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Zadeva: Nadaljevanje pogajanj za izpolnitev stavkovnih zahtev
Policijskega sindikata Slovenije - poziv
Zveza:

Sklep o napovedi stavke Policijskega sindikata Slovenije, št. 6-2/2017-224,
z dne 21.12.2017 s prilogo uvrstitev DM v plačni podskupini C3, dopis PSS
št. 6–2 / 2017-150 z dne 4.9.2017 s prilogo uvrstitev delovnih mest

Spoštovani,

stavkovni odbor Policijskega sindikata Slovenije je na podlagi XII. točke Stavkovnega sporazuma
z dne 2. 6. 2016 (Uradni list RS, št. 40/16), ki je bil objavljen v Uradnem listu, dne 6. 6. 2016,
zaradi izpolnitve pogoja iz XI. točke, na svoji 31. seji, dne 18.12.2017 sprejel sklep, na podlagi
katerega je v ponedeljek, 12.2.2018, ob 7.00 uri pričel s stavko zaposlenih v Policiji in MNZ.
Stavka policistov in zaposlenih v policiji in MNZ se je navedenega dne, v skladu s 3. členom, v
povezavi z 8. členom Zakona o stavki tudi uradno pričela in še vedno traja.

V navedenem sklepu, pod zvezo tega dokumenta, smo vse zaposlene seznanili, da je stavka
glede na določbo XII. točke Stavkovnega sporazuma (Uradni list RS, št. 40/16) plačana za
vse stavkajoče. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o stavki in 76. člena Zakona o
organiziranosti in delu v Policiji, je bila podana tudi izjava o zagotovitvi minimuma delovnega
procesa.
26.3.2018, smo na podlagi določb Stavkovnih pravil in navodila o izvajanju stavke, zaposlene
obvestili, da zaradi odstopa predsednika vlade, gospoda, dr. Mira Cerarja (14.3.2018), Vlada RS
nima več pooblastil za nadaljevanje pogajanj s sindikati oz. za sklepanje zavezujočih dogovorov s
sindikati. Za to je bilo nadaljevanje stavkovnih aktivnosti v izvajanem obsegu, v vmesnem času,
do formiranja »nove« Vlade RS s polnimi pooblastili, nesmiselno. Iz teh razlogov se je na podlagi
odločitve Svetov policijskih sindikatov (PSS in SPS) Policijski stavkovnih odbor (v nadaljevanju:
PSO) odločil, da se izvajanje stavkovnih aktivnosti začasno zmanjša na minimum, na način da
delovni prostori in vozila še naprej ostajajo označeni s plakati »stavka«.
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Glede na dejstvo, da je formirana nova sestava Vlade Republike Slovenije vas pozivamo, da
nemudoma aktivno pristopite k reševanju stavkovnih zahtev Policijskega sindikata Slovenije na
podlagi sklepa pod zvezo tega dokumenta. Vaš odgovor pričakujemo najkasneje v roku 10 dni.
Če odgovora v danem roku ne bomo prejeli, bomo v PSS pričeli z izvajanjem stavkovnih
aktivnosti v polnem obsegu.
V nadaljevanju vas seznanjamo z nerešenimi stavkovnimi zahtevami:

1) Vzpostavitev razmerij med delovnimi mesti znotraj plačne podskupine C3,
dogovorjenih s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in policijskima
sindikatoma (Uradni list RS, št. 40/16), upoštevaje novo uvrstitev orientacijskega
delovnega mesta z Aneksom št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list
RS št. 46/2017), kot izhaja iz priloge I. tega sklepa in odprava preostalih anomalij
v plačni podskupini C3;

2) Izplačilo posebne nagrade policistom, za vsako leto opravljenega dela;
3) Izplačilo nadomestila za dolžnost ukrepanja ob vsakem času v višini 120 EUR
bruto na mesec oz. 11.50% vrednosti orientacijskega delovnega mesta policista oz.
kriminalista, določenega s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) mesečno, za
vsakega policista v kateremkoli uradniškem nazivu;
4) Ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah v višini 60 EUR / bruto
mesečno vsem policistom;
5) Ureditev pravic in pogojev ter odprava anomalij pri poklicnem in starostnem
upokojevanju policistov, ki po uveljavitvi ZPIZ-2 ne zagotavljajo pričakovanih
pravic;
6) Ureditev pravic kariernega policista v tarifnem delu Kolektivne pogodbe za
policiste;
7) Presistemizacija delovnih mest v plačni skupini J skladno z dopisom PSS, št. 6–
2/2017–150, z dne 4.9.2017 (priloga II) in odprava vseh ostalih anomalij, ki
izhajajo iz dodatnega obsega nalog, specifičnih prepovedi in omejitev glede na
aktualne opise del in nalog zaposlenih, določenih s sistemizacijo ali pogodbo o
zaposlitvi;
8) Drugačna ureditev premakljivega delovnega časa in obvezne prisotnosti javnih
uslužbencev v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi;
9) Določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.
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Od Vlade RS zahtevamo, da zaradi realizacije vseh tu naštetih stavkovnih zahtev s Policijskim
sindikatom Slovenije (v nadaljevanju PSS) sklene Stavkovni sporazum, v katerem bo jasno
zapisano:
•
•
•
•

