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Spoštovani! 

Na seji pogajalskih skupin 14. 11. 2012 smo ugotovili, da je Vlada RS s sprejetjem 
znižane mase plač v letu 2013 in 2014 zaposlene v javnem sektorju in postavila pred 
izvršeno dejstvo, saj se z nami ni niti posvetovala, kaj šele usklajevala. Na seji je bila 
sprejeta enotna zahteva, da se Vlada Republike Slovenije opredeli: 

1. do aktivnosti za oblikovanje analize izvajanja Zakona za uravnoteženje javnih 
financ, ker je bila oblikovana projekcija, da bo finančni učinek ZUJF po 39 
zakonih od 700 do 800 mio evrov. Znan je učinek in prihranki glede izvedenega 
obsega upokojevanja po ZUJF in analiza učinkov izvajanja povečanega obsega 
dela. Vladno analizo pričakujemo do 22. 11. 2012.  

2. do umika mase sredstev za plače in druge prejemke iz proračuna RS za leti 2013 
in 2014 in ga uvrsti na dnevni red pogajalske komisije. Ni nam znano, kako ste 
opredelili predvideno deindeksacijo, po kakšnih merilih in kriterijih, primerjavah 
in analizah pri posamezni skupini uporabnikov in kako ste ugotovili razlikovanje 
v odvisnosti od povprečnega indeksa rasti 2009-2012 glede na skupni indeks 
rasti izplačanih bruto plač. O tem vprašanju in tej nameri sindikatov niste 
seznanili, kaj šele da bi bilo organizirano usklajevanje o tem ukrepu 
opredeljenem v proračunskem memorandumu. Opozarjamo in vas tudi 
seznanjamo, da v vsem obdobju od prve vlade v Republiki Sloveniji naprej je 
bilo zagotovljeno pravočasno informiranje, sodelovanje in usklajevanje s 
sindikati v zvezi z vprašanjem mase za plače in druge prejemke.  

3. Na zadnji seji pogajalske komisije 8. 11. 2012 smo sindikati izrazili zahtevo in 
predlog, zato tudi pričakujemo odgovor vlade, da se sklicujejo skupne seje 
glede obsega zmanjševanja mase za plače in druge prejemke v proračunu za leti 
2013 in 2014 ter števila zaposlenih. Sindikalna stran je na seji jasno izrazila 
mnenje, da se ne strinja s predlaganimi ločenimi sestanki po resorjih. Na tej seji 
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je bilo zagotovljeno, da bo vladna stran poslala možni nabor ukrepov na 
področjih, ki so bila navedena (organizacijska struktura in struktura delovnih 
mest; število zaposlenih; višina plač  in drugih prejemkov iz dela in v zvezi z 
delom), ki bi preprečili odpuščanje in da se bomo do njih opredelili 

Minister za pravosodje in javno upravo pa je 9. 11. 2012 pozval ministrstva in 
vladne službe, da organizirajo resorne sestanke v katere so vključeni 
predstojniki in sindikati glede navedene vsebine.  

4.  Enakopravna pogajanja o plačah in drugih prejemkih za leto 2013 in 2014 so 
mogoča le, če vlada vnaprej zagotovi, da postavka za maso plač v proračunih za 
prihodnji dve leti ni fiksna, ampak je odprta za pogajanja. Če tega vlada ne 
sprejeme, se ni o čem pogajati. Pričakujemo, da v tednu dni vlada potrdi našo 
zahtevo, da masa plač za prihodnji dve leti ni vnaprej opredeljena. V primeru, 
da vlada tega ne sprejme, bodo sindikati v javnem sektorju na organih odločali  
o preimenovanju v stavkovne odbore. Takoj za tem bo ustanovljena 
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. 

 

Lep pozdrav! 
 

 
Drago Ščernjavič,                Branimir Štrukelj, 
Vodja pogajalske skupine SJS               Vodja pogajalske skupine KSJS 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 

- RS MPJU dr. Senko Pličanič, minister 

- Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja 

- Pogajalska skupina Konfederacije sindikatov javnega sektorja 

- Sredstvom javnega obveščanja 


