
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 16 50
F: 01 478 16 99
E: gp.mpju@gov.si
www.mnz.gov.si
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Datum: 21.6.2013

Zadeva: Udeležba na sestanku, dne 27.6.2013 – dodatek za čas stalne 
pripravljenosti 

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom, številka: 19/2013-6 z dne 19.6.2013, s katerim ste nam odgovorili na 
vabilo na sestanek z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, vključenimi v Konfederacijo 
sindikatov javnega sektorja in Pogajalsko skupino sindikatov javnega sektorja, vam 
posredujemo naslednji odgovor:

Kot izhaja iz gradiva z naslovom Analiza učinkov in ugotovljene pomanjkljivosti plačnega 
sistema v javnega sektorju, ki je bilo obravnavano na seji vlade že 23.6.2011 in je dne 5.7.2011 
bilo predstavljeno reprezentativnim sindikatom javnega sektorja (analiza je objavljena na 
naslednjem spletnem naslovu Ministrstva za notranje zadeve:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/doc/Analiza_
23062011.DOC), se ena od anomalij plačnega sistema javnega sektorja nanaša tudi na 
veljavno ureditev dodatka za čas stalne pripravljenosti, kot ga določa 46. člen KPJS.  

V Ministrstvu za notranje zadeve se zavedamo dejstva, da se za določene poklice oziroma 
delovna mesta v javnem sektorju pripravljenost na delo zaradi specifične narave dela lahko 
odreja tudi na konkretno določenem kraju, kot je npr. praksa v Slovenski vojski. Javni 
uslužbenci, ki jim je odrejena pripravljenost in so v času pripravljenosti lahko na domu so prav 
gotovo v drugačnem položaju kot javni uslužbenci, ki jim je odrejena pripravljenost na konkretno 
določenem kraju s povsem drugačnimi pogoji, izven domačega okolja. V tem smislu je 
upravičeno pričakovati, da bi tudi višina dodatka za pripravljenost na domu in na določenem 
kraju bila različna – višja, če gre za pripravljenost na določenem kraju.

Ob tem velja opozoriti, da je dne 31.5.2013 bil sklenjen sporazum s Sindikatom policistov 
Slovenije, ki v 8. točki določa zavezo vlade, da bo do 31.12.2013 uveljavljena ureditev 
ovrednotenja pripravljenosti na drugem kraju, in sicer v višini 50% urne postavke osnovne plače 
javnega uslužbenca. Izhajajoč iz navedenega, bomo v obravnavo vladi posredovali ustrezno 
gradivo, ki naj bi bilo podlaga za predlog aneksa št. 7 h KPJS, s katerim bi 46. člen sedaj 
veljavne KPJS skušali spremeniti v smeri, kot je zgoraj opisano in kot zahteva tudi Sindikat 
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vojakov Slovenije. Dodatek za čas stalne pripravljenosti je urejen v KPJS, ki velja za ves javni 
sektor in ne le za vojake in policiste, zato je predvideno, da se na sestanku, dne 27.6.2013,
dogovori časovna dinamika pogajanj o aneksu št. 7 h KPJS. 

Predlagamo, da se upoštevaje navedeno, kolektivni delovni spor, ki ga je pred pristojnim 
sodiščem sprožil Sindikat vojakov Slovenije, umakne.

Lep pozdrav,

                                                                                            dr. Gregor Virant
                                                                                                   minister
Poslano:

- naslovnik,
- Ministrstvo za obrambo.
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