
Predlog Sindikata vojakov Slovenije na spremembe in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju s kratko obrazložitvijo  

 

BESEDILO ČLENOV 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 

1. člen 

 

Prvi do deseti odstavek 42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) in 2. člen Zakona o spremembi 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 85/10) se črtajo. 

2. člen 

V 42. členu se dodajo novi prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

 

»(1) Kolektivna pogodba za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve so sklenjene, ko jih 

podpišejo Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki zastopajo 

najmanj večino vseh zaposlenih v javnem sektorju in najmanj po eden reprezentativni sindikat iz vsake 

dejavnosti in poklica. 

 

(2) Število zaposlenih v dejavnostih in poklicih ob sklepanju pogodbe, sprememb in dopolnitev iz 

prejšnjega odstavka se ugotavlja na podlagi podatkov iz 38. člena tega zakona in evidenc o zaposlenih 

delavcih, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja evidence na področju dela, ko podatek v skladu z 38. 

členom tega zakona ni dostopen, oboje po stanju za zadnji mesec, za katerega so dostopni podatki pred 

podpisom kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev se lahko uporabijo 

podatki iz uradnih evidenc Statističnega urada Republike Slovenije in Agencije Republike Slovenije 

za javnopravne evidence in storitve. 

 

(3) Reprezentativnost sindikatov za ugotavljanje veljavnosti pogodbe, sprememb in dopolnitev iz 

prvega odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ministrstva, 

pristojnega za izdajo odločb o reprezentativnosti sindikatov. 

 

(4) Ministrstvo pristojno za sistem plač v javnem sektorju, s sklepom ugotovi izpolnitev pogojev iz 

prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

hkrati s kolektivno pogodbo za javni sektor ali z njenimi spremembami in dopolnitvami.  

 

(5) Če ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju ugotovi, da pogoji za uveljavitev 

kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev niso izpolnjeni, o tem obvesti 

reprezentativne sindikate dejavnosti in poklicev v javnem sektorju. 

3. člen 

Dosedanji enajsti odstavek postane šesti odstavek. 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 



KRATKA OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 

 

Ustavno sodišče je z Odločbo U-I-249/10 ugotovilo, da so prvi do deseti odstavek 42. člena Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Z odločbo je bil 

določen dvoletni rok od objave odločbe v Uradnem listu v katerem bi državni zbor moral odpraviti 

neustavnost do česar pa ni prišlo. Do odprave neustavnosti ni prišlo, ker pristojno ministrstvo za 

sistem plač v javnem sektorju ni pripravilo ustreznih sprememb in dopolnitev neustavnih delov ZSPJS, 

za kar bi moralo prevzeti tudi polno odgovornost.  

Zaradi opisanega Sindikat vojakov Slovenije kvalificiranim predlagateljem predlogov zakonov po 

Poslovniku državnega zbora podaja predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS v treh členih in je 

pripravljen sodelovati v pripravi predloga zakona do sprejemljive mere po Poslovniku državnega 

zbora, za predložitev predsedniku državnega zbora. 

S predlaganimi členi se rešuje problem potrebnega kvoruma za veljavnost KPJS na z Ustavo skladen 

način. V omenjeni odločbi ustavnega sodišča je bistvo ugotovljene neustavnosti v tem, da je 

zakonodajalec z ZSPJS uredil urejanje plač vseh javnih uslužbencev z eno kolektivno pogodbo in ob 

tem izključil možnost, da bi se lahko s kolektivnimi pogodbami na nižjih ravneh (dejavnosti in 

poklicev) določalo kaj drugače. S takšno ureditvijo je onemogočena pravica sindikatov, da 

prostovoljno zastopajo interese svojih članov, še posebej zato, ker takšna in še danes veljavna ureditev 

omogoča sklenitev kolektivne pogodbe, čeprav ji nasprotuje reprezentativni sindikat, ki edini združuje 

javne uslužbence iz posamezne dejavnosti ali poklica in kot reprezentativen zastopa vse zaposlene v 

dejavnosti ali poklicu. Legitimnost in legalnost za zastopanje vseh zaposlenih v dejavnosti ali poklicu 

je sindikatu zaupana oz. dana z izdajo akta (odločba) s katerim se mu priznava reprezentativnost po 

Zakonu o reprezentativnosti sindikatov. Z veljavno neustavno ureditvijo je mogoče tudi to, da sklenejo 

veljavno kolektivno pogodbo sindikati, ki zastopajo manjšino zaposlenih v javnem sektorju, kar je v 

nasprotju z osnovnimi demokratičnimi načeli, da se odločitve sprejemajo z večino in ne manjšino.  

K prvemu členu: 

S prvim členom se razveljavljajo neustavna določila, katerih neustavnost je z odločbo ugotovilo 

Ustavno sodišče št. U-I-249/10 z dne 15. marca 2012 in bi s potekom dvoletnega roka državnemu 

zboru za odpravo neustavnosti 14. aprila 2014 že morala biti razveljavljena. 

K drugemu členu: 

Iz predlaganega člena izhaja, da bi za veljavnost kolektivne pogodbe za javni sektor morali le to 

skleniti najmanj po eden sindikat iz vsake dejavnosti in poklica ter najmanj toliko sindikatov, ki 

zastopajo večino zaposlenih v javnem sektorju. Tako oblikovan kvorum bi po mnenju Sindikata 

vojakov Slovenije zagotovo bil skladen z Ustavo.  

