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INFORMACIJA O POTEKU POGAJANJ Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA
SEKTORJA GLEDE UKREPOV ZA ZMANJŠANJE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN
DRUGE STROŠKE DELA V LETU 2015
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 22.10.2014 sprejela izhodišča za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju obsega sredstev za plače in
druge stroške dela v letu 2015 (sklep vlade, številka: 01002-5/2014/4 z dne 22.10.2014). Z
navedenim sklepom je pooblastila širšo vladno pogajalsko skupino za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, prav tako je pooblastila ministra za javno upravo
(vodjo širše vladne pogajalske skupine za sklenitev dogovora z reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja s sindikati o ukrepih na področju obsega sredstev za plače in druge stroške
dela v letu 2015.
Dosedanja pogajanja so potekala na štirih sejah pogajalske komisije, in sicer 23.10., 30.10,
5.11 in 12.11.2014. Na prvi seji, dne 23.10.2014 so bila sindikalni strani predstavljena izhodišča
vlade za pogajanja o ukrepih, določena s citiranim sklepom vlade, pri čemer je minister za
finance uvodoma podrobno predstavil cilje, ki jih zasleduje vlada glede na njeno zavezo in
nujnost zmanjšanja proračunskega primanjkljaja pod 3% BDP v letu 2015. Vladna stran je
posebej poudarila, da za realizacijo cilja znižanja proračunskega primanjkljaja morajo biti
uveljavljeni ukrepi s finančnim učinkom 715 mio € ukrepov, ki se nanašajo na državni proračun.
Zaposleni v javnem sektorju, upoštevaje vladna izhodišča in predlagane ukrepe, nosijo v tem
finančnem okviru delež bremena približno v višini ene tretjine. Ostali delež se zagotovil z ukrepi,
ki bodo povečali prilive v proračun in z ukrepi, ki se nanašajo na učinkovitejše upravljanje in
optimizacijo resursov (vladna izhodišča za sistemsko upravljanje in znižanje stroškov
poslovanja javnega sektorja).
Na sejah pogajalske komisije je sindikalna stran enotno zavračala vse predloge, ki so bili
usmerjeni v kakršnokoli dodatno znižanje plač ali drugih prejemkov/povračil iz delovnega
razmerja glede na leto 2014, kot so ukinitev dodatka za stalnost in njegova transformacija v višji
plačni razred, ukinitev dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat, znižanje dodatka za
delovno dobo, znižanje dodatka za delo v nedeljo, znižanje dodatka za delo na dan, ki je z
zakonom določen kot dela prost dan, znižanje obsega sredstev za povračilo stroškov prevoza
na delo in z dela, znižanje regresa za prehrano med delom. Navedene predloge vladne strani je
sindikalna stran zavrnila v smislu, da se o njih sploh ni mogoče pogajati, pri čemer so se med
drugim sklicevali tudi podatek, da se Sloveniji napoveduje gospodarska rast in na že dosežene
učinke varčevalnih ukrepov na podlagi dogovorov med vladami in reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja v obdobju 2009 – 2014, ki so imeli finančni učinek v višini približno 1 mrd €.
Sindikalna stran je poudarjala, da je za njih možno izhodišče za pogajanja zadnji predlog vladne
strani v okviru mandata prejšnje vlade. To pa pomeni, da so reprezentativni sindikati javnega
sektorja polje možnega dogovora z vlado zreducirali na podaljšanje že uveljavljenih ukrepov v
letih 2013 in 2014 v leto 2015, s tem, da se dogovori o izjemi od tega podaljšanja, in sicer o
možni sprostitvi napredovanj v plačne razrede in nazive. Poleg navedenega je sindikalna stran
pristala tudi na predlog ukrepa vladne strani, da se selektivno, v dogovoru med javnim
uslužbencem in delodajalcem zmanjša delovna obveznost za največ štiri ure tedensko, vendar
pa glede na vsebino tega ukrepa njegovega finančnega učinka ni možno z gotovostjo predvideti
(narejena je sicer bila ocena, da bi v primeru, da bi se za zmanjšanje delovne obveznosti
odločilo 5% javnih uslužbencev, prihranek znašal cca 19 mio € na letni ravni).
Čeprav je vladna stran v pogajalskem procesu s ciljem zbližanja stališč svoj prvotni predlog
nekajkrat modificirala in se tako odmaknila od izhodiščnega cilja (podaljšanje vseh ukrepov +
uveljavitev dodatnih ukrepov za zmanjšanje stroškov dela za 3%), je sindikalna stran v
pogajalskem procesu svoje prvotno izhodišče celo zaostrila, zlasti s predlogom, da naj bi se v

letu 2015 regres za letni dopust izplačeval v višini, ki je kot najnižja določena z zakonom o
delovnih razmerjih (minimalna plača), kar pa bi pomenilo povišanje javno finančnih odhodkov za
65 mio €.
Za sejo pogajalske komisije, dne 12.11.2014, je vladna stran pripravila odgovor na zahteve
sindikalne strani, v katerem je posebej izpostavila, da predlog ukrepov sindikalne strani z dne
5.11.2014 pomeni povišanje stroškov dela za cca 167 mio €, medtem ko predlog vladne strani
pomeni prihranek v višini cca 94 mio € (razhajanje za 261 mio €). Vladna stran je torej popustila
in znižala vrednost učinka glede na prvotni predlog za cca 33 mio € (prvotni predlog 127 mio €),
sindikalna stran, ne le, da se ni približala vladnemu predlogu, ampak je svoj predlog še
zaostrila.
Spodnja tabela prikazuje stanje glede predlaganih ukrepov sindikalne in vladne strani s
finančnimi učinki teh ukrepov:
OCENA POTREBNIH UKREPOV ZA DOSEGO MASE SREDSTEV ZA STROŠKE DELA V JAVNEM SEKTORJU V LETU 2015
CILJ = v letu 2015 znižanje mase - 3% glede na leto 2014
v MIO EUR
OCENA
LETO 2014
A.

OCENA 2014
Masa stroškov dela za celotni javni sektor (po ZSPJS, ne glede na vir financiranja)
- v tem masa bruto bruto plač
- v tem ostali stroški dela

4.240
3.870
370
CILJ=ZNIŽANJE V 2015 ZA
3%

CILJ LETO
2015
B.

Ciljana masa stroškov dela za celotni javni sektor za leto 2015

4.113

- potrebno znižanje glede na leto 2014

-127
PREDPOSTAVKE V % KOT LETA 2013

v MIO EUR
Leto 2015
Predlog Dogovora za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v
javnem sektorju za leto 2015

Letni
odst.

Učinki ukrepov
sindikalne
strani

Učinki
ukrepov
vladne strani

1

2

Ukrepi iz leta 2014:
I.1

Izplačila "zaostalih" napredovanj s 1.4.2014 - prenos učinka v 2015 za 4 mesece

2,50%

32,3

32,3

I.2

Linearno znižanje plač (-0,5%) in kompresija plačne lestvice

1,30%

0,0

0,0

I.3

Redno napredovanje v nazive in plačne razrede (8 mes)

2,00%

51,6

0,0

I.4

Redna delovna uspešnost

2,00%

0,0

0,0

0,50%

0,0

0,0
0,0

I.5

Omejitev DU za povečan obseg dela

I.6

Nižje izplačilo regresa za LD (ZDR = regres v višini min.plače)

65,0

I.7

Delna zamrznitev KDPZ

14,2

2,0

I.8

Zmanjšanje števila zaposlenih za 1% iz javnih virov - prenos učinka iz 2014

0,73%

-15,5

-15,5

I.9

Zmanjšanje števila zaposlenih za 1,% iz javnih virov v 2015
Skupaj ukrepi :

0,73%

-15,5
132,1

-15,5
3,3

I.

Dodatni ukrepi za leto 2015
II.1

Sprostitev napredovanj v prvih treh plačnih razredih

II.2

Znižanje dodatka za delovno dobo z 0,33% na 0,25%

II.3

Znižanje regresa za prehrano med delom s 3,64€ na 3€

II.5

Sprememba načina povračila stroškov prevoza izključno v obliki kilometrine

II.6

Selektivno zmanjšanje delovne obveznosti za največ 4 ure tedensko (dogovor
delodajalec - zaposleni) ocena 5 % zaposlenih

II.

III

Znesek dodatkov za neugoden delovni čas- minimalna plača
Skupaj ukrepi :
Skupaj brez ukrepa pod zaporedno št. II6
Skupaj ukrepi I in II
Skupaj ukrepi I in III

17,4
-43,7
-17,0
53,0

-35,0

-19,2
1,2

-19,2

35,0
54,2

-97,4
-78,2

167,1
186,3

-94,1
-74,9

Zaradi tako velikega razhajanja in nezmožnosti zbližanja stališč, je vladna stran zahtevala, da
se sindikalna stran opredeli, ali dokončno zavrača vse predloge, ki pomenijo dodatno
zmanjšanje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2015, oziroma, o čem se je v nadaljevanju še
sploh pripravljena pogajati, da bi prišlo do sporazumnih rešitev. Vladna stran za nadaljnji odmik
od prvotno zastavljenih izhodišč vlade, mandata za nadaljevanje pogajanj namreč nima.
V tej zvezi je sindikalna stran odgovorila naslednje:
o

o
o
o

o

o

edino izhodišče za nadaljevanje pogajanja je lahko zadnji predlog vlade v prejšnjem
mandatu, ko so se pogajanja zaključila (podaljšanje sedaj veljavnih ukrepov iz leta 2013
in 2014 v leto 2015, s tem, da se pogaja glede variant sprostitve napredovanja v plačne
razrede in nazive);
sprejema ukrep, da se poenostavi obračunavanje stroškov povračil prevoza na delo in z
dela v smislu, da bi razdalja bila edini kriterij tovrstnega povračila, s tem, da je treba
zagotoviti nevtralne učinke iz tega naslova (prihrankov glede tega, torej naj ne bi bilo);
sprejema ukrep vlade glede selektivnega zmanjšanja delovne obveznosti v dogovoru
med javnim uslužbencem in delodajalcem za 4 ure tedensko;
sprejema ukrep vlade glede zmanjšanja števila zaposlenih, in sicer tako, da znižanje
števila zaposlenih ni nujno linearno, temveč se lahko izvede na selektiven način, pri
čemer znižanje ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja
znižajo na način, da zmanjšajo obseg oddaje del zunanjim izvajalcem;
glede ukrepov, ki se nanašajo na optimizacijo resursov (učinkovitejše upravljanje in
zmanjšanje stroškov poslovanja), sindikalna stran zahteva, da se vsi ukrepi v tej zvezi, ki
potencialno lahko učinkujejo v smeri zmanjšanja števila zaposlenih, pogajajo/usklajujejo
na sejah pogajalske komisije;
glede kvoruma za sklenitev in spremembe KPJS (realizacija odločbe Ustavnega
sodišča), sindikalna stran ne sprejema nobenega vladnega predloga.

Če bi navedeno vladna stran izpolnila, potem sindikalna stran umika vse predloge, ki pomenijo
dodatno zaostrovanje v smislu poviševanja stroškov dela (npr. povišanje regresa za letni dopust
na raven minimalne plače, kot to določa ZDR-1).
Izhajajoč iz dosedanjega poteka in vsebine pogajanja, v ministrstvu ocenjujemo, da
sporazumnega dogovora s sindikati o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela,
ne bo mogoče doseči. Polje možnega dogovora, brez enostranskih (interventnih) posegov je
dejansko zreducirano na zgoraj navedeno, saj sindikalna stran enotno in brezpogojno zavrača
vse druge, do sedaj predlagane ukrepe vladne strani.
Če bi dosegli dogovor v tem okviru, potem se ne bi sprostili ukrepi, katerim veljavnost poteče z
iztekom leta 2014 in katerih učinek je »težak« 313 mio €, vendar pa bi to pomenilo, da bi za
dosego dodatnega znižanja stroškov dela za 3% (127 mio €), prihranke bilo treba iskati na
drugih področjih. Ta predpostavka velja pod pogojem, da bi bil realiziran zadnji predlog vladne
strani glede sprostitve napredovanj v plačne razrede za javne uslužbence v prvih treh plačnih
razredih in da bi vzdržala groba ocena finančnega učinka selektivnega zmanjšanja delovne
obveznosti javnih uslužbencev.
Ob tem velja še opozoriti, da glede na dejstvo, da spremembe kvoruma za sklenitev in
spremembe KPJS v dogovoru s sindikalno stranjo prav tako niso možne (realizacija odločbe
Ustavnega sodišča), je kakršnakoli sklenitev dogovora o ukrepih, v luči presoje ustavnosti,
lahko sporna.

