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Ljubljana, 13. 4. 2018              
 

Z A P I S N I K 
5. kongresa Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, 

ki je bil 10. aprila 2018 ob 10. uri v Kongresnem centru Austria Trend Hotel, 
Dvorana Janus, Dunajska cesta 154, Ljubljana 

 
(Kongres se je pričel s predvajanjem slovenske himne.) 
 
K 1) Otvoritev kongresa 
Gradivo: vabilo 
 
5. kongres KSJS je začel predsednik KSJS Branimir Štrukelj s pozdravom delegatk in delegatov 
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. (Skupaj je bilo na 5. kongres 
vabljenih 162 delegatk in delegatov.) 
Pozdravil je tudi člane Statutarne komisije in Odbora za nadzor finančnega poslovanja, ki so 
bili kot člani organov KSJS vabljeni na 5. kongres ter Vladimirja Tkalca, prvega generalnega 
sekretarja KSJS. 
Še posebej je pozdravil goste kongresa: predsednico ZSSS Lidijo Jerkič, predsednika 
Konfederacije sindikatov Pergam Jakoba Počivavška in predsednico Konfederacije novih 
sindikatov – Neodvisnost Evelin Vesenjak, ki jih je kot prve povabil k besedi. 
 
Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je najprej čestitala Konfederaciji sindikatov javnega sektorja 
Slovenije za uspehe v preteklem letu in za pogum, ki ga kaže pri reševanju problemov. Navedla 
je, da je kongres priložnost, ko se ozremo nazaj in pregledamo preteklo delo ter sprejmemo 
program za naprej. Poudarila je, da sindikatom ni lahko biti »vmesnik« med delavci in 
delodajalci, še težje je, če naletijo na različne interese tam, kjer jih praviloma ni. Vnaprej je 
čestitala tudi novemu vodstvu, ki bo izvoljeno danes.  
 
Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek je kongresu KSJS zaželel 
uspešno delo. Ugotovil je, da se kongres KSJS odvija v času, ko pomembno skupno delo 
sindikatov javnega sektorja ni zaključeno. »Narejenih je nekaj korakov, verjetno pa so pred 
nami še težji koraki. Pričakujemo lahko, da bo treba še naprej zavračati poskuse delitve med 
zaposlenimi v zasebnem in zaposlenimi v javnem sektorju.  
Bliža se 1. maj, praznik vseh delavcev, ko bomo tri sindikalne centrale organizirale skupno 
prireditev na Rožniku in izrazile enotno podporo enotnosti sindikalnega boja v Sloveniji. Izrazil 
je željo, da bi v tem duhu potekali tudi sindikalni kongresi in da bi tako potekale vse sindikalne 
aktivnosti tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Da bi to dosegli, potrebujemo več 
sodelovanja med sindikati in več solidarnosti,« je zaključil. 
Predsednica Konfederacije novih sindikatov – Neodvisnost Evelin Vesenjak se je pridružila 
ugotovitvam in pozivom sindikalnih kolegov iz ZSSS in KSS Pergam. Kolegom iz Konfederacije 
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sindikatov javnega sektorja je svetovala, naj se ozrejo nazaj in pogledajo, kaj jim je v preteklosti 
najbolj uspelo in iz tega črpajo usmeritve za naprej. »Kot je bilo v preteklosti najbrž potrebno, 
da so se enotni sindikati delili, je danes potrebno, da se sindikati začnemo združevati. Naša 
naloga je prizadevati si za dobrobit našega članstva,« je poudarila. 
 
V nadaljevanju je predsednik KSJS Branimir Štrukelj ocenil politični trenutek, v katerem se 
odvija 5. kongres KSJS:  
»Strnimo vrste! 
Peti kongres KSJS poteka v zahtevnih razmerah. Vse nas frustrira dejstvo, da s pogajanji nismo 
prišli do konca. Na zadnjem kongresu smo imeli v gosteh predstavnika izvršilne oblasti, 
takratnega ministra za javno upravo g. Gregorja Viranta, tokrat zaradi bližine državnozborskih 
volitev nimamo nikogar. Če že koga, bi morali povabiti bivšega predsednika vlade, g. dr. Mira 
Cerarja, da bi zaposlenim v javnem sektorju pojasnil, kako lahko živi z dejstvom, da je pobegnil 
pred odgovornostjo do javnih uslužbencev in uslužbenk in odstopil. A ob odstopu se je hkrati 
zavedal, da bo to onemogočilo zapreti pogajanja in podpisati stavkovne sporazume s sindikati, 
ki smo bili in smo nekateri še v stavki. Odgovornost, ki jo je kot predsednik vlade imel do 
160.000 zaposlenih v javnem sektorju, s katerimi je bil prek reprezentativnih sindikatov v 
pogajanjih, je zavrgel v pričakovanju, da bo odstop izboljšal njegove in strankine možnosti na 
volitvah. 
 
