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Spoštovani predsednik, 

 

država je v letih po sprejemu ukrepov za blažitev posledic finančne krize zaradi dobrega 

javnofinančnega stanja in pozitivnih finančnih kazalcev, pričela s sproščanjem varčevalnih 

ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.  

 

Konec leta 2018 pa je skladno z dogovorom s sindikati javnega sektorja  sprejela spremembe 

glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (podpis stavkovnih sporazumov, 

dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, aneksi h kolektivnim pogodbam 

dejavnosti in poklicev). Ta dogovor je za razliko od prejšnjih prinesel linearni dvig plač javnim 

uslužbencem v celotnem javnem sektorju in izrazite finančne posledice. V nobenega od 

različnih dogovorov v zadnjih letih pa niso bile zajete uvrstitve plač v plačne razrede 

funkcionarjev. Tako sedaj ugotavljamo izrazite anomalije med plačami najvišjih javnih 

uslužbencev (direktorjev itd.) v korelaciji s funkcionarji (ministri, državnimi sekretarji, župani, 

sodniki…).   

 

Za občinske funkcionarje (županje/župane, podžupanje/podžupane) tako še vedno in 

nespremenjeno veljajo uvrstitve v plačne razrede, kot to določa Priloga 3 Zakona o sistemu 

plač v javnem sektorju iz leta 2008 (plačni razredi funkcij v lokalnih skupnostih – funkcije so 

v plačni podskupini A5 uvrščene v plačne razrede v razponu od 32. do 59. plačnega razreda). 

Prav tako pa za njih še vedno veljajo nekateri varčevalni ukrepi, kot jih določa Zakon o ukrepih 
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za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012, kljub temu, da so ti isti za javne uslužbence že 

odpravljeni (kot npr. višina regresa za prehrano med delom). 

 

Dejstvo je, da je s sproščanjem ukrepov ter novimi uvrstitvami plač delovnih mest in nazivov 

v plačne razrede, prišlo do stanja, ko so plačna razmerja med funkcionarji in javnimi 

uslužbenci popolnoma porušena. Glede na širino pristojnosti in obveznosti ter velike 

odgovornosti, ki jih imajo županje in župani, so prejeta plačila neustrezna. Višina plačila pa 

vpliva tudi na razvrednotenje same funkcije županje in župana.  

 

Glede na navedeno skupnost in združenji občin pričakujemo pričetek pogovorov o uskladitvi 

oziroma popravku prejemkov funkcionark in funkcionarjev z namenom ponovne 

vzpostavitve realnih plačnih razmerij.  

 

Zato prosimo za čimprejšnji termin srečanja z Vami. 

 

S spoštovanjem, 

   Branko Ledinek, l.r.  

Predsednik 

Skupnost občin Slovenije 

Robert Smrdelj, l.r. 

Predsednik 

Združenja občin Slovenije 

 

mag. Gregor Macedoni, l.r. 

Predsednik 

Združenje mestnih občin Slovenije 

 

                

 


