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MNENJE 

 

o pravni naravi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v 

javnem sektorju za leti 2011 in 2012 in o kršitvi obveznosti izplačila regresa za 

leto 2012 

 

 

Predsednik Sindikata vojakov Slovenije me je dne 30.4.2012 prosil za mnenje o tem, 

ali je Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) kršila Dogovor o ukrepih na 

področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012  (Uradni list 

RS, št. 89/10; v nadaljnjem besedilu: Dogovor) s tem, ko javnim uslužbencem pri 

plači za mesec april 2012 ni izplačala regresa skladno z 9. točko Dogovora. Poleg 

tega Sindikat vojakov Slovenije še sprašuje, ali je Vlada kršila 13. člen Kolektivne 

pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 

18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 - ZNOIP, 40/97 - ZDMPNU, 81/00 - KPnd, 

23/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 19/02 - 

KPnd, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 43/06 – ZkolP; v nadaljevanju: KPND), kar naj bi 

bila storila s tem, da sindikatov ni pozvala k podaji mnenja pred sprejetjem sklepa 

Vlade z dne 26. 4. 2012, s katerim je zadržala izplačilo regresa. 

 

V zvezi s tem je moje mnenje naslednje: 

 

1. Dogovor je po svoji pravni naravi kolektivna pogodba. Dejstvo, da Dogovor ni 

poimenovan »kolektivna pogodba«, ni relevantno, saj poimenovanje ne določa 

pravne narave pravnih aktov. Pravna narava pravnih aktov je določena z 

njihovo vsebino, torej z vsebino pravil oziroma medsebojnih pravic in 

obveznosti, ki jih ti akti urejajo.  

 

Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 - ZArbit; v 

nadaljnjem besedilu: ZKolP) sicer ne definira povsem jasno kolektivne 

pogodbe, vendar je iz njegovega 2. in 3. člena mogoče sklepati, da je pogodba 

po svoji pravni naravi kolektivna pogodba v smislu ZKolP, če izpolnjuje pogoj 

strank iz 2. člena in pogoj vsebine iz 3. člena ZKolP. Stranki sta sindikati 



 
2 

 

oziroma združenja sindikatov na strani delavk in delavcev ter združenja 

delodajalcev kot stranka na strani delodajalcev. Ob tem je treba omeniti, da 

prvi odstavek 41. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 

RS, št, 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - Odl. US, 98/09 - 

ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 

110/11 - ZDIU12 in 27/12 - Odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) določa, da 

na strani delodajalcev sklepa v javnem sektorju kolektivne pogodbe Vlada. 

 

Posebnost vsebine kolektivnih pogodb je glede na 3. člen ZKolP t. i. 

normativni del, ki vsebuje določbe, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti 

delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem 

delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za 

delo, ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom, varnost in zdravje 

pri delu ali druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci 

in delavci, ter zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu. 

 

V obravnavanem Dogovoru je najti veliko število določb, ki spadajo v tako 

vsebino kolektivne pogodbe. To velja že za točko 1. Dogovora, ki omejuje 

napredovanje javnih uslužbencev, pa 2. in 3.  točko, ki omejujeta del plače za 

delovno uspešnost javnih uslužbencev in tako naprej do 9. točke, ki ureja 

višino regresa za letni dopust in rok njegovega izplačila v letih 2011 in 2012, 

kar je določba, pomembna za obravnavano vprašanje. Da ima Dogovor 

vsebino kolektivne pogodbe je razvidno tudi iz tega, da na dveh mestih izrecno 

spreminja Kolektivno pogodbo za javni sektor (v nadaljevanju: KPJS), in sicer 

v 4. in v 5. točki. Res je, da so določbe 4., 5., 6. in 8. točke Dogovora bile 

zapisane še v poseben aneks h KPJS (Aneks št. 4, objavljen v istem uradnem 

listu kot Dogovor, torej Uradni list RS, št. 89/10), vendar to ne vpliva na 

ugotovitev, da je tudi Dogovor v celoti, tudi v določbah, ki niso bile zapisane v 

aneks h KPJS, tako glede na stranke, ki so ga podpisale, kot tudi glede na 

svojo vsebino, kolektivna pogodba v smislu ZKolP. 

 

 

2. Dogovor je veljavna kolektivna pogodba za javni sektor. ZKolP v 9. členu za 

nastop veljavnosti kolektivne pogodbe zahteva, da jo stranke podpišejo in da 

je objavljena. Kolektivna pogodba praviloma začne veljati petnajsti dan po 

objavi,  lahko pa se stranki v kolektivni pogodbi dogovorita za krajši rok 

uveljavitve. To je tudi razumljivo, saj ima kolektivna pogodba normativne 

določbe, ki pravno učinkujejo kot predpis, zato mora glede na 154. člen 

Ustave biti objavljena pred začetkom veljave. 