Sebična poteza g. Cerarja je bila boleč udarec za zaposlene v javnem sektorju, ki so si po 
desetih letih varčevanja upravičeno obetali izboljšanje. A ni ustrezno reči »izgubili smo bitko, 
ne pa tudi vojne«, ker ta bitka še traja, ni ne dobljena, ne izgubljena, ampak je bila z odstopom 
g. Cerarja enostransko prekinjena na škodo zaposlenih v javnem sektorju. Bitka se bo 
nadaljevala takoj, ko bo Slovenija dobila vlado s polnimi pooblastili.  
 
Nikogar ne bi smelo presenetiti, da nepričakovano, enostransko prekinitev pogajanj spremlja 
niz motiviranih interpretacij, kaj bi bilo, če bi bilo: 

- Kaj bi se zgodilo, če ne bi dali prednosti odpravi anomalij do 26. plačnega razreda, kar je 
predlagala naša konfederacija? Verjetno tudi zvišanja v najnižjih plačnih razredih ne bi 
bilo, ker bi izjemno velike razlike v vrednotenju delovnih mest, na katerih se zahteva 
univerzitetna izobrazba, že takrat onemogočile priti do cilja.  

- Kaj bi bilo, če bi se pogajali skupaj in štirje sindikati v naši konfederaciji, ki zastopamo več 
kot 80% vseh sindikaliziranih v javnem sektorju, ne bi imeli specifičnih zahtev, ki so vezane 
na kolektivne pogodbe dejavnosti? Mimogrede, ena od nevarnosti, ki jo je obudil proces 
pogajanj o odpravi anomalij, je marginalizacija pomena kolektivnih pogodb dejavnosti in 
poskus pridobivanja pravice poseganja tretjih sindikatov, ki niso podpisniki, v vsebino 
posameznih kolektivnih pogodb dejavnosti. 

- Kaj bi bilo, če ne bi del sindikatov zahteval splošnih dvigov, ki so popolnoma prezrli 
nesorazmerja pri vrednotenju delovnih mest z enako izobrazbo in primerljivo 
odgovornostjo? 

- Kaj bi bilo, če bi odpravili anomalije nad 26. plačnim razredom, ki je bilo dogovorjeno v 
sedmih kolektivnih pogodbah od enajstih, in se zatem lotili razmerij do zvišanja plač 
zdravnikov? 

- Kaj bi bilo, če del sindikatov ne bi presenetljivo veliko energije vložil v preprečevanje 
odprave zaostankov drugih? 

 
Jasno, da frustracije, ker nismo prišli do cilja, spodbujajo kazanje s prstom na druge, da so 
pogledi sindikatov na potek pogajanj različni, da je nekaj zavajanja, kaj se je na pogajanjih v 
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resnici zgodilo, da članstvo ni v celoti razumelo ravnanja sindikalnih pogajalcev v posameznih 
fazah pogajanj. Ne mislim, da je kdorkoli pri tem nedolžen. Vendar ni nobenega razloga, da bi 
sindikati mazohistično jemali odgovornost nase ali pa, še bolj destruktivno, da bi se spustili v 
medsebojna obtoževanja, kdo je prispeval k propadu pogajanj in pri tem največjo uslugo delali 
tistemu, ki je najbolj odgovoren za propad pogajanj – g. Cerarju, bivšemu predsedniku vlade. 
 
Nereflektirane zamere moramo čim prej nadomestiti z odkritim pogovorom in trezno analizo 
preteklih pogajanj in poiskati učinkovit modus vivendi za naprej. Jasno, da vsi ne mislimo 
enako, jasno, da nimamo vsi enakih interesov, a to nas ne bi smelo odvrniti od cilja, ki nima 
alternative: do izboljšanja plač zaposlenih v javnem sektorju.  
 
Kako to doseči? 
Zavedati se moramo, da bo vladna pozicija na pogajanjih takoj po začetku mandata jeseni 
bistveno močnejša in vsebinsko drugačna od pozicije vlade, ki je v odhajanju. Posamezne 
koalicijske stranke so opredeljevale pogajalsko pozicijo vlade glede na učinke na volitvah, svoja 
stališča so prilagajale seštevanju volilnih glasov in se s tem ciljem tudi povezovale s 
posameznimi skupinami sindikatov. Za sindikate v javnem sektorju bodo pogajanja z novo 
vlado v principu težja. Pozabiti bo treba na propadla pogajanja in ponovno mobilizirati 
članstvo. Zato bo nujno, da se v največji možni meri med seboj poenotimo, se tesneje 
povežemo in koordinirano delujemo. Predsedstvo KSJS se je v razpravah po propadu pogajanj 
do nadaljevanja pogajanj jasno opredelilo: zahteve ostajajo bolj ali manj enake. Zavzemamo 
se za skupna pogajanja o vprašanjih, ki so vsem skupna, z vsemi drugimi sindikati. A zelo 
pomembno je, da smo si sindikati v konfederaciji hkrati medsebojno priznali specifične 
zahteve na posameznih področjih, za katere bomo vztrajali, da se rešujejo v okviru kolektivnih 
pogodb dejavnosti, ki morajo ostati prostor za opredeljevanje specifičnosti pogojev dela in 
vrednotenja dela v posameznih dejavnostih javnega sektorja brez vmešavanja od zunaj. Torej: 

- Smo za enotni, koordinirani nastop vseh sindikatov pri skupnih vprašanjih, ob hkratnem 
vztrajanju, da se posebna vprašanja pogojev in vrednotenja dela rešujejo v okviru 
kolektivnih pogodb dejavnosti. 

