
ZAPISNIK SEJE OBČNEGA ZBORA SINDIKATA DELAVCEV V PRAVOSODJU
Dne 10.5.2016 ob 12:00 uri

V konferenčni dvorani, Tavčarjeva 9, Ljubljana

DNEVNI RED:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora
3. Poročila minulega dela (DM, komisije ….)
4. Poročilo blagajničarke
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Predstavitev in sprejem pravilnikov (Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, 

računovodstvu, solidarnostni pomoči, počitniških kapacitetah in ugodnostih članov 
SDP)

7. Razno

Prisotni: seznam je sestavni del zapisnika

Opravičeno odsotni: /

Na dnevni red zbrani nimajo pripomb, zato se seja lahko začne.
Ad1) Delovno predsedstvo sestavljajo: Boban Stegić kot predsednik delovnega predsedstva,
kot članici delovnega predsedstva Petra Pugelj in Katja Steiner,  Katja Krže kot overoviteljica,
Branko Gverić, Helena Gasser kot verifikacijska komisija, ter Karmen Jeraj kot zapisnikarica,
kar zbrani soglasno potrdijo. 

Ugotovi se še, da je vseh prisotnih članov 23.

18.

(ugotavljanje sklepčnosti)

Pri skupščini, letnih članskih sestankih in drugih množičnih sejah se upošteva prostovoljnost
odločanja članov o aktivnem sodelovanju. V primeru, da se seje ni udeležila več kot polovica
članov,  predsednik  razglasi  15-minutni  odmor.  Po 15-minutnem odmoru  mora  predsednik
preveriti, če so bili člani ustrezno vabljeni. V primeru, da ni bilo pomanjkljivosti pri sklicu,
lahko veljavno odločajo prisotni člani z večino prisotnih glasov.

Med 15-minutnem odmoru, je predsednik preveril vabila, ker ni ugotovil pomanjkljivosti se
občni zbor ob 12:20 uri nadaljuje.  

Ad2) Podpredsednik Stegić povzame zapisnik in sklepe prejšnje seje Občnega zbora, kjer smo
izvolili  predsedstvo,  izvršilni  odbor  in  komisije  za  tekoči  mandat  štirih  let,  obravnavali
poročila komisij, poročila blagajničarke, športnih aktivnosti, Dedka Mraza, organizacije iger,
počitniške dejavnosti, novih izvolitvah članov komisij…
Na prebrano zbrani nimajo pripomb, zato je zapisnik soglasno sprejet.

Ad3)  Predsednik  Virnik  predstavi  poročilo  minulega  dela  in  sicer:  redno  sklicevanje
sestankov  IO  ja,  ter  seje  predsedstva,  redno  udeleževanje  sej  IO-ja,  seje  predsedstva
konfederacije,  vladnih pogajanj.  Volili  smo na občnem zboru,  dogovarjali  smo se z  vlado
glede višine plač,  kljubovali  Zakonu o sistemu plač javnih uslužbencev,  Zakonu o javnih
uslužbencih, nič od tega še ni dokončno sprejeto, v teku so še vedno pogajanja z vlado in



sindikati, do konca aprila naj bi se z vlado dogovorili glede sprostitve vseh ukrepov še za leto
2016. Lanski dogovor med sindikati in vlado je po njihovih izračunih povzročil višjo letno
maso  plač za 208 MIO EUR, sindikati s tem  pomagamo vladi, da na podlagi dogovorov s
sindikati vzdržno plačno politiko, sicer bi nam morali takoj izplačati vse, saj se bi sprostile
vse zamrznitve in ukrepi, zato menimo, da bi morala vlada opisati, koliko je privarčevala in
ne, koliko je dala. Dne 9.5.2016 se je predsednik udeležil ponovnih pogajanj, ki so v polnem
teku, in sicer se pogajamo o postopnih sprostitvah za leto 2017 do 2019. Vlada sicer zatrjuje,
da bi dvig plač v javnem sektorju pomenil tudi dvig plač v gospodarstvu, kar je glede na nizke
plače v gospodarstvu samo pesek v oči na račun javnih uslužbencev. Pove še, da bo dogovor
za  leto  2016  izpeljan,  kot  je  bilo  dogovorjeno,  medtem  ko  se  za  leti  2017  in  2018  še
pogajamo. Pripravlja se tudi nov Zakon o sistemu plač in Zakon o javnih uslužbencih, ki
spreminjata zdajšnje začasne ukrepe v sistemske.

