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Zadeva:  Odprava neustavnosti enotnega plačnega sistema javnega sektorja 

Zveza:  9. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo 

in 23. izredna seja Državnega zbora 

 
 

Spoštovana predsednika, mag. Dejan Židan in Zvonko Černač. 
 

 

V Konfederaciji slovenskih sindikatov žalostni spremljamo razpravo v Državnem zboru o 

enotnem plačnem sistemu v javnem sektorju, ki se bistva problema sploh ni dotaknila. 
 

Naj spomnimo, v letu 2012 je z Odločbo U-I-249/10 Ustavno sodišče odločilo, da je Zakon o 

sistemu plač v javnem sektorju v neskladju z Ustavo. Ustavno sodišče je Državnemu zboru 

RS naložilo, da mora ugotovljeno neskladje odpraviti v dveh letih od objave Odločbe. 
 

Na obeh sejah v skupaj desetih urah zasedanja, navedenih v zvezi, nihče od Vlade ali 

poslancev ni niti omenil neustavnosti enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, ki je 

neustaven od njegove uvedbe. Pod neustavnimi pogoji se še vedno sklepajo aneksi h Kolektivni 

pogodbi za javni sektor - KPJS. Pred odločbo Ustavnega sodišča in po njeni izdaji je bilo 

sklenjenih več aneksov h KPJS, ki določajo plače v posameznih dejavnostih in poklicih, čeprav 

jih nobeden od reprezentativnih sindikatov iz teh dejavnosti in poklicev ni podpisal. Pet let po 

izteku roka za odpravo neustavnosti Državnemu zboru posameznim skupinam javnih 

uslužbencev določajo plače in ostale pravice sindikati, ki ne zastopajo niti enega javnega 

uslužbenca iz teh skupin. V nebo vpijoč primer je dejavnost obrambe, kjer je veljavnih več 

aneksov h KPJS, ki jih ni podpisal niti eden od treh reprezentativnih sindikatov v dejavnosti 

obrambe in ti aneksi so zaradi neustavnega kvoruma določili plače zaposlenim v dejavnosti 

obrambe brez njihovega soglasja.  
 

Sprašujemo Vas, če in kdaj bo Državni zbor RS odpravil neustavne določbe ZSPJS? 
 

Ob izteku dvoletnega roka Državnemu zboru je v letu 2014 nepovezani poslanec mag. Ivo 

Vogrin vložil predlog zakona, v povezavi: EPA 1997-VI. Predlog so pripravili v Sindikatu 

vojakov Slovenije, v sindikatu najbolj diskriminirane poklicne skupine, kjer zaposleni ne smejo 

stavkati in nimajo kolektivne pogodbe dejavnosti ali poklica, plače in ostale pravice pa jim 

določajo drugi sindikati z aneksi h KPJS pod neustavnimi pogoji že od uvedbe enotnega 

plačnega sistema zaradi neustavnega kvoruma. Zoper ureditev neustavnega kvoruma za veljavo 

KPJS in njenih aneksov je takrat že na matičnem delovnem telesu bil proti takratni resorni 

minister in avtor enotnega plačnega sistema dr. Gregor Virant, ki danes priznava, da enotni 

plačni sistem ni dober in da je potreben sprememb, kot ugotavljajo že vsi deležniki.  

http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US29713
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565D400354E68C1257CDE00292590&db=kon_zak&mandat=VI


Prva sprememba, ki bi jo enotni plačni sistem v javnem sektorju bil nujno potreben je ta, da se 

ob spoštovanju Odločbe Ustavnega sodišča zagotovi pogoje za pogajanja in sklepanja KPJS ter 

njenih aneksov v skladu z Ustavo RS. 