 

ZSPJS v 42. členu določa posebna pravila za veljavnost kolektivne pogodbe 

za javni sektor. Ob tem je treba poudariti, da te določbe veljajo le za kolektivno 

pogodbo za javni sektor v smislu ZSPJS, ne pa tudi za druge kolektivne 
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pogodbe, ki se sklepajo v javnem sektorju. ZSPJS namreč na več mestih 

govori na splošno o kolektivnih pogodbah (n.pr.. 3., 4., 7., drugi odstavek 13. 

člena, 16. člen, prvi odstavek 22a. člena, 41. člen, 421. člen in 43. člen), 

medtem ko za nekatere vsebine določa, da se jih uredi v kolektivni pogodbi za 

javni sektor, torej pogodbi (ki jo sestavlja eden ali več ločenih pravnih aktov), 

ki se sklene za ves javni sektor v smislu ZSPJS (n.pr. 5. člen, 8. člen, prvi 

odstavek 13. člena, četrti odstavek 13. člena, 22. člen, 221. člen, 23. člen, 25. 

člen, 26. člen, 27. člen, 29. člen, 30. člen, 31. člen, 32. člen in 42. člen). 

 

ZSPJS v 42. členu1 le za kolektivno pogodbo za javni sektor določa posebna 

pravila glede njene veljavnosti. Tako v prvem odstavku tega člena določa, da 

so kolektivna pogodba za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve 

sklenjene, ko jih podpišejo Vlada Republike Slovenije in večina 

reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri 

različne dejavnosti javnega sektorja, po drugem odstavku pa podrejeno 

zadošča, če kolektivno pogodbo za javni sektor ali njene spremembe in 

dopolnitve podpišejo Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati 

javnega sektorja najmanj štirih različnih dejavnosti javnega sektorja, katerih 

skupno število članstva presega 40% zaposlenih v javnem sektorju, za katere 

velja kolektivna pogodba za javni sektor. Po tretjem odstavku 42. člena ZSPJS 

ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, s sklepom ugotovi 

izpolnitev pogojev iz prvega ali drugega odstavka tega člena. Sklep se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije hkrati s kolektivno pogodbo za javni sektor 

ali z njenimi spremembami in dopolnitvami. 

 

V odločbi Ustavnega sodišča v zadevi U-I-249/10 je to sodišče ugotovilo, da 

so te določbe 42. člena ZSPJS neskladne z Ustave, saj nesorazmerno 

posegajo v pravico reprezentativnih sindikatov, da skladno s svojo voljo 

zastopajo svoje člane pri kolektivnem pogajanju, ki je ena od razsežnosti 

svobode delovanja sindikatov iz 76. člena Ustave (točka 32. obrazložitve). 

Vendar je Ustavno sodišče ohranilo to določbo v veljavi in v načinu izvršitve 

navedene odločbe izrecno odločilo, se do odprave protiustavnega stanja prvi 

do deseti odstavek 42. člena ZSPJS ter KPJS z aneksi še vedno uporabljajo 

(točka 34. obrazložitve). To pa pomeni, da je trenutno treba veljavnost 

Dogovora kot kolektivne pogodbe za javni sektor presojati glede na ta pravila, 

ki so uporabljena tudi za Aneks št. 3 in Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za 

javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09; v nadaljevanju: KPJS). 

 

Upoštevaje to je mogoče ugotoviti, da je Dogovor veljavno sklenjena 

kolektivna pogodba za javni sektor. Kot izhaja iz njegove objave v Uradnem 

                                            
1
 Gre za besedilo člena, kot je veljal v času podpisa Dogovora in kot še vedno velja v skladu z odločbo 

Ustavnega sodišča št. U-I-249/10-27 z dne 15.3.2012 (Uradni list RS, št. 27/12), čeprav je ugotovilo 
njegovo neskladnost z Ustavo. 
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listu RS, so ga podpisali isti reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot so 

podpisali enega od aneksov h KPJS, in sicer Aneks št. 4 (kot je že bilo 

navedeno, je ta aneks bil objavljen hkrati z Dogovorom v Uradnem listu RS, št. 

