
 
 
 
 

Z A P I S N I K  
4. skupščine SI-JUS, 

ki je bila v sredo, 17. junija 2020, ob 11.00 uri, 
v sejni dvorani Doma sindikatov, v VI. nadstropju, Dalmatinova 4, Ljubljana. 

 
 
Prisotni delegati: Alma Bijedić, EKO SKLAD; Janja Bizjak, ZRSŠ; Tiso Cvetković, CAA; Almira Dermastja, 
SIST; Darinka Jakovčič, MIZŠ; Edita Kiralj, SIST; Suzana Kocijančič, MIRS; Vesna Lapanja, JŠRIPSRS; 
Boštjan Lovka, SPIRIT Slovenija; Tanja Mlakar, STO; Špela Ivančič, STO; Nada Nedeljko, ZRSŠ; Barbara 
Osolnik Košar, CAA; Tanja Popit, ZRSŠ; Tanja Puš, JŠRIPSRS; Fani Rožič-Novak, ARRS; Katarina Seršen, 
ARRS; Bronka Straus, MIZŠ; Danuša Škapin, CPI; Tatjana Tkavc, MIRS; Laura Turk, EKO SKLAD; Valter 
Urh, CPI; Bojan Hribar, glavni tajnik SI-JUS. 
 
Odsotni delegati: Anton Polšak, ZRSŠ; Lidija Vinkovič, SPIRIT Slovenija. 
 
Ostali prisotni: Branimir Štrukelj, Vladimir Tkalec, Enisa Šmrkovič.  
 
 
Ad 1) 
 
4. skupščino SI-JUS je začela predsednica Tanja Popit, ki je uvodoma pozdravila delegatke in delegate, 
članice Nadzornega odbora SI-JUS ter gosta skupščine: Branimirja Štruklja, predsednika Konfederacije 
sindikatov javnega sektorja Slovenije in Vladimirja Tkalca, prvega glavnega tajnika SI-JUS.  
 
Sledile so pozdravne besede gostov. Najprej je skupščino nagovoril predsednik KSJS Branimir Štrukelj. 
Po uvodnem pozdravu udeležencev skupščine je navedel, da je SI-JUS, čeprav ni najbolj množičen 
sindikat, pomemben član KSJS ter se ob tem zahvalil T. Popit za njen prispevek k oblikovanju skupnih 
stališč KSJS. Nato je izpostavil pomen in vlogo KSJS pri varstvu pravic zaposlenih v javnem sektorju, kjer 
je prisotna velika razdrobljenost sindikatov (njihovo število presega 40) ter poudaril, da je prihodnost 
sindikalnega gibanja v povezovanju sindikatov in krepitvi solidarnosti. Navedel je, da KSJS v svojih 
sedmih sindikatih združuje preko 80 % vseh sindikalno organiziranih javnih uslužbencev, da pa je treba 
kljub temu več storiti na včlanjevanju in da si tudi SI-JUS lahko zastavi za cilj podvojitev svojega članstva. 
V nadaljevanju je izpostavil tri ključne izzive, ki bodo terjali angažiranost vseh sindikatov, članov KSJS. 
Za prvi izziv je navedel napoved, da je (zaradi epidemije Covida-19) pred nami ena najglobljih recesij, 
ki bo lahko postavila pod vprašaj tudi pridobljene delavske pravice. Drugi izziv je po njegovih besedah 
povezan z zdravstveno reformo. Opozoril je, da se kljub temu, da je zdravstveni sistem v epidemiji 
odlično odigral svojo vlogo, krepijo sile, ki zagovarjajo privatizacijo zdravstva. Za tretji izziv pa je 
navedel krepitev zahtev, da naj se posamezne poklicne skupine izvzamejo iz javnega sektorja 
(zdravniki, del policije, univerze). Na koncu je poudaril, da smo združeni in solidarni vedno močnejši, 
kar naj bo naše vodilo za naprej. 
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Skupščino je pozdravil tudi prvi glavni tajnik SI-JUS Vladimir Tkalec. Zahvalil se je za povabilo ter v 
svojem nagovoru spomnil na razloge za ustanovitev SI-JUS, do katere je prišlo na pobudo ZRSŠ in ARRS. 
Izpostavil je aktivnosti, ki so bile vodene v posameznih zavodih oziroma organizacijah (Eko sklad, ZRSŠ, 
…). Poudaril je tudi smotrnost povezave v KSJS in skupščini zaželel uspešno delo. 
 