Upravno  pravna  komisija:  prejeli  2  prošnji,  eni  odobrili  stroške  odvetništva  v  celoti,  eni
odobrili do situacije, ko bo potrebna pravna pomoč. Eno prošnjo pa plačujemo še izpred 2 let,
ko je delavec potreboval odvetnika.

Dedek Mraz: izveden 8. 12. 2015, obdarjenih 212 otrok, razdeljenih v dve skupini, iz Nove
Gorice ter Murske Sobote dobili bone, cena 7.300 EUR, za darilo in igrico približno 34,5
EUR na otroka.

Komisija za Kranjsko Goro: 58 terminov, 7,4,3 dni, dve sezoni, poletna in zimska, apartma
koristilo 28 članov, nekaj iz ostalih sodišč, zasedenih 150 dni = 41 %, z apartmajem smo brez
amortizacije zaslužili 3.400 EUR, odhodkov je bilo za 2.700 EUR, če vštejemo amortizacijo,
smo 1.800 EUR v minusu. Dvignili smo ceno takse, uporaba je bila korektna, le v kopalnici
ploščice odpadajo ter tla v kuhinji, predsobi in sobi škripajo. Glede čiščenja dimnika smo se
dogovorili, da redno vzdrževanje opravlja sosednji stanovalec, ki dimnik tudi uporablja. 
Zaradi odstopa Mateja Šanteja iz SDP-ja, je bila oblikovana nova komisija v sestavi: Tanja
Drolc – predsednica, Boban Stegić – upravnik in Miša Bevk – za ključe.
Prav tako so bile predlagane tudi nekatere spremembe pravilnika že na seji IO-ja, kateri je že
popravljen in objavljen na spletni strani sindikata.

Komisija za šport: Organizacija smučanja na Golteh, 3-dnevnega izleta na obiranje mandarin,
sindikalne igre Simonov zaliv, Martinovanje, fitnes in Novoletna zabava.

Komisija za finančne zadeve: prejela 2 vlogi, obema odobrili finančno oz. solidarno pomoč v
skupni višini 600 EUR.

Poročilo za sodišče Nova Gorica je pripravila Irena Mrakič, in sicer: imeli so 22 članov, sedaj
jih  je  19,  organizirali  so  piknik,  obdaritev  Dedka  Mraza,  preko  našega  sindikata,  imeli
novoletno  zabavo.  Problem  imajo  na  sodišču  z  zaščitno  opremo,  nimajo  uradnega
predstavnika,  ker  je  Anica  Rogelja  odstopila,  Irena  Mrakič  pa  ne  bi  bila  predstavnica,  le
koordinatorka. Predlagamo, naj predstavnika izvolijo sami, mi pa ga potrdimo na seji IO-ja. 
S strani skupščine se pozove še predstavnici  sodišča v Kranju (Sabino Kern) ter  v Kopru
(Vesno Bak), da podata poročili minulega dela.
Vsa prebrana poročila so soglasno potrjena.

Ad4) Poročilo  blagajničarke:  v  letu  2015  je  bilo  decembra  na  računu  25.500  EUR,  dne
9.5.2016 imamo na računu 39.000 EUR. Največ denarja priteče na račun članarin članov in
predsedstva, nekaj od apartmaja v Kranjski gori, nekaj z raznimi akcijami ter obresti.



Odhodki  predstavljajo  stroške  izletov,  iger,  Dedka  Mraza,  vzdrževanje  apartmaja,
amortizacija.
Blagajničarka ocenjuje, da sindikat posluje dobro ter z racionalno porabo sredstev.
Prebrano poročilo je bilo soglasno potrjeno.

Ad5)  Poročilo  nadzornega  odbora:  Nadzorni  odbor  je  pregledal  vso  dokumentacijo  ter
ugotovil,  da  je  poslovanje  sindikata  ustrezno,  sredstva  so  porabljena  racionalno,
dokumentacija je zgledno urejena, pregledna, nepravilnosti niso našli.
Prebrano poročilo je bilo soglasno potrjeno.

