
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINDIKATOM JAVNEGA SEKTORJA V KSS PERGAM 
 
 
 
         Ljubljana, 31. 08. 2017 
 
 
 
 
ZADEVA: Obvestilo o uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in 

poklicev, ki odpravljajo anomalije pri vrednotenju delovnih mest in nazivov 
v plačnem sistemu javnega sektorja 

 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da so bili dne 29. 8. 2017 v Uradnem listu št. 46 (https://www.uradni-
list.si/_pdf/2017/Ur/u2017046.pdf) objavljeni: 
 

1. Aneks št. 10 h kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS); 
2. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in 

uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del; 
3. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi; 
4. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; 
5. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji; 
6. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji; 
7. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne 

storitve Republike Slovenije – tarifni del; 
8. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del; 
9. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del; 
10. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del;  
11. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del; 

in 
12. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, 

 
ki so bili sklenjeni zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela 
in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). S tem se je zaključil prvi krog 
pogajanj o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja in sicer se bodo z uveljavitvijo navedenih aneksov izboljšale uvrstitve 
številnih delovnih mest, ki so bila doslej uvrščena do vključno 26. plačnega razreda (brez 
upoštevanja napredovanj). Navedeni aneksi so začeli veljati 30. 8. 2017. Pogajanja o odpravi 
preostalih anomalij pri ostalih delovnih mestih naj bi se nadaljevala v naslednjih tednih. 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017046.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017046.pdf


 
Na podlagi zgoraj naštetih aneksov:  
 

 so javni uslužbenci na delovnih mestih, katerih plačni razred se spreminja in ki so bila 
uvrščena do vključno 26. plačnega razreda (izhodiščni plačni razred delovnega 
mesta, torej brez upoštevanja napredovanj) pred spremembo uvrstitve v skladu s temi 
aneksi, upravičeni do izplačila višje plače s 1. 7. 2017. Navedeno bo realizirano z 
izvedbo poračuna višje plače (na delovnih mestih, ki so bila pred spremembo 
uvrstitve uvrščena do 26. plačnega razreda) za obdobje od 1. 7. 2017, v aneksih k 
pogodbam o zaposlitvi pa je potrebno kot datum pravice do višje plače določiti 1. 7. 
2017. Poračun bo izveden predvidoma ob plači za mesec avgust ali september, 
odvisno od tega, kako hitro bodo delodajalci izvedli vse potrebno za obračun plač po 
novem. Za enako število plačnih razredov, za kolikor se dviguje izhodiščni plačni 
razred delovnega mesta, se mora dvigniti tudi plačni razred javnega uslužbenca (torej 
plačni razred, v katerega je javni uslužbenec uvrščen z upoštevanjem doseženih 
napredovanj); 
 

 morajo delodajalci najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve navedenih aneksov (tj. od 
30. 8. 2017) uskladiti akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s temi 
aneksi in javnim uslužbencem ponuditi v podpis anekse k pogodbam o zaposlitvi (v 
primeru spremembe uvrstitve delovnih mest v plačne razrede) oziroma nove pogodbe 
o zaposlitvi (v primeru spremembe delovnega mesta); 
 

 s 1. 7. 2017 pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se 
premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s 
temi aneksi, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni 
podskupini in se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, kot jih je javni 
uslužbenec opravljal pred to premestitvijo oziroma sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, 
pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo 
delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest. Tudi v teh primerih je potrebno v pogodbi o zaposlitvi 
določiti kot datum pravice do višje plače 1. 7. 2017. 
 

 
Sindikati pri delodajalcih boste glede na navedeno predvidoma v kratkem prejeli v mnenje 
predloge novih aktov o sistemizaciji delovnih mest, s katerimi naj bi delodajalci realizirali 
dogovorjene spremembe kolektivnih pogodb. Pri pregledu teh sprememb aktov o 
sistemizaciji delovnih mest je potrebno biti pozoren na morebitne druge spremembe (npr. 
organizacijske), ki bi jih lahko delodajalci hkrati s tem predlagali, prav tako je potrebna 
pozornost pri sklepanju aneksov in novih pogodb o zaposlitvi, v kolikor bi vsebovali še 
kakšne druge spremembe razen spremembe plačnega razreda kot posledice spremembe v 
kolektivnih pogodbah. Prosimo vas, da vse vaše sindikalne zaupnike informirate o vsebini 
tega obvestila in o novi ureditvi, da o tem seznanijo svoje člane. V primeru morebitnih 
nejasnosti ali vprašanj v zvezi z aneksi k pogodbam o zaposlitvi ali morebitnimi novimi 
pogodbami o zaposlitvi, ki jih bodo prejeli v podpis, se člani KSS PERGAM lahko obrnejo na 
pravno službo KSS PERGAM 
 
V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo. 
 
Lep pozdrav, 
 
       Ida Mišič Pavšek, univ dipl. prav. 

Služba pravne pomoči KSS PERGAM 
 
 


