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UVODNA OPOZORILA (I)
 Pojasnila pod rubriko AKTUALNO na spletnem naslovu:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju
/aktualno_v_zvezi_s_placnim_sistemom/

 Višje plače za cca 160.000 javnih uslužbencev od cca 170.000 vseh
zaposlenih v JS (funkcionarji, direktorji in zdravniki: NE)

 Akti so bili uveljavljeni 8.12.2018 (Uradni list RS, št. 80/18); od takrat
veljajo višji PR delovnih mest in nazivov; javni uslužbenci pridobijo
pravico do konkretnega višjega PR postopoma (praviloma 1.1.2019,
1.11.2019 in 1.9.2020) – zgolj ti akti so pravno relevantni za pravilno
izplačevanje plač!!!

 Gre za višje uvrstitve delovnih mest in nazivov, kar posledično

pomeni višje uvrstitve javnih uslužbencev na teh delovnih mestih
oziroma nazivih
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UVODNA OPOZORILA (II)
 Akti o sistemizaciji delovnih mest morajo biti sprejeti najkasneje do
22. januarja 2019 (45 dni od uveljavitve aneksov h KP); POZOR:
akti o sistemizaciji PU, vključenih v MFeRAC: posebnost glede
tehnične rešitve!

 Vlada je za organe državne uprave izdala splošno soglasje k aktom
o sistemizaciji

 Izdaja aneksov k pogodbam o zaposlitvi (vzorec je objavljen na

naslovu:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju
/aktualno_v_zvezi_s_placnim_sistemom/

 Kaj pomeni, če JU ne podpiše aneksa k PZ? (peti odstavek 3. člena
ZSPJS)

 Povzemanje delovnih mest iz drugih KP? (četrti odstavek 13. člena
ZSPJS)

PRAVNE PODLAGE (I)
 Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 80/18)

 ZSPJS (Uradni list RS, št. 84/18) – trajni zamik pravice do izplačila
napredovanj na 1. december

 ZIPRS18/19-A (Uradni list RS, št. 83/18) - podaljšanje ukrepa glede
delovne uspešnosti (RDU + POD)

 Aneks št. 12 h KPJS (Uradni list RS, št. 80/18) – uvrstitve ODM +
dodatki

 Aneks h KPND in aneksi h KP dejavnosti in poklicev (Uradni list RS,
št. 80/18)
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PRAVNE PODLAGE (II)
 Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvrstitvah delovnih
mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne
razrede (Uradni list RS, št. 80/18)

 Uredba o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v plačne
razrede (Uradni list RS, št. ____)

 Stavkovni sporazumi s sindikati, združenimi v KSO, SVIZ, SDZNS,
SZSVS ( Uradni list RS, št. 80/18) – POZOR: posebnosti, ki
odstopajo od Dogovora

 Stavkovni sporazum s PSS in SPS (Uradni list RS, št. ___)

NOVOSTI (Uradni list RS, št. 80/18) - I
 Višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v PR (pravica do izplačila višjih
plač: 1.1.2019, 1.11.2019 in 1.9.2020; upoštevati izjeme, določene v
stavkovnih sporazumih); tistim, ki ob odpravi anomalij v letu 2017 niso bili
deležni povišanj, se OP poviša za 2 PR (posebno pravilo za PUO: vsi + 1
PR, razen, nekatere izjeme v SV, ki se povišajo za 2 PR)

 Delovna uspešnost (ukrep je podaljšan do vključno 30.6.2020);
 Napredovanja (predviden trajni zamik izplačila napredovanj na 1.
december);

 Dodatki (višji dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo; nova višina:
40%, 90% in 120%) – višje izplačilo teh dodatkov od 1.9.2019
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NOVOSTI (Uradni list RS, št. 80/18) - II
 Deljeni delovni čas (dodatek s 13% na 15% in za vse ure dela, ne le
za ure po prekinitvi) – od 8.12.2018

 Ukinitev 23% praga za delo z osebami z demenco – od 8.12.2018
 Dodatek za manj ugodne delovne pogoje (delo s citostatiki in viri
ionizirajočega sevanja, delo s kontaminiranimi odpadki) – od
8.12.2019

 Regres za LD (poračun za leto 2018 za tiste do 17. PR do višine
1.050 EUR); poračun bi moral bil izplačan v decembru 2018

 Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju (ista
višina kot za 30 let)

NOVOSTI (Uradni list RS, št. 80/18) - III
 Ponovna uvedba treh odpravnin ob upokojitvi
 Nova delovna mesta (podlaga v predpisu oz. dogovoru v okviru
pogajalskega procesa: npr. ocenjevalec na vozniškem izpitu, učitelj
– razrednik, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja,
koordinator obravnave v skupnosti ipd. – poleg aneksov h KP tudi
Priloga 2 Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem
sektorju)

 Izplačilo plače za zaposlene na novih delovnih mestih: po datumih,
kot za ostale javne uslužbence (npr. primerjati dinamiko izplačila
višje plače na dm Svetovalec vs. Ocenjevalec na vozniškem izpitu
III)
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PRIMERI DINAMIKE PRIDOBITVE PRAVICE DO
IZPLAČILA VIŠJIH PLAČNIH RAZREDOV (I)
A) Učitelj (brez naziva) – razrednik:
 1.1.2019 = 31. PR (+ dodatek za razredništvo)
 1.9.2019 = 32. PR (uvedba novega delovnega mesta učitelj –
razrednik in istočasna ukinitev dodatka za razredništvo)
 1.11.2019 = 33. PR
 Če gre za razrednika v nazivih Svetovalec in Svetnik, potem dodatni
(četrti PR) s 1.9.2020
B) Višji svetovalec (naziv Višji svetovalec III):
 1.1.2019 = 34. PR
 1.11.2019 = 35. PR

PRIMERI DINAMIKE PRIDOBITVE PRAVICE DO
IZPLAČILA VIŠJIH PLAČNIH RAZREDOV (II)
C) Podsekretar oz. Sekretar:
 1.1.2019 = 42. PR oz. 45. PR

D) Naziv Inšpektor III oz. Inšpektor II (delovno mesto Inšpektor):
 1.1.2019 = 37. PR oz. 39. PR
 Če gre za naziv Inšpektor I, potem s 1.1.2019 = 41. PR (spodnja
naziva na dm Inšpektor sta se torej povišala za 2 PR, najvišji naziv –
Inšpektor I pa za 1 PR)
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PRIMERI DINAMIKE PRIDOBITVE PRAVICE DO
IZPLAČILA VIŠJIH PLAČNIH RAZREDOV (III)
Višja uvrstitev naziva Višji svetovalec I z 8.12.2018 (39 PR);
sprememba sistemizacije (namesto opravljanja nalog v treh nazivih,
opravljanje nalog v zgornjih dveh nazivih; napredovanje v višji PR s
1.4.2019 - javni uslužbenec je 7.12.2018 bil uvrščen v 43. PR v nazivu
Višji svetovalec I:

 1.1.2019 = 44. PR
 1.11.2019 = 45. PR
 Sprememba sistemizacije pred 1.4.2019 (samo v nazivih VS II in VS
I: „odpre se strop“, tako, da se ga maksimalno lahko uvrsti v 47. PR
 S 1.4.napredovanje za 2 PR in torej uvrstitev v 47. PR
 pridobitev pravice do izplačila OP za 47. PR: 1.12.2019
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