
IZHODIŠČA ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA  GLEDE 
UKREPOV ZA ZMANJŠANJE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V 
LETU 2013 

I.  UVOD

Vlada RS je dne 10.5.2012 z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, z namenom uravnoteženja  
javnih financ zaradi gospodarske in finančne krize, podpisala Dogovor o ukrepih na področju plač, 
povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 
2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS 38/2012; v nadaljevanju Dogovor). V Dogovoru je bilo med 
drugim  doseženo  soglasje  v  zvezi  z  znižanjem  osnovnih  plač  in  dokončnim  datumom  odprave 
nesorazmerij  v  osnovnih  plačah,  soglasje  o enotni  ureditvi  določenih  pravic  iz naslova povračil  in  
drugih prejemkov v javnem sektorju v vseh dejavnostih javnega sektorja ter soglasje o podaljšanju  
ukrepov iz interventnega zakona tudi v letu 2013. 

Določbe dogovora so bile realizirane z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list  
RS,  št.  40/2012),  sklenitvijo  aneksov  h  kolektivnim  pogodbam  dejavnosti  oziroma  poklicev  in 
sprejetjem nekaterih uredb s področja sistema plač v javnem sektorju.

V ZUJF je bil tako določen datum zaključka prehoda na nov plačni sistem in s tem datum odprave 
nesorazmerij  v  osnovnih  plačah  (31.5.2013),  ukinjene  so  bile  varovane  plače  (s  31.5.2012)  ter 
spremenjena plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS, tako, da so se s 1.6.2012 osnovne plače znižale za 
8%.  Prav  tako  so  bili  podaljšani  nekateri  ukrepi  za  začasno  omejitev  prejemkov  in  plač  javnih  
uslužbencev in funkcionarjev,  ki  jih  je določal Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 110/2012; v nadaljevanju ZDIU12). In sicer je bila do 1.6.2013 odložena pravica  
javnih  uslužbencev in  funkcionarjev do plače v  skladu z višjim  plačnim razredom, pridobljenim iz 
naslova napredovanja v višji plačni razred v letu 2012 in iz naslova napredovanja v višji naziv v letih  
2011 in 2012. Nadalje je bilo določeno, da se v letu 2013 ne izvajano napredovanja v višji  palčni  
razred in višji naziv. Podaljšan je bil ukrep neizplačevanja redne delovne uspešnosti tudi v letu 2013 in 
maksimalna omejitev višine izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 
uslužbence  (in  sicer  na  največ  20% od  osnovne  plače  za  primere  povečanega  obsega  dela  pri 
opravljanju rednih nalog uporabnika proračuna ali projekta v okviru finančnega načrta proračunskega 
uporabnika oz. 30% osnovne plače za primere povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev 
posebnega projekta).  Nadalje je bila uzakonjena tudi neuskladitev osnovnih plač ne glede na razliko  
med dejansko in napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin do 1.1.2014.  Določeni pa so bili tudi  
višina in pogoji za pridobitev pravice do regresa za letni dopust za leti 2012 in 2013 in enotna višina 
mesečne nagrade za obvezno opravljanje prakse,  ki  je  v kolektivnih pogodbah dejavnosti  različno 
urejena.

Glede povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov so bili, upoštevaje Dogovor in 
164.  člen  ZUJF,  z  reprezentativnimi  sindikati  dejavnosti  sklenjeni  sledeči  aneksi  h  kolektivnim 
pogodbam:

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
40/2012), 

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/2012), 
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 40/2012),
- Aneksa k Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list 

RS, št. 40/2012), 
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list 

RS, št. 40/2012), 
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/2012), 
- Aneksa  h  Kolektivni  pogodbi  za  kulturne  dejavnosti  v  Republiki  Sloveniji  (Uradni  list  RS,  št. 

40/2012) (v nadaljevanju Aneksi). 

S  sklenitvijo  zgoraj  citiranih  Aneksov so  prenehale  veljati  dotedanje  določbe  kolektivnih  pogodb 
dejavnosti, ki so različno določale višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, in sicer 
regresa za prehrano, nadomestila za ločeno življenje, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, 
povračila  stroškov  na  službenem  potovanju  v  državi  in  tujini,  kilometrine  za  uporabo  lastnega 
avtomobila, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi in terenskega dodatka. 
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Aneksi vsebujejo identične določbe glede višine in v večini primerov tudi glede pogojev za pridobitev 
pravice do predhodno navedenih povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov ter določbe o 
neusklajevanju  teh  zneskov  do  1.1.2014.  Namen  takšne  ureditve  povračil  stroškov  in  nekaterih 
prejemkov  iz delovnega razmerja je bil zagotovitev enake ureditve teh stroškov in povračil za javne 
uslužbence celotnega javnega sektorja. Posledica sprejetja Aneksov pa je bila poleg enake obravnave 
javnih uslužbencev različnih dejavnosti javnega sektorja tudi znižanje obsega nekaterih pravic (bodisi 
znižanje višine povračila oz. nadomestila bodisi zaostritev pogojev za pridobitev pravice).
 
