
 
Ljubljana, 27. 6. 2013 

P O R O Č I L O 
INFORMATIVNO SREČANJE ZA SINDIKATE JAVNEGA SEKTORJA 

 

V okviru izobraževanja ZSSS smo 20. junija organizirali informativno srečanje za člane in 
sindikalne zaupnike sindikatov iz javnega sektorja. Seminar, ki se ga je udeležilo več kot 
dvajset zaupnikov, z naslovom »Zaposleni v javnem sektorju – vprašanja in odgovori« je bil 
namenjen srečanju s strokovnjaki iz Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za javni 
sektor, ki so odgovarjali na odprta vprašanja, ki so jih zastavljali udeleženci. Vabljena, mag. 
Branko Vidič in mag. Natalija Sajevec Plavčak, sta odgovarjala na vprašanja iz Zakona o javnih 
uslužbencih ter iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.  Največ informacij je zadevalo 
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. Junija 2013 do 31.12.2014, ki ga je podpisala 
vladna stran z nekaterimi sindikati javnega sektorja. Sindikalni zaupniki morajo vedeti, da 
lahko vse ključne podatke najdejo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve ali se za 
informacije obrnejo na pristojne javne uslužbence na ministrstvu. Predstavnika ministrstva 
sta še posebej izpostavila, da so vse potrebne informacije objavljene v Uradnem listu št. 46. 
iz dne 29. 5. 2013. Izpostavimo lahko: Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), Dogovor o dodatnih 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih 
financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014, Stavkovni sporazum, Aneks h Kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ANEKS št. 6 h Kolektivni pogodbi 
za javni sektor (KPJS), Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije, Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, Aneks h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Aneks h 
Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost in Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne 
dejavnosti v Republiki Sloveniji.  
 
Odgovori na ključna vprašanja udeležencev so sledeči: v letu 2013 in 2014 ni napredovanj v 
nazivih, uvaja se začasno znižanje premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, na 80 % se je 
znižalo nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb izven dela, ki gre v 
breme delodajalca, javni uslužbenci so upravičeni do jubilejnih nagrad za delovno dobo, ki so 
jo izpolnili pri delodajalcih v javnem sektorju (nagrada jim pripada le, če jo za posamezni 
jubilej še niso prejeli v javnem sektorju), tistim, ki imajo redno delovno obveznost tudi v 
nedeljo, ko je praznik - dela prost dan, pripada dodatek na praznik, redna delovna uspešnost 
se v letu 2014 ne izplačuje, za 0,10% povečan dodatek za delovno dobo javnih uslužbenk se 
trajno ukine, prav tako se je trajno prepolovil dodatek za akademski naziv, poseg v plačno 
lestvico se je izvedel progresivno in znižal osnovne plače od 0,5 % do 4,86 %, sindikati niso 
pristali na vladni predlog, da bi se še dodatno poseglo v osnovne plače (2 %) in ta sredstva 
namenilo za stimulacije, članom sindikatov podpisnikov kolektivnih pogodb, ki so podpisali 
aneks h KPND in aneks št. 6 h KPJS, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada in solidarnostna 



pomoč (zahtevo za izplačilo vloži sindikat na predlog člana), do solidarnostne pomoči so 
upravičeni vsi tisti, katerih osnovna plača ne presega 130 % minimalne plače (prej je bil ta 
cenzus na višini minimalne plače - do 15. plačnega razreda), kar pomeni da so po novem 
upravičenci vsi do vključno 22. plačnega razreda, na dobljeno tožbo za neizplačano ¾ plačnih 
nesorazmerij je bila s strani Vlade RS vložena revizija na Vrhovno sodišče (gre za 170 
milijonov evrov dolga, ki se je nabral v 19 mesecih). 
 
Kot zadnja informacija pa še to, da se pripravljajo spremembe in dopolnitve Zakona o javnih 
uslužbencih.  
 
Mag. Staša Pernat Lesjak 


