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Spoštovani, 

po zaključku uspešnih pogajanj sindikatov o plačah v javnem sektorju je bil sprejet in podpisan 

DOGOVOR O PLAČAH IN DRUGIH STROŠKIH DELA V JAVNEM SEKTORJU (Ur. l. 80/18, v nadaljevanju: 

dogovor), ki prinaša obsežne spremembe pa tudi novosti v plačni sistem javnega sektorja. Na podlagi 

dogovora pa so že sklenjeni aneksi h KPND in KPJS ter h kolektivnim pogodbam dejavnosti. 

Dogovor prinaša novosti zlasti v zvezi s povišanjem osnovnih plač, te se namreč povišajo za pretežno 

večino delovnih mest v JS in sicer najmanj za 1 in največ za 3 plačne razrede. 

Dogovor pa seveda nalaga delodajalcem tudi normativno ureditev v delovnih sredinah. Tako je 

potrebno (v roku 45 dni do 21. 1. 2019) uskladiti akte o sistemizaciji (novi PR in nova DM), po določbi 

7. člena  ZSPJS je namreč v aktu o sistemizaciji delovnih mest potrebno določiti, poleg ostalega, tudi 

plačni razred delovnega mesta. Na splošno je potrebno vse delavce, katerih osnovne plače so se 

zvišale, najprej s pisnim obvestilom (4. odst. 3. čl. ZSPJS) obvestiti o spremembi osnovne plače in jim 

hkrati ponuditi predlog Aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Delavci, katerih osnovne plače se povišajo za 

en, dva ali tri plačne razrede, ne pridobijo pravice do izplačila višjih plač takoj, temveč bodo to 

pravico pridobili postopno, in sicer: 

- prvi plačni razred s 1. 1. 2019 

- drugi plačni razred s 1. 11. 2019 

- morebitni tretji plačni razred pa s 1. 9. 2020. 

Izjema je učitelj razrednik, ki je upravičen do povišanja plače s 1. 9. 2019.   

Obveščamo vas, da je zaradi teh sprememb bil sprejet in je stopil v veljavo nov Pravilnik o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest OŠ  Bogojina s pripadajočimi 

prilogami, ki se nahaja v zbirki aktov zavoda. Priloga tega obvestila je Aneks h Kolektivni pogodbi za 

dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. 

 

       Ravnateljica: Sabina Juhart, univ.dipl. ped., prof.soc. 

 

Objavljeno na oglasni deski in spletni strani zavoda dne 14. 1. 2019 


