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Spoštovani,
prejeli smo vaš dopis v zvezi s pozivom k odstopu predsednice Komisije za razlago Kolektivne pogodbe
za javni sektor (v nadaljevanju: Komisije) in v zvezi z odpoklicem naših predstavnikov v Komisiji. Čeprav
v vašem dopisu izražate skrb za nadaljnje delovanje Komisije zaradi naše odločitve, se zdi ta skrb
nekoliko pretirana, saj ste za odziv na naše obvestilo o odpoklicu članov potrebovali skoraj tri tedne,
če štejemo od poziva predsednice k odstopu, ki je napovedoval tudi naš naslednji korak, pa skoraj štiri
tedne.
Naj takoj na začetku jasno in odločno poudarimo, da našega stališča nikakor nismo spremenili in ga
tudi ne nameravamo. Z vašimi trditvami o (ne)utemeljenosti in (ne)primernosti našega ravnanja ne
nameravamo polemizirati, saj ocenjujemo, da smo razloge za našo odločitev že dovolj podrobno
pojasnili v naši dosedanji korespondenci, seveda pa nikakor ne delimo vaših stališč v zvezi s predmetno
zadevo, saj vztrajamo na tem, da je Komisija s sporno odločitvijo presegla svoje pristojnosti.
Predsednica komisije je z ravnanjem v predmetni zadevi izgubila zaupanje ene od pogodbenih strank
in po našem mnenju je popolnoma neprimerno, da nam jo druga pogodbena stranka vsiljuje proti naši
volji. Zaupanja nam s svojim vztrajanjem ne morete vsiliti, še posebej ne zato, ker je tudi med Vlado in
sindikati javnega sektorja v tem trenutku zaupanje na izrazito nizki ravni. Upamo pa, da je vladni strani
bolj pomembno delovanje Komisije kot pa vztrajanje pri predsednici komisije, ki je popolnoma izgubila
zaupanje druge strani.
Kot sami navajate, predsednica Komisije, ga. Nataša Belopavlovič, ni izrazila želje za odstop. Kar se tiče
njene razrešitve drži, da je le-ta po določilih poslovnika o delu Komisije mogoča samo s soglasjem
pogodbenih strank, pri čemer dodajamo, da je takšna določba v Poslovniku vprašljiva, saj po našem
mnenju ne gre za vsebino, ki bi jo lahko urejal Poslovnik, temveč bi morala biti urejena v Kolektivni
pogodbi za javni sektor (v nadaljevanju: KPJS) in s tem predmet soglasja pogodbenih strank v
obligacijskem delu KPJS, tako kot je urejeno tudi imenovanje predsednice Komisije. Komisija sama v
Poslovniku volje pogodbenih strank ne more nadomestiti. Ne glede na to pa smo se za svojo odločitev
o odpoklicu članov Komisije odločili tudi ob upoštevanju omenjene določbe Poslovnika, svoje člane
Komisije pa bomo v Komisijo ponovno imenovali, ko bo prišlo do spremembe predsednice Komisije.
Kako dolgo bo trajalo, da bo do tega prišlo, žal ni odvisno (samo) od nas. Naša odločitev je bila

premišljena, legitimna, ne dvomimo pa, da bo razlaga, vključno z njeno vsebinsko in procesno
pravilnostjo, predmet sodne presoje, česar se glede na vaš odziv očitno tudi sami zavedate.
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