Tanja Popit se je gostoma zahvalila za pozdravne besede in ju povabila, da naj v okviru svojih možnosti 
prisostvujeta 4. skupščini SI-JUS. Nato je tudi sama nagovorila skupščino. Uvodoma je izpostavila, da je 
marsikje težko pridobiti nove člane sindikata, saj je liberalizem prinesel miselnost, da vse sloni na 
posamezniku. Navedla je, da sama izhaja iz šolstva, kjer se je začelo izpostavljati kompetence , znanje 
pa je bilo postavljeno v drugi plan. Začelo se je govoriti o avtonomiji šol, ne več o avtonomiji učiteljev. 
To kaže, da se industrijski princip dela širi tudi na intelektualno polje. Ob tem je opozorila na dejstvo, 
da javno šolstvo izhaja iz spoznanja, da je znanje last človeštva. V nadaljevanju je izpostavila težnje 
oblasti po sistemskem zniževanju delavskih pravic in uveljavljanju tako imenovane fleksibilne varnosti, 
katerih uveljavljenje povzroča povečevanje prekarnih oblik dela. Poudarila je, da je zato še toliko bolj 
pomembno, da se sindikati ne ukvarjajo le s plačami, pač pa se borijo tudi za ohranitev in nadaljnji 
razvoj javnega sektorja. 
 
 
Ad 2) 
 
Po svojem nagovoru je Tanja Popit predlagala, da skupščina prične z rednim delom in za delovno 
predsednico 4. skupščine predlagala Almo Bijedić, članico GO iz Eko sklada. 
 
Prisotni delegati so z dvigom rok soglasno sprejeli sklep: 
 

Za delovno predsednico 4. skupščine je izvoljena Alma Bijedić. 

 
Alma Bijedić se je zahvalila za zaupanje ter navedla, da sta za izvedbo 4. skupščine predvideni 2 uri, po 
njenem zaključku, ob 13.00 uri, pa bo potekal regionalni posvet v okviru projekta KSJS »Skupaj nad 
izzive trga dela«.  
 
Nato je Alma Bijedić predlagala, da skupščina preide k obravnavi Poslovnika o delu 4. redne skupščine 
SI-JUS. Navedla je, da so delegati prejeli predlog poslovnika med gradivi in da njegova obrazložitev ni 
potrebna.  
 
Ker se ni nihče javil k razpravi, je predlagala glasovanje o poslovniku z dvigom rok.  
 
Prisotni delegati so soglasno sprejeli sklep: 
 

Poslovnik o delu 4. redne skupščine SI-JUS je sprejet. 

 
 
Ad 3) 
 
A. Bijedić je predlagala, da skupščina v skladu s 3. členom poslovnika izvoli verifikacijsko komisijo, in 
sicer v sestavi: Fani Rožič Novak, Tanja Puš in Janja Bizjak. 
 
Prisotni delegati so soglasno sprejeli sklep: 
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Za članice verifikacijske komisije so izvoljene Fani Rožič Novak, Tanja Puš in Janja Bizjak. 

 
A. Bijedić je predlagala, da je zapisničarka 4. redne seje skupščine Merima Kovač, tajnica SI-JUS. 
 
Prisotni delegati so soglasno sprejeli sklep: 
 

Zapisničarka 4. redne seje skupščine je Merima Kovač. 

 
Za overovatelja zapisnika je A. Bijedić predlagala predsednico SI-JUS in delovno predsednico 4. redne 
skupščine. 
 
Prisotni delegati so soglasno sprejeli sklep: 
 

Overovatelja zapisnika sta predsednica SI-JUS in delovna predsednica 4. redne skupščine. 

 
A. Bijedić je verifikacijsko komisijo pozvala, da naj na podlagi podpisane liste prisotnosti ugotovi 
sklepčnost skupščine. 
 
V imenu verifikacijske komisije je poročilo podala Fani Rožič Novak, ki je navedla, da je prisotnih 22 od 
25 delegatov, tako da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. 
 
