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1 Uvod in vsebinski okvir študije 

Cilj študije je podati temeljne značilnosti  novega plačnega sistema in ugotoviti 
učinke uveljavitve novega plačnega sistema, ki se je pričel uporabljati s 1.8.2008 v 
javnem sektorju.  

S študijo smo želeli prepoznati temeljne značilnosti novega plačnega sistema in 
učinkov uveljavitve tega v zdravstvu in socialnem varstvu.  

Izdelali smo primerjalno analizo med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami, 
tarifnimi razredi ali skupinami delovnih mest. 

Predstavili smo konkretnejše učinke uveljavitve novega plačnega sistema za izbrana 
tipična delovna mesta oziroma izbrane poklicne skupine. 

Pri tem je študija usmerjena na uvrščanje delovnih mest oziroma nazivov v plačne 
razrede in na uvrščanje javnih uslužbencev v plačne razrede.  

Torej so predmet proučevanja predvsem osnovne plače po Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS) in tako imenovane »prevedene« osnovne 
plače po sistemu, ki je za področje plač veljal pred pričetkom uporabe ZSPJS.  

Značilnosti novega plačnega sistema smo presojali z vidika ureditve osnovnih plač, 
kot izhaja iz seznamov delovnih mest in nazivov. Pri tem so za zaključke v študiji 
ključni podatki o ovrednotenju delovnih mest in nazivov, presojali smo ustreznost 
seznama delovnih mest z vidika razčlenitve dejavnosti poklicnih skupin. Osnova za 
proučevanje tega dela študije tako predstavlja Katalog  funkcij, delovnih mest in 
nazivov. 

Učinke uveljavitve novega plačnega sistema smo presojali s primerjavo osnovnih 
plač po novem sistemu in po prejšnjem sistemu – pri čemer so relevantni podatki o 
vrednosti tako imenovanih prevedenih osnovnih plač (ki vključujejo določene 
dodatke) po prejšnjem sistemu, kot jih določa ZSPJS. Primerjava obeh vrednosti se 
odraža z obsegom plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah. Podatke glede tega je 
možno pridobivati z uporabo zbirke podatkov o dejanskem obsegu plačnih 
nesorazmerij javnih uslužbencev. 

V študiji smo se usmerili predvsem na naslednje: 

 Splošna ocena položaja dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v okviru 
novega plačnega sistema in učinkov uveljavitve tega glede na druge 
dejavnosti in druge plačne skupine.         

 Temeljne značilnosti novega plačnega sistema in učinkov uveljavitve tega v 
zdravstvu in socialnem varstvu. Primerjalne analiza med plačnimi skupinami 
in plačnimi podskupinami, tarifnimi razredi ali skupinami delovnih mest. 
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2 Uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju 

Skupne temelje sistema plač v javnem sektorju določa Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju (ZSPJS). Začetek priprave novega plačnega sistema sega v leto 
2001, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju pa je bil sprejet leta 2002. Zakon se 
v nadaljevanju večkrat spreminjal in dopolnjeval. 

Do pričetka uporabe novega sistema v javnem sektorju ni bilo enotnega plačnega 
sistema. Za pretežni del javnega sektorja se je za določitev in izplačevanje plač 
uporabljal Zakon o razmerjih plač v državnih organih, javnih zavodih in upravah 
lokalnih skupnostih, ki je urejal plače direktorjev in zaposlenih v navedenih 
institucijah. Plače funkcionarjev zakonodajne in izvršilne veje oblasti, sodnikov, 
državnih tožilcev in državnih pravobranilcev ter plače funkcionarjev drugih 
državnih organov (ustavno sodišče, računsko sodišče, varuh človekovih pravic, 
državna revizijska komisija in drugih) pa so bile urejene v številnih zakonih, ki so 
sicer urejali pristojnosti in delovanje teh organov. Sistemi med seboj niso bili 
primerljivi, temeljili so na različnih sistemih količnikov za določitev osnovnih plač, 
različnih osnovah za obračun plač, različnem sistemu in višini dodatkov, različnih 
sistemih za nagrajevanje uspešnosti in podobno. 

Cilji uvedbe novega plačnega sistema so bili:  

 zagotoviti večjo pravičnost plačnega sistema z uveljavitvijo načela enakega 
oziroma primerljivega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, 
nazivih in funkcijah,  

 zagotoviti preglednost sistema in  

 zagotoviti stimulativnost sistema in s tem izboljšati kvaliteto storitev 
javnega sektorja.  

Kot izhaja že iz naslova zakona, vsebuje le-ta le določbe, ki vzpostavljajo in 
zagotavljajo enotnost plačnega sistema, ne pa tudi vseh določb, ki bi bile 
neposredna podlaga za določitev in izplačilo plač pri posameznem subjektu, za 
katerega velja zakon. Izjema so le funkcionarji; za njih zakon vsebuje vse potrebne 
elemente za določitev plače Za vse ostale zaposlene, za katere velja zakon, so 
konkretne podlage za določitev plač v dobršni meri prepuščene tudi kolektivnih 
pogodbam in podzakonskim aktom. Zato je bilo pred uveljavitvijo novega plačnega 
sistema potrebno sprejeti tudi vrsto podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, ki  
urejajo posamezne segmente plačnega sistema v vsebini, ki je primerna za 
neposredno uporabo. Pri tem je potrebno izpostaviti predvsem Kolektivno pogodbo 
za javni sektor in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev oz. uredb, ki uvrščajo 
delovna mesta in nazive v plačne razrede. 

V javnem sektorju se je nov plačni sistem pričel v celoti uporabljati s prvim 
izplačilom plače za avgust 2008. Pred tem se je nov plačni sistem pričel uporabljati 
za direktorje javnih zavodov (v letu 2006) in za funkcionarje (v začetku leta 2008), 
kar pomeni, da so bila izplačila plač za mesec avgust 2008 zadnje in hkrati najbolj 
obsežno dejanje prehoda v nov sistem.  
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3 Definicije pojmov 

V tem poglavju prikazujemo definicije nekaterih pojmov, ki smo jih uporabili v 
študiji.  

3.1 Javni sektor  

Javni sektor po tem zakonu sestavljajo:  

 državni organi in samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne 
skupnosti), 

 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter 

 druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali 
proračuna lokalne skupnosti. 

Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma 
prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem 
zakonu. 

3.2 Javni uslužbenec 

Javni uslužbenec je zaposleni, razen funkcionarja, ki sklene delovno razmerje v 
javnem sektorju.  

3.3 Funkcionar 

Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi 
volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne 
oblasti z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: državni zbor) ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter 
druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci 
zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti. 

3.4 Uporabnik proračuna 

Uporabniki proračuna so državni organi in lokalne skupnosti, javne agencije, javni 
skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so 
posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. 

3.5 Plačne skupine in plačne podskupine 

V spodnji tabeli podajamo plačne skupine in plačne podskupine javnih uslužbencev 
in funkcionarjev. 

Plačne skupine                                                  Plačne podskupine 

A – Funkcije v državnih organih in 
lokalnih skupnostih 

A1 – Predsednik republike in funkcionarji izvršilne 
oblasti 
A2 – Funkcionarji zakonodajne oblasti 
A3 – Funkcionarji sodne oblasti 
A4 – Funkcionarji v drugih državnih organih 
A5 – Funkcionarji v lokalnih skupnostih 
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Plačne skupine                                                  Plačne podskupine 

B – Poslovodni organi pri uporabnikih 
proračuna 

B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki 

C – Uradniški nazivi v državni upravi in v 
upravah lokalnih skupnosti ter v drugih 
državnih organih  

C1 – Uradniki v drugih državnih organih 
C2 – Uradniki v državni upravi, upravah 
pravosodnih organov in upravah lokalnih 
skupnosti 
C3 – Policisti 
C4 – Vojaki 
C5 – Cariniki 
C6 – Inšpektorji, pravosodni policisti in drugi 
uradniki s posebnimi pooblastili 
C7 – Diplomati 

D – Delovna mesta na področju vzgoje in 
izobraževanja 

D1 – Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci 
D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol, 
srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi 
strokovni delavci  
D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih 

E – Delovna mesta na področju zdravstva E1 – Zdravniki in zobozdravniki  
E2 – Farmacevtski delavci 
E3 – Medicinske sestre in babice  
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci 

F – Delovna mesta na področju 
socialnega varstva 

F1 – Strokovni delavci 
F2 – Strokovni sodelavci 

G – Delovna mesta na področju kulture in 
informiranja 

G1 – Umetniški poklici 
G2 – Drugi poklici na področju kulture in 
informiranja  

H – Delovna mesta in nazivi na področju 
znanosti 

H1 – Raziskovalci 
H2 – Strokovni sodelavci 

I – Delovna mesta v javnih agencijah, 
javnih skladih, drugih javnih zavodih in 
javnih gospodarskih zavodih ter pri 
drugih uporabnikih proračuna  

I1 – Strokovni delavci 

J – Spremljajoča delovna mesta (velja za 
ves javni sektor) 

J1 – Strokovni delavci 
J2 - Administrativni delavci 
J3 – Ostali strokovno tehnični delavci 

Tabela 1: Plačne skupine in plačne podskupine javnih uslužbencev in funkcionarjev 

Opomba: S spremembo ZSPJS je uvedena tudi plačna skupina K, ki še ni v uporabi. 
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3.6 Tarifni razred 

Tarifni razredi so podani v spodnji tabeli. 

Tarifni 
razred 

Zahtevana izobrazba oziroma strokovna usposobljenost, ki je 
praviloma potrebna za opravljanje delovnih nalog 

Raven 
izobrazbe 

I. - nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 
- popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 
- nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

11001 
11002 
11003 

II. - popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 12001 

III. - nižja poklicna izobrazba 13001 

IV. - srednja poklicna izobrazba 14001 

V. - srednja strokovna izobrazba 
- srednja splošna izobrazba 

15001 
15002 

VI. - višja strokovna izobrazba 
- višješolska izobrazba (prejšnja) 

16101 
16102 

VII/1. - specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)  
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 
- visokošolska strokovna izobrazba 
- visokošolska univerzitetna izobrazba  

16201 
16202 
16203 
16204 

VII/2. - specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)  
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
- magistrska izobrazba  

17001 
17002 
17003 

VIII. - specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)  
- magisterij znanosti (prejšnji) 
- državni pravniški izpit 
- specializacija v zdravstvu 

18101 
18102 

IX. - doktorat znanosti (prejšnji)  
- doktorat znanosti 

18201 
18202 

Tabela 2: Tarifni razredi javnih uslužbencev in funkcionarjev 

3.7 Zdravstveno varstvo 

Zdravstvena dejavnost obsega zdravstvene storitve in ukrepe, ki jih opravljajo 
zdravstveni delavci z uporabo zdravstvene tehnologije skladno z veljavno doktrino 
in so namenjene izboljševanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju, zdravljenju in 
rehabilitaciji bolezni in poškodb.  

Zdravstvena dejavnost se opravlja kot javna zdravstvena dejavnost, ki predstavlja 
javni interes Republike Slovenije in kot zasebna zdravstvena dejavnost. 
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Javna zdravstvena dejavnost je javna služba, ki jo organizira in zagotavlja država 
in s katero zagotavlja zdravstveno obravnavo prebivalcev iz javnih in zasebnih 
sredstev v skladu z načeli pravičnosti, enakomerne dostopnosti, kakovosti, varnosti, 
učinkovitosti in humanosti ter finančne vzdržnosti. 

Zdravstveno dejavnost zagotavljajo zdravstveni delavci in sodelavci; poklici so 
opredeljeni v Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti. Na sistemizirana delovna 
mesta v zdravstvenih zavodih se zdravstveni delavci in sodelavci razvrščajo v skladu 
s Katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov, ki so opredeljeni v aneksih h 
kolektivnim pogodbam posameznih dejavnosti in poklicev.  

3.8 Socialno varstvo 

Socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne 
problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva.  

Država zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih zavodov, ustvarja pogoje 
za zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj 
samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik 
prostovoljnega dela na področju socialnega varstva.  

Pravice iz socialnega varstva obsegajo storitve in ukrepe, namenjene 
preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in 
skupin prebivalstva ter dajatve, namenjene tistim posameznikom, ki si sami 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo 
vplivati. 

Socialnovarstvene storitve izvajajo strokovni delavci in strokovni sodelavci, ki so 
opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu, njihova delovna mesta in nazivi pa so 
določena v Katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v plačnih podskupinah F1 in 
F2. 
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4 Priprava podatkovne baze 

Za obdelavo podatkov, ki se nanašajo na delovna mesta, nazive in funkcije v novem 
plačnem sistemu smo uporabili Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov. 

Za obdelavo podatkov, ki se nanašajo na zaposlenost, zasedenost delovnih mest, 
nazivov in funkcij ter na obseg plačnih nesorazmerij, smo pridobili podatke od 
Ministrstva za javno upravo. Ti podatki izhajajo iz podatkov, ki se nanašajo na 
mesec oktober 2010 in temeljijo na 176.308 zapisih (zaposlenih).  

Podatki so grupirani na nivo podskupine uporabnikov proračuna (torej ne za vsakega 
zaposlenega) – iz njih je razvidno število zaposlenih po šifri podskupine uporabnikov 
proračuna glede na delovno mesto, naziv oz. funkcijo in glede na obseg plačnih 
nesorazmerij teh zaposlenih.  Pripravljavec baze podatkov je s čiščenjem baze 
posredoval podatke za 149.846 zapisov – zaposlenih. Skrčenje obsega je izhajalo iz 
črtanja zapisov, ki se nanašajo na delne zaposlitve (Z550), na napačne šifre nazivov 
(Z371), na napačne navedbe podatkov o prevedeni osnovni plači (Z105) in podobno. 
Tako pridobljene podatke smo dopolnili z rubrikami spajanja s katalogom in z 
našimi spremljajočimi rubrikami, ki omogočajo filtriranje in grupiranje podatkov za 
namene te študije. 

Ključni podatek o obsegu plačnih nesorazmerij zaposlenih je v bazi podatkov 
izražen v številu plačnih razredov nesorazmerja, ki predstavlja razliko med plačnim 
razredom javnega uslužbenca po ZSPJS (Z380) in njegovim prevedenim plačnim 
razredom (Z105). 

Tako pridobljeno bazo podatkov o zaposlenih smo uporabili za poglavje študije, ki 
obravnava zaposlenost. 

Za poglavje študije, ki obravnava analizo zaposlenih glede plačne razrede delovnih 
mest, ki jih zasedajo in za poglavje o obsegu plačnih nesorazmerij, pa smo 
dobljene podatke  dodatno očistili podatkov, za katere smo ocenili, da so bodisi 
nelogični, bodisi vprašljivi po kvaliteti, in sicer: 

 izključili smo podatke o zaposlenih, katerih obseg nesorazmerij je višji od 
plačnega razreda delovnih mest in nazivov, 

 izključili smo podatke o zaposlenih, katerih šifra delovnega mesta ni v 
katalogu delovnih mest, nazivov oziroma funkcij, 

 izključili smo podatke o zaposlenih, katerih obseg odprave nesorazmerja 
znaša na 15 plačnih razredov. 

S tem dodatnim čiščenjem smo izključili podatke za 592 zaposlenih. 
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5 Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov  

V tem poglavju podajamo primerjalne podatke o številu delovnih mest, nazivov in 
funkcij v katalogu in o njihovem vrednotenju. 

Kjer v tem poglavju podajamo število oziroma delež nazivov in delovnih mest z 
nazivi, so pri tem upoštevani vsi nazivi (ne le višji), pri strokovnih nazivih (delovno 
mesto z nazivi)  pa izhodiščno delovno mesto in vsi nazivi, ki jih je možno pridobiti 
na tem delovnem mestu. 

5.1 Število delovnih mest / nazivov / funkcij v katalogu glede na plačne 
razrede 

V katalogu je skupno 3502 funkcij, delovnih mest oziroma nazivov v vseh plačnih 
skupinah (A do J). Od tega je 2271 delovnih mest in funkcij brez nazivov, in 1230  
nazivov in delovnih mest z nazivi.  

Najprej podajamo prikaz števila delovnih mest / nazivov / funkcij v katalogu glede 
na plačne skupine.  

 

Graf 1: Število delovnih mest /nazivov / funkcij v sistemu glede na plačne skupine 

V plačnih skupinah A, B, H, I in J ni nazivov. Največji delež nazivov in delovnih 
mest z nazivi je v plačnih skupinah C in D (več kot 85 % v vsakem razredu). V plačni 
skupini F se nahaja 71 % delovnih mest z nazivi in 20,8 % v plačni skupini G. V 
plačni skupini E je le 1 % delovnih mest z nazivi (le 3 nazivi). 

V grafu 2 podajamo strukturo števila vseh delovnih mest / funkcij /nazivov po 
plačnih skupinah. 
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Graf 2: Število vseh delovnih mest /nazivov / funkcij v sistemu glede na plačne skupine 

Največ funkcij / delovnih mest /nazivov zasledimo v plačni skupini J (25,33 % vseh) 
in plačni skupini C (23,96 % vseh). Sledijo naslednje plačne skupine: G (12,48 % 
vseh), I (11,71 % vseh), E (9,45 % vseh), D (6,34 % vseh) in F (4,83 % vseh). 
Najmanjše število delovnih mest lahko zasledimo v plačnih skupinah A (2,74 % 
