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ZADEVA: Pogajanja o odpravi anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov 
v plačnem sistemu javnega sektorja

Spoštovani,

na Ministrstvo za javno upravo je SDOS – Sindikat državnih organov Slovenije dne 30.12.2015
naslovil dopis, v katerem navaja, da naj bi Vlada Republike Slovenije k odpravljanju anomalij 
glede vrednotenja delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja pristopila po 
resornem principu, torej z ugotavljanjem plačnih anomalij po posameznih dejavnostih, za katere 
so ministrstva resorno pristojna. 

V zvezi z navedenim Ministrstvo za javno upravo posreduje naslednje pojasnilo in predlog:

V Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 
2016 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor) sta se vladna in sindikalna stran zavezali tudi k odpravi 
anomalij plačnega sistema javnega sektorja, ki se nanašajo na uvrstitve delovnih mest in 
nazivov v plačne razrede. V tej zvezi je aktualna V. točka Dogovora, ki med drugim določa, da 
se bodo anomalije odpravljale na podlagi koncepta, ki ga pripravi posebna delovna skupina in ki 
bo vključeval metodologijo za identifikacijo anomalij ter opredelitev nosilcev in časovno 
dinamiko odprave anomalij v plačnih skupinah. V isti točki Dogovora je tudi določeno, da vladna 
in sindikalna stran soglašata, da se bosta na podlagi koncepta za odpravo anomalij glede 
vrednotenja delovnih mest in nazivov do 31.3.2016 dogovorili za način in dinamiko odprave 
anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest in nazivov.

Predlog koncepta odprave anomalij je delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov vladne in 
sindikalne strani, pripravila in je bil obravnavan na seji pogajalske komisije dne 16.12.2015. 
Predvideno je, da naj bi koncept na tej komisiji bil dokončno sprejet še v mesecu januarju 2016. 

Glede na dejstvo, da Dogovor vključuje zavezo, da se bodo anomalije odpravljale na podlagi 
koncepta za odpravo anomalij, ki pa še ni sprejet, kakor tudi upoštevaje dejstvo, da so zaveze 
iz Dogovora uveljavljene na podlagi centralnih pogajanj v okviru pogajalske komisije, ki jo 
sestavljajo vsi reprezentativni sindikati javnega sektorja in vladna pogajalska skupina, 
sestavljena iz predstavnikov vseh ministrstev, menimo, da bi se ministrstva do sprejetja 

      MINISTRSTVA



koncepta oziroma dogovora s sindikalno stranjo o načinu in dinamiki odprave anomalij, morala 
vzdržati vseh aktivnosti, ki bi prejudicirale kakršnekoli rešitve, oziroma aktivnosti, ki ne sledijo 
zavezam v sklenjenem Dogovoru. 

Upoštevaje navedeno predlagamo, da se torej do sprejetja koncepta za odpravo anomalij na 
seji pogajalske komisije morebitno dogovarjanje z reprezentativnimi sindikati o drugačni ureditvi 
vsebin v kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev veže izključno na normativni del 
kolektivnih pogodb, nikakor pa ne že tudi na njihove tarifne dela, ki vključujejo nabor delovnih 
mest in nazivov z uvrstitvami v plačne razrede, uveljavljenimi s prehodom v nov plačni sistem 
leta 2008.    

S spoštovanjem,

Boris Koprivnikar
minister
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