Delegati so sprejeli ugotovitveni sklep: 
 

Skupščine je sklepčna in lahko veljavno odloča. 

 
 
Ad 4) 
 
A. Bijedić je predlagala, da delegati z dvigom rok potrdijo dnevni red skupščine: 
 
1. Otvoritev in pozdrav udeležencev. 
2. Obravnava in sprejem poslovnika o delu skupščine. 
3. Izvolitev organov skupščine. 
4. Potrditev dnevnega reda. 
5. Obravnava in sprejem Poročila o delovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 2016 – 2020. 
6. Obravnava in sprejem Poročila o finančno-materialnem poslovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 

2016 – 2020. 
7. Spremembe in dopolnitve Statuta SI-JUS. 
8. Sprejem sklepa o sestavi glavnega odbora SI-JUS v mandatnem obdobju 2020 – 2024. 
9. Volitve predsednice, glavnega tajnika, članov/ic nadzornega odbora in komisije za statutarna 

vprašanja.  
10. Obravnava in sprejem Programskih usmeritev SI-JUS za mandatno obdobje 2020 – 2024. 
 
Delegati so soglasno sprejeli sklep: 
 

Dnevni red skupščine je potrjen. 
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Ad 5) 
 
Na poziv A. Bijedić je glavni tajnik SI-JUS Bojan Hribar predstavil Poročilo o delovanju SI-JUS v 
mandatnem obdobju 2016 – 2020. Uvodoma je izpostavil, da je na delovanje SI-JUS v preteklem 
mandatnem obdobju močno vplivalo turbulentno dogajanje na političnem prizorišču: 13.9.2018 je 
predčasno končala mandat Cerarjeva vlada; 13.3.2020 pa je, zaradi predčasnega odstopa premiera, 
končala vlada mandat Šarčeva vlada in dobili smo že tretjo Janševo vlado.  
Navedel je, da se je Glavni odbor SI-JUS, ki je najvišji organ sindikata med dvema skupščinama, v 
mandatnem obdobju sestal na 27 rednih sejah, imel pa je tudi 5 korespondenčnih sej. Poudaril je, da 
je SI-JUS v skladu s svojimi programskimi usmeritvami in letnimi delovnimi načrti enakopravno 
sodeloval na vseh pogajanjih in usklajevanjih, ki so se nanašala na plačni sistem, delovne razmere in 
socialni položaj javnih uslužbencev ter sooblikoval skupna stališča in aktivnosti KSJS. Po drugi strani, pa 
je tudi KSJS vseskozi podpirala in uveljavljala zahteve SI-JUS. Tako je bilo tudi v primeru pripomb GO SI-
JUS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah, s katerimi se je GO SI-
JUS septembra 2017 zavzel za ohranitev neodvisnosti in finančne samostojnosti javnih agencij ter 
nasprotoval predlaganim zakonskim spremembam, s katerimi bi se poslabšal položaj javnih 
uslužbencev v javnih agencijah (glede trajanja letnega dopusta in uporabe službenih avtomobilov, 
mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije). Pripombe k noveli Zakona o javnih agencijah je GO 
SI-JUS posredoval Predsedstvu KSJS, ki jih je sprejelo ter jih kot svoje posredovalo Vladi RS.  
Nato je izpostavil nekatere ključne elemente pogajanj o realizaciji skupnih zavez iz Dogovora o plačah 
in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil sprejet decembra 2018. Poudaril je, da je Glavni odbor 