V okviru realizacije Dogovora je vlada sprejela tudi  Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 41/12), s katero je bil  
znižan najvišji dovoljen obseg sredstev namenjenih za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu s 60% na 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in 
storitev na trgu. Nadalje je vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in 
drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 41/12) s katero so bile znižane 
nominalne osnove za določitev osnovne plače za delo v tujini za 8% in pa višina položajnega dodatka 
javnega uslužbenca za čas dela v tujini. Za zagotovitev enake obravnave vseh javnih uslužbencev pa 
je bilo treba sprejeti tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 41/12), ki je odpravila znižanje osnovnih plač direktorjev v višini 1%, sicer 
bi bili ti javni uslužbenci ob uveljavitvi 8% znižanja vrednosti osnovne plače iz plačne lestvice (priloga 
1 ZSPJS) neutemeljeno v depriviligiranem položaju. Z navedeno uredbo se je tudi preprečilo, da bi se  
v obdobju do 1.1.2014 plačni razred direktorja lahko spreminjal, razen, če bi prišlo do ustanovitve 
novega proračunskega uporabnika in bi bilo zaradi tega potrebno na novo določiti plačo direktorju 
glede na metodologijo in kriterije iz uredbe. 

V nadaljevanju sta bila sprejeta proračuna za leti 2013 in 2014 ter Zakon o izvrševanju proračunov RS  
za leti  2013 in 2014 (Uradni list  RS št.  104/2012; v nadaljevanju ZIPRS1314),  ki   je  med drugim 
sprostil izplačilo vseh treh vrst delovne uspešnosti pod predpostavko, da ima proračunski uporabnik 
zagotovljena zadostna sredstva za pokritje plač in stroškov dela do konca tekočega leta.  ZIPRS1314 
je uvedel tudi omejitev glede prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer je določil, da med 
letom ni dovoljeno prerazporejanje sredstev na plačne konte iz drugih namenov.

Sindikati javnega sektorja so v času sprejemanja proračunov za leti 2013 in 2014 ter ZIPRS1314 vlado 
večkrat pozvali k pogajanjem o masi sredstev za plače. Tudi ena izmed stavkovnih zahtev, ki so jo 
podali  sindikati  javnega sektorja  v  okviru  napovedi  stavke,  ki  so  jo  izvedli  dne  23.1.2013,  je  bila 
vezana na maso plač za javne uslužbence za leti 2013 in 2014 in določbe ZIPRS1314, kar po mnenju 
sindikatov znižujejo pravice javnih uslužbencev. 

Že pred napovedjo stavke je zaradi zahteve sindikatov, da se pogaja o obsegu sredstev za plače v 
javnem sektorju (proračun za leti  2013 in 2014), najprej dne 8.11.2012 in nato še 29.11.2012, bil  
sklican sestanek vladne pogajalske skupine in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Vladna 
stran je sindikalni strani predstavila nabor možnih ukrepov za znižanje obsega sredstev za stroške 
dela in vztrajala pri stališču, da se o samem obsegu sredstev za plače ne bo pogajala, da pa se lahko 
pogaja  o  posameznih  ukrepih  za  znižanje  tega  obsega  sredstev.  Sindikati  so  sestanek  z  dne 
29.11.2012 protestno zapustili ter napovedali aktivnosti za pričetek stavke.

Dne 19.12.2012 so sindikati naslovili  dopis na predsednika vlade z zahtevo o takojšnjem pričetku 
pogajanj  o obsegu sredstev za plače in obvestilom o ustanovitvi  Koordinacije stavkovnih  odborov 
sindikatov javnega sektorja. Ker po mnenju sindikatov z vladne strani ni bilo ustreznega odziva, so  
posamezni sindikati, vključeni v koordinacijo stavkovnih odborov napovedali stavko (gre za 25 od 33 
reprezentativnih  sindikatov  javnega  sektorja).  Poleg  že  izpostavljenih  šestih  zahtev,  so  dodali  še 
sedmo, in sicer plačilo stavke na dan 23.1.2013, ko je stavka dejansko potekala. Ključna zahteva se je 
nanašala na pogajanja o obsegu sredstev za plače ter da naj  vlada dodatno ne znižuje  pravic  iz 
delovnega razmerja, raven katerih je že bila dogovorjena ob sprejemanju ZUJF (plače) in aneksov h  
kolektivnim  pogodbam  dejavnosti  in  poklicev  (povračila  stroškov  in  drugi  prejemki  iz  delovnega 
razmerja javnih uslužbencev). Prav tako so zahtevali, da se število zaposlenih ne zmanjša za več kot  
1% na letni ravni, in se pri tem sklicevali na že sklenjen Dogovor z vlado;

