti. KSJS je pod njegovim predsedovanjem utrdila položaj druge največje in 
najbolje organizirane sindikalne centrale v Sloveniji in temu primerno povečala svoj vpliv na 
urejanje vprašanj, ki zadevajo materialni in socialni položaj ter pravice vseh zaposlenih, 
predvsem pa javnih uslužbencev. 
Branimir Štrukelj, ki v celoti izpolnjuje pogoje za predsednika KSJS, s kandidaturo soglaša.  
 
(Sledil je odmor za volitve, v katerim je volilna komisija prevzela volilno gradivo in poskrbela 
za pravilen potek volitev.) 
 
Predsednica volilne komisije Saša Kotar je podala poročilo volilne komisije: 
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»Volilna komisija v sestavu: Saša Kotar, predsednica, Petra Koritnik in Nejc Potočnik je 
pregledala oddane volilno gradivo in ugotovila, da je v volilni imenik vpisanih 115 delegatov. 
Glasovnice je prevzelo 91 delegatov, oddanih je bilo 91 glasovnic, od katerih je veljavnih 90 
glasovnic. Za Branimirja Štruklja je glasovalo 81 delegatov, proti je glasovalo 9 delegatov.  
Volilna komisija ugotavlja, da je bil Branimir Štrukelj izvoljen za predsednika KSJS 
Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2026. 
 
Predsednik KSJS Branimir Štrukelj se je zahvalil za izkazano zaupanje in izrazil upanje, da ga 
bo upravičil. Povedal je, da se je zanj z izvolitvijo začelo obdobje skrajno odgovornega dela. 
Vse je povabil, da z največji možni meri sodelujejo s predlogi ali kritikami ter v iskanju rešitev 
v dobro sindikalnega članstva.  
 
Predsednica delovnega predsedstva je na podlagi poročila volilne komisije ugotovila, da je bil 
Branimir Štrukelj izvoljen za predsednika KSJS v mandatnem obdobju 2022 – 2026. Branimirju 
Štruklju iskreno čestitala za izvolitev in za delo, ki ne bo lahko. 
 

SKLEP št. 21: 
6. kongres KSJS je Branimirja Štruklja izvolil za predsednika KSJS v mandatnem 
obdobju 2022 – 2026. 

 
K 16) Imenovanja 
  
a) imenovanje članov Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS  
Gradivo: - Predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za nadzor finančno-materialnega 
poslovanja KSJS 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil brez razprave soglasno sprejet 

SKLEP št. 22: 
6. kongres KSJS je na podlagi 37. člena Statuta KSJS za člane Odbora za nadzor 
finančno-materialnega poslovanja KSJS za mandatno obdobje 2022-2026 imenoval: 
1. Nino Štangl, SVIZ, kot predsednico; 
2. Špelo Havle, SZSVS; 
3. Sašo Kotar, SDZNS; 
4. Francija Frantarja, PSS; 
5. Tatjano Rijavec, NSDLU; 
6. Tanjo Drolc, SDP; 
7. Mojco Zabukovec, SNS; 
8. Suzano Kocijančič, SI-JUS. 

 
 
b) Imenovanje članov Statutarne komisije KSJS  
Gradivo: - Predlog sklepa o imenovanju članov Statutarne komisije KSJS 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je bil brez razprave soglasno sprejet 

SKLEP št. 23: 
6. kongres KSJS je na podlagi 38. člena Statuta KSJS za člane Statutarne komisije KSJS 
za mandatno obdobje 2022-2026 imenoval: 
1. Janeza Turuka, SDZNS, kot predsednika; 
2. Jadranko Zupanc, SVIZ; 
3. Stašo Curk Accetto, SZSVS; 
4. Tjašo Škedelj, PSS; 
5. Martina Gruma, NSDLU; 
6. Matjaža Rahneta, SDP; 
7. Petro Bezjak Cirman, SNS; 
8. Boštjana Lovko, SI-JUS. 
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K 17) Razno 
 
Predsednik KSJS Branimir Štrukelj se je predsednici delovnega predsedstva zahvalil za 
uspešno vodenje kongresa, vsem prisotnim pa se je zahvalil za udeležbo ter vse skupaj povabil 
na skupno kosilo. 
 
 
 
 
Kongres se je končal ob 13.10 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:      Predsednica delovnega predsedstva: 

Francka Kravanja, l.r.       Jelka Velički 

 
 
Overovatelja zapisnika:  
 
Polona Tanšek Aškerc, SZSVS 
 
_________________________ 
 
 
Marjan Meglič, SDZNS 
 
_________________________ 
 
 
 
 
PRILOGE:  

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda 


