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MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
Direktorat za javni sektor 
Sektor za plače v javnem sektorju 
 
Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana  
 
gp.mju@gov.si 
 
 

 
Spoštovani, 
 
potrjujemo, da je Policijski sindikat Slovenije na podlagi naše zahteve z dne 7. 10. 2020 prejel 
priloge Neodvisne strokovne analize ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih 
uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki so navedene v točki »8.3 Priloga 3: Prejeti dokumenti 
in podatki«. Zahvaljujemo se tudi za posredovano informacijo o avtorjih navedene analize. 

Pri prvem pregledu prilog smo iz vsebin ugotovili, da nam niste posredovali vseh ključnih 
gradiv, da bi analizo lahko preučili. Kot je razvidno, je izvajalec analize k navedeni analizi 
priložil le dokumente, ki jih je prejemal od vas in drugih ministrstev med 31. 7. 2019 in 7. 1. 
2020. Ugotavljamo, da ni priložil dokumentov, ki vam jih je pošiljal in prav tako ne vseh 
prejetih ali poslanih dokumentov po 7. 1. 2020. Prav tako nam vi niste posredovali teh 
dokumentov in drugih dokumentov, ki so jih v zvezi navedene analize izdelala ministrstva. 
Nekaj teh dokumentov je navedenih tudi v dokumentu Ministrstva za javno upravo, številka 
0100-223/2019/127 z dne 21. 9. 2020. 

Zato zahtevamo, da nam nemudoma posredujete: 

• prvi osnutek Neodvisne strokovne analize ustreznega vrednotenja delovnih mest 
pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili s prilogami iz začetka novembra 
2019, na katerega so ministrstva podajala mnenja in pripombe, 

Zadeva: Neodvisna strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest 
pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili – dopolnitev 
zahteve 

Zveza: naša zahteva, št. PSS-15/2020-242/1 z dne 7. 10. 2020, vaša tri elektronska 
obvestila z dne 8.10.2020 (Analiza vrednotenja delovnih mest pooblaščenih 
uradnih oseb - priloga 1,2 in 3) 
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• zapis sestanka, do katerega je prišlo po predstavitvi prvega osnutka in ga je zahteval 
Direktorat za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo, dokument številka  0100-
223/2019/48 z dne 8. 11. 2019, 

• drugi osnutek Neodvisne strokovne analize ustreznega vrednotenja delovnih mest 
pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili s prilogami, na katerega so 
ministrstva podajala mnenja in pripombe, 

• končno poročilo Neodvisne strokovne analize ustreznega vrednotenja delovnih mest 
pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili s prilogami oz. poročilo z dne 18. 12. 
2019, na katerega so ministrstva podajala mnenja in pripombe, 

• dokumentacije o popravkih in poročilo o izvedenih prilagoditvah Neodvisne strokovne 
analize ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi 
pooblastili s prilogami,  

• pripombe ministrstev na izdelano analizo oziroma odziv Ministrstva za notranje 
zadeve. 

Ker zgoraj navedene dokumente nujno potrebujemo, da bomo lahko začeli s preučevanjem 
analize, nam jih nemudoma pošljite medtem, ko nam ostale dokumente in podatke, ki smo jih 
prav tako zahtevali v naši zahtevi z dne 7. 10. 2020, posredujte v najkrajšem času, da naše 
sindikalno delo ne bi bilo ovirano. 

 

S spoštovanjem, 

 
 

Rok Cvetko 
PREDSEDNIK 

 

 

 

POSLANO: 
- naslovniku po e-pošti, 
- Vlada RS, Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljubljana, po e-pošti gp.gs@gov.si – vednost, 
- Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, po e-pošti gp.mnz@gov.si – 

vednost. 
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