- Predlagamo, da se pred jesenjo usedemo skupaj, pogledamo podatke o plačah, jih 
medsebojno primerjamo in na podlagi dejstev oblikujemo pogajalska izhodišča. 

 
A dvomim, da se bo na pogajanjih mogoče izogniti zahtevnim vprašanjem ustreznega oziroma 
neustreznega delovanja plačnega sistem, ki ga zgolj zelo pogojno in zgolj v specifičnem 
kontekstu lahko označimo za enotnega. Pozivanje k ohranitvi enotnega plačnega sistema, ne 
da bi resno odprli vprašanja izrazitih deformacij, številnih neenakosti, neupravičenih 
posebnosti, partikularnih odvodov k drugim zakonom, je pozivanje k priznanju in utrditvi 
sistema, ki je deformiran in sistematično proizvaja nepravične učinke. Naj jih nekaj naštejem: 

- »Enotni« plačni sistem je omogočil, da so povprečne plače v posameznih dejavnostih rasle 
v zadnjih štirih letih tudi do trikrat hitreje kot v tistih, ki so rasle najpočasneje. 

- Razpon v možnem kariernem napredovanju na delovnih mestih z enako izobrazbo je v 
enih dejavnostih omejen na največ 13 plačnih razredov, pri drugih pa doseže tudi 27 
plačnih razredov.  

- Pogoji za napredovanje nihajo od »lepih oči«, ki so potrebne za napredovanje, do skrajno 
zahtevnih postopkov dokazovanja izpolnjevanja pogojev v upravnih postopkih, kjer se na 
koncu izdajajo odločbe o pridobitvi naziva.  

- Posledično je hitrost napredovanja med posameznimi dejavnostmi javnega sektorja 
povsem neprimerljiva, kot so povsem neprimerljivi tudi deleži zaposlenih, ki lahko pridejo 
do konca kariernega razpona v posameznih dejavnostih.  
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- Ta razlika v deležu tistih, ki pridejo do najvišjega naziva oz. do kariernega vrha, je lahko 
med dejavnostmi javnega sektorja tudi petkratna. Imamo poklice, ki so povsem ločeni od 
osnovnih razmerij, ki naj bi jih opredeljevala KPJS. Recimo, zdravniki, ki vsa delujoča 
delovna mesta opredeljujejo v poklicni pogodbi za zdravnike. Ta z orientacijskimi 
delovnimi mesti nimajo popolnoma nobene zveze. 

 
Moje stališče je: DA enotnemu plačnemu sistemu, vendar le pod pogojem, da se odpravijo v 
nebo vpijoče nepravičnosti! Če tega pri zgolj navidezno enotnem sistemu, ki sistematično 
proizvaja neenakosti in nepravičnosti, ni mogoče narediti, pri njem ni smiselno vztrajati.  
 
Kot rečeno, prioriteta zvišanja plač za KSJS nima alternative, a to še ne pomeni, da KSJS drugih 
ciljev nima oz. jih ne reflektira. KSJS, ki prek sedmih sindikatov zastopa 73.000 članic in članov, 
je edina konfederacija, ki deluje izključno v javnem sektorju, a to ne pomeni, da ne razumemo 
bistvenih vprašanj delavstva v naši državi ali da bi se želeli osredotočiti le na javni sektor: 
 

- Še vedno je za nas ključna solidarnost med delavkami in delavci v zasebnem in javnem 
sektorju. Delodajalske organizacije poskušajo sistematično netiti spor med javnim in 
zasebnim sektorjem. Z manipuliranjem, enostranskimi trditvami in zavajanjem šepetajo 
delavcem v zasebnem sektorju na uho, da je njihove mizerije kriv »parazitski« javni sektor, 
ne pa njihov pohlep po dobičkih, ki drži plače navzdol, kadar je kriza in kadar je 
gospodarska rast. Animacija »slavnega« vlaka GZS odlično ilustrira raven manipulacije, ki 
so jo sposobni delodajalci, da bi sprli delavce v zasebnem in javnem sektorju. 
Solidarnostna podpora delavk in delavcev v zasebnem in javnem sektorju pri izboljševanju 
plač, še zlasti, ko se posamezni deli delavstva spustijo v klasični konflikt za zvišanje plač 
prek stavke, je odločilnega pomena. 

 
- Poskus utrditve sistema javnega zdravstva, ukinitve dodatnega zdravstvenega 

zavarovanja in bolj pravičnega plačevanja prispevka je v tem mandatu propadel. Koalicija 
zavarovalnic, delodajalskih organizacij in zdravniških združenj je bila, ob nenačelni koaliciji 
strank v parlamentu, učinkovita in uspešna. Delno tudi zato, ker se sindikati nismo dovolj 
odločno, dovolj eksplicitno in kategorično postavili za zakon, ki je utrjeval javno 
koncepcijo zdravstva. Preveč smo se zapletali okrog detajlov in nebistvenih rešitev. KSJS 
trdno stoji za ciljem utrjevanja in izboljševanja javnega zdravstva. Reagirali bomo na vsak 
poskus privatizacije zdravstva. 