 

V KSS menimo, da so vse anomalije, o katerih je nedavno tekla razprava v Državnem zboru, 

ravno posledica neustavnega kvoruma, saj reprezentativni sindikati iz najbolj perečih 

poklicnih skupin, zdravstva in obrambe, na pogajanjih za KPJS sploh aktivno ne sodelujejo, 

zaradi prevlade večine sindikatov, katerim ravno neustavni kvorum omogoča za njih ugodno 

določanje plač in neugodno v zdravstvu in na obrambnem področju, tudi če nobeden od 

reprezentativnih sindikatov iz teh dveh resorjev ne podpiše dogovorjenega. 

 

V mesecu decembru 2018 sprejeta uredba vlade, ki določa plače v Slovenski vojski, je bila 

sprejeta v skladu z dogovorjenim stavkovnim sporazumom, pri katerem Sindikat vojakov 

Slovenije ni sodeloval. Naj spomnimo, predlog uredbe obrambnega ministrstva je bil dvakrat 

znižan zaradi dogovorjenega med vlado in sindikati, kjer Sindikat vojakov Slovenije ni 

sodeloval, preprosto zato, ker pripadniki Slovenske vojske ne smejo stavkati in nimajo svoje 

kolektivne pogodbe. Torej niti Ministrstvo za obrambo ni moglo uveljaviti svojega predloga 

uredbe zaradi dogovora med sindikati in vlado, posledično imajo po dvakrat spremenjenem 

predlogu uredbe na slabše za pripadnike Slovenske vojske, ti v večini nazivov dva plačna 

razreda manj od predlaganega s strani Ministrstva za obrambo, vse zaradi dogovora med 

prevladujočo večino sindikatov in vlado, ki se je uveljavil na osnovi neustavnega kvoruma. O 

opisanem je Sindikat vojakov Slovenije obveščal svoje člane in javnost v objavi: Umik 

pozitivnega mnenja SVS in podano negativno mnenje k novi Uredbi vlade o plačah v SV. 

 

V dozdajšnjih razpravah glede odprave neustavnega kvoruma se je Vlada ves čas izgovarjala 

na nezadostno usklajenost za odpravo neustavnosti med vlado in sindikati, tudi v razpravi o 

predlogu zakona EPA 1997-VI, ki bi neustavnost odpravil. V KSS menimo in smo prepričani, 

da izvršitev odprave neustavnosti, naloženega z že za pet let prekoračenim rokom Državnemu 

zboru, in zagotavljanje ustavnih pogojev za pogajanja in sklepanje dogovorov o plačah v 

javnem sektorju ne more biti predmet socialnega dialoga, saj prevladujočim sindikatom 

takšno stanje odgovarja in svojega položaja ne bodo zrušili. Medtem ko posameznim poklicnim 

skupinam, katerih reprezentativni sindikati niso v prevladujoči skupini, plače in ostale pravice 

še vedno določajo sindikati, ki ne zastopajo niti enega javnega uslužbenca iz teh poklicnih 

skupin, kot recimo v dejavnosti obrambe in poklicu zdravnika, o katerih je tekla nedavna 

razprava v Državnem zboru na sejah navedenih v zvezi. 

 

Zaradi opisanega Vas sprašujemo, ali bo in kdaj bo izvršena Odločba U-I-249/10 Ustavnega 

sodišča? 

 

S spoštovanjem. 
 

 
Gvido Novak 

predsednik 

 

 

 

 

 
Elektronsko posredovano naslovnikoma, predsedniku vlade RS, predsedniku RS, FIDES, 

sindikatom KSS. 

 

Članom v javnem sektorju in poslancem ter zainteresirani javnosti z objavo na spletu. 

https://www.sindikatvojakov.si/umik-pozitivnega-mnenja-svs-in-podano-negativno-mnenje-k-novi-uredbi-vlade-o-placah-v-sv/
https://www.sindikatvojakov.si/umik-pozitivnega-mnenja-svs-in-podano-negativno-mnenje-k-novi-uredbi-vlade-o-placah-v-sv/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565D400354E68C1257CDE00292590&db=kon_zak&mandat=VI
http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US29713
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