
Spoštovane svetnice in svetniki! 

Minilo je več kot eno leto odkar ste županu posredovali zahtevo s podpisi 17 svetnikov,  da me 
umakne iz mesta pogodbene sodelavke.  Do danes mi nihče od vas ni odkrito in direktno povedal 
zaradi koga ali zaradi česa ste se tako kolektivno spravili name. Kaj sem komu od vas ali občini 
naredila slabega?  Pošteno  in zavzeto sem delala, spoštovala zakone, se upokojila, izpraznila delovno 
mesto, dala priložnost mlajšim. Seveda me zadeva spremlja vseskozi, tega ne bom nikoli pozabila, to 
mi bo ostalo v spominu-slabem seveda, vse do konca življenja. Ampak kdor me pozna ve, da se vedno 
poberem in sem potem še močnejša in živim naprej. Trenutno je veliko pomembnejših stvari, ki 
zaznamujejo moje življenje. Imam cilje, so stvari in ljudje, za katere je vredno živeti in se truditi.  

Že januarja 2015 je nekdo posredoval anonimno prijavo na Inšpektorat za javni sektor v zvezi z 
domnevnimi nepravilnostmi pri moji zaposlitvi zaradi izpolnitev pogoja za upokojitev. Pogoje za 
upokojitev sem dopolnila avgusta leta 2015. Zaradi tega se tudi nisem prijavila na dvakratni javni 
razpis za direktorja občinske uprave kljub temu, da me je župan k tem nagovarjal. Upokojila sem se 
aprila 2016, torej sem delala le 6 mesecev po izpolnitvi pogojev zato, da sem koordinirala in 
predstavila še zaključni račun.  Po upokojitvi  sem na željo župana delala nekaj ur na mesec po 
podjemni pogodbi kot koordinator nekaterih projektov in kot svetovalka za razna področja. Inšpektorat 
je izvajal inšpekcijski nadzor šele novembra leta 2016 in pri moji zaposlitvi ni ugotovil nobenih 
nepravilnosti. Ugotovil pa je napako pri sistemizaciji delovnih mest zaradi katere je bilo nekaj 
mesecev kasneje  ko je bila angažirana še svetovalka za področje plač ugotovljenih več napak pri 
plačah delavcev v občinski upravi. Pri meni konkretno je bilo ugotovljeno, da je bila napačno 
prevedena plača 1.8.2008 tako da sem od takrat pa do 30.11.204 prejemala prenizko plačo. Na podlagi 
ugotovitev sem  dobila poračun plače  od 1.1.2012 do 30.11.2014, medtem ko je od 1.8.2008 do 1.1. 
2012 zadeva po zakonu zastarala in sem bila prikrajšana za 39 mesecev za kar precejšnji znesek 
prenizko izplačane  plače. V bistvu bi se morala zahvaliti tistemu ali tisti, ki je poslala ali poslal 
anonimno prijavo,  kakor še več mojih bivših sodelavcev, pri katerih so bile prav tako odkrite napake 
pri izračunu plač v njihovo korist.  

Januarja 2017 sem vam posredovala odgovor na vaše pismo in vam sporočila, da bom ostala kot 
pogodbena sodelavka tako dolgo kot bo to župan želel, ker sem mu to obljubila pred volitvami. Ker pa 
ste svojo namero po moji odstranitvi želeli realizirati tudi tako, da ste  zopet  složno blokirali 
nadaljevanje projekta oskrbovanih stanovanj, sem župana prosila za prekinitev podjemne pogodbe s 
30.3.2017 zato, da ne bi ogrozila izvajanje projektov in njegovega programa.  Obljubo, ki sem jo dala 
županu od 1.4.2017 dalje izvršujem tako, da  svetujem  ali pomagam  če to potrebuje,  brezplačno. 

Kot sem omenila že v prejšnjem odgovoru, me je najbolj prizadelo, da sta to pismo podpisala dva, za 
katera tudi menim, da sta bila pobudnika, to sta Jože Čakš in David Stupica.  

Jože Čakš, moj dolgoletni sodelavec, s katerim sva  več kot dvajset let žela tako uspehe kot neuspehe. 
Bila sem lojalna in predana sodelavka in res ne vem kaj sem mu naredila, da se me je lotil na tako 
zahrbten način.  

V pismu županu ste med drugim zapisali »dajmo priložnost mladim, ustvarimo nova delovna mesta in 
dodajmo novo energijo«; ne moremo podpirati honorarnega dela«; želimo biti zgled pri svojih 
odločitvah in moralnih presojah«….  

 

 



Pod te zahteve  se je podpisal Jože Čakš ki: 

- je več kot 20 let zasedal dve pomembni delovni mesti; 
- dosegel pogoje za upokojitev avgusta 2015, bi se moral po zakonu upokojiti, pa mu je svet 

zavoda na njegovo željo delovno razmerje podaljšal 2 x; 
- bi mu moralo delovno razmerje prenehati po 12. členu Zakona o ukrepih na področju plač in 

drugih stroškov dela 31.12.1017,  pa je na lastno željo še vedno zaposlen; 
- je po podjemni pogodbi imel kar precej časa zaposleno že upokojeno računovodkinjo; 
- ima ženo in brata, ki po upokojitvi še vedno delata  po podjemni pogodbi (kar mene osebno 

sploh ne moti);  

Pod te moralne nauke  se je podpisal tudi David Stupica  s katerim smo skupaj sestavljali program in 
listo Stanka Šketa in več kot eno leto uspešno in složno uresničevali program. Tudi on ni brez napak. 
Po mojem  že od leta 2011 zaseda delovno mesto vodje območne izpostave  JSKD Šmarje pri Jelšah 
brez ustrezne izobrazbe, ki si jo pridobiva še od leta 2006, ko se je po lastnih navedbah vpisal na 
Visokošolski študij na poslovni fakulteti v Mariboru. Če se glede tega motim, se pa že naprej 
opravičujem.  

Tako drage svetnice in svetniki zdaj pa imate priložnost biti zgled pri svojih odločitvah in moralnih 
presojah. Presodite kaj je moralno. To kar ste zahtevali od mene, zahtevajte tudi od drugih, predvsem 
pa od tistih, ki ne upoštevajo zakonodaje  in sprejemajo nemoralne odločitve.  Pred zakonom bi morali 
biti vsi enaki, se vam ne zdi?  Upam, da imate enaka merila za vse.  

Akterji vprašajte  se ali ste s to manipulacijo dosegli svoj cilj, ki ste ga želeli?  Najbrž ne. Nič dobrega 
niste naredili, ne zame, ne zase,  niti za razvoj občine.  

Nehajte me kriviti za vse kar se zgodi v občini,  kar nekaterim ne odgovarja. Vse kar sem kadarkoli 
delala, sem delala po dogovoru z županom.  Iščite krivce med seboj, mene pa pustite pri miru, da 
uživam v zasluženem pokoju in počnem to kar me veseli. In vprašajte se ali ste dosegli svoj cilj, ki ste 
ga želeli?  Najbrž ne. Nič dobrega niste naredili, ne zase ne za razvoj občine.  

Lep pozdrav vsem.  

 

                                                                                          Zlatka PILKO  

V vednost: Županu Stanku Šketu 

 

V Šmarju pri Jelšah, 22.1.2018 