 
- Obstoj in širitev prekernega dela upravičeno zbuja slabo vest sindikatov. Če pustim ob 

strani težave pri organiziranju in volji, da jih organiziramo, je naša dolžnost delati v smeri, 
da se prekernemu delu odvzame družbena legitimnost. Sindikati ne smemo sprejeti, da je 
zniževanje pogojev dela, zniževanje varnosti delavk in delavcev dopustno in sprejemljivo, 
ker znižuje stroške delodajalcem. Tudi na tem področju potrebujemo enoten nastop in 
več refleksije. 

 
- Pozdravljamo združevanje ZSSS in Pergama, ki bo zagotovo prispevalo h krepitvi moči 

delavstva. Želimo si, da bi se po uspešni združitvi proces združevanja nadaljeval tudi 
znotraj sindikatov javnega sektorja in da bosta združeni konfederaciji povezali 
razdrobljene, ozko usmerjene sindikate, ki so člani obeh konfederacij. 42 reprezentativnih 
sindikatov ni v korist zaposlenim, toliko razdrobljenih, ozko usmerjenih sindikatov na kupu 
lahko drug drugemu kaj blokiramo, bistveno teže pa se poenotimo in skupaj dosežemo 
izboljšave. Proces združevanja sindikatov v javnem sektorju je nujen, če želimo zadržati 
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vpliv na opredeljevanje pogojev dela in na ceno dela. Zgled je pri roki, to je združitev 
sindikatov javnega sektorja v Nemčiji, kjer je leta 2001 nastal VER.DI sindikat z dvema 
milijonoma članov in članic, ki ta trenutek z opozorilnimi stavkami zahteva 6-% zvišanje 
plač. 

 
Spoštovane kolegice in kolegi, pred nami je izjemno zahtevna naloga, da dokončamo, kar smo 
začeli pred dvema letoma: da v Sloveniji v javnem sektorju uresničimo izboljšanje 
materialnega položaja delavk in delavcev, ki ga je sprožila Evropska konfederacija sindikatov, 
da podpiramo delavke in delavce v zasebnem sektorju, ki si prav tako prizadevajo za zvišanje 
plač. Pozivam vas, sindikate in članstvo v sindikatih KSJS, da strnemo vrste, da se dobro 
pripravimo na novo vlado. Ker ta trenutek pri doseganju tega cilja Konfederacije sindikatov 
javnega sektorja ne more nadomestiti nihče.« 
 
 
K 2) Sprejem Poslovnika o delu 5. kongresa KSJS 
Gradivo: predlog Poslovnika o delu 5. kongresa KSJS 
 
Predsednik KSJS Branimir Štrukelj je menil, da posebna obrazložitev predloga poslovnika ni 
potrebna, opozoril je le na 5. člen, ki določa, da se morajo delegati k razpravi prijaviti z 
izpolnitvijo obrazca in da imajo za razpravo pri posamezni točki dnevnega reda na voljo največ 
3 minute in enominutno repliko. 
(Razprave ni bilo.) 
 
Na predlog predsednika KSJS Branimirja Štruklja je bil brez razprave soglasno sprejet 

SKLEP št. 1: 
5. kongres KSJS sprejme Poslovnik o delu 5. kongresa Konfederacije sindikatov javnega 
sektorja Slovenije. 

 
 
K 3) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi delovnega predsedstva 
Gradivo: predlog sklepa o sestavi delovnega predsedstva 
 
Predsednik KSJS Branimir Štrukelj je predlagal, da kongres vodi 7-člansko delovno predsedstvo, 
sestavljeno iz predstavnikov vseh 7 sindikatov članov KSJS. 
 
Na predlog predsednika KSJS Branimirja Štruklja je bil brez razprave soglasno sprejet 

SKLEP št. 2: 
5. kongres KSJS sprejme ugotovitveni sklep, da delovno predsedstvo 5. kongresa KSJS 
sestavljajo: 
1. Jelka Velički, predsednica SVIZ Slovenije – predsednica; 
2. Zvonko Vukadinovič, predsednik SZSV Slovenije – član; 
3. Marjan Meglič, generalni sekretar SDZN Slovenije – član; 
4. Andrej Kocbek, podpredsednik PSS – član; 
5. Tomaž Sajovic, predsednik NSDLU – član; 
6. Tomaž Virnik, predsednik SDP Slovenije – član in 
7. Tanja Popit, predsednica SI-JUS – članica. 

(Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje 5. Kongresa KSJS.) 
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K 4) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi verifikacijske komisije in vodenju zapisnika 
Gradivo: predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi verifikacijske komisije 5. kongresa 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet 

SKLEP št. 3: 
5. kongres KSJS sprejme ugotovitveni sklep, da verifikacijsko komisijo sestavljajo: 
1. Igor RUČIGAJ, PSS – predsednik; 
2. Sabina Ogrič, SZSV Slovenije – članica in  
3. Vili Krajnc, SVIZ Slovenije – član. 

