
 
 
 
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO 
DELO SINCE 07   (19.10.2010), Sejna Soba KSS Pergam, Trg OF 14, Ljubljana 
 
 
Dnevni red:     
 
1.) Podpis oziroma (ne) podpis novo oblikovanega Aneksa št. 4 k KPJS in dogovor o 
ukrepih na podroĉju plaĉ in drugih prejemkov v JS za leti 2011  in 2012 
 
2.) razno:    -  komentar na dopis Varuhinje ĉlovekovih pravic  

- predstavitev študijskega kroţka »socialni dialog – sistem kolektivnih                                                                                                    
pogajanj in priloţnost za mreţenje ter kooperativno usklajevanje  

                 medsebojnih interesov«    
  
 
Prisotni:  
 

Neva Volariĉ (CSD Piran), Barbara Avsec (CSD Postojna), Darja Barboriĉ Vesel (ZOD), 
Nina Bavdek (CSD Cerknica), Polona Lovšin (CSD Logatec), Ksenija Fister (CSD 
Ljubljana - Moste Polje), Mirjana Milovanović (CSD Ptuj), Zdravka Krušiĉ (CSD Šmarje 
pri Jelšah), Kristina Ćumurdţić (CSD Seţana), Ana Kreft (CSD Vrhnika), Jelena Polak 
(CSD Škofja Loka), Robert Pišorn (CSD Maribor), Jakob Poĉivavšek (KSS Pergam), 
Perica Radonjić (predsednik), Tadej Zajec (sekretar) 
 
  
Priĉetek  09:15 
 
Ad 1) Z dnem 13.10.2010 se je konĉala stavka javnega sektorja. S strani 
predsednika sindikata Since07 g. Perice Radonjića in pravnega svetovalca KSS 
Pergam, g. Jakoba Poĉivavška je bil predstavljen potek stavke, doseţeni rezultati 
stavke in tudi kaj nas ĉaka v prihodnje. Do ĉetrtka, dne 21.10.2010 se moramo 
odloĉiti ali bomo kot ĉlani  22 reprezentativnih sindikatov podpisali na novo oblikovan 
Aneks št. 4 h KOLEKTIVNI POGODBI  JAVNEGA SEKTORJA ( v nadaljevanju KPJS) in 
DOGOVOR O UKREPIH NA PODROĈJU PLAĈ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU 
za leti 2011  in 2012. Na tem mestu moramo poudariti, da ta dva dokumenta še nista 
usklajena s sindikalno stranjo, saj Vlada RS v dneh pogajanj po zamrznitvi stavke, ni 
hotela v predlog Aneksa in Dogovora vkljuĉiti naših predlogov, saj so bili zanjo 
nesprejemljivi. 
 
To pomeni naslednje: do ĉetrtka, 21.10.2010 (seja Vlade Republike Slovenije) imamo  
sindikati ĉas, da se odloĉimo glede podpisa Aneksa in dogovora; ĉe bi ga podpisala 
veĉina reprezentativnih sindikatov (16), potem bi bila dokumenta sprejeta na seji  



 
 
 
Vlade RS in Vlada RS bi odstopila od odpovedi KPJS in panoţnih KP, ter umaknila 
toţbo glede 50. ĉlena KPJS.  
 
V nasprotnem primeru, ĉe podpisov ne bo dovolj, bo Vlada RS odpovedala KP in nam  
v podpis ponudila novo KPJS s spremenjenim 50. ĉlenom, s 6 meseĉnim odpovednim 
rokom. Sindikati bomo poĉakali izplaĉilo oktobrske plaĉe in v primeru neizplaĉila3/4, 
glede katere nam pravica pripada s 01.10.2010, bomo šli v toţbe, kjer bomo 
argumentirano dokazali, da razlog, na katerega se sklicuje vlada, ni utemeljen razlog 
za razveljavitev kolektivne pogodbe. Vlada navaja kot razlog spremenjene okolišĉine, 
ki so vezane na slabe finanĉne razmere (112. ĉlen obligacijskega zakonika). 
 
 
Glasovanje: 
 
Prisotnih; 14 ĉlanov GO Since07 
 
- ZA podpis ( Aneksa št. 4  in podpis dogovora o ukrepih na podroĉju plaĉ in drugih 
prejemkov v javnem sektorju ) sta glasovala: 2 člana 
 
- PROTI podpisu  ( Aneksa št. 4  in podpis dogovora o ukrepih na podroĉju plaĉ in 
drugih prejemkov v javnem sektorju ) je glasovalo 12 članov 
 
- VZDRŽAN nihĉe 
 
 
Sklep:  
 
Sindikat Centrov za socialno delo Since07, KSS Pergam, NE BO PRISTOPIL K 
PODPISU Aneksa št. 4 h kolektivni pogodbi javnega sektorja in DOGOVORA O 
UKREPIH NA PODROĈJU PLAĈ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU za leti 
2011  in 2012. 
 
 
Ad 2.) Predsednik Since07 nam je tudi predstavil dopis Varuhinje ĉlovekovih pravic, 
ki je bil naslovljen na Vlado RS Slovenije v zvezi z delom javnih sluţb in storitev 
drţavnih organov v ĉasu stavke. Kršitve naj bi se pojavljale predvsem na podroĉju 
socialnega varstva, ki bi moralo še posebej skrbno uresniĉevati naĉela socialne 
drţave ter ogroţenim posameznikom nuditi primerno pomoĉ. Opozarja na etiĉno 
sporno ravnanje javnih usluţbencev, ki so v ĉasu stavke odklanjali pomoĉ socialno 
najšibkejšim posameznikom. 



 
 
 
Menimo, da je dopis neprimeren, zato bomo skupaj z našim pravnikom g. Jakobom 
Poĉivavškom pripravili dopis in ga posredovali Varuhinji ĉlovekovih pravic kot tudi 
Vladi RS. 
 
Predstavljeni so bili tudi ŠTUDIJSKI KROŢKI, ki so potekali od MAJA/2010 na KSS 
Pergam. To so študijski kroţki v okviru projekta KSS PERGAM »socialni dialog – 
sistem kolektivnih pogajanj in priloţnost za mreţenje ter kooperativno usklajevanje  
medsebojnih interesov«. V okviru tega projekta smo od EVROPSKEGA SOCIALNEGA 
SKLADA pridobili sredstva, katera smo namenili izdelavi propagandnega materiala 
SINCE07 (zloţenke, plakati, namizne zastavice, ovratni trakovi za kljuĉe).  
 
 
 
Sejo GO zakljuĉimo ob 13:00. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik sestavil: 
 
Sekretar Since07 
Tadej ZAJEC, dipl.upr.org. 


