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Vlada Republike Slovenije 
Gregorčičeva 20, 25 
1000   Ljubljana 
 
 
 
ZADEVA:      POROČILO O NEODVISNI STROKOVNI ANALIZI USTREZNEGA VREDNOTENJA  

DELOVNIH MEST POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB S POSEBNIMI 
POOBLASTILI 

ZVEZA:   Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19) in sporočilo 
za Javnost Ministrstva za javno upravo, 23. 9. 2020 

 
 
Spoštovani, 
 
iz sporočila za javnost Ministrstva za javno upravo z dne 23. 9. 2020 smo izvedeli, da naj bi Vlada 
RS na svoji 33. redni seji obravnavala Informacijo o realizaciji II. točke Sporazuma o razreševanju 
stavkovnih zahtev v zvezi s sklepom vlade, z dne 31. 1. 2019 - Neodvisna strokovna analiza 
ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki jo je 
izvedla Fakulteta za upravo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila in sklenjene 
pogodbe. 
 
V Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19) je bilo med nami, 
Sindikatom Policistov Slovenije in Vlado RS dogovorjeno, da bo Vlada RS pri neodvisni strokovni 
inštituciji naročila izvedbo primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni 
upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici), ki se bo pripravila na podlagi najnižje 
uvrščenih delovnih mest v vseh tarifnih razredih, skladno s prilogo 1 tega sporazuma, in sicer na 
osnovi strokovnih kriterijev in meril, kot jih določa Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za 
uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (KPSM). Določeno je bilo tudi 
kaj bo analiza upoštevala in dogovorjeno, da bo rezultat analize Poročilo, ki obsega 
predstavitev virov in metod dela, pregled in ovrednotenje delovnih mest po elementih 
zahtevnosti, sintetični pregled in ovrednotenje delovnih mest. 
 
Glede na to, da je do analize prišlo na podlagi sporazuma in da je bilo dogovorjeno, da bo rezultat 
analize poročilo nas preseneča, da je Vlada RS, še predenj smo bili sami sploh seznanjeni s 
poročilom, slednjega obravnavala na seji in posledično sprejela sklepe, povezane s poročilom.  
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Vlada RS bi namreč šele potem, ko se bomo tudi mi seznanili s poročilom, ga preverili in podali 
morebitne pripombe o tem, ali je pripravljeno skladno s tem, kar je bilo dogovorjeno v Sporazumu 
o razreševanju stavkovnih zahtev, lahko sprejemala kakršnekoli sklepe.  
 
Pozivamo vas, da nam nemudoma posredujete poročilo, ki je nastalo kot rezultat zgoraj navedene 
analize in obsega predstavitev virov in metod dela, pregled in ovrednotenje delovnih mest po 
elementih zahtevnosti, sintetični pregled in ovrednotenje delovnih mest.  
 
V pričakovanju čim hitrejšega posredovanja navedenega poročila vas lepo pozdravljamo.  
 
 

Rok Cvetko 
PREDSEDNIK 
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