SI-JUS podprl pripombe KSJS k Analizi kariernega napredovanja javnih uslužbencev, v katerih je že v 
uvodu izpostavljeno, da divergentno gibanje plač po posameznih podskupinah in stalno spreminjanje 
razmerij med plačami na primerljivih delovnih mestih in med plačnimi podskupinami, kot posledica 
razlik med sistemi napredovanja v nazive, od znotraj načenja plačni sistem in resno ogroža njegov 
obstoj ter zavrnil vladna izhodišča za spremembe plačnega sistema v javnem sektorju, ki so temeljila 
na večji fleksibilnosti pri določitvi plače, večjem obsegu variabilnega dela nagrajevanja in dodatnih 
omejitvah pri napredovanju v plačilne razrede (podaljševanje napredovalnih obdobij pri višjih plačnih 
razredih, zmanjšanje maksimalnega števila plačnih razredov).  
V nadaljevanju je B. Hribar predstavil še sodelovanje SI-JUS v pogajanjih o spremembah in dopolnitvah 
ZPIZ-2 in ZUTD ter o spremembah davčne zakonodaje. Za obravnavo predlogov sprememb in 
dopolnitev ZPIZ-2 je bilo v obdobju april – september 2019 izvedenih 8 krogov pogajanj. Na pogajanjih 
je bil dosežen kompromis glede sprememb in dopolnitev ZPIZ-2, ki je bil sprejemljiv za vse socialne 
partnerje. Ključni elementi usklajenega predloga zakonskih sprememb in dopolnitev so bili: dvig in 
izenačitev odmerne lestvice z izhodiščnim odstotkom 29,5% za oba spola in nadaljnjimi 1,36% za vsako 
nadaljnje leto ter 63,5% za 40 let pokojninske dobe za oba spola; šestletno prehodno obdobje za 
postopen dvig odmernega odstotka za moške, iz sedanjega 57,25% na 63,5%.; dodatni odmerni 
odstotek za vsakega rojenega ali posvojenega otroka v višini 1,36% na otroka /za največ tri otroke), in 
sicer z možnostjo izbire te pravice v odnosu do pravice znižanja starosti zaradi otrok; znižanje 
dodatnega odmernega odstotka zaradi ostajanja v zavarovanju po 40 letu pokojninske dobe iz 12% na 
9% (1,5% na 6 mesecev, prej 1% na 3 mesece); dvojni status (40% prva tri leta, nato 20%). Kot ključni 
element za soglasje SI-JUS in KSJS k predlogu sprememb in dopolnitev ZPIZ-2 je navedel umik prvotno 
predlaganega dviga zakonske upokojitvene starosti za zavarovance, ki ne dosežejo 40 let pokojninske 
dobe brez dokupa, s 65 na 67 let. Navedel je, da je bil kompromis dosežen tudi glede sprememb in 
dopolnitev ZUTD. Ključni elementi usklajenega predloga zakonskih sprememb in dopolnitev so bili: 
zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, in sicer iz veljavnih 350 
€ bruto na višino bruto zneska 530,19 € bruto in ohranitev spodbud za zaposlovanje nizko in srednje 
izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila v obliki izplačevanja 20% višine denarnega 
nadomestila. Glede pogajanj o spremembah davčne zakonodaje pa je navedel, da na njih ni prišlo do 
uskladitve predloga sprememb, saj so imeli predstavniki delodajalskih organizaciji in sindikalnih central 
diametralno različne predloge. SI-JUS in KSJS sta pri končnih predlogih sprememb davčne zakonodaje, 