Vlada je imenovala posebno pogajalsko skupino za pogajanja o stavkovnih zahtevah. Izvedenih je bilo 
pet pogajanj (18.1, 21.1, 5.2, 15.2. in 21.2.2013), pri čemer do dogovora v smislu, da bi prišlo do  
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sklenitve stavkovnega sporazuma ni prišlo (stavka je torej še vedno aktualna, čeprav je bila izvedena 
zgolj 23.1.2013).

Vladna stran je v pogajanjih nakazala možnost, da bi se eventualno lahko pogajala tudi o obsegu 
sredstev za plače (in v tem smislu o spremembi ZIPRS1314), vendar pod pogojem, da bi s sindikati 
lahko sklenili  dolgoročni dogovor o javno finančno vzdržnem, kakovostnem in učinkovitem javnem 
sektorju.  Sindikalna  stran  je  sicer  nakazala  strinjanje  s  takšnim  pristopom,  vendar  do  konkretnih 
rešitev v zvezi s tem dogovorom ni prišlo. 

II. JAVNOFINANČNI OKVIR ZA POLITIKO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

1. Gibanje števila zaposlenih

Z začetkom gospodarske krize je začela zaposlenost v Sloveniji hitro upadati. Velika znižanja števila 
zaposlenih so za dejavnosti zasebnega sektorja značilna vse od leta 2009. Podatki o gibanju števila 
zaposlenih v dejavnostih javnih storitev,1 podobno pa tudi podatki o gibanju v državnem sektorju,2 

kažejo precejšnjo rast zaposlenosti do vključno leta 2010, ki se je nekoliko umirila šele v zadnjih dveh 
letih. 

Tabela 1: Rast števila zaposlenih po statistiki  nacionalnih računov – SNA (v %), 2006–2012
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Skupaj (1+2) 1,5 3,3 2,6 -1,8 -2,2 -1,6 -1,3

1. Dejavnost javnih storitev (OPQ) 1,4 0,8 1,8 2,2 2,2 0,9 0,9
2. Ostale dejavnosti (A do N in R do T) 1,6 3,9 2,7 -2,6 -3,1 -2,2 -1,7

S13 Sektor država 1,4 0,3 2,7 1,5 1,5  0,5* 0,5
Vir:  SURS,  statistika  nacionalnih  računov,  preračuni  UMAR.  Opomba:  *  Iz  rasti  je  izločen  vpliv  reorganizacije  slovenskih 
železnic (SŽ), ki so se preoblikovale v 4 nove družbe, posledično sta se v letu 2011 dva dela SŽ (3.756 zaposlenih) uvrstila v 
sektor države: Po originalnem podatku je zato rast zaposlenih v sektorju država v letu 2011 2,8-odstotna.

Podobno dinamiko rasti  kažejo tudi podatki AJPES-a o gibanju števila zaposlenih,  za katere velja 
ZSPJS.  Rast  njihovega  števila  se  je  v  letu  2009,  ko  se  je  zasebni  sektor  že  odzval  na  krizo  z 
zmanjševanjem zaposlenosti, še pospešila in se šele v zadnjih dveh letih upočasnila pod 1 %, medtem 
ko se število zaposlenih v zasebnem sektorju znižuje vse od leta 2009. Podrobni podatki so v Prilogi 1.

Tabela 2: Rast števila zaposlenih* po podatkih AJPES (v %), 2006–2012 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Skupaj število zaposlenih 2,7 3,1 2,4 -4,5 -2,6 -1,6 -1,6

 Število zaposlenih v javnem sektorju (po ZSPJS) 1,0 0,4 0,9 1,2 1,3 0,7 0,5
Število zaposlenih v zasebnem sektorju** 3,3 4,0 2,9 -6,3 -3,8 -2,4 -1,9
Vir: AJPES. Opomba: * Število zaposlenih pri pravnih osebah, na podlagi opravljenih ur. ** Zasebni sektor sestavljajo pravne 
osebe brez pravnih seb v javnem sektorju (po ZSPJS). 

V sektorju država se je v obdobju od začetka krize število  zaposlenih povečalo za okrog 10.000, 
skupno število zaposlenih v Sloveniji pa se je v tem obdobju zmanjšalo za 66.800.  