 
 
Imenovanje zapisničarke 5. Kongresa KSJS in overovateljic zapisnika 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet 

SKLEP št. 4: 
5. kongres KSJS imenuje Frančiško Kravanja za zapisničarko 5. Kongresa KSJS ter Magdaleno 
Mustar Pečjak, SVIZ Slovenije in Dragico Kekec, SDZSV Slovenije za overovateljici zapisnika. 

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

SKLEP št. 5: 
5. kongres KSJS sprejme ugotovitveni sklep, da volilno komisijo sestavljajo: 
1. Ljiljana Renčelj, SZSV Slovenije – predsednica; 
2. Marjana KOLAR, SVIZ Slovenije – članica in 
3. Mitja Tavčer, PSS – član. 

 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je predsednik verifikacijske 
komisije Igor Ručigaj podal poročilo verifikacijske komisije. Povedal je, da je verifikacijska 
komisija 5. Kongresa KSJS v skladu z 2. členom Poslovnika o delu 5. Kongresa KSJS pregledala 
dokazila o prisotnosti in ugotovila, da je na 5. Kongresu KSJS prisotnih 110 od 162 delegatov. 
Ker je kongres sklepčen, če je navzočih več kot polovica (82) vseh delegatov, je verifikacijska 
komisija ugotovila, da je kongres sklepčen. 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 6: 
5. kongres KSJS potrdi poročilo verifikacijske komisije in sprejme ugotovitven sklep, da je 5. 
kongres KSJS sklepčen.  
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K 6) Potrditev dnevnega reda 
Gradivo: predlog dnevnega reda 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 7: 
5. kongres KSJS potrdi naslednji dnevni red: 
1. Otvoritev kongresa. 
2. Sprejem Poslovnika o delu 5. 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 4. in 5. kongresom. 
8. Poročilo Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS v mandatnem 

obdobju 2014 – 2018. 
9. Predlog razrešnice organom KSJS. 
10. Program KSJS za mandatno obdobje 2018 – 2022. 
11. Poročilo Statutarne komisije ter spremembe in dopolnitve Statuta KSJS. 
12. Sprejem sklepa o višini članarine za mandatno obdobje 2018 – 2022 in ugotovitvenega 

sklepa o deležih sindikatov v premoženju KSJS. 
13. Sprejem vprašanj za politične stranke. 
14. Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva in volitve predsednika KSJS. 
15. Imenovanje: 
- članov Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS; 
- članov Statutarne komisije KSJS. 
16. Razno. 

 
 
K 7) Poročilo o delovanju KSJS med 4. in 5. Kongresom 
Gradivo: predlog Poročila o delovanju KSJS med 4. in 5. kongresom 
 
Generalni sekretar KSJS Bojan Hribar je podrobno obrazložil vsebino pisno predloženega 
poročila o delovanju Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije med 4. in 5. 
kongresom KSJS.  
 
Predsednica delovnega predsedstva Jelke Velički je odprla razpravo in ugotovila, da se k 
razpravi ni prijavil nihče. Zato je predlagala delegatom kongresa, da sprejmejo Poročilo o 
delovanju Konfederacije sindikatov javnega sektorja med 4. in 5. kongresom KSJS. 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 8: 
5. kongres KSJS sprejme »Poročilo o delovanju KSJS med 4. in 5. kongresom«. (Poročilo je 
sestavni del sklepa!) 
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K 8) Poročilo Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS v mandatnem 
obdobju 2014 – 2018 
Gradivo: predlog Poročila o finančno-materialnem poslovanju KSJS v mandatnem obdobju 
2014 - 2018 
 
Pisno predloženo »Poročilo o finančno-materialnem poslovanju KSJS v mandatnem obdobju 
2014 – 2018« je predstavila predsednica Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja 
KSJS mag. Nina Štangl. Odbor za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS predlaga 5. 
Kongresu KSJS, naj ugotovi, da je bilo poslovanje KSJS v mandatnem obdobju 2014 – 2018 
uspešno in izreče razrešnico dosedanjim organom Konfederacije sindikatov javnega sektorja 
Slovenije. 
 
V razpravi je delegatka Jelka Horvat iz SVIZ vprašala, ali Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja Slovenije namenja kaj finančne pomoči Delavski svetovalnici, ki jo vodi Goran Lukić.  
Mag. Nina Štangl je pojasnila, da KSJS Delavski svetovalnici ne namenja finančne pomoči ter 
poudarila, da tudi finančnem načrtu KSJS za preteklo obdobje ni bilo predvidenih nobenih 
sredstev za Delavsko svetovalnico. 
  
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil soglasno sprejet  

SKLEP št. 9: 
5. kongres KSJS sprejme »Poročilo Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS 
v mandatnem obdobju 2014 – 2018«. 
(Poročilo je sestavni del sklepa!) 