5 

 

ki so bili poslani v parlamentarno proceduro, podprla koncept sprememb na področju splošne olajšave 
pri dohodnini, njen dvig in dvig mej vrednosti dohodninskih razredov (razen dviga v petem 
dohodninskem razredu) ter določitev spodnje meje oziroma minimalne efektivne davčne stopnje za 
pravne osebe najmanj v višini 7 %, nasprotovala pa sta ohranitvi 19 % nominalne stopnje davka od 
dohodkov pravnih oseb, ki ne zagotavlja predvidene nevtralnosti davčne reforme in ne sledi cilju 
pravičnejše razporeditve davčnih bremen med delom in kapitalom. 
 
V razpravi je Tiso Cvetković opozoril, da je v Poročilu o delovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 2016 – 
2020 (na 26. strani gradiva) napačno navedeno ime njihovega sindikata in predlagal, da se besede »JA 
za civilno letalstvo RS« nadomestijo s kratico »CAA«. 
 
Po razpravi so delegati soglasno sprejeli sklep: 
 

Skupščina sprejema Poročilo o delovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 2016 – 2020, s predlaganim 
popravkom. 

 
 
Ad 6) 
 
Na poziv A. Bijedić je glavni tajnik SI-JUS B. Hribar predstavil Poročilo o finančno-materialnem 
poslovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 2016 – 2020. Navedel je, da je poslovanje SI-JUS potekalo na 
podlagi letnih delovnih in finančnih načrtov, ki jih je vsako leto na začetku poslovnega leta sprejel 
Glavni odbor SI-JUS. Med prihodki SI-JUS so bili le članarina (87.182,01 €) in obresti (354,21 €). Med 
odhodki so poleg materialnih stroškov, ki so bili nizki, ker se je večina dejavnosti SI-JUS odvijala v 
prostorih in z osnovnimi sredstvi KSJS, prevladovali stroški za pravno svetovanje in pravno pomoč 
(4.910,74€). Za članstvo v KSJS je SI-JUS plačeval mesečni pavšal 255,00 €. Strošek nagrad za 
volontersko opravljanje funkcije predsednika in glavnega tajnika je bil po 150,00 € mesečno. Sejnine 
članom GO so bile izplačane v višini 40,00 € neto za udeležbo na seji. Izpostavil je, da je SI-JUS v tem 
mandatnem obdobju ustvaril presežek v višini 8.756,84 € in da so presežki prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let naloženi kot depozit pri Delavski hranilnici, v višini 42.000,00 €.  
Posebej je pojasnil presežek odhodkov nad prihodki v letu 2019, v višini 968,01 €. Navedel je, da so bili 
odhodki v letu 2019 za 1.561,28 € višji od načrtovanih, kot glavni razlog za preseganje načrtovanih 
odhodkov pa je navedel nenačrtovano plačilo prispevkov za nagrade za neprofesionalno opravljanje 
funkcije predsednika in glavnega tajnika v preteklem mandatu, do katerega je prišlo na zahtevo FURS, 
in sicer v višini 1.855,32 €. Poleg tega je bilo izvedeno nenačrtovano plačilo stroškov izobraževanj za 
člane, v znesku 915,00 € in plačilo oblikovanja ter postavitve nove spletne strani, v višini 488,00 €. Do 
večjega preseganja načrtovanih stroškov je prišlo le pri sejninah, ki so znašale skupaj bruto 5.103,84 € 
(načrtovano je bilo 4.200,00 € in pri odvetniških storitvah, ki so znašale 810,00 € (načrtovano je bilo 
500 €). 
 
V razpravi je Barbara Osolnik Košar postavila vprašanje, kaj je mišljeno z donacijami sindikalnim 
organizacijam. B. Hribar je pojasnil, da gre pri teh donacijah za različne namene (prvomajske prireditve, 
vzdrževanje počitniške hišice, idr.), o katerih je odločal Glavni odbor SI-JUS na sejah.  
 
Po razpravi so delegati soglasno sprejeli sklep: 
 

Skupščina sprejema Poročilo o finančno-materialnem poslovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 2016 – 
2020. 
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A. Bijedić je predlagala, da se na osnovi sprejetega Poročila o delovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 
2016 – 2020 in sprejetega Poročila o finančno-materialnem poslovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 
2016 – 2020 sprejeme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata organom SI-JUS v mandatnem 
obdobju 2016 – 2020, in sicer predsednici SI-JUS, glavnemu tajniku SI-JUS, Glavnemu odboru SI-JUS, 
članom Nadzornega odbora SI-JUS in članom Komisije za statutarna vprašanja SI-JUS. 
 
Delegati so soglasno sprejeli ugotovitveni sklep: 
 

Na osnovi sprejetega Poročila o delovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 2016 – 2020 in sprejetega 
Poročila o finančno-materialnem poslovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 2016 – 2020 preneha 
mandat predsednici SI-JUS, glavnemu tajniku SI-JUS, Glavnemu odboru SI-JUS, članom Nadzornega 
odbora SI-JUS in članom Komisije za statutarna vprašanja SI-JUS. 

 
 
Ad 7) 
 
Na poziv A. Bijedić je B. Hribar predstavil predlog Sprememb in dopolnitev Statuta SI-JUS. Navedel je, 
da se spremembe nanašajo na dva člena. S spremembo 14. člena se jasneje opredeljuje pristojnost 
glavnega odbora za določanje sestave in način imenovanja delegatov skupščine. Poleg tega so iz 
besedila izvzeti območni odbori, ki niso bili konstituirani, iz besedila drugega odstavka pa je črtana 
neustrezna navedba, da skupščina voli ter razrešuje glavni odbor. S predlagano spremembo 19. člena 
pa se odpravlja pristojnost glavnega odbora za določanje začetka in konca mandata za organe v 
sindikatu zavoda, organa ali organizacije ter napačno sklicevanje na »sklep kongresa«, ohranja pa se 
enotni štiriletni mandat organov sindikata na vseh ravneh organiziranosti. 
 