89/10). Za te sindikate je Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) v 

ugotovitvenem sklepu št. 0100-704/2010/101 z dne 8.11.2010 (Uradni list RS, 

št. 89/10) ugotovilo, da predstavljajo 5 različnih dejavnosti javnega sektorja in 

da število njihovih članov predstavlja več kot 40% zaposlenih v javnem 

sektorju, za katere velja kolektivna pogodba za javni sektor. Čeprav je MJU 

izdalo in objavilo tak ugotovitveni sklep le za Aneks št. 4 h KPJS, je iz njegove 

vsebine in podpisi pod Dogovorom mogoče ugotoviti, da so tudi dogovor 

podpisali reprezentativni sindikati najmanj štirih različnih dejavnosti javnega 

sektorja, katerih skupno število članstva presega 40% zaposlenih v javnem 

sektorju, za katere velja kolektivna pogodba za javni sektor. Dejstvo, da glede 

dogovora MJU ni izdalo enakega sklepa in ga objavilo v Uradnem listu, na 

pravno veljavnost Dogovora ko kolektivne pogodbe za javni sektor ne vpliva. 

To je sicer opustitev dolžnega ravnanja MJU, vendar ZSPJS za nastop 

veljavnosti kolektivne pogodbe za javni sektor ne zahteva izdaje in objave 

takega sklepa. Sklep je zgolj ugotovitvene narave in ne vpliva na nastop 

veljavnosti kolektivne pogodbe za javni sektor. Glede na to so tudi glede 

Dogovora izpolnjeni zakonski pogoji za njegovo veljavnost kot kolektivna 

pogodba za javni sektor, saj je bil poleg podpisa ustreznega števila 

podpisnikov tudi objavljen v Uradnem listu RS.  

 

Poudariti je seveda treba, da v pravnem smislu kolektivna pogodba za javni 

sektor nikakor ni nujno en sam dokument, poimenovan KPJS, pač pa ga lahko 

sestavlja več dokumentov, torej v pravnem smislu ločenih pravnih aktov 

oziroma pogodb. Tako ali tako KPJS sestavljajo izvirno besedilo in večje 

število aneksov, od katerih je vsak sam zase kolektivna pogodba za javni 

sektor. Tako je tudi obravnavani Dogovor kolektivna pogodba za javni sektor, 

in skupaj s KPJS ter njenimi aneksi sestavlja v vsebinskem smislu kolektivno 

pogodbo za javni sektor. 

 

Glede na to je mogoče ugotoviti, da je obravnavani Dogovor veljavna 

kolektivna pogodba za javni sektor v smislu ZKolP in ZSPJS. 

 

 

3. Dogovor v 9. točki določa, da se v letih 2011 in 2012 regres za letni dopust 

izplača v višini 692 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2011 in april 

2012. Ta določba je nedvomno normativna določba Dogovora in glede na prvi 

odstavek 11. člena ZKolP velja za vse zaposlene v javnem sektorju, torej tudi 

za zaposlene na Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski. Zaposleni v 

javnem sektorju so glede na to pridobili neposredno pravico zahtevati izplačilo 

regresa v navedeni višini ob plači za mesec april 2012. 
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Navedena določba je povsem jasna in ne zahteva nikakršne interpretacije ali 

dodatnega akta, ki bi omogočil njeno izvedbo. Vlada je glede na to veljavno 

določbo Dogovora kot kolektivne pogodbe za javni sektor dolžna pri plači za 

mesec april 2012 izplačati regres za letni dopust za leto 2012 v višini, kot je 

določena z Dogovorom. Namesto tega je vlada, če je verjeti zapisom na njeni 

domači strani, na redni seji dne 26.4.2012 sprejela sklep, s katerim se določa, 

da se regres za letni dopust javnim uslužbencem in funkcionarjem ne izplača 

pri plači za mesec april 2012. Ker vlada s svojimi sklepi ne more 

enostransko spreminjati obveznosti, ki izhajajo iz veljavne kolektivne 

pogodbe za javni sektor, je s tem sklepom in dejstvom, da pri plači za 

april 2012 ni bil izplačan regres za letni dopust v višini, kot ga določa 

Dogovor, kršila ta Dogovor in s tem torej kršila veljavno kolektivno 

pogodbo za javni sektor.  

 

 

4. V zvezi s posebnim vprašanjem sindikata glede morebitnega kršenja KPDN 

menim, da je to vprašanje podrejene narave. Ker vlada sploh ne bi smela 

odločati o tem, da ne bo izvršila obveznosti iz kolektivne pogodbe, torej iz 

Dogovora, tudi ni obstajala pravna obveznost, da bi o tej nameravani kršitvi 

pridobila mnenje sindikatov. Seveda pa ni ovire, da sindikat v tožbi navede to 

kršitev KPDN kot podrejeno, če bi sodišče menilo, da Dogovor ni kolektivna  

pogodba in še posebej kolektivna pogodba za javni sektor. Ponovno pa 

poudarjam, da sem sam prepričan, da je Dogovor veljavna kolektivna 

pogodba za javni sektor in da v 9. točki glede višine in roka izplačila 

regresa za letni dopust določa jasno in iztožljivo pravico vsakega 

javnega uslužbenca, za katerega velja kolektivna pogodba za javni 

sektor. 
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