Tabela 3: Sprememba števila zaposlenih po statistiki  nacionalnih računov – SNA (v 1.000)
Sprememba števila zaposlenih, v 1.000 2012/2008 2012/2011
Predelovalne dejavnosti -38,5 -3,1

Gradbeništvo -24,9 -6,0

Tržne storitve (G-N, R, S, T) -8,2 -3,2

Javne storitve (O-Q) 10,7 1,6
- Javna uprava in obramba, obvezna socialna varnost -0,2 -0,7

- Izobraževanje 6,0 0,9

- Zdravstvo in socialno varstvo 4,9 1,4

Ostalo (A,B,D,E) -5,8 -1,3

Skupaj vse dejavnosti -66,8 -11,9

Sektor država 10,0 0,8
Vir: SURS, preračuni UMAR.

1 Gre za dejavnosti OPQ (javna uprava, izobraževanje ter zdravstvo in socialno varstvo).
2 Gre za sektor država po ESA-95.
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V letu 2012 se je v obdobju do vključno meseca maja število zaposlenih povečevalo, od meseca junija  
dalje  pa  število  zaposlenih  pada,  kar  gre  v  pretežni  meri  pripisati  začetku  učinkovanja  ZUJF. 
Podrobnejši  pregled gibanja števila zaposlenih po posameznih skupinah proračunskih uporabnikov 
prikazuje Priloga 2.

2. Gibanje povprečne plače

Po visoki rasti plač v državnem sektorju (in dejavnostih javnih storitev) v letih 2008-2009, je bila  ta 
zaradi varčevalnih ukrepov, ki so se zaradi splošnega gospodarskega in javnofinančnega položaja z 
dopolnitvami sprejemali vse od leta 2009, v letih 2010–2011 povsem zaustavljena, lani pa se je zaradi  
uveljavitve  ZUJF znižala.  Prvi  varčevalni  ukrepi  so  začeli  veljati  leto  po  uvedbi  dolgo načrtovane 
plačne reforme, zaradi katere je bila rast plač relativno visoka prav v obdobju 2008–2009, ko se je v  
dejavnostih zasebnega sektorja zaradi krize že pričela umirjati. Umirjanje slednje je nato v pogojih 
nizke  gospodarske  aktivnosti  prekinil  zlasti  dvig  minimalne  plače,  v  obdobju  2011-2012  pa  so 
naraščajoča brezposelnost, relativno nizka inflacija, nadaljnji padec gospodarske aktivnosti in težnje 
podjetij po ohranjanju konkurenčnega položaja ponovno močno upočasnili rast plač tudi v dejavnostih 
zasebnega sektorja.

Tabela 4: Nominalna rast bruto plače na zaposlenega (v %), 2006–2012
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Skupaj 4,8 5,9 8,3 3,4 3,9 2,0 0,1

1. Dejavnosti javnih storitev (OPQ) 3,5 4,1 10,1 6,7 -0,1 0,0 -2,2
2. Ostale dejavnosti (A do N in R do S) 5,3 6,8 7,8 1,8 5,1 2,6 0,8

S13 sektor država 3,7 4,1 10,2 7,0 0,0 0,0 -2,2

Javni sektor po ZSPJS (AJPES) 3,5 3,6 10,0 7,4 0,1 0,1 -2,2
Vir: SURS, AJPES, preračuni UMAR. 

Pregled gibanja plač v daljšem časovnem obdobju kaže, da so bila za rast plač v dejavnostih javnih  
storitev značilna visoka nihanja med leti.  Sicer je rast povprečne bruto plače v dejavnostih javnih  
storitev presegala rast v dejavnostih zasebnega sektorja zlasti v obdobju 1995–2001 ter nato še v letih 
2008–2009, v ostalih letih pa je za njo zaostajala.

Slika 1: Kumulativna realna rast bruto plače na zaposlenega (v %), 1992–2012

Vir: SURS, preračuni UMAR. Preračun bruto plače na zaposlenega za dejavnosti zasebnega sektorja vključuje do vključno leta 
2008 dejavnosti A-K (SKD 2002), od leta 2009 dalje pa A-N;R-S (SKD 2008), za dejavnosti javnih storitev pa do vključno leta 
2008 dejavnosti L-O (SKD 2002), od leta 2009 dalje pa O-Q (SKD 2008).

3. Gibanje sredstev za zaposlene

Sredstva za zaposlene so se najhitreje povečevala v začetnem obdobju krize, z začetkom varčevalnih 
ukrepov pa se je  njihova rast  upočasnila,  vendar je  bila  v  letih  2010 in  2011 zaradi  rasti  števila 
zaposlenih še vedno znatna. Zaradi znižanja plač in drugih izdatkov zaposlenih na podlagi ZUJF so se 
sredstva prvič znižala v letu 2012. 

