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ZADEVA: STALIŠČE POGAJALSKE SKUPINE REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA
DO PREDLOGOV SPREMEMB UREDBE O DELOVEN USPEŠNOSTI IZ NASLOVA
POVEČANEGA OBSEGA DELA ZA JAVNE USLUŽBENCE; UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V
JAVNEM SEKTORJU TER NAČINA OBRAČUNA POVARAČILA STROŠKOV PREVOZA NE DELO
IN Z DELA

Spoštovani minister,
sindikati javnega sektorja smo v tem tednu prejeli s strani Ministrstva za javno upravo predlog
spremembe dveh uredb na področju plač v javnem sektorju, in sicer Uredbe o delovni uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence ter Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju. Poleg tega smo prejeli tudi predlog spremembe načina obračuna povračila stroškov prevoza
na delo in z dela za javni sektor.
V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja odločno zavračamo takšen način
usklajevanja predlogov sprememb na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju, še zlasti
glede na dejstvo, da vas že dlje časa, nazadnje pa z dopisom z dne 22.9.2020, očitno brez učinka
pozivamo k nadaljevanju socialnega dialoga v javnem sektorju in pogajanjem.
Med Vlado in sindikati javnega sektorja je bil 14.7.2020 usklajen nabor vsebin, o katerih naj bi takoj z
začetkom septembra stekla pogajanja, dogovorjena pa je bila tudi časovnica za potek omenjenih
pogajanj. Namesto dogovorjenih pogajanj lahko zgolj preko medijev spremljamo rušilne izjave o
nameravanem izvzemanju posameznih poklicev ali dejavnosti iz sistema plač v javnem sektorju,
nekateri resorji pa o tem očitno tudi že vodijo socialni dialog na svojih področjih. Naj vas ob tem
spomnimo na vaše izjave ob zaslišanju kandidata za ministra v Državnem zboru, ko ste dejali, da bi
kakršen koli izstop iz plačnega sistema pomenil njegov razpad, s čemer se strinjamo. Popolnoma je bil
socialni dialog s sindikati javnega sektorja opuščen tudi ob sprejemanju PKP5, ki prav tako vsebuje
nekatere rešitve, ki se tičejo zaposlenih v javnem sektorju.
V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ostro protestiramo zoper takšno
opuščanje socialnega dialoga, ki je sicer žal simptomatično tudi glede na siceršnjo raven socialnega

dialoga s strani Vlade na drugih področjih. Predlog, da sindikati javnega sektorja v takšnih okoliščinah
korespondenčno obravnavamo in potrjujemo spremembe na področju plač in drugih prejemkov v
javnem sektorju, in to zgolj tiste, ki jih kot relevantne vidi vladna stran, pa je naravnost nesramen.
Sindikati javnega sektorja, ki delujejo v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja, se zato ne strinjamo s predlaganim načinom obravnave predlaganih sprememb in
zahtevamo, da se nemudoma skliče seja pogajalske komisije, kjer je poleg sprememb omenjenih
uredb in načina obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela nujna tudi obravnava drugih
tem, za katere je bilo tako dogovorjeno julija 2020. Ob tem naj vas spomnimo še na dejstvo, da
stavkovni sporazum iz decembra 2018 vsebuje tudi pravico do plačane stavke v primeru kršitve
predmetnega sporazuma, ki v nekaterih delih še ni uresničen, njegovo kršitev pa bi pomenila tudi
izločitev posameznih skupin iz sistema plač v javnem sektorju brez soglasja sindikatov javnega sektorja,
saj gre nesporno za eno temeljnih vprašanje tega sistema.
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