
ZAPISNIK SKUPŠČINE SINDIKATA SEVALCEV 
SLOVENIJE - PERGAM 

 

Ljubljana, 1. 12. 2020 
Začetek seje ob 16:10 
 
 
Prisotni člani skupščine Sindikata Sevalcev Slovenije - Pergam (v nadaljevanju: SSS):  
Grega Praprotnik, Robert Kokovnik, Danijel Karas, Gregor Korošec, Franc Simonišek,          
Kristijan Valec, Žiga Dobravc, Mario Špoljarič, Miha Borko, Uroš Šoštarič, Aleš Hvala,            
Aleksander Savandić, Jerica Sonc, Simona Klampfer, Denis Tržan, Gabrijel Prodić, Aleš           
Posl, Gregor Novak, Anja Resnik, Uroš Gačnik, Peter Šoba, Petra Babič, Lea Rudolf Ficko,              
Anej Razboršek, Sonja Kolarski, Tatjana Pernek, Matej Koren, Anja Jerman, Sašo Muc,            
Dean Pekarovič. 
 
Ostali prisotni:  
Nejc Mekiš - DRI, Alukić Erna - DRI, Sašo Arnuga - DRI, Vesna Mekiš - DRI, Jakob                 
Počivavšek – KSS PERGAM, Aleš Bortek - KSS PERGAM. 
 
 
Seja je zaradi okoliščin pandemije COVID-19 potekala preko ZOOM konference. 
 
Predsednik SSS Robert Kokovnik je pozdravil navzoče člane in povabljene goste različnih            
stanovskih organizacij ter predstavnike krovne organizacije KSS PERGAM, nato je predal           
besedo podpredsedniku. 
 
Podpredsednik SSS Grega Praprotnik je pozdravil vse navzoče člane skupščine in goste,            
predlagal dnevni red in začel sejo. 
 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Uvodni del z izvolitvijo delovnega predsedstva 

2. Izvolitev verifikacijske komisije 

3. Poročilo sindikata, razprava in sprejem poročil 

4. Povzetek o sindikalnem delu in o dogajanjih v posameznih zavodih - poročala sta Aleš               

Bortek in Grega Praprotnik 

5. Rezultat volitev - izvolitev predsednika, podpredsednikov, članov nadzornega odbora in           

blagajnika SSS 

6. Program dela SSS v letu 2021 

7. Sprejetje sprememb in dopolnitev statuta sindikata 

8. Razno (pobude in vprašanja članov) 



 
1. Uvodni del z izvolitvijo delovnega predsedstva 

 
Izvoli se delovno predsedstvo v sestavi: Grega Praprotnik, Aleš Hvala in Franc Simonišek.  
Za zapisnikarja se izvoli Gabrijel Prodić. 
Seja je sklepčna, izvolitev je soglasna s strani članov skupščine SSS.  
 
 

2. Izvolitev verifikacijske komisije 
Grega Praprotnik in Robert Kokovnik pozoveta člane SSS, da se vključijo v čim večji meri v 
dobrobit in delovanje sindikata, ter po želji tudi prevzamejo katere od vodstvenih funkcij.  
 
Predlaga in izvoli se verifikacijska komisija v sestavi: Petra Babič, Grega Novak in Anej 
Razboršek. 
Potrditev je soglasna. 
 
 

3. Poročilo sindikata, razprava in sprejem poročila 
 

● Poročilo blagajnika SSS - Aleksander Savandić; 
*Aleksander Savandić predstavi podatke o stanju na računu na dan 1.12.2020, koliko je treba              
do konca leta še nakazati Pergamu, kakšno naj bi bilo stanje na računu ob koncu letošnjega                
leta in kakšne stroške je imel sindikat tekom leta.  
 

● Poročilo baze članov SSS - Gabrijel Prodić; 
*Od jeseni 2019 pa do današnjega dne se je sindikatu pridružilo 42 novih članov, izčlanilo se 
je 5 članov (3 upokojitve, 2 izstopa). Na današnji dan štejemo 371 članov.  
 

