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Zadeva: Realizacija III. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev 

Spoštovani,

sporočamo vam, da je upoštevaje III. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni 

list RS, št. 74/2021)1, sprememba Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 

(Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) na Ministrstvu za javno upravo že pripravljena 

in medresorsko usklajena.  

Navedeno uredbo je v skladu s sedmim odstavkom 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju2 in Poslovnikom o vodenju pogajanj in usklajevanj sprememb in dopolnitev Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju in njegovih podzakonskih predpisov, kolektivnih pogodb ter drugih 

predpisov in ukrepov, ki določajo politiko plač v javnem sektorju3 ter upoštevaje 26. člen Zakona 

o javnih uslužbencih4, treba posredovati v mnenje reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, 

kar pomeni, da je potrebno predlog obravnavati na seji Pogajalske komisije.  Naslednja seja 

Pogajalske komisije je predvidena med 5. 7. 2021 in 7. 7. 2021, na njej pa bo na predlog Vlade 

RS, predlog spremembe uredbe tudi obravnavan. Po obravnavi bomo predlog spremembe 

uredbe nemudoma posredovali Vladi RS v sprejem. 

Pri tem poudarjamo, da osnutek predloga sprememb uredbe vsebuje tudi prehodno ureditev, s 

katero bo zagotovljeno, da bodo policisti, ki jim je bilo napredovalno obdobje s 1. 7. 2018 

prekinjeno, tudi napredovali v višji plačni razred s 1. 12. 2021.   

Z lepimi pozdravi,
                                                                                                        Peter Pogačar
                                                                                                      generalni direktor

                                                  
1 V III. točki se je Vlada RS zavezala, da bo v 45 dneh od podpisa tega sporazuma novelirala uredbo, ki ureja napredovanje 
javnih uslužbencev v plačne razrede, v okviru veljavnega sistema plač v javnem sektorju tako, da se od vključno leta 2021 
postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za javne uslužbence plačne podskupine C3 izvede vsako leto na dan 15. 
novembra. Javni uslužbenci plačne podskupine C3 v višji plačni razred napredujejo in pridobijo pravico do plače s 1. 
decembrom leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred,
2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (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, 82/15, 
23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
3 št. 0100-3/2020/113 z dne 1. julija 2020
4 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE)

Policijski sindikat Slovenije

g. Rok Cvetko

predsednik



      
Poslano:
- naslovniku po e-pošti (rok.cvetko@pss-slo.org, info@pss-slo.org) 

V vednost:
- Ministrstvo za notranje zadeve (gp.mnz@gov.si)  
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