Tabela 5: Nominalna rast sredstev za zaposlene v sektorju država (v %), 2006–2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Sredstva za zaposlene, sektor država 5,3 4,6 12,9 7,0 2,3 2,6 -3,3
Vir: SURS. 

Sredstva za zaposlene, izražena v deležu BDP, so prav tako naraščala do leta  2011, v letu 2012 pa  
nekoliko upadla. Poleg gibanja sredstev za zaposlene je na takšno gibanje vplivalo tudi gibanje BDP.

Tabela 6: Sredstva za zaposlene v sektorju država (v % BDP), 2006–2012, Slovenija in EU-27
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sredstva za zaposlene, sektor država, Slovenija 11,2 10,5 11,0 12,4 12,6 12,8 12,6

Sredstva za zaposlene, sektor država, EU-27 10,7 10,4 10,6 11,3 11,1 10,8 n.p.
Vir: SURS. Opomba: n.p. – ni podatka.

Slovenija je v obdobju 2008–2011 (ko so na voljo mednarodno primerljivi podatki) delež sredstev za 
zaposlene med državami članicami EU povečala najbolj, in sicer za 1,8 o. t. BDP. V povprečju držav 
EU se je delež povečal za 0,3 o. t., enajst držav je v tem obdobju deleže znižalo. Na takšno povečanje 
je v Sloveniji vplivala rast plač v sektorju država v letih 2008 in 2009 ter rast zaposlenosti v celotnem 
obdobju 2008–2011 ter padec in nato skromna rast BDP.

Slika 2: Sprememba v deležu sredstev za zaposlene (v o. t. BDP), 2008–2011, po državah EU

Vir: Eurostat, Government revenue, expenditure and main aggregates, preračuni UMAR.

4. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih po sprejetih dokumentih javnofinančnih 
blagajn

V  sredstvih  za  plače  in  druge  izdatke  zaposlenih  so  upoštevana  sredstva,  ki  se  v  sprejetih  
proračunskih dokumentih izkazujejo neposredno na tem namenu in del sredstev za tekoče transferje 
javnim zavodom. Iz javnofinančnih blagajn se sredstva za stroške dela pri javnih zavodih financirajo 
skozi tekoče transfere, ki poleg stroškov dela vsebujejo tudi materialne in druge stroške za opravljanje 
javne službe. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih pri javnih zavodih so zato le ocena deleža 
v celotnem transferu. Podrobnejši podatki so v Prilogi 3.

Tabela 7: Gibanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih, 2011–2014*

Zneski v tisoč EUR 2011
2012 

Realizacija

2013
Sprejeti 

proračun

2014
Sprejeti 

proračun

Nominalna rast, v %

2012/2011 2013/2012 2014/2013

Državni proračun 2.743.911 2.590.071 2.402.248 2.387.802 -5,6 -7,3 -0,6

Občinski proračuni 236.987 232.735 222.072 222.072 -1,8 -4,6 0,0

ZZZS 878.491 882.707 843.083 845.578 0,5 -4,5 0,3

ZPIZ 23.294 22.531 21.907 21.907 -3,3 -2,8 0,0

Skupaj vse javnofinančne 
blagajne

3.882.683 3.728.044 3.489.310 3.477.359 -4,0 -6,4 -0,3

5. Učinki Zakona za uravnoteženje javnih financ na področju stroškov dela
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V letu  2012 je  bil  sprejet  Zakon za  uravnoteženje  javnih  financ  in  sklenjeni  aneksi  h  kolektivnim 
pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so pomembno znižali izdatke za plače in druge prejemke javnih 
uslužbencev. Ukrepi so učinkovali v obdobju od 1.6.2012 dalje, kar pomeni, da so v letu 2012 vplivali  
na izdatke proračunskih uporabnikov za 6 mesecev. Ocena učinkov za leto 2012, prikazana v tabeli št.  
8, je narejena na podlagi primerjave podatkov iz analize zaključnih računov neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračunov za leto 2011 in 2012. Podatki iz zaključnih računov se nanašajo na celotna 
sredstva za stroške dela zaposlenih, ki so bila porabljena za izvajanje javne službe pri navedenih 
subjektih, ne glede na vir financiranja (torej ne samo iz blagajn javnega financiranja). Ocena za leto 
2013 izhaja prav tako iz podatkov zaključnih računov, ob predpostavki, da glede na leto 2012 ukrepi v  
letu 2013 učinkujejo dodatnih 6 mesecev.

