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ZADEVA: Informacija glede zaključka pogajanj o odpravi anomalij do vključno 26. 
plačnega razreda in pri pooblaščenih uradnih osebah

Spoštovani,

Dne 27.7.2017 je bi organiziran podpis aneksov h kolektivni pogodbi za javni sektor in aneksov 
h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (v nadaljevanju: Aneksi), s čimer so se zaključila 
pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za 
pooblaščene uradne osebe.

Glede na dejstvo, da je čas dopustov zaradi česar na sindikalni strani 27.7.2017 objektivno ni 
bilo mogoče zbrati vseh podpisov podpisnikov, ki sicer nameravajo Anekse podpisati, je podpis 
Aneksov možen še do vključno petka, dne 18.8.2017 na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 
cesta 21, v prostorih Sektorja za plače v javnem sektorju (1. nadstropje; kontaktna oseba:
Mirjam Kopač, tel. 01 478 1869).

VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO

OBČINE
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE
ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE

MINISTRSTVA
ORGANI V SESTAVI MINISTRSTEV
VLADNE SLUŽBE
UPRAVNE ENOTE



Predvideno je, da bodo Aneksi v ponedeljek, dne 21.8.2017 posredovani v registracijo na 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in takoj po registraciji bi jih 
MDDSZ posredovalo resorno pristojnim ministrstvom, ki bi potem preko Službe Vlade RS za 
zakonodajo zagotovila objavo vseh Aneksov v istem Uradnem listu RS. Upoštevaje navedeno
dinamiko, v Ministrstvu za javno upravo menimo, da bi Aneksi lahko bili objavljeni najkasneje 
31.8.2017 in bi torej pričeli veljati s 1.9.2017 (v njihovih končnih določbah je zapisano, da veljajo 
naslednji dan po objavi). V istem Uradnem listu naj bi bila objavljena tudi uredba, s katero se 
odpravljajo anomalije pri vojakih in uredba, s katero se odpravljajo anomalije do vključno 26. 
plačnega razreda na delovnih mestih v javnih agencijah, javnih skladih in (manjših) javnih 
zavodih.

Da bi javnim uslužbencem na delovnih mestih oziroma nazivih, ki so uvrščena do vključno 26. 
plačnega razreda in bodo skladno z Aneksi pridobili višje plače, te plače bile izplačane s 
poračunom od 1.7.2017 že ob izplačilu plače za mesec september (torej v oktobru), bi bilo treba 
pravočasno pričeti z aktivnostmi, ki bodo omogočile realizacijo navedenih Aneksov (npr. 
priprava aktov o sistemizaciji delovnih mest, izdaja aneksov k pogodbam o zaposlitvi). 

Kot že rečeno, bodo Aneksi predvidoma uveljavljeni najkasneje 1.9.2017, pri čemer vključujejo 
prehodno določbo, da se akti o sistemizaciji delovnih mest z Aneksi uskladijo najkasneje v roku 
30 dni od uveljavitve Aneksov. Pri tem pa velja upoštevati, da je za obračun in izplačilo plač 
treba v informacijski sistem pravočasno vnesti vse relevantne spremembe glede novih plač. Da 
bi lahko zagotovili javnim uslužbencem višje plače že ob izplačilu plač v mesecu oktobru 
predlagamo, da resorno pristojna ministrstva še pred formalno uveljavitvijo Aneksov 
proračunskim uporabnikom iz svoje pristojnosti posredujejo vse spremembe glede delovnih 
mest, nazivov in njihovih uvrstitev v plačne razrede, vključno s šiframi in uvrstitvami novih 
delovnih mest, tako, da bi pravočasno lahko stekle potrebne aktivnosti za spremembe in 
dopolnitve aktov o sistemizaciji delovnih mest in izdajo aneksov k pogodbam o zaposlitvi.

Glede aplikacije MFERAC, ki jo za obračunavanje in izplačevanje plač uporabljajo državni 
organi ter posamezne občine in je vnos sprememb iz naslova odprave anomalij, kot jih 
vključujejo Aneksi, predpogoj za pripravo sistemizacij delovnih mest vas obveščamo, da bodo 
potrebne spremembe vnesene v šifrante aplikacije KE-MFERAC najkasneje do petka, dne 
11.8.2017. Po tem datumu bo možno pripravljati sistemizacije delovnih mest tudi za državne 
organe in posamezne občine, vključene v MFERAC. Delovna skupina MFERAC pripravlja 
tehnično rešitev, s katero bo izvedena večina potrebnih sprememb za že veljavna delovna 
mesta. Vsa navodila in obvestila bodo kadrovske službe tekoče prejemale preko aplikacije KE-
MFERAC.

S spoštovanjem,

                                                                                      Tanja BOGATAJ
                                                                                               DRŽAVNA SEKRETARKA

Poslano: 
- Naslov

V VEDNOST:
- Generalni sekretariat Vlade RS, gp.gs@gov.si
- Služba Vlade RS za zakonodajo , gp.svz@gov.si
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