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ZADEVA:

Realizacija VI. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in
drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

Zaradi realizacije VI. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v
javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: Dogovor) so bili v
Uradnem listu RS 106/15 objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v
javnem sektorju.
V VI. točki Dogovora je bilo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjeno, da se s
1.1.2016 uveljavijo nove uvrstitve delovnih mest, ki so vezane na uvrstitve orientacijskih
delovnih mest in nazivov, katerih vrednotenje je bilo spremenjeno z Aneksom št. 1 h Kolektivni
pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09) in katerih uvrstitev je zaradi načela enakega
plačila za primerljivo delo potrebno zvišati. Višje uvrstitve delovnih mest veljajo od 1. januarja
2016, kar pomeni, da bodo javni uslužbenci izplačilo višjih plač, skladno z zgoraj navedenimi
aneksi h kolektivnim pogodbam, prejeli pri plači za mesec januar 2016.
Upoštevaje 9. točko šestega odstavka 7. člena ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12
- ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15 in 90/15 – ZUPPJS16), je zaradi višjih
uvrstitev delovnih mest iz aneksov h kolektivnim pogodbam, treba uskladiti tudi akte o
sistemizaciji delovnih mest. Ministrstva prosimo, da spremembe aktov o sistemizaciji delovnih
mest proračunskih uporabnikov iz njihove pristojnosti, po predpisanem postopku čim prej
posredujejo v obravnavo na Vlado Republike Slovenije, če je soglasje Vlade Republike
Slovenije predvideno v okviru izvajanja ustanoviteljskih pravic.
S spoštovanjem,
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