Tabela 7: Učinki Zakona za uravnoteženje javnih financ na stroške dela v letu 2012 in ocena za leto 2013
 V mio EUR Razlika 2012 - 2011 Razlika ocena 2013 - 2012
Bruto plače s prispevki -60,0 -60,0

Regres za letni dopust -47,1  -10,0*

Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz, dod.za ločeno živ.)** -14,5 -14,5

Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine, jub.nagrade, solid. pomoči)** 4,3 -0,5

Napredovanje s 1.6.2013 (1,25 % za 1/2 leta)  50,0

Skupaj -117,3 -35,0
Vir: Zaključni računi za leti 2011 in 2012. Opomba: Pri posameznih elementih stroškov dela so poleg učinkov ukrepov po ZUJF-
u vključeni tudi določeni učinki kadrovskih odločitev (sistematizacije, gibanje števila zaposlenih,..), ki jih ni mogoče izločiti.  *  
Dodatni prihranek v letu 2013 pri regresu za letni dopust izhaja iz dejstva, da so nekateri uporabniki v letu 2012 izplačali celoten 
znesek regresa in ne znižanega, kot je določal ZUJF. V letu 2013 bodo morali vsi izplačati znižanega. ** Podatki zaključnih  
računov ne prikazujejo podrobnejših elementov v okviru kategorij «Povračila in nadomestila« ter »Drugi izdatki zaposlenim«,  
zato so tudi v tabeli prikazani skupni učinki. 
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III. IZHODIŠČA

Glede na ugotovljene učinke ZUJF, sprejete javnofinančne dokumente za leto 2013 in izhajajoč iz 
predpostavke, da obseg sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju znaša 4,5 mrd €, je  
potrebno v letu 2013 uveljaviti ukrepe, s katerimi se bo obseg sredstev za plače in druge stroške dela 
v letu 2013 zmanjšal za 288 mio €.

Učinki že sprejetih ukrepov v letu 2012 (ZUJF) in nižjega števila zaposlenih v začetku leta 2013 pod  
predpostavko, da bi povprečna plača v letu 2013 ostala na ravni januarske in da bi se ohranilo število  
zaposlenih iz januarja 2013, znižajo obseg sredstev za plače in druge stroške zaposlenih za cca 130 
mio €.

Glede na zasledovanje cilja, doseči zmanjšanje obsega sredstev za plače v letu 2013 na letni ravni še 
za dodatnih 158 mio €, je potrebno dogovoriti in uveljaviti dogovorjene ukrepe v čim krajšem času, saj  
je posledica vsakega časovnega odloga realizacije ukrepov in s tem skrajšanja časovnega obdobja, v 
katerem je potrebno doseči prihranke, dejstvo, da bo potrebno dogovorjeno maso sredstev doseči v 
krajšem času in z bolj rigoroznimi ukrepi.
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Priloge Izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede ukrepov za 
zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2013 :
 
Priloga 1 : Rast števila zaposlenih po podatkih AJPES-a po skupinah in podskupinah proračunskih 
uporabnikov, v % v obdobju 2008 – 2012

Skupine 
proračunskih 
uporabnikov

  

Povprečno 
število 

zaposlenih     

Medletne 
stopnje 

rasti   
2008 2009 2010 2011 2012  2009 2010 2011 2012

Nevladni 
proračunski 
uporabniki 869 883 896 919            941  1,7 1,4 2,6 2,4
Vladne službe 1.361 1.321 1.291 1.258         1.012  -3,0 -2,2 -2,6 -19,6
Ministrstva in 
organi v 
sestavi 28.442 28.451 28.708 28.204       27.821  0,0 0,9 -1,8 -1,4
Upravne 
enote 2.744 3.788 2.632 2.509         2.393  38,0 -30,5 -4,7 -4,6
Pravosodni 
proračunski 
uporabniki 4.799 4.891 4.921 4.887         4.938  1,9 0,6 -0,7 1,0
Občine 4.483 4.633 4.754 4.809         4.819  3,3 2,6 1,2 0,2
Krajevne 
skupnosti 51 54 50 41               31  4,3 -5,8 -19,2 -24,7
Vzgoja in 
izobraževanje 55.085 55.915 56.904 57.765       58.194  1,5 1,8 1,5 0,7
Zdravstvo 31.340 31.636 31.821 32.220       33.016  0,9 0,6 1,3 2,5
Socialno 
varstvo 10.139 10.610 10.896 11.216       11.386  4,6 2,7 2,9 1,5
Kultura 6.140 6.183 6.245 6.280         6.299  0,7 1,0 0,6 0,3
Raziskovalna 
dejavnost 2.393 2.467 2.507 2.569         2.582  3,1 1,6 2,5 0,5
Kmetijstvo in 
gozdarstvo 1.739 1.731 1.712 1.714         1.667  -0,5 -1,1 0,1 -2,7
Okolje in 
prostor 184 194 215 234            231  5,4 10,6 9,0 -1,5
Gospodarske 
dejavnosti 456 448 430 431            445  -1,8 -4,0 0,2 3,2
Malo 
gospodarstvo 134 132 140 152            150  -1,5 6,2 8,7 -1,8
Javni red in 
varnost 636 632 644 654            663  -0,6 1,9 1,6 1,4
Agencije 680 717 707 790            896  5,4 -1,3 11,7 13,4
Skladi in 
dr.izvajalci 
obveznega 
soc. zav. 2.685 2.653 2.708 2.669         2.651  -1,2 2,1 -1,4 -0,7
Javni skladi 
na ravni 
države 212 239 271 280            295  12,8 13,4 3,3 5,1
Javni skladi 
na ravni občin 118 119 109 108            108  0,9 -9,0 -0,8 0,5
Samoupravne 
narodnostne 
skupnosti 27 27 28 28               29  -1,2 2,9 0,3 3,0
SKUPAJ 154.717 156.619 158.588 159.735    160.565        1,2 1,3 0,7 0,5
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Priloga 2:   Rast števila  zaposlenih po podatkih AJPES-a po skupinah in podskupinah proračunskih uporabnikov, leto 2012, v %

