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Zadeva: Problematika prehoda višjih podčastnikov v nov plačni sistem - 
pobuda

V Slovenski vojski že leta neuspešno poizkušamo odpraviti sistemsko anomalijo, ki se je 
pripetila nekaj deset višjim podčastnikom (pa tudi nekaterim častnikom), ki so ob prehodu na 
nov plačni sistem javnega sektorja leta 2008, izgubili že pridobljene plačne razrede. Zadevni 
pripadniki so bili prikrajšani za že dosežene horizontalne razrede v prejšnjem tarifnem razredu 
(tj. v V. tarifnem razredu) in bili tako uvrščeni bistveno nižje kot njihovi kolegi, ki so ostali na 
nižje vrednoteni dolžnosti, ki zahteva nižjo stopnjo izobrazbe, manj VIU, manj delovnih izkušenj 
in se opravlja v nižjem nazivu (činu), kar seveda predstavlja posebno anomalijo prehoda na nov 
plačni sistem javnega sektorja v letu 2008. Da gre za sistemsko nepravilnost posredno prizna 
tudi Ministrstvo za javno upravo v dopisu o stališču prehoda pripadnikov MORS v nov plačni 
sistem in predlogom odprave, št. 0100-179/2008/3, z dne 27.10.2008 (v prilogi). Na nujnost 
odprave navedene anomalije opozori tudi letno poročilo varuha človekovih pravic RS iz leta 
2010 (v prilogi). 

Z začetkom veljave Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, številka 56/02, s 
spremembami in dopolnitvami), je bila v Slovenski vojski narejena prevedba vseh pripadnikov v 
naziv. Pri prevedbi je bilo upoštevano stanje, kot je bilo na dan 31.7.2008.  Po opravljeni 
prevedbi in opravljeni analizi, ugotavljamo, da je z razvrstitvijo višjih podčastnikov v plačne 
razrede po novem sistemu, prišlo vsaj do dveh sistemskih anomalij, ki ju izpostavljamo v 
nadaljevanju, in sicer:

1. Podčastniki SV do ravni (naziva) štabnega vodnika, ob razporeditvah na formacijske 
dolžnosti v okviru V. tarifnega razreda prenašajo plačne razrede iz naslova napredovanj, ki so 
jih dosegli na prejšnjem delovnem mestu. Nasprotno velja, kadar bi bili razporejeni v status 
(naziv) višjega podčastnika, tj. višji štabni vodnik, praporščak in višje.  

V 19. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 s spremembami 
in dopolnitvami) je namreč določeno, da se ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto 
oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv,  javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, v katerega je 
uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, oziroma na 
katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred, v katerega je uvrščen naziv, v katerega je 
imenovan. Če bi bil javni uslužbenec zaradi premestitve na delovno mesto oziroma v naziv v 
višjem tarifnem razredu uvrščen v nižji ali isti plačni razred kot ga je dosegel z napredovanjem 
na delovnem mestu oziroma v nazivu pred to premestitvijo, se mu plačni razred na novem 
delovnem mestu oziroma v nazivu določi tako, da se že doseženi plačni razred na delovnem 
mestu oziroma v nazivu pred premestitvijo oziroma imenovanjem poveča za en plačni razred. 
Ne glede na določbo prejšnjega stavka javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji plačni 
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razred kot znaša najvišji plačni razred delovnega mesta oziroma naziva, na oziroma v katerega 
je javni uslužbenec premeščen oziroma imenovan, ki ga je možno doseči z napredovanjem.

Javni uslužbenci V. tarifnega razreda (podčastniki) so tako z napredovanji prevedeni in v novem 
sistemu uvrščeni v višje plačne razrede, kot javni uslužbenci (višji podčastniki) VI. tarifnega 
razreda, ki so bili pred prehodom v nov sistem premeščeni na delovno mesto višjega, tj. VI. 
tarifnega razreda, kjer še niso napredovali. 

2. Statusna anomalija prehoda višjih podčastnikov v nov plačni sistem pa izvira tudi v premajhni 
in neustrezni razliki v uvrstitvi delovnih mest v V. in VI. tarifnem razredu, ki znaša samo en 
plačni razred. To je razvidno tudi iz Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v 
Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08 s spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju: Uredba), ki v četrtem členu določa uvrstitev v plačne razrede. Za štabnega 
vodnika je določen V. tarifni razred in 26. plačni razred, medtem ko je za višjega štabnega 
vodnika določen VI. tarifni razred in 27. plačni razred. Kot primer navajamo, da za razporeditev 
na  dolžnosti višjih podčastnikov, mora pripadnik predhodno opravljati najmanj 7 let (za naziv 
višji štabni vodnik, 11 let za naziv višji praporščak) dolžnosti podčastnika v V. tarifni skupini, v 
praksi pa to pomeni približno 10 do 13 let. V tem obdobju podčastniki pridobijo vseh pet 
razredov horizontalnega napredovanja ter izjemno število potrebnih izkušenj in vojaško 
strokovnih izobraževanj ter usposabljanj.

Glede na to, da v letošnjem letu na področju uslužbenskega sistema tečejo določeni postopki 
oziroma razprave o odpravi statusnih anomalij, predlagam, da o predstavljeni problematiki na 
ravni ministrstva  v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi to uredi.

S spoštovanjem.

Pripravila
VVU X. razreda 
Nina Podhostnik

Generalmajor
  dr. Andrej Osterman

    načelnik Generalštaba SV

Poslano:
– naslovniku,
– drugim prejemnikom dokumenta.
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– Priloga C: Dopis MJU, št. 0100-179/2008/3 z dne 27. 10. 2008,
– Priloga D: Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2009
– Priloga E: Predlog sklepa Vlade glede anomalije višjih podčastnikov
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