•
•

da ima ta sporazum naravo kolektivne pogodbe,
da se ta sporazum objavi v Uradnem listu,
da se določbe tega sporazuma presojajo po določbah Zakona o kolektivnih pogodbah,
da se nejasne določbe tega sporazuma in kadar so v dvomu, razlagajo v korist zaposlenih
v Policiji in MNZ,
da se v primeru spora kot stvarno pristojno za reševanje sporov določi Delovno in
socialno sodišče v Ljubljani ter
da se podpisniki sporazuma strinjajo, da se v primeru kršitve oz. neizpolnitve tega
sporazuma s strani Vlade RS, lahko napove nova stavka, ki je plačana za vse stavkajoče.

V skladu z določili Zakona o stavki (ZStk), si bodo člani pogajalske skupine PSS prizadevali
sporazumno rešiti nastali spor.

Obrazložitev:
Stavkovni odbor PSS je po posvetovanju s sorodnimi sindikati v državah članicah EU zaključil, da
je v demokratični družbi Evropske unije popolnoma nesprejemljivo, da vlada določene države
krši dane zaveze, ki so dogovorjene in določene v stavkovnih sporazumih.

Seznanjamo vas, da je ta stavka že četrta v zadnjih šestih letih in da se Vlada do sedaj ni držala
dogovorjenih sporazumov in sprejetih zakonov, ki jih je dogovorila oz. sama predlagala in drugih
pravnih aktov, ki so zanjo zavezujoči oz. je slednje zavestno, kljub stalnim in pravočasnim
opozorilom sindikata kršila.
Dejstvo, da je takšno ravnanje Vlade nesprejemljivo je potrdil tudi predhodni predsednik Vlade
RS, dr. Miro Cerar, ko je kot pravni strokovnjak podajal strokovna mnenja prav na neizpolnjene
zahteve PSS. V teh je navedel, da se Vlada RS ne more sklicevati na spremenjene okoliščine
nastale po sklenitvi stavkovnih sporazumov, še zlasti, ker mora Vlada RS v vseh svojih stvareh
ravnati v skladu z merilom posebne skrbnosti, kar pomeni, da jo tudi nepričakovane razmere
(kot je npr. tudi aneks št. 3 h KPDU, ki je sprejet celo brez soglasja reprezentativnih sindikatov,
ki edini zastopajo policiste in nasilno porušena plačna razmerja v plačni podskupini C3) ne
morejo presenetiti v tolikšni meri, da ne bi bila sposobna izpolniti danih zavez. Še zlasti pa je ne
morejo presenetiti razmere, ki so posledica zavestnih enostranskih dejanj Vlade.
V Policijskem sindikatu Slovenije smo prepričani, da lahko v konstruktivnem dialogu na podlagi
naših utemeljenih obrazložitev skupaj najdemo ustrezne rešitve za izpolnitev naših stavkovnih
zahtev.
Glede na navedeno vam pred nadaljevanjem stavkovnih aktivnosti podajamo sledeč:

PREDLOG ZA REŠEVANJE SPORA

Vlada z imenovanjem vladne pogajalske skupine, s polnim mandatom za pogajanja in sklenitev
stavkovnega sporazuma, nemudoma pristopi k socialnemu dialogu ter se s Policijskim
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sindikatom Slovenije o načinu izvršitve obveznosti iz Stavkovnih sporazumov ter z vzajemnim
popuščanjem, dogovori o izpolnitvi stavkovnih zahtev.

Ob vzpostavitvi socialnega dialoga z vladno pogajalsko skupino bomo predstavnikom vladne
pogajalske skupine podali širše oz. dodatne obrazložitve stavkovnih zahtev.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK
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