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Spoštovani, 

 

skladno z veljavno Kolektivno pogodbo Pošte Slovenije (Tarifna priloga) se osnovne plače v mesecu 
marcu uskladijo na naslednji način (redna uskladitev): 

– v primeru, da znaša letna inflacija v preteklem letu do 2 odstotka, se osnovne plače uskladijo v višini 
odstotka inflacije; 

– v primeru, da znaša inflacija v preteklem letu več kot 2 odstotka in do 3 odstotke, se osnovne plače 
uskladijo na način, določen s tarifno prilogo; 

– v primeru, da je letna inflacija v preteklem letu višja od 3 odstotkov, se o višini uskladitve osnovnih 

plač dogovorijo stranke kolektivne pogodbe na posebnih pogajanjih, ki se morajo začeti in končati v 
mesecu marcu. Uskladitev v tem primeru ne more biti nižja od 2,5 odstotka. 

Inflacija v letu 2022 po podatkih SURS presega 10 %, torej brez dvoma krepko več kot 3 %, zato 

pozivamo, da začnemo s pripravami na dogovor. V primeru inflacije med 2 % in 3 % smo se dogovorili 

za formulo, da se v uskladitev prenese 50 % vrednosti nad 2 %, zato je pri 3 % uskladitev 2,5 %, iz česar 
izhaja določilo, da je to minimum uskladitve nad 3 % inflacije. Ob upoštevanju enakega pravila bi ob 

10 % inflaciji sledila uskladitev v višini 6 %, kar še vedno predstavlja 4 % padec vrednosti plač.    

Dodatno opozarjamo na določilo kolektivne pogodbe, da če v času njene veljavnosti v posameznem 

letu pride do zvišanja minimalne plače, ki bi imela za posledico, da bi se število zaposlenih, ki bi pri 
delodajalcu začeli prejemati dodatek do minimalne plače, povečalo najmanj za 300 v posameznem 

poslovnem letu, se je delodajalec na zahtevo reprezentativnega sindikata dolžan začeti pogajati o 

izredni uskladitvi osnovnih plač. 

Po trenutno znanih informacijah predvidevamo, da bo dvig minimalne plače, ki bo dokončno znan v 
prihodnjih tednih, povzročil aktivacijo navedene določbe, zato vas že zdaj obveščamo, da bomo 
nemudoma zahtevali pogajanja o izredni uskladitvi plač, zato prav tako predlagamo, da začnemo s 
pripravami na dogovor. 

11. 12. 2020 smo na takratno upravo poslali zahteve (v prilogi) za spremembo organizacije dela v 

skladu s predlogi takratnih predstavnikov koalicije ob zavrnitvi predloga spremembe Zakona o poštnih 
storitvah. V luči dogovorov, da se bo v tekočem letu odprla sistemizacija in na novo vrednotilo delovna 
mesta, predlagamo, da se pogajanja glede redne uskladitve plač z inflacijo ter izredne uskladitve plač 
zaradi dviga minimalne plače ustrezno vključijo v prvi del uskladitve sistemizacije na način, da se loči 
delovna mesta, na katerih se bo opravljala izključno univerzalna poštna storitev, in mesta, na katerih 

se bodo opravljala dela, ki niso vezana na regulatorni del naše dejavnosti, ter se jih ustrezno ovrednoti. 

Zavedamo se, da tega ni mogoče uvesti pri vseh delovnih mestih, zato v takem primeru predlagamo 

višje vrednotenje delovnih mest v prometu, ki bodo imela v opisu nalog širše določeno delo vseh 
storitev, tako univerzalnih kot tržnih. Tako predlagamo prednostno urejanje delovnih mest v prometu, 



in sicer s takojšnjim začetkom, saj pričakujemo, da bomo v mesecu marcu podpisali dogovore, h 

katerim smo zavezani, in uredili trenutno nevzdržno stanje v poštnem prometu. 

Vaše stališče in odgovor na naš dopis pričakujemo do 16. 1. 2023 s predlogom datuma začetka pogajanj 
še v tem mesecu, saj bo v primeru, da s pogovori ne začnemo takoj, dogovor nemogoče skleniti v 
določenem roku, predstavniki delavcev pa bomo zavlačevanje in izmikanje sklenitvi dogovora šteli za 
kršitev kolektivne pogodbe. 

 

Lep pozdrav. 

 

       

  


