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Spoštovani gospod predsednik dr. Pavel Gantar,

v skladu s 43. členom Zakona o varuhu človekovih pravic Republike Slovenije vam pošiljam 
petnajsto redno poročilo, ki se nanaša na delo Varuha človekovih pravic RS v letu 2009.

Obveščam vas, da želim ob obravnavi rednega letnega poročila na seji državnega zbora 
osebno predstaviti povzetek poročila in svoje ugotovitve. 

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr. med.
varuhinja človekovih pravic
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svojem delu dejansko uporabljajo tudi jezik manjšine, in bo moral znanje jezika manjšine 
opredeliti kot pogoj za zasedbo delovnega mesta, določil višino dodatka za dvojezičnost 
in dodatek dejansko začel izplačevati. V mnenju, ki smo ga posredovali RTV Slovenija, 
smo še poudarili, da bodo potrebna še večja sredstva, če se bodo upravičenci odločili za 
uveljavljanje svojih terjatev na sodišču. 

V zvezi z Varuhovim vprašanjem, kaj namerava MJU storiti za rešitev vprašanja o tem, 
katera inšpekcija in kateri prekrškovni organ je pristojen za izrekanje globe na podlagi 
določil ZSPJS, pa nas je MJU seznanilo, da pripravlja spremembe in dopolnitve ZSPJS, 
ki vsebujejo tudi določitev organa, ki bo opravljal inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
določb tega zakona in bo imel pristojnost izrekanja glob na podlagi določil 44. člena 
ZSPJS. Socialnim partnerjem bo predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS posredovan v 
usklajevanje, dogovorjen rok za končanje usklajevanja zakona z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja pa je najpozneje do sredine maja 2010.

2.10.8 Nepravilnosti v plačnem sistemu

V letu 2009 smo prejeli več pobud, ki so navajale nepravilnosti plačnega sistema po 
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Zavedamo se težavnosti primerjanja 
umestitev različnih delovnih mest v plačne razrede, vendar določene okoliščine utemeljujejo 
sklepanje, da pri umeščanju delovnih mest v plačne razrede niso bili vedno v ospredju 
merila zahtevnosti opravljanja dela in stopnja dosežene izobrazbe ter odgovornosti, temveč 
gre tudi za druge elemente, ki na plačno politiko ne bi smeli vplivati.

V enem od primerov v Slovenski vojski (SV) smo bili obveščeni o višjih podčastnikih, ki so 
pred uveljavitvijo ZSPJS pridobili dodatno (VI.) stopnjo izobrazbe. Po uveljavitvi novega 
ZSPJS so takšni zaposleni zaradi različnih možnosti napredovanja na različnih delovnih 
mestih po prevedbi delovnih mest lahko uvrščeni celo v nižje plačilne razrede kot osebe 
z nižjim činom in nižjo stopnjo izobrazbe, pri čemer takšna razlika ne bi nastala, če višji 
podčastnik ne bi dosegel višje stopnje izobrazbe in ne bi napredoval na višje vrednoteno 
mesto.

Opozorjeni smo bili tudi na posebnost delovnega mesta, ki je specifično za prevzgojni 
dom Radeče. Zaposleni na nekdanjem delovnem mestu učitelj praktičnega pouka so 
izvajali poučevanje strokovnih predmetov in praktični pouk po šolskih programih. Dijaki po 
uspešno končanem šolanju pridobijo diplomo srednje šole, saj iz diplome ni razvidno, da je 
bilo šolanje opravljeno v prevzgojnem zavodu. Pri sistemizaciji delovnih mest v Upravi za 
izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) ni bilo razumevanja za to, da gre za specifično delovno 
mesto, ki ga poleg prevzgojnega zavoda Radeče (ki ima tri zaposlene na tem delovnem 
mestu) pozna le še en zavod v državi (ki ima na delovnem mestu enega zaposlenega). 
Delovno mesto je po vsebini dela primerljivo z delovnimi mesti v vzgojno-izobraževalni 
dejavnosti, vendar zaradi posebnosti ta narava delovnega mesta ni bila prepoznana in so 
bili zaposleni razporejeni na delovno mesto, na katerem se v sistemu UIKS opravlja drugo 
delo. 

Prejeli smo več pobud, ki so opozarjale na problematiko računovodij in knjigovodij v javnem 
sektorju, predvsem v šolstvu. Za delovna mesta računovodij se pri različnih delodajalcih 
zahteva različna stopnja izobrazbe (od V. do VII. stopnje, pri čemer gre za opravljanje 
istih del), zaradi česar se delovna mesta, na katerih se opravljajo skoraj enake naloge, 
posledično nepravično uvrščajo v različne plačne razrede (glede na stopnjo zahtevane 
izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto). Javni uslužbenci na takih delovnih mestih tako 
prejemajo precej različno plačo, čeprav opravljajo popolnoma enako delo. Razlike v plači, 
ki med njimi nastajajo, so lahko zelo velike, in sicer celo do 21 plačnih razredov (začetni 
PR računovodje je 17 PR, začetni PR računovodje VII/II pa 38 PR).  V letu 2008 je minister 
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POVZETEK PREDLOGOV IN PRIPOROČIL

 Varuh predlaga vladi, naj prouči možnost za učinkovitejši nadzor pristojnih organov nad 
porabo finančnih sredstev, ki jih država zagotavlja pod določenimi pogoji delodajalcem, 
in pristojnim ministrstvom naloži njegovo dosledno izvrševanje.

 Varuh predlaga, naj pristojni organi zagotovijo take kadrovske in druge pogoje, ki bodo 
zagotavljali uveljavljanje pravic zaposlenih v zakonsko določenem obsegu in omogočali 
odločanje o pritožbah oz. ugovorih zaposlenih v zakonsko določenih rokih.

 Varuh ponovno predlaga in poudarja, da bi bilo nujno kadrovsko okrepiti Inšpektorat RS 
za delo, in upamo, da se bo to čim prej tudi zgodilo.

 Varuh predlaga, naj Ministrstvo za javno upravo pri predvidenih spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) določi organ, ki bo 
opravljal inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in bo imel pristojnost 
izrekanja glob na podlagi določil 44. člena ZSPJS.

 Varuh predlaga zakonsko opredelitev enega državnega organa, ki bi izvajal preventivo, 
svetovanje, nadzor in sankcioniranje v primerih trpinčenja na delovnem mestu in vseh 
oblik diskriminacije na delovnem mestu, in to za zaposlene v zasebnem in javnem 
sektorju.

 Varuh predlaga zakonsko opredelitev obveznega hitrega zunajsodnega postopka, ki bi 
s posredovanjem tretje osebe poskušal zagotoviti zaščito delavca pred trpinčenjem ali 
vsemi oblikami diskriminacije na delovnem mestu še pred napotitvijo na sodno pot.

 Varuh priporoča, naj vlada prouči specifičen položaj zaposlenih pri hčerinskih družbah 
Splošne plovbe Portorož, ki niso podvrženi nobenemu nacionalnemu pravnemu redu v 
celoti, in poišče ustrezne načine zavarovanja njihovih pravic.

 Varuh priporoča, naj vlada ugotovi vsa nesorazmerja in nepravilnosti, povezane z 
uveljavitvijo novega plačnega sistema v javnem sektorju, ter opredeli jasno strategijo 
reševanja zaznanih težav. 
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