Vsak drug način bi tudi omogočal to, kar Ustavno sodišče oporeka še vedno veljavnemu kvorumu, da 

lahko sindikati, ki ne zastopajo zaposlenih na obrambnem področju in s tem v Slovenski vojski 

sklenejo kolektivno pogodbo v svojo korist in v škodo zaposlenih v Slovenski vojski, brez da takšno 

kolektivno pogodbo podpiše bilo kateri od reprezentativnih sindikatov za dejavnost obrambe ali 

poklice, ki se v tej dejavnosti opravljajo.  

Tudi demokratična večina zastopanja vseh zaposlenih v javnem sektorju bi bila s predlaganim prvim 

odstavkom zagotovo zagotovljena. Ključnih področij pri razumevanju predlaganega kvoruma, ki jih je 

potrebno obrazložiti je kar nekaj in sicer: 



1. reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavo normativnega dela in ta 
del vsake kolektivne pogodbe z razširjeno veljavo, ki jo ima KPJS po ZSPJS,  ima status podoben 
zakonu, saj učinkuje za vse zaposlene v dejavnosti ali poklicu v katerem je sindikat 
reprezentativen in delodajalske organizacije v dejavnosti, kar pa je pri KPJS država, ki jo v tej vlogi 
zastopa vlada; 
 

2. zaradi splošne veljave reprezentativni sindikati zastopajo interese vseh zaposlenih v dejavnosti in 
poklicu in ne samo za svoje člane. Temu primerno se že od nekdaj sindikatom priznavajo tudi ure 
za sindikalno delo po vsakem zaposlenem v dejavnosti ali poklicu in dodatno za člane, saj imajo 
zaposleni pravico do tega, da njihove interese nekdo do delodajalca in splošno zastopa pa če so v 
sindikatu ali ne; 

 
3. če reprezentativni sindikati dejavnosti in poklicev zastopajo vse zaposlene pri sklepanju KPJS, ker 

le ta tudi velja za vse zaposlene v javnem sektorju, je potrebno ugotavljati tudi večino zastopanja 
zaposlenih v javnem sektorju s strani sindikatov podpisnikov in ne le večino članstva v sindikatih 
podpisnikih; 
 

4. vsakokratno štetje pristopnih izjav posameznih sindikatov ob sklepanju pogodbe, sprememb in 
dopolnitev, ki velja v danes veljavnem ZSPJS ne odraža dejanskega stanja o številu članov, saj od 
podelitve reprezentativnosti sindikatom števila dejansko zaposlenih od članov v dejavnostih ali 
poklicih ne preverja nihče. Dejanske zaposlenosti članov v dejavnosti ali poklicu, za katere 
sindikat v vpogled predloži pristopne izjave po Zakonu o reprezentativnosti sindikatov ob 
ugotavljanju pogojev za podelitev reprezentativnosti se ne preverja niti ob podeljevanju  
reprezentativnosti, kaj šele kasneje. Danes imamo v Sloveniji reprezentativne sindikate na osnovi 
pristopnih izjav, ki so se štele pred več kot dvajsetimi leti in takrat podeljena reprezentativnost 
velja še do danes brez da bi kdo preverjal ali tak sindikat še vedno izpolnjuje pogoje glede števila 
članov v dejavnosti ali poklicu; 

 
5. vsakokratno štetje pristopnih izjav sindikatov ob sklepanju pogodbe, sprememb in dopolnitev, ki 

velja v danes veljavnem ZSPJS, predstavlja tudi nedopusten poseg v svobodo delovanja sindikatov 
in grob poseg v varovane osebne podatke o članstvu v sindikatu posameznih članov, ki je varovan 
po Zakonu o varovanju osebnih podatkov; 

 
6. s predlaganim kvorumom upoštevajoč število zaposlenih ter le status reprezentativnosti v 

dejavnostih in poklicih brez vsakokratnega štetja pristopnih izjav je tudi ugotavljanje oz. 
preverjanje pogojev za veljavnost sklenjenega organizacijsko zelo preprosto in nezahtevno in kar 
je najpomembnejše, je natančno, saj se na ta način ne more zgoditi, da bi se upoštevale mnoge 
pristopne izjave že davno pokojnih…ipd. 

Tretji in četrti odstavek določata, da se ugotavljajo potrebni podatki pri tistih institucijah, ki so po 

zakonu odgovorne za vodenje evidenc, iz katerih mora ministrstvo za sistem plač v javnem sektorju 

pridobiti potrebne podatke za izdajo sklepa o ugotovitvi izpolnitve kvoruma določenega v tem 2. členu 

za veljavnost sklenjene pogodbe, sprememb ali dopolnitev. 

Peti odstavek pa določa, da v kolikor niso izpolnjeni pogoji za veljavnost podpisanega, da se o tem 

obvešča reprezentativne sindikate, kot je to določeno v že danes veljavnem ZSPJS. 

K tretjemu členu: 

Tretji člen pa le določa preštevilčenje sedanjega 11. odstavka v po novem šestega. 

  