 
 
K 9) Predlog razrešnice organom KSJS 
  
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 10: 
5. kongres KSJS na osnovi sprejetega Poročila o delovanju KSJS med 4. in 5. kongresom in 
sprejetega Poročila Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS v mandatnem 
obdobju 2014 – 2018 sprejme razrešnico dosedanjim organom Konfederacije sindikatov 
javnega sektorja Slovenije, in sicer: predsedniku KSJS, predsedstvu KSJS, članom Odbora za 
nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS in članom Statutarne komisije KSJS.  

 
 
K 10) Program KSJS za mandatno obdobje 2018 – 2022 
Gradivo: predlog Programa KSJS za obdobje 2018 - 2022 
 
Pisno predloženi predlog programa KSJS za obdobje 2018 – 2022 je podrobno obrazložil 
generalni sekretar KSJS Bojan Hribar. 
 
Predsednica delovnega predsedstva Jelke Velički je odprla razpravo. 
 
V razpravi je delegat Alan Pečarič iz PSS podal dva predloga za dopolnitev programa KSJS. 
Njegov prvi predlog je bil, da naj se program KSJS dopolni z navedbo, da se bo KSJS prizadevala 
za krepitev spoštovanja kolektivnih pogodb dejavnosti, s katerimi bi morali skrbeti tudi za 
urejanje pogojev dela, zaposlovanja in urejanje kariere ter napredovanja zaposlenih.  
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Njegov drugi predlog pa je bil, da naj se program KSJS dopolni z navedbo, da se bo KSJS 
prizadevala za spremembo Zakona o stavki, ki je zastarel, saj velja že od leta 1991, na njegovi 
podlagi pa skušajo oblasti omejevati sindikalne stavkovne aktivnosti. 
 
Branimir Štrukelj je menil, da sta oba predloga dobra. Strinjal se je s predlogom, da se v 
programu KSJS poudari pomen kolektivnih pogodb dejavnosti, prav tako pa je mogoče med 
programske cilje vnesti tudi spremembo zakona o stavki, ki je bil nehote prezrt. Veljavni zakon 
o stavki je še iz časa prejšnje države (SFRJ) in vsebuje nekaj čudnih rešitev, ki otežujejo pogoje 
reagiranja delavcev na krivice in odločitev za stavko. 
Predlagal je, da se oba predloga redakcijsko vneseta v program KSJS za mandatno obdobje 
2018 – 2022 in da kongres te dopolnitve sprejme.  
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil soglasno sprejet  

SKLEP št. 11: 
5. kongres KSJS sprejme program KSJS za mandatno obdobje 2018 – 2022 s predlaganima 
dopolnitvama. 
(Tako dopolnjeni Program KSJS je sestavni del tega sklepa!) 

 
 
K 11) Poročilo Statutarne komisije ter spremembe in dopolnitve Statuta KSJS 
Gradivo:  

- predlog Poročila Statutarne komisije KSJS 
- Predlog sprememb in dopolnitev Statuta KSJS 

Poročilo Statutarne komisije KSJS ter predlog sprememb in dopolnitev Statuta KSJS je 
predstavil predsednik Statutarne komisije Janez Turuk. Povedal je, da se je Statutarna komisija 
KSJS v mandatnem obdobju 2014-2018 sestala samo enkrat, in sicer na 4. sestanku dne 
16.1.2018. Ocenila je učinkovanje statuta v obdobju med 4. in 5. Kongresom KSJS. Sicer pa se 
statutarna komisija v preteklem mandatnem obdobju ni sestajala, saj ni prejela nobene 
pobude za razlago, oceno skladnosti ali za spremembo statuta, niti ni bilo posebnih težav ali 
zapletov pri izvajanju statuta v praksi. Statut KSJS je bil deležen obsežnih sprememb in 
dopolnitev na 3. kongresu 8.4.2010, kar je verjetno tudi razlog, da ni bilo potrebe za nadaljnje 
spremembe in dopolnitve.  
 
V razpravi na 4. sestanku so člani statutarne komisije podprli predlog, da bi kazalo razmisliti o 
spremembi ključa za določanje števila delegatov posameznih sindikatov na kongresu KSJS ter 
predlagali, da se opravijo primerjalni izračuni števila delegatov ob uporabi različnih ključev (na 
vsakih 500, 600, 700 in 800 prijavljenih članov). Sprejet je bil tudi sklep, da Statutarna komisija 
predlaga predsedstvu KSJS, da pretehta sprejemljivost spremembe ključa za določanje števila 
delegatov posameznih sindikatov na kongresu KSJS. 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 12: 
5. kongres KSJS sprejme Poročilo Statutarne komisije KSJS. 
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Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave z večino glasov 
za in dvema glasoma proti sprejet še 

SKLEP št. 13: 
5. kongres KSJS sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta KSJS. (Spremembe in 
dopolnitve Statuta KSJS so sestavni del tega sklepa!) 

 
 
K 12) Sprejem sklepa o višini članarine za mandatno obdobje 2018 – 2022 in ugotovitvenega 
sklepa o deležih sindikatov v premoženju KSJS 
Gradivo:  

-  Predlog sklepa o višini članarine za mandatno obdobje 2018 – 2022 in  
- Predlog ugotovitvenega sklepa o deležih sindikatov v premoženju KSJS na dan 1.1.2018 

 
Predsednica delovnega predsedstva Jelke Velički je predlagala sprejem sklepa o višini članarine 
za mandatno obdobje 2018 – 2022 in ugotovitvenega sklepa o deležih sindikatov v premoženju 
KSJS na dan 1.1.2018. 
 
Uvodno obrazložitev predloga sklepa o višini članarine za naslednje mandatno obdobje in 
ugotovitvenega sklepa o deležih sindikatov v premoženju KSJS na dan 1.1.2018 je podal 
generalni sekretar KSJS Bojan Hribar. 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 14: 
5. kongres KSJS sprejme sklep o višini članarine za mandatno obdobje 2018 – 2022.  

 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 15: 
5. kongres KSJS sprejme ugotovitveni sklep o deležih sindikatov v premoženju KSJS na dan 
1. 1. 2018. 

 
 
K 13) Sprejem vprašanj za politične stranke 
Gradivo: predlog vprašanj za politične stranke 
 
Pisno predložen predlog »Vprašanj za politične stranke« je dodatno utemeljil Branimir 
Štrukelj. Predlagal je, naj bi KSJS pred parlamentarnimi volitvami postavila političnim strankam 
vprašanja o za položaj zaposlenih v javnem sektorju najbolj pomembnih vprašanjih. Odgovori 
političnih strank na ta vprašanja naj bi zavezovali politične stranke, ki bodo po volitvah v vladi. 
Če bo po volitvah prišlo do velikih razlik med obljubami in njihovo realizacijo, bo KSJS lahko 
politične stranke opozarjala na to, kaj so obljubljali pred volitvami. 
 
Predsednica delovnega predsedstva Jelke Velički je odprla razpravo.  
V razpravi je delegat Denis Padjan iz SZSVS opozoril, da so domovi za starejše kadrovsko 
podhranjeni ter da je njihova kadrovska popolnitev ena bistvenih tem v naslednjem mandatu. 
Zato je predlagal dopolnitev 5. vprašanja za politične stranke z dodatnim vprašanjem, s 
katerim bi pridobili stališče političnih strank do kadrovskih normativov v sociali in zdravstvu. 
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Branimir Štrukelj je menil, da je dilema zgolj v tem, ali bi bilo na tem mestu potrebno opredeliti 
specifična vprašanja, ki se vežejo na posamezne sindikate. Sam ne vidi ovire za vključitev 
predlaganega dodatnega vprašanja političnim strankam. 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 16: 
5. kongres KSJS sprejme vprašanja za politične stranke s predlagano dopolnitvijo 5. 
vprašanja. 
(Tako dopolnjena Vprašanja za politične stranke so sestavni del tega sklepa!) 

 
 
K 14) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva in volitve predsednika KSJS 
 
- Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva KSJS 
Gradivo - predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva KSJS v mandatnem obdobju 
2018 – 2022. 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 17: 
5. kongres KSJS sprejme ugotovitveni sklep, da so za mandatno obdobje 2018 – 2022 v 
predsedstvo veljavno izvoljeni predstavniki sindikatov KSJS:  
1. Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije, 
2. Zvonko Vukadinovič, predsednik SZSV Slovenije 
3. Jelka Mlakar, predsednica SDZN Slovenije,  
4. Radivoj Uroševič, predsednik PSS, 
5. Tomaž Sajovic, predsednik NSDLU, 
6. Tomaž Virnik, predsednik SDP,  
7. Tanja Popit, predsednica SI-JUS,  
 
in da je do decembra 2020 veljavno imenovan Bojan Hribar, generalni sekretar KSJS. 
 
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana predsedstva bo sindikat, član KSJS, 
imenoval novega člana. 

 
-Volitve predsednika KSJS  
Gradivo: predlog kandidature za predsednika KSJS  

 
Predsednica delovnega predsedstva Jelke Velički je pojasnila, da je Predsedstvo KSJS na svoji 
28. seji, 26.2.2018 soglasno sprejelo sklep, da kot edinega kandidata za predsednika KSJS v 
mandatnem obdobju 2018 – 2022 predlaga Branimirja Štruklja, dosedanjega predsednika 
KSJS.  
Predsedstvo je svoj predlog utemeljilo z ugotovitvijo, da je Branimir Štrukelj v dosedanjih treh 
mandatih uspešno vodil KSJS in s svojim nastopanjem v javnosti močno prispeval k njeni 
prepoznavnosti. KSJS je pod njegovim vodstvom utrdila svoj položaj v socialnem dialogu v 
Sloveniji in v pogojih ekonomske in finančne krize odločilno prispevala k ohranitvi pravic javnih 
uslužbencev.  
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Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 18: 
5. kongres KSJS je potrdil kandidaturo Branimirja Štruklja, dosedanjega predsednika KSJS za 
predsednika KSJS v mandatnem obdobju 2018 – 2022.  

 
Predsednica delovnega predsedstva Jelke Velički je opozorila, da so v skladu z 31. členom 
Statuta KSJS volitve predsednika tajne, pri čemer lahko kongres z glasovanjem odloči, da so 
volitve predsednika javne. 
 