Razlika (+ / -)
dec./jan. 2012

DEJAVNOST 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 Število Odstotek 

1.1.
NEVLADNI 
PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI

988,36 966,88 949,44 954,54 954,32 960,42 963,99 923,12 910,33 912,05 910,57 901,74 -87 -8,76%

1.2.1. VLADNE SLUŽBE 1.245,02 1.237,37 1.256,47 950,50 948,61 951,21 948,61 934,74 924,88 923,07 915,47 905,49 -340 -27,27%

1.2.2. MINISTRSTVA IN 
ORGANI V SESTAVI 27.886,03 27.808,25 27.675,01 28.116,71 28.131,31 28.099,79 28.021,70 27.811,83 27.646,57 27.639,93 27.543,63 27.465,20 -421 -1,51%

1.2.3. UPRAVNE ENOTE 2.405,06 2.395,82 2.405,69 2.419,01 2.416,76 2.413,63 2.401,59 2.393,13 2.377,89 2.375,31 2.363,10 2.349,33 -56 -2,32%

1.3.
PRAVOSODNI 
PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI

4.926,63 4.922,60 4.926,95 4.942,45 4.963,90 4.959,37 4.972,25 4.961,50 4.955,95 4.954,87 4.905,06 4.867,09 -60 -1,21%

2.1. OBČINE 4.791,13 4.749,05 4.809,01 4.772,27 4.900,09 4.818,67 4.846,77 4.905,28 4.726,01 4.887,84 4.834,03 4.785,10 -6 -0,13%

2.2.
KRAJEVNE 
SKUPNOSTI IN DRUGE 
LOKALNE SKUPNOSTI

31,57 32,17 31,13 31,15 32,09 32,05 32,17 31,52 30,82 29,72 28,50 24,23 -7 -23,25%

3.1.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA IN 
ŠPORTA

58.399,31 58.423,34 58.595,72 58.164,13 58.737,51 58.587,81 58.061,94 57.534,32 57.895,53 58.052,41 57.937,42 57.935,82 -463 -0,79%

3.2.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA 
ZDRAVSTVA

32.473,00 32.865,87 33.030,66 33.459,31 33.215,15 33.410,27 33.255,74 33.086,37 33.169,81 32.719,86 32.661,24 32.848,72 376 1,16%

3.3.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA 
SOCIALNEGA 
VARSTVA

11.341,26 11.408,72 11.426,56 11.455,07 11.398,28 11.464,23 11.430,00 11.381,02 11.351,50 11.355,29 11.350,94 11.263,43 -78 -0,69%

3.4.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA KULTURE

6.317,44 6.307,87 6.325,24 6.344,48 6.342,07 6.350,77 6.347,15 6.275,20 6.249,04 6.251,54 6.239,15 6.240,21 -77 -1,22%
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Razlika (+ / -)
dec./jan. 2012

DEJAVNOST 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 Število Odstotek 

3.5.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA 
RAZISKOVALNE 
DEJAVNOSTI

2.630,80 2.616,33 2.622,87 2.616,77 2.610,35 2.590,04 2.577,02 2.551,14 2.530,65 2.537,35 2.525,09 2.571,26 -60 -2,26%

3.6.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA 
KMETIJSTVA IN 
GOZDARSTVA

1.681,08 1.683,12 1.682,49 1.694,49 1.689,30 1.683,38 1.675,03 1.661,82 1.654,76 1.646,23 1.628,90 1.629,52 -52 -3,07%

3.7.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA OKOLJA IN 
PROSTORA

223,95 220,23 224,48 227,77 231,98 239,74 238,41 240,90 237,31 232,94 224,31 224,05 0 0,04%

3.9.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA 
GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI

444,14 432,74 434,57 434,49 432,67 432,88 430,55 432,73 426,87 478,29 479,69 476,43 32 7,27%

3.10.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA MALEGA 
GOSPODARSTVA IN 
TURIZMA

157,60 158,35 153,82 155,65 150,51 147,09 144,93 140,35 143,48 147,40 147,70 148,84 -9 -5,56%

3.11.

JAVNI ZAVODI IN 
DRUGI IZVAJALCI 
JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA JAVNEGA 
REDA IN VARNOSTI

663,41 656,91 671,14 664,91 665,32 663,38 651,89 653,47 664,41 669,17 663,04 670,50 7 1,07%

3.15. AGENCIJE 891,63 903,52 905,94 918,80 911,13 905,88 890,79 893,67 889,26 884,26 882,93 874,44 -17 -1,93%

4.1.

SKLADI IN DRUGI 
IZVAJALCI 
OBDVEZNEGA 
SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA

2.647,58 2.643,89 2.646,79 2.648,70 2.663,11 2.671,72 2.678,10 2.662,29 2.648,07 2.657,96 2.642,23 2.604,59 -43 -1,62%

4.2. JAVNI SKLADI NA 
RAVNI DRŽAVE 290,07 291,57 293,41 291,64 293,76 295,28 292,19 295,80 298,91 297,65 299,74 294,68 5 1,59%
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Razlika (+ / -)
dec./jan. 2012

DEJAVNOST 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 Število Odstotek 

4.3. JAVNI SKLADI NA 
RAVNI OBČIN 111,25 110,40 110,34 108,64 108,13 108,71 111,15 109,78 107,46 103,56 105,96 104,44 -7 -6,12%

6.1.
SAMOUPRAVNE 
NARODNOSTNE 
SKUPNOSTI

26,77 27,98 27,95 29,55 29,52 29,58 30,25 29,43 28,52 28,20 28,36 28,48 2 6,39%

SKUPAJ 160.573,09 160.862,98 161.205,68 161.401,03 161.825,87 161.815,90 161.002,22 159.909,41 159.868,03 159.784,90 159.317,06 159.213,59 -1.360 -0,85%
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Priloga 3: Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih  iz javnofinančnih sredstev po sprejetih 
dokumentih

Zneski v tisoč EUR 2011
Realizacija

2012

Sprejeti
proračun

2013

Sprejeti
proračun

2014

Nominalne rasti, v %

2012/11 2013/12 2014/13

Državni proračun

Plače, drugi izdatki zaposlenih, prispevki  (400+401) 1.227.916 1.168.391 1.092.483 1.091.028 -4,8 -6,5 -0,1

Tekoči transferi v javne zavode

V tem: plače s prispevki (ocena)* in sicer: 1.515.995 1.421.680 1.309.765 1.296.774 -6,2 -7,9 -1,0

Skupaj državni proračun 2.743.911 2.590.071 2.402.248 2.387.802 -5,6 -7,3 -0,6

Občinski proračuni

Plače, drugi izdatki zaposlenih, prispevki  (400+401) 138.012 135.363 128.595 128.595 -1,9 -5,0 0,0
Tekoči transferi v javne zavode

V tem: plače s prispevki (ocena) 98.975 97.372 93.477 93.477 -1,6 -4,0 0,0

Skupaj občinski proračuni 236.987 232.735 222.072 222.072 -1,8 -4,6 0,0

ZZZS

Plače, drugi izdatki zaposlenih, prispevki  (400+401) 25.711 25.019 23.213 23.281 -2,7 -7,2 0,3

Tekoči transferi v javne zavode

V tem: plače s prispevki 852.780 857.688 819.870 822.297 0,6 -4,4 0,3

Skupaj ZZZS 878.491 882.707 843.083 845.578 0,5 -4,5 0,3

ZPIZ

Plače, drugi izdatki zaposlenih, prispevki  (400+401) 23.294 22.531 21.907 21.907 -3,3 -2,8 0,0

Skupaj ZPIZ 23.294 22.531 21.907 21.907 -3,3 -2,8 0,0

Skupaj sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenih

3.882.683 3.728.044 3.489.310 3.477.359 -4,0 -6,4 -0,3

Vir: MF, Bilten javnih financ, sprejeti državni proračuni 2013 in 2014, Finančni načrti ZPIZ in ZZZS. 
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