
 
Sindikalna pogajanja z vlado 
 
 
Vladna stran je povedala, da ker je predlog besedila členov novega zakona o javnih uslužbencih 
še v pripravi, predvideva predstavitev tega predloga na seji naslednji seji pogajalske komisije 
in da se strinja, da pogajanja o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila 
stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev potekajo vzporedno. 
 
Sindikalna stran je povedala, da so odzivi sindikalnih skupin na vladna izhodišča glede prenove 
plačnega sistema v pretežni meri podobni, posledično je sindikalna stran pričakovala, da bo 
vladna stran izhodišča umaknila. V tej zvezi je vprašala, na kakšnih izhodiščih vladna stran zdaj 
napoveduje razpravo glede predlogov členov zakona. Povedala je, da bi se bilo po njenem 
mnenju treba najprej uskladiti glede izhodišč o prenovi plačnega sistema in opozorila na zavezo 
iz sporazumov o razreševanju stavnih zahtev glede soglasja o temeljnih vprašanjih s področja 
uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju. Vladno stran je vprašala, kakšen je 
rezultat medresorskega usklajevanja glede spremembe sistema plač, konkretno, ali je kateri od 
resorjev predlagal izključitev posamezne poklicne skupine iz obstoječega plačnega sistema. 
 
Sindikalna stran je povedala še, da pričakuje, da predlog besedila členov novega zakona ne bo 
vseboval elementov, ki jih je sindikalna stran zavrnila že po predstavi vladnih izhodišč, v 
nasprotnem primeru bo sindikalna stran vladno izvajanje razumela kot ignoranco sindikalne 
strani. V nadaljevanju je vladno stran vprašala, kakšen je status dokumenta glede usklajenosti 
v zvezi z uresničevanjem zavez iz stavkovnih sporazumov iz decembra 2018, katerega namen 
je uskladitev stališč vladne in sindikalne strani glede realizacije uresničevanja zavez iz 
stavkovnih sporazumov iz decembra 2018. Povedala je, da je na dokument, ki ga je vladna stran 
posredovala sindikalni strani, sindikalna stran podala odziv, posledično pričakuje odziv vladne 
strani in začetek realizacije nerealiziranega. V nadaljevanju je sindikalna opozorila na 
partikularne informacije glede izključitve posameznih poklicnih skupin iz obstoječega plačnega 
sistema in v tej zvezi na odsotnost celovite informacije v tej zvezi.  
 
 
Sindikalna stran je povedala, da je sindikalna stran v preteklosti že zavrnila celoten paket 
predlogov sprememb plačnega sistema in v tej zvezi opozorila na odgovornost vladne strani.  
 
 
 
Vladna stran je povedala, da je prejela sindikalna predloga glede odprave še preostalih 
varčevalnih ukrepov (12. 2. 2021 KSJS, 15. 2. 2021 PSSJS). Povedala je, da je njeno stališče, 
da je pogajanja o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in 
drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev treba obravnavati kot paket, v 
smislu, da dogovora s sindikalno stranjo ni mogoče doseči zgolj o posameznem elementu in da 
gre pri teh pogajanjih za ureditev področja za v prihodnje in ne za avtomatizem odprave 
varčevalnih ukrepov.  
 
Vladna stran je povedala, da protipredlog, ki ga bo predstavila, temelji na izhodiščih za 
pogajanja, ki jih je sprejela vlada. Protipredlog vladne strani: 
 

1. Regres za prehrano med delom se določi v znesku 4,10 evra. Znesek regresa za 

prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev skladno z rastjo cen prehrambenih 

proizvodov na podlagi količnika rasti, ki ga posreduje SURS. 

2. Pri nadomestilu za ločeno življenje se nadomestila stroškov za prehrano ne uvaja 

ponovno, ampak se kot nadomestilo za ločeno življenje plačujejo le stroški za 

stanovanje. 

3. Povračilo stroškov na službenem potovanju v državi – dnevnice za službeno 

potovanje v državi:  



- dnevnica za službeno potovanje nad 12 ur v višini 21,39 evrov 

- dnevnica za službeno potovanje v državi od 8 do 12 ur v višini 10,68 evrov 

- za službeno potovanje v državi v trajanju 6 do 8 ur javnemu uslužbencu pripada regres 

za prehrano in se ne uvede ponovno polovična dnevnica 

 

4. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene: ostane sedaj 

veljavna ureditev. 

5. Solidarnostna pomoč: ostane cenzus za dodelitev solidarnostne pomoči, da osnovna 

plača ne presega minimalne plače, razen pri naravnih nesrečah. 

6. Terenski dodatek: ostane sedaj veljavna višina – 21 % dnevnice ,  višina terenskega 

dodatka se usklajuje z višino dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur. 

7. Sprememba povračila stroškov prevoza na delo in z dela: 

- povračilo stroškov kilometrine v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina 

95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek 

maloprodajne cene, kot je bilo dogovorjeno z aneksi h kolektivnim pogodbam 

dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, 160/20); 

- če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni 

prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice; 

- pri ostalih določbah glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela vladna stran 

vztraja pri predlogu, ki je sindikalni strani bil posredovan s predlogom aneksa h KPND,  

dne 23.10.2020.  

8. Način usklajevanja zneskov ostane enak, in sicer se: 

- višina regresa za prehrano usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih 

izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS, 

- ostali zneski se usklajujejo na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje vrednost 

plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena ZSPJS, 

- za izračun kilometrine se uporablja referenčni podatek maloprodajne cene, kot je bilo 

dogovorjeno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, 

160/20). 

