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Zadeva: Pogajanja o odpravi anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja
Zveza: Dopis MJU, št. 0100-882/2015/2 z dne 06.01.2016.

Prejeli smo dopis Ministrstva za javno upravo, v katerem nas obveščajo o Dogovoru glede 
ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (v 
nadaljnjem besedilu: Dogovor) ter o zavezi 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 vključevala 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.

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 prejšnji tarifni skupini 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 Ministrstvo za javno 
upravo že 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).

Aktivno spremljajte in se vključite v aktivnosti Dogovora, priprave koncepta, metodologije in 
dinamike odprave anomalij plačnega sistema ter v sodelovanju s pristojnimi organi MORS, 
opozarjajte na nujnost ustrezne odprave navedenih anomalij v SV.

Pripravil:
Šprap. Igor Tomašič
glavni PČ SV

         Generalmajor
   dr. Andrej Osterman
načelnik Generalštaba SV
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Poslano:
– naslovniku,
– ZSPO,
– KABNGŠ.

Priloge:
– Priloga A: Dopis MJU, št. 0100-882/2015/2, z dne 06.01.2016,
– Priloga B: Dopis MJU, št. 0100-179/2008/3, z dne 27.10.2008,                                                        
– Priloga C: Letno poročilo varuha človekovih pravic RS iz leta 2010,
– Priloga D: Predlog rešitve, ki so ga pripravili v SPZ leta 2009.
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