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Vlada Republike Slovenije 

predsednik, dr. Miro Cerar 

 

 

Zadeva: Opozorilo 

 

 

Spoštovani, 

 

v Konfederaciji slovenskih sindikatov vas želimo ponovno opozoriti na nepoštena in neustavna 

pogajanja za Kolektivno pogodbo za javni sektor. 

 

Pet sindikatov, Konfederacija slovenskih sindikatov (KSS), Sindikat vojakov Slovenije (SVS), Sindikat 

direktorjev in ravnateljev (SINDIR), Sindikat uslužbencev plačne skupine J (SUPSJ) in Sindikat 

podpore UKC (SPUKC) je septembra 2014 oblikovalo tretjo pogajalsko skupino KSS, ki je vlada še 

do danes ne priznava. V zadnjih nekaj mesecih sta se tretji pogajalski skupini zaradi nezmožnosti 

uveljavljanja svojih interesov KSS in pogajalski skupini pridružila še reprezentativen Sindikat občinskih 

redarjev Slovenije (SORS) in Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J (SFRUJ). 

Obe vodji pogajalskih skupin, Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek, stališča sindikatov predstavljata 

kot stališča vseh reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, kar pa ne drži, saj stališča, ki jih 

predstavljata, niso stališča dela sindikatov tretje pogajalske skupine. 

 

Odgovorni za nepošten plačni sistem javnega sektorja  si pod neustavnimi pogoji želijo odprave storjenih 

napak in s tem povzročajo nove, še hujše napake. Anomalij nihče ni opredelil in tako odpravljamo 

nekaj - strokovno poimenovano "anomalije", za kar pa se točno sploh ne ve, kaj se odpravlja. Plačna 

skupina J z največ napakami pri plačah, pri njihovih plačah so za isto delo v različnih resorjih razlike 

v plači tudi do tretjine plače, ki zajema tudi največ najslabše plačanih pod minimalno plačo in največ 

diskriminiranih, predstavlja 1/4 zaposlenih v javnem sektorju (preko 40.000) in ne glede na to, se 

bodo za njihove plače zopet pogajali stanovski sindikati, ki bodo zopet poskrbeli za tiste, ki jih 

prvenstveno zastopajo, policiste, zdravnike, učitelje, carinike, paznike... Z vsemi sindikati tretje 

pogajalske skupine se že od septembra 2014 vlada ne usklajuje in ne pogaja, tako je več sindikatov iz 

pogajanj izključenih, najbolj problematična pa je izključitev sindikatov, ki reprezentativno 

zastopajo le plačno skupino J, za v kateri zaposlene, bi se prvenstveno naj odpravile vse storjene 

napake pred osmimi leti ob uvedbi enotnega plačnega sistema. Diskriminirani 

in najslabše plačani imajo tega dovolj!  

 

 

Opozarjamo vas, dr. Miro Cerar, na nepošteno in neustavno ravnanje vlade. 

 

 

Z Odločbo Ustavnega sodišča U-I-249/10 z dne 13.5.2012 določen rok za odpravo neustavnosti se je 

iztekel 14. aprila 2014, na kar je s strani KSS bila vlada že večkrat opozorjena. Minister za javno upravo 

se ves čas zaradi neizvršitve odločbe izgovarja na potrebno soglasje sindikatov za izvršitev odločbe, v 

KSS pa menimo, da zagotavljanje ustavnosti določanja plač javnim uslužbencem ne more biti predmet 

socialnega dialoga, za že pet let trajajoče neustavno stanje sta odgovorna MJU in vlada. 

http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US29713


S strani Ministrstva za javno upravo pripravljen in s strani vlade potrjen predlog odprave anomalij  je 

več skupin javnih uslužbencev močno razburil, saj bi z njegovo uresničitvijo že doslej najbolj 

diskriminirani bili deležni še večje diskriminacije in nepoštenega vrednotenja njihovega dela. 

Nazoren primer nepremišljenih potez vlade, ki ga želimo izpostaviti, so plače podčastnikov Slovenske 

vojske. Od 2.000 podčastnikov so del višji podčastniki, za katere si za odpravo njim storjenih krivic 

neuspešno, že od leta 2008, prizadevajo Sindikat vojakov Slovenije, varuhinja človekovih pravic in 

načelnik Generalštaba, dopis v prilogi. Tudi avtor enotnega plačnega sistema dr. Gregor Virant je priznal 

storjeno napako in Ministrstvu za obrambo že leta 2009, kot minister za javno upravo, podal navodila 

za odpravo krivic, ki pa še niso odpravljene. Ta skupina višjih podčastnikov predstavlja eno od 

največjih anomalij v Slovenski vojski, ki se že 9 let ni odpravila.  

 

Vznemirjena je celotna Slovenska vojska, saj vlada v predlogu diskriminiranim višjim podčastnikom in 

vsem podčastnikom ni namenila niti enega plačnega razreda za odpravo krivice, medtem ko 

se vojakom popravljajo plače za kar nekaj plačnih razredov in se jih enači s podčastniki, njihovimi 

več stopenj nadrejenimi. Na obrambnem ministrstvu ni posluha za odpravo napake, v okviru pogajanj 

za KPJS pa problematike sploh ne moremo nikomur predstaviti, oz. za napako vedo, a je ne odpravijo. 

 

V KSS imamo občutek, da si vlada z dogovorjenim v decembru lani (le z delom sindikatov) in nedavnim 

predlogom za odpravo anomalij, v za nas zgrešenem plačnem sistemu javnega sektorja, le kupuje 

socialni mir po sklenjenem s policisti in zdravniki, med javne uslužbence pa s tem vnaša nemir z 

nepremišljenimi rešitvami in z novimi napakami ter krivicami. Ob pogajanjih z neustavnim 

kvorumom za veljavo kolektivne pogodbe in ob izključenosti dela sindikatov, se bodo glavni odgovorni 

akterji za vse napake v plačnem sistemu lahko mirno dogovorili o tem, kako nepošten in neustaven 

plačni sistem zadržati še naprej, vsaj do izteka mandata te vlade.  

 

V kolikor interesov javnih uslužbencev, ki jih zastopamo, ne bomo zmožni uveljavljati kot 

reprezentativen sindikat, bomo kot že za regres in plačna nesorazmerja (kjer je SVS bil uspešen) naredili 

vse, da na Delovnem in socialnem sodišču dosežemo razveljavitev v zadnjih dveh letih doseženih 

dogovorov z delom sindikatov oz. aneksov h KPJS. Prepričani smo, da bomo uspešni, saj v primeru 

nezakonite izključenosti zgolj enega sindikata iz pogajanj za kolektivno pogodbo že obstaja sodna 

praksa, iz katere izhaja, da se tako sklenjene kolektivne pogodbe razveljavijo. Razveljavitev dogovorov 

med vlado in delom sindikatov pa bo pomenilo, da bo potrebno našim članom plačati vse, za kar smo 

varčevali zadnji dve leti, ker bo stopila v veljavo pred tem sklenjena KPJS.  

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

 

 

Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 

 Dopis načelnika Generalštaba Slovenske vojske z dne 23.2.2016 

 Dopis MJU Ministrstvu za obrambo z dne 27.10.2008 

 

Posredovano elektronsko: 
 

 naslovniku; 

 zainteresirani javnosti. 
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