Po predstavitvi predlaganih sprememb in dopolnitev so delegati soglasno sprejeli sklep: 
 

Skupščina sprejema Spremembe in dopolnitve Statuta SI-JUS. 

 
 
Ad 8) 
 
A. Bijedić je predlagala, da delegati z dvigom rok sprejmemo ugotovitveni sklep, da Glavni odbor SI-JUS 
v mandatnem obdobju 2020 – 2024 sestavljajo: 
 

1. Tanja Logar, CPI 
2. Suzana Kocijančič, MIRS 
3. Almira Dermastja, SIST 
4. Fani Rožič-Novak, ARRS 
5. Tanja Popit, ZRSŠ 
6. Janja Bizjak, ZRSŠ 
7. Neda Marunica, MIZŠ 
8. Boštjan Lovka, SPIRIT Slovenija 
9. Tanja Mlakar, STO 
10. Tiso Cvetković, CAA 
11. Alma Bijedić, EKO SKLAD 
12. Tanja Puš, JŠRIPSRS 
13. Bojan Hribar, glavni tajnik SI-JUS 

 
Delegati so soglasno sprejeli sklep: 
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Skupščina sprejema ugotovitveni sklep o sestavi Glavnega odbora SI-JUS v mandatnem obdobju 2020 
– 2024. 

 
 
Ad 9) 
 
A. Bijedić je predstavila kandidatno listo, ki jo je v sprejem 4. skupščini SI-JUS predlagal Glavni odbor: 
 
Kandidatka za predsednico SI-JUS je: 

1. Tanja Popit, Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) 
 
Kandidat za glavnega tajnika SI-JUS je: 

1. Bojan Hribar, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije 
 
Kandidatke za Nadzorni odbor SI-JUS so: 

1. Enisa Šmrković, Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) 
2. Nada Nedeljko, Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) 
3. Sonja Štamcar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) 

 
Kandidati za Statutarno komisijo SI-JUS so: 

1. Živko Banjac, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 
2. Anton Polšak, Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) 
3. Edita Kiralj, Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) 

 
V razpravi je Enisa Šmrković postavila vprašanje, ali se bo kandidatka za Nadzorni odbor SI-JUS Sonja 
Štamcar lahko udeleževala sej nadzornega odbora, saj je v prejšnjem mandatu velikokrat manjkala. 
 
Fani Rožič Novak je navedla, da se bo Sonja Štamcar v prihodnje lahko udeleževala sej nadzornega 
odbora. 
 
A. Bijedić je z ozirom na to, da je bil predlog kandidatne liste na glavnem odboru soglasno sprejet, 
predlagala, da skupščina izkoristi poslovniško možnost in volitve predsednice, glavnega tajnika, članic 
Nadzornega odbora in članov Komisije za statutarna vprašanja izvede z javnim glasovanjem. 
 
Delegati so soglasno sprejeli sklep: 
 

Volitve predsednice SI-JUS, glavnega tajnika SI-JUS, članic Nadzornega odbora SI-JUS in članov Komisije 
za statutarna vprašanja SI-JUS za mandatno obdobje 2020 – 2024 se izvedejo z javnim glasovanjem. 

 
Sledile so volitve.  
 
A. Bijedić je podala predlog, da se za predsednico SI-JUS izvoli Tanjo Popit. 
 
Delegati so soglasno sprejeli sklep: 
 

Za predsednico SI-JUS za mandatno obdobje 2020 – 2024 je izvoljena Tanja Popit. 

 
A. Bijedić je podala predlog, da se za glavnega tajnika SI-JUS izvoli Bojana Hribarja. 
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Delegati so soglasno sprejeli sklep: 
 

Za glavnega tajnika SI-JUS za mandatno obdobje 2020 – 2024 je izvoljen Bojan Hribar. 

 
A. Bijedić je podala predlog, da se za članice Nadzornega odbora SI-JUS izvolijo Enisa Šmrković, Nada 
Nedeljko in Sonja Štamcar. 
 
Delegati so soglasno sprejeli sklep: 
 

Za članice Nadzornega odbora SI-JUS za mandatno obdobje 2020 – 2024 so izvoljene Enisa Šmrković, 
Nada Nedeljko in Sonja Štamcar. 

 
A. Bijedić je podala predlog, da se za člane Statutarne komisije SI-JUS izvolijo Živko Banjac, Anton Polšak 
in Edita Kiralj. 
 
Delegati so soglasno sprejeli sklep: 
 

Za člane Statutarne komisije SI-JUS za mandatno obdobje 2020 – 2024 so izvoljeni Živko Banjac, Anton 
Polšak in Edita Kiralj. 

 
 
Ad 10) 
 
Na poziv A. Bijedić je glavni tajnik SI-JUS B. Hribar predstavil Programske usmeritve SI-JUS za mandatno 
obdobje 2020 – 2024. Navedel je, da bo SI-JUS tudi v prihodnje aktivno spremljal delovni, materialni in 
socialni položaj svojih članov ter kot podlago za svoje delovanje ohranjal programska izhodišča, ki jih 
je sprejela ustanovna skupščina. Posebno pozornost bo namenjal predlogom zakonov, ki neposredno 
vplivajo na položaj zaposlenih v javnem sektorju. Med sistemskimi zakoni bo obravnaval spremembe 
in dopolnitve Zakona o javnih uslužbencih ter spremembe sistemskih zakonov in uredb ter predpisov, 
ki urejajo državno upravo in javni sektor. Prav tako bo spremljal in se odzival na predloge zakonov na 
področju dela in socialne varnosti, zdravstvenem varstvu in zavarovanju ter na področju izobraževanja 
in usposabljanja. Izpostavil je, da bo SI-JUS aktivno sodeloval v Pogajalski skupini KSJS za spremembe 
in dopolnitve KPJS in usklajevanje ZSPJS ter da bo GO SI-JUS obravnaval in podal svoje mnenje, 
priporočila ali pobude za ustrezno ureditev položaja zaposlenih v javnih agencijah, javnih zavodih in 
drugih institucijah državne uprave, kjer so člani SI-JUS. Posebej je poudaril, da je potrebno okrepiti 
aktivnosti vodstev SI-JUS na vseh ravneh za pridobivanje novih članov. 
 
V razpravi je Tiso Cvetković predlagal, da se SI-JUS aktivno vključi v sistemsko ureditev pogojev dela na 
domu. Navedel je, da so v CAA ugotovili, da ima delo na domu tudi številne pozitivne učinke. 
 
Darinka Jakovčič je navedla, da tudi na MIZŠ ugotavljajo pozitivne učinke dela na domu, ki je pri njih 
urejen z novim pravilnikom. 
 
Tiso Cvetkovič je dodal, da so imeli tudi pri njih delo na daljavo že prej urejeno s pravilnikom. 
 
Valter Urh je navedel, da se tudi na CPI pripravlja pravilnik o delu v izrednih razmerah in o delu na 
daljavo. Opozoril je, da KPJS ne rešuje vprašanj dela na daljavo. 
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B. Hribar je podal informacijo, da je sindikalna stran na nedavni seji pogajalske komisije že podala 
predlog, da se delo na daljavo celovito uredi v KPJS in da se je vladna stran z navedenim predlogom 
strinjala. 
 
Po razpravi so delegati soglasno sprejeli sklep: 
 

Skupščina sprejema Programske usmeritve SI-JUS za mandatno obdobje 2020 – 2024. 

 
 
A. Bijedić je ugotovila, da je bila s sprejemom Programskih usmeritev SI-JUS končana zadnja točka 
dnevnega reda in zaključila 4. sejo skupščine SI-JUS. 
 
 
 
Seja skupščine je bila zaključena ob 13.10 uri. 
 
 
 

Zapisala:        Overovatelja zapisnika: 
 

Merima Kovač, l.r.      Tanja Popit, l.r. 
 
         Alma Bijedić, l.r. 


