
OBVESTILA GO SVIZ

Z JANUARJEM 2018 SPET POLNE PREMIJE DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

S 1. januarjem 2018 se premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za 150.000 javnih uslužbencev in
uslužbenk, po petih letih varčevalnih ukrepov na tem področju, vračajo na polno višino, ki je veljala pred 
uveljavitvijo ZUJF v letu 2012. O prenehanju izplačevanja znižanih premij z iztekom preteklega leta smo 
se sindikati javnega sektorja dogovorili z Vlado RS leta 2016. Ker novega dogovora ni, od 1. 1. 2018 
veljajo polne in revalorizirane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. S pristankom na znižano 
plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja so javni uslužbenci in uslužbenke državi v zadnjih petih 
letih privarčevali prek 250 milijonov evrov. Od prvega januarja 2018 je mesečna premija za najnižji 
premijski razred 28,1 EUR, za najvišjega pa 57,75 EUR. Polne pokojninske premije se izplačajo pri 
januarski plači. SVIZ se je v preteklih letih postavil na čelo redkih sindikatov, ki smo vztrajali, tudi v času 
največje varčevalne histerije, da premij dodatnega pokojninskega varčevanja ni sprejemljivo začasno 
popolnoma ukiniti, ker smo bili prepričani, da bi jih bilo izjemno težko obnoviti, če bi se izplačevanje 
prekinilo za nekaj let.

Prosimo zaupnike in zaupnice, da pri vodstvih zavodov preverite, če računovodstva upoštevajo novo 
veljavno lestvico zneskov skupnih pokojninskih premij, ki so bile objavljene v Ur. l. RS št. 80/2017 z dne 
29. 12. 2017. V prilogi vam posredujemo tabelo premij.

Z letošnjim letom se za vse zaposlene, tudi tiste z višjimi plačami, uveljavi regres za letni dopust v višini 
zakonskega minimuma. Letos preneha veljati tudi omejitev pri številu dni letnega dopusta, ki jo je 
uveljavil ZUJF. Veljati preneha tudi t. i. »prisilna upokojitev« za vse, ki bodo polne pogoje za upokojitev 
izpolnili v letu 2018. Veljati preneha tudi prepoved sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v javnem 
sektorju. V letu 2018 še vedno velja zamrznitev izplačila redne delovne uspešnosti, zamik izplačila 
napredovanj v nazive in plačne razrede ter omejitev izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela.

ZVIŠANJE PLAČ DELA ZAPOSLENIH NA UNIVERZAH

S 1. januarjem 2018 se v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje zvišujejo 
osnovne plače delu zaposlenih na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Gre za dogovor, ki so
ga leta 2015 podpisali SVIZ, NSDLU in VIR, ne pa tudi VSS, da se osnovne plače asistentom brez 
doktorata znanosti, visokošolskim učiteljem lektorjem, bibliotekarjem, organizatorjem praktičnega 
usposabljanja, učiteljem veščin, visokošolskim učiteljem predavateljem ter učiteljem slovenščine na tujih 
univerzah letos zvišajo za en ali dva plačna razreda. Gre za uveljavitev drugega dela plačnih korekcij, ki 
je bil z nami dogovorjen v letu 2015.

Lepo vas pozdravljamo!

Tajništvo GO SVIZ

Prilogi:
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence

- Povzetek Aneksa h KPVIZ iz leta 2015 – drugi del zvišanja plač za zaposlene na področju visokega 
šolstva s 1.1.2018
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