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Zadeva: Uvrstitev v plačne razrede - Odgovor na ponovni poziv sindikata Glosa 
glede uvrstitev v plačne razrede

Spoštovani,

v zvezi z vašim ponovnim dopisom z dne 1. 4. 2019, v katerem v celoti vztrajate na dopisu z 
dne 22. 3. 2019 in pozivate k čimprejšnji razrešitvi zapleta, vam sporočamo, da razumemo vaše 
zahteve. 

Obveščamo vas, da bomo izpostavljeno problematiko, ki je povezana z nazivi v kulturi, 
obravnavali v okviru Analize kariernega napredovanja v javnega sektorja. Skladno z Dogovorom
o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) in Sporazum o 
razreševanju stavkovnih zahtev s Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja 
(Uradni list RS, št. 80/18) se je Vlada Republike Slovenije namreč zavezala, da bo pripravila
pregled sistemov napredovanj v plačne razrede in nazive v javnem sektorju in nasploh sistemov 
kariernega napredovanja javnih uslužbencev ter razlik v plačah, ki izvirajo iz tega naslova. 
Vladna in sindikalna stran sta se dogovorili, da bo pogajalska skupina obravnavala analizo v 
mesecu juniju 2019.

Ob navedenem dodajamo še pojasnilo glede povišanja izhodiščnega plačnega razreda 
delovnega mesta s šifro G017059 »Režiser prvak«. Navedenemu delovnemu mestu se je na 
podlagi Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi Javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 
3/19) izhodiščni plačni razred povišal za 2 plačna razreda. Izpostavljamo, da je na podlagi  5. 
odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 
67/17 in 84/18) podpisnik Kolektivne pogodbe Javnega zavoda RTV Slovenije in njenih aneksov 
na strani delodajalca RTV Slovenija (t.j. javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor) in ne 
Vlada Republike Slovenije, zato decembrska pogajanja dviga izhodiščnih plačnih razredov 
delovnih mest te kolektivne pogodbe niso vključevala.

S spoštovanjem,

Rudi Medved
Minister

GLOSA - Sindikat kulture in narave Slovenija
e-pošta: glosa@sindikat-zsss.si



Poslati:
- Naslovniku – po e-pošti (glosa@sindikat-zsss.si)
- Kabinet predsednika vlade – v vednost – po e-pošti 

(gp.kpv@gov.si)
- Ministrstvo za kulturo – v vednost – po e-pošti 

(gp.mk@gov.si)
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