● Poročilo predsednika SSS - Robert Kokovnik; 
*Opozori na slabo sodelovanje z vlado. Sprejetih je bilo že 6 PKP zakonov, okoli katerih je                
bilo precej nejasnosti. Npr. izplačevanje dodatka za delo v sivih in rdečih conah, dodatek za               
delovno uspešnost, potnih stroški, odvzeta pravica do stavke… Dala se bo pobuda, da imajo              
zdravstveni delavci prvi teden 100% plačano bolniško odsotnost.  
Izpostavi še neenako vrednotenje izplačevanje dodatkov po 39. členu, neizplačevanje nadur,           
po drugi strani pa nezmožnost koriščenja nadur. 
Opažamo spreminjanje sistemizacij delovnih mest RI 3,2,1. Delovne naloge RI 1 se prenašajo             
na RI 2 in RI 3.  
Obenem pa pogreša, da se mladi bolj ne vpletajo in angažirajo za višje plačana delovišča. 
 
 
 

4. Povzetek o sindikalnem delu in o dogajanjih v posameznih zavodih 
 

● Aleš Bortek, PERGAM; 



*Vložena je pilotna tožba glede dodatka za epidemijo zoper SB Trbovlje. Težave pri             
izplačevanju dodatka za opravljene vse ure na delovnem mestu. Če oz. ko bo prišlo do               
dokončne odločitve sodišča, bodo zavodi morali izvesti poračun z zamudnimi obrestmi za vse             
neizplačane dodatke. 
*Sporna določba vladne uredbe za delavce, ki delajo v skrajšanem polnem delovnem času.             
Določba veleva, da se pri vseh zaposlenih urna postavka deli s 174 urami na mesec, kar je                 
diskriminatorno do delavcev, katerih polni delovni čas znaša 157 ur na mesec. Vložena je              
pilotna tožba pri enem od sevalcev v UKC Maribor, s katero želi sindikat sodišču predstaviti,               
da je ta vladna uredba kot podzakonski akt v nasprotju z zakonodajo ter se je posledično ne                 
sme uporabljati pri obračunu plač. 
 

● Grega Praprotnik, SSS; 
*Poudari - namen sindikata ni, da bi bil zabaven, ampak, da nudi pravno pomoč, pomaga               
članom z nasveti in daje vsakemu članu varnost.  
Želi si boljšega sodelovanja tako z zbornico kot društvom, kajti le tako bomo lahko izboljšali               
položaj RI. 
*Večino leta se je vodstvo SSS ukvarjalo predvsem s PKP zakoni, tolmačenjem zakonov in s               
težavami pri izplačevanju dodatkov. Potekajo pogajanja o dodatku za delovno uspešnost, kot            
tudi glede ureditve dela na domu. V postopku ureditve so še: izredni dopusti, povračila              
stroškov za službena potovanja kot povračilo potnih stroškov izven delovnega časa (primer            
testiranje na covid), “prisilno koriščenje dopusta”, zakon od dolgotrajni oskrbi, zavračanje           
prošenj za neplačan dopust,...  
Teme, s katerimi smo se še ukvarjali v preteklem in tekočem letu: ukvarjanje z nepravilno               
spisanimi pogodbami zavodov, pritožbe na službene ocene (zakonski rok pritožbe), razlog za            
sklicevanje na višjo silo kot razlog odsotnosti, borba z delodajalci za izplačevanje nadur… 
 
 
 

5. Podan rezultat volitev - izvolitev predsednika, podpredsednikov,       
članov nadzornega odbora in blagajnika SSS 

 
 

● Anej Razboršek; 
Opozori, da imamo nekaj nepravilno izpolnjenih glasovnic. Vendar tu ne gre za hujše kršitve,              
ampak samo za to, da so določene izbire neoznačene (ZA ali PROTI). Vse prisotne se vpraša                
in da na glasovanje, ali upoštevamo tudi glasovnice, na katerih prostori niso bili jasno              
označeni z X ali ✔. Prazni prostori se upoštevajo, kot da si bili označeni z X.  
Glasovanje - Potrditev je soglasna, upoštevajo se vse glasovnice.  
 

● Komentar - Grega Praprotnik  
*Razloži, da morajo biti predstavniki predsedstva s primarne, sekundarne in terciarne ravni.            
Opozori, da je vsakemu zavodu na voljo še dodaten član predsedstva za vsakih dodatnih 20               
članov sindikata (primer UKC Lj, ki ima 62 članov, ima posledično 3 člane predsedstva).  
Pozdravi vse na novo izvoljene člane ter upa, da se bo v prihodnje še več novih članov                 
odločilo za kandidaturo. 



Predlaga, da se iz izvoljenih predstavnikov potrdijo še 3 podpredsedniki iz vrst predsedstva. 
In sicer za to funkcijo predlaga: Grega Praprotnik OI Ljubljana, Gregor Korošec OI Ljubljana 
in Simona Klampfer UKC Maribor. 
Glasovanje - Potrditev je soglasna 
 
Rezultati volitev: 
 

 
 
 

6. Program dela sindikata v letu 2021 
 

● Grega Praprotnik, SSS; 
*Slediti in pravočasno se odzvati na vse nove predloge sprememb zakonov s PKP-ji in druge               
spremembe, ki bi se dotaknile našega poklica. 
*Povezati SSS trdneje v sodelovanje z DRI, ZF in bodočo ZRI ali novoustanovljeno ZRI. 
*Nadaljevati dobro delo in pomagati slehernemu članu. 
*Delovati transparentno in v dobrobit našemu poklicu. 
*Urediti vrednotenje redne ure in nadure RI (po 157h delovniku in ne po 174h). 
*Obdržati delovni čas in dopuste. 
*S pomočjo standardov, normativov in kompetenc poenotiti poklic RI po vseh zavodih v             
Sloveniji. 
*Stremeti k spremembi nazivov RI v plačilnih razredih. 

Kandidirano mesto v 
sindikatu:  

Kandidat  Zavod 

PREDSEDNIK :  Robert Kokovnik Ukc Ljubljana 
Predstavnik predsedstva   
Podpredsednik Grega Praprotnik Onkološki inštitut 

Podpredsednik Gregor Korošec Onkološki inštitut 

Podpredsednica Simona Klampfer UKC Maribor 
 Franc Simonišek SB Brežice 
 Jani Marn SB Slovenj Gradec 
 Kristian Valec SB Murska Sobota 
 Jerica Sonc SB Trbovlje 
 Danijel Karas Klinika Golnik 
 Boris Tomić OB Valdoltra 
 Uroš Šoštarič SB Ptuj 
 Uroš Gačnik Onkološki inštitut 
 Aleš Hvala SB Nova gorica 
 Miha Borko ZD Adolfa Drolca MB 
 Žiga Dobravc SB Novo Mesto 
Člani nadzornega odbora Lea Rudolf Ficko UKC Maribor 
 Aleš Posl Onkološki inštitut 
 Gabrijel Prodić Onkološki inštitut 
Blagajnik Aleksander Savandič Ukc Ljubljana 



 
 
    6.1. Vidik glede standardov, normativov in kompetenc s strani SSS 
 
*Normativi bi bili strokovna osnova na katero se lahko SSS sklicuje pri zahtevkih različnim              
zavodom k ureditvi statusa RI 3, 2 in 1. 
*Normativi bi bili strokovna osnova z primerno uvrstitvijo in ovrednotenjem mag. rad teh. 
*Kolegom RI, ki dežurajo in delajo zahtevnejša dela kot RI3 in RI2, pomagati, da se jih                
uvrsti v RI 1. 
*zahteva od vseh zavodov, da sprejemamo pravilnik o NZV in ukiniti “dežurstvo” in             
“dežurna delovna mesta” (s tem nam odvzemajo primerno plačilo za našo delo). 
*Pričeti pobudo za primerno pravno zaščito RI, ki bodo ali že samostojno aplicirajo KS. 
*S kompetencami ovrednotiti posamezne usmeritve RI (diagnostika, radioterapija,        
nuklearna). 
 

● Komentarji - Nejc Mekiš, ZF; 
*Namesto RI 3,2 in 1, bi bil samo RI začetnik in RI.  
*Pove, kako imajo urejeno uvrščanje v plačilne razrede v visokošolskem zavodu.  
*Opozori tudi, da RI moramo prevzeti čim več odgovornosti, saj bomo le tako lahko              
zahtevali čim večji del pogače (višje plačilo).  
*Predlaga, da bi v sistemizacijo delovnih mest uvrstili tudi RI z nazivom doktorata. 
 

● Komentar - Grega Praprotnik, SSS; 
*V večini točk se strinja z Nejcem Mekišem. 
*Opozarja na primere iz prakse, da RI na radioterapiji prevzemajo zmeraj več odgovornosti,             
tudi naloge zdravnikov (kot tudi na drugih področjih poklica). 
*Predlaga, da bi na novo uredili delovna mesta glede na delovišče (RI diagnostika, RI              
radioterapija, RI nuklearna). 
 

● Komentar - Robert Kokovnik, SSS; 
*Zavedati se moramo, da so takšne spremembe možne le ob odpiranju kolektivne pogodbe.             
Uvrščanje delovišč mora biti dobro argumentirano in strokovno podkovano, drugače lahko           
izgubimo velik del naših pravic, ki jih imamo sedaj.  
*Še vedno imamo težave na pogajanjih z vlado, ker nimamo standardov in normativov. 
*RI se moramo poenotiti, ne, kaj kdo želi, ampak glede na zmožnosti. 
*Mnogo stvari, o katerih se danes pogovarjamo, bi se moralo dogajati na pobudo zbornice.              
Vendar pa se dostikrat prav iz zbornice udeležujejo nekih novih sistematizacijskih okvirjev,            
kjer dejansko prenašajo zahtevnost in odgovornost na RI 2 ali celo RI 3. 
 

● Komentar - Nejc Mekiš, ZF; 
*Predlaga, da se predsedniki vseh stanovskih organizacij usedejo skupaj in postavijo skupne            
cilje za prihodnost. 
*Mogoče bi bilo smotrno, da bi v predsedstvih vseh treh stanovskih organizacij sedeli vsi              
predsedniki. 



 
● Komentar - Jakob Počivavšek, PERGAM; 

*Še enkrat kot njegovi predhodniki poudari, da organizacije morajo biti bolj povezane. 
*Vsi skupaj moramo vztrajati na standardih in normativih. 
 
 

7. Sprejetje popravkov statuta 2020 
 
Grega Praprotnik, SSS ponovno predstavi predloge sprememb statuta, ki so bile že poslane             
poverjenikom v vednost dne 27. 11. 2020.  
*Sprememba imena sindikata. 
*Med organe statuta je dodan blagajnik. 
*8.člen - dodani novi poklici (magister radiološke tehnologije, drugi sorodni poklici…). 
*Član, ki postane brezposeln ali se upokoji, lahko ostane član sindikata, vendar brez             
glasovnih pravic. 
*Sprememba zapisa - sklepčnost. 
*Možnost uporabe spletne platforme (primer Zoom…). 
*Dodaten člen, da lahko predsednik za svoje delo prejme plačilo, ki je vezano na število               
članov. 
Glasovanje - Potrditev je soglasna. 
 
 

8. Razno - pobude in vprašanja 
 

 
● Nejc Mekiš, ZF; spodbuja, da je prišel čas, da stopimo skupaj, da bomo imeli              

pripravljene stvari, ko jih bo potrebno dati na mizo. 
 

● Robert Kokovnik, SSS; zahvaljuje se za podporo. Obenem pa izraža zadovoljstvo, da            
ima okoli sebe ekipo, ki je zagnana, ima drugačne poglede in je pripravljena delati.              
Upa, da se bodo mladi še naprej borili in preprečili, da bi se naš poklic razvrednotil ali                 
pa omalovaževal. Zahvali se tudi za vso podporo in pomoč organizaciji PERGAM.            
Sporoča članom, da naj se še naprej javljajo sindikatu. Mogoče edino malo prej, ne              
pa, ko že vse “gori”. 

 
● Grega Praprotnik, SSS; pozdravlja idejo Nejca Mekiša o povezanih predsedstvih vseh           

treh krovnih organizacij. Zahvaljuje se še enkrat vsem udeležencem današnje          
skupščine.  

 
 
 
Zaključek seje ob 18.15 
 
 


