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Zadeva: Odgovor na poziv za dopolnitev Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju

Zveza: Dopis Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije,
št. 10102-14/2020/2, z dne 17. 6. 2020

Spoštovani,

V reševanje smo prejeli vaš dopis s katerim opozarjate na vpliv epidemije koronavirusa na 
nekatere kriterije za uvrščanje delovnih mest direktorjev v plačne razrede, kot so določeni v 
Prilogi IV Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18, 
v nadaljevanju: Uredba). Predvsem izpostavljate dejstvo, da so bile v času razglašene 
epidemije odpovedane vse prireditve, zato bo število projektov in dogodkov v letu 2020, glede
na leto 2019, bistveno nižje, prav tako bodo nižji tudi prihodki, število obiskovalcev, ipd. 
Posledično bodo tudi kriteriji, ki se vrednotijo v odvisnosti od teh spremenljivk, upoštevaje 
podatke za leto 2020, bistveno nižje ovrednoteni, uvrstitev direktorjev v plačne razrede pa zato 
nepravilna in nepravična, posebej glede na to, da v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe, 
spremembe vrednosti kriterijev v času trajanja mandata, na uvrstitev direktorja v plačni razred 
nimajo vpliva.

V zvezi z izpostavljeno problematiko je tudi Ministrstvo za javno upravo mnenja, da razmere v 
času epidemije in tudi v času po preklicu epidemije, na katere direktorji niso imeli neposrednega 
vpliva, ne bi smele vplivati na uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačne razrede. Ob tem 
pojasnjujemo, da se, poleg direktorjev javnih zavodov s področja kulture, na podlagi kriterijev, ki 
so v letu 2020 lahko podvrženi vplivu epidemije, uvrščajo tudi direktorji zavodov iz nekaterih 
drugih področij, zato bo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z drugimi pristojnimi 
ministrstvi proučilo možnosti rešitve izpostavljene problematike in pripravilo ustrezna pojasnila 
ter predlagalo rešitve, s katerimi bi lahko, upoštevaje specifične razmere v letošnjem letu, 
zagotovili ustreznejše vrednotenje teh kriterijev.

S spoštovanjem, 
Boštjan Koritnik

minister
Poslano:

- naslovniku po e – pošti.

V vednost:
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije – gp.gs@gov.si,
- Ministrstvo za kulturo – gp.mk@gov.si.

Sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti 
Gledališki trg 5
3000 Celje
tinasinkul@gmail.com
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