Ad6) Predstavitev in pregled pravilnikov:

PRAVILNIK ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ 
- V 9.točki pravilnika – da se za smrt člana, družinskega člana poviša prispevek iz 60 €

na 100 €.
- Socialna ogroženost – težka bolezen – 500  €,  komisija odloča o višini na podlagi

potrdila o družinskih članih in bolezni, vezane na najhujše dejavnike.

S strani Andreja Vrečarja in še nekaj članov se pojavi dvom, da se ne bi bil izrabljena
beseda  težka  bolezen  in  pet  mesečna  odsotnost.  Pojasni  se,  da  nismo zdravstvena
zavarovalnica, člen se  prilagodi, da ne bo dvoma zlorabe in na koncu komisija odloča,
ko preveri dokumentacijo.

Spremembe soglasno sprejete, pravilnik se objavi na spletni strani sindikata.

PRAVILNIK O FINANČNEM POSLOVANJU
- Dvostavno knjigovodstvo
- Dolgoročna in kratkoročna sredstva
- Ugodnosti članov (14. člen)
- Člani komisij, IO-ja in predsedstva ima pravico koristiti 20% popusta od cene, ki jo

mora poravnat član in ne velja tam ,kjer se doplačuje 10 € ali manj.
Spremembe soglasno sprejete, pravilnik se objavi na spletni strani sindikata.

PRAVILNIK O PRAVNI POMOČI
- Sprememba  9.  člena,  da  komisija  lahko  vsako  leto  in  obvezno  po  preteku  2  let

ponovno  preuči  zahtevo,  ali  sindikat  članu  še  nadaljuje  plačevanje  pravnega
zastopnika.

Spremembe soglasno sprejete, pravilnik se objavi na spletni strani sindikata.

PRAVILNIK O RAVNANJU Z OSEBNIMI PODATKI
Glava pravilnika se pravilno nadomesti z »Sindikatom delavcev v pravosodju«
Spremembe soglasno sprejete, pravilnik se objavi na spletni strani sindikata.

PRAVILNIK O POČITNIŠKIH KAPACITETAH
- Komisija 2-5 članov
- Poletna, zimska sezona
- Prijavnice za letovanje PD3 obrazec
- Odpoved letovanja

Spremembe soglasno sprejete, pravilnik se objavi na spletni strani sindikata.

Ad7) Izvoljeni so novi sindikalni zaupniki, in sicer:



Zavod za prestajanje kazni zapora  Ig – Mateja Knap
Zavod Ig – na Okrožnem sodišču v Ljubljani na preiskavi – Ana Podlinšek
Spremembe soglasno sprejete.

Za UIKS je bila sestavljena nova komisija članov in zaupnikov, za reševanje upravno pravnih
zadev z UIKS-a, in sicer:
Bojan Krajnc ZPKZ – Ljubljana
Djurdjica Bogdanov ZPKZ – Koper
Rok Lešek ZPMZKZ – Celje
Silva Kic URSIKS – Generalni urad
Zoran Remic ZPKZ – Dob
Jernej Padežnik ZPKZ - Maribor.

Komisija si je s zapisnikom 1. seje z dnem 13.5.2016 postavila kar nekaj področij, s katerimi
bi začeli delovati glede na aktualne zadeve:

      - Civilne tožbe delavcev

      - (Ne)potrebnost opravljanja izpita iz poznavanja predpisov za pravosodne policiste (233. čl.
ZIKS)

      - Kolektivna pogodba delavcev v UIKS

      - Aktualiziranje pogodbe o pogojih dela SDP v UIKS

Zaupniki soglasno sprejeti.

Igre bodo 3.6.2016 v Slovenj Gradcu. Na občnem zboru se dogovorimo, da se udeležencem
nabavijo bombažne majice z logotipom sindikata. Velikost majice je potrebno javiti ob prijavi
na igre.

Apartma  v  Kranjski  gori:  obnova  celotne  kopalnice  +  estrih  v  dnevni  sobi  in  predsobi.
Poslana vprašanja za predračun 3 strankam, samo ena odgovorila predračun 4.000€ + ddv.
Išče se najugodnejši ponudnik.

Obnova soglasno sprejeta.

Končano ob 13:40 uri.

Zapisala: Podpredsednik: Predsednik SDP:     
Sekretarka SDP                                  Boban Stegić l.r.                                Tomaž Virnik l.r.
Karmen Jeraj l.r.

Priloge:
PRAVILNIKI
Poročila komisij