Večje število delegatov kongresa je sočasno predlagalo, da naj bodo volitve novega 
predsednika KSJS izvedene z javnim glasovanjem. Predlog je z glasnim ploskanjem potrdila 
večina delegatov kongresa. 
 
Predsednica delovnega predsedstva Jelke Velički je dala predlog na glasovanje. 
Z večino glasov za in štirimi glasovi proti je bil sprejet 

SKLEP št. 19: 
5. kongres KSJS je sklenil, da bodo volitve novega predsednika KSJS izvedene z javnim 
glasovanjem. 

 
Član delovnega predsedstva Zvonko Vukadinovič, predsednik SZSVS, je opozoril, da je treba 
delegatom omogočiti razpravo, ker so štirje delegati glasovali proti sklepu. V nadaljevanju je 
povedal, da se je k besedi javil, ker je želel razjasniti, kako je potekala 28. seja predsedstva 
KSJS. Navedel je, da na seji predsedstva ni bilo nikogar, ki bi se javil za protikandidata 
Branimirju Štruklju, zato so na seji bolj ali manj »določili« Branimirja Štruklja, ta pa je s 
kandidaturo soglašal. Ob tem je izpostavil, da funkcija predsednika KSJS ni plačana. 
 
Predsednica delovnega predsedstva Jelke Velički je dala na glasovanje predlog, da se za 
predsednika KSJS v mandatnem obdobju 2018 – 2022 izvoli dosedanji predsednik KSJS 
Branimir Štrukelj. 
 
Delegati kongresa so z večino glasov za in petimi glasovi proti sprejeli 

SKLEP št. 20: 
5. kongres KSJS je za predsednika KSJS v mandatnem obdobju 2018 - 2022 izvolil Branimirja 
Štruklja, dosedanjega predsednika KSJS. 

 
Novoizvoljeni predsednik KSJS Branimir Štrukelj se je zahvalil za izkazano zaupanje. Povedal je, 
da ne bo imel nastopnega govora, ker je vse povedal že na začetku kongresa. Izpostavil pa je, 
da je zahtevna naloga vseh tu prisotnih, da dosežemo tisto, kar javni uslužbenci pričakujejo od 
KSJS: da si prizadevamo za izboljšanje njihovih plač. To je naloga, ki jo moramo za vsako ceno 
opraviti.  
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K 15) Imenovanja 
 
- Imenovanje članov Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS 
Gradivo: predlog sklepa  
  
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 21: 
5. kongres KSJS je na podlagi 37. člena Statuta KSJS za člane Odbora za nadzor finančno-
materialnega poslovanja KSJS za mandatno obdobje 2018 – 2022 imenoval: 
1. Nino Štangl, SVIZ Slovenije; 
2. Špelo Havle, SZSV Slovenije; 
3. Sašo Kotar, SDZN Slovenije; 
4. Francija Frantarja, PSS; 
5. Polono Muhič, NSDLU; 
6. Tanjo Drolc, SDP in 
7. Suzano Kocijančič, SI-JUS. 

 
 
Imenovanje članov Statutarne komisije KSJS 
Gradivo: predlog sklepa 
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Jelke Velički je bil brez razprave soglasno 
sprejet  

SKLEP št. 22: 
5. kongres KSJS je na podlagi 38. člena Statuta KSJS za člane Statutarne komisije KSJS za 
mandatno obdobje 2018 – 2022 imenoval: 
1. Jadranko Zupanc, SVIZ Slovenije; 
2. Stašo Curk Accetto, SZSV Slovenije; 
3. Janeza Turuka, SDZN Slovenije; 
4. Tjašo Škedelj, PSS; 
5. Martina Gruma, NSDLU; 
6. Matjaža Rahneta, SDP in 
7. Janjo Bizjak, SI-JUS. 
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K 16) Razno 
1.) 
Predsednik KSJS Branimir Štrukelj se je v imenu delegatk in delegatov kongresa zahvalil delovni 
predsednici Jelki Velički za uspešno vodenje kongresa. Hkrati ji je čestital za rojstni dan, ki ga 
je praznovala prav na dan kongresa. 
 
2.) 
Predsednica delovnega predsedstva Jelka Velički je vse udeležence kongresa povabila, da naj 
se po kosilu udeležijo prvega regionalnega posveta v okviru projekta KSJS »Skupaj nad izzive 
trga dela«, na katerem bodo predstavljene naslednje teme: 
 

- uporaba sistema kvalifikacij v vseživljenjskem učenju; 
- nacionalni ukrepi za aktivno staranje zaposlenih na delovnem mestu ter 
- delovnopravna varnost zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

 
3.) 
Na podlagi ugotovitve, da pod točko razno ne želi nihče več razpravljati, je predsednica 
delovnega predsedstva Jelka Velički ob 12.30 uri 5. kongres KSJS zaključila. 
 
 
 
Zapisnikarica:                Predsednica delovnega predsedstva: 
Frančiška Kravanja, l.r.               Jelka Velički 
 
 
 
Overovateljici zapisnika:  
 
 
1. Magdalena Mustar Pečjak         

 
 

 
2. Dragica Kekec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 
- Gradivo k točkam dnevnega reda 