 

 
Sindikalna stran je povedala, da nikakor ne sprejema stališča vladne strani, da pri teh pogajanjih 
ne gre za odpravo varčevalnih ukrepov, ampak da gre za ureditev področja za v prihodnje. 
Povedala je, da bo dogovorjeno seveda učinkovalo za naprej in opozorila, da sta se vladna in 
sindikalna stran v stavkovnih sporazumih decembra 2018 dogovorili za pogajanja o odpravi še 
preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.   
 
Sindikalna stran je povedala še, da se je sindikalna stran v gradivu, ki ga je posredovala vladni 
strani, opredelila glede elementov, ki jih je po njenem mnenju treba obravnavati v okviru teh 
pogajanj, medtem ko vladna stran po njenem mnenju ni predstavila protipredloga, ampak je le 
konkretizirala višino regresa za prehrano in dnevnic za službeno potovanje v državi. Vladno 
stran je vprašala, ali ostale sindikalne predloge, kot so bili posredovani vladni strani, zavrača. 
 
Vladna stran je ponovno povedala, da v teh pogajanjih ne gre za avtomatizem vrnitve v stanje 
pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Posebej je povedala, da gre pri predlogu drugačne 
ureditve povračila stroškov prevoza na delo in z dela tudi za administrativno razbremenitev 
procesiranja dejanj za določitev pravilne višine povračila. V tej zvezi je povedala še, da je 
ključno vprašanje, ali sindikalna stran pristaja na koncept povrnitve stroškov prevoza na delo 



in z dela v obliki kilometrine, razen, ko javni uslužbenec dostavi potrdilu o nakupu mesečne 
imenske vozovnice in mu delodajalec povrne stroške v višini te vozovnice. 
 
Sindikalna stran je vladno stran vprašala, zakaj med predstavljenim predlogom ni predloga 
glede jubilejne nagrade in nagrade za dijake in študente. 
 
Vladna stran je povedala, da so jubilejne nagrade (za 10, 20, 30 in 40 let) urejene v aneksih h 
kolektivnim pogodbam, da se zneski usklajujejo enako, kot se usklajuje vrednost plačnih 
razredov in da vztraja, da se kot delovna doba v tej zvezi upošteva delovna doba, ki jo je javni 
uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju. Glede nagrade za dijake in študente, ki 
je urejena v ZUJF, je vladna stran povedala, da pojasnila v tem trenutku ne more podati. 
 
V nadaljevanju je sindikalna stran predstavila skupen protipredlog obeh pogajalskih skupin: 
 

1. Regres za prehrano v višini: 4,40 EUR; 

2. Povračilo stroškov na službenem potovanju v državi (dnevnice): 

a) Nad 12 ur: 21,39 EUR, 

b) 8-12 ur: 10,68 EUR, 

c) 6-8 ur: 7,45 EUR; 

3. Nadomestilo za ločeno življenje: predlagamo razmislek o redefiniciji tega prejemka; 

4. Jubilejna nagrada: ostane veljavna ureditev, predlagamo pa, da se kot delovna doba v 

javnem sektorju šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v 

mreži javne službe; 

5. Solidarnostne pomoči: predlagamo odpravo cenzusa in ohranitev 20% višje 

solidarnostne pomoči za člane sindikatov, podpisnikov KPND; 

6. Odprava znižanja vrednosti plačnih razredov (8%), pri čemer dopuščamo možnost, da 

se to vprašanje rešuje v povezavi z uskladitvijo in usklajevanjem vrednosti plačnih 

razredov ter odprave uravnilovke v spodnjem delu plačne lestvice; 

7. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene: 30% cene motornega 

bencina; 

8. Odprava znižanja višine nagrade za obvezno opravljanje prakse dijakov in študentov; 

9. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela: 

Sindikalna stran nima enotnega predloga, dopuščamo pa možnost pogajanj o konceptu 

povračila stroškov prevoza, ki temelji na kilometrini, če se hkrati najde rešitev, po kateri 

ne bi prišlo do nižjega povračila stroškov prevoza na delo pri delavcih, ki bivajo v 

relativno majhni oddaljenosti od kraja opravljanja dela in praviloma prejemajo 

povračilo stroškov v višini cene javnega prevoza. Predlagamo tudi, da se povračilo 

stroškov prevoza na delo in z dela obravnava kot zadnje vprašanje v sklopu odprave 

preostalih varčevalnih ukrepov; 

10. Usklajevanje: pri pravicah, ki so določene v nominalnih zneskih, naj se ohrani 

usklajevanje z vrednostjo plačnih razredov zgolj v primeru, če se dogovorimo za način 

usklajevanja, ki bo dejansko zagotavljal letno usklajevanje vrednosti plačnih razredov, 

v nasprotnem primeru (oziroma ob ohranitvi obstoječega sistema usklajevanja vrednosti 

plačnih razredov) pa predlagamo, da se nominalni znesku usklajujejo enako kot 

povračilo stroškov za prehrano, torej vsakih 6 mesecev z indeksom cen življenjskih 

potrebščin. 

Povedala je še, da v kolikor je kakšna pravica izpadla iz predstavljenega nabora, si pridržuje 

pravico do dopolnitve predloga.  
 
 



V nadaljevanju je sindikalna stran izpostavila pričakovanje, da se razčistijo različne 
interpretacije glede stanja realizacije zavez iz stavkovnih sporazumov in da načrtovane 
aktivnosti začnejo nemudoma izvajati (npr. glede standardov in normativov v dejavnosti 
zdravstva, glede normativnih delov kolektivnih pogodb).  
 
Sindikalna stran je na vladno stran naslovila vprašanje, ali se ne, in zakaj ne, strinja s predlogom 
sindikalne strani, da bi se vprašanje dela na domu uredilo v Kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v RS.  
 
Vladna stran je povedala, da tega vprašanja še ni preučila in opredelitve v tej zvezi v tem 
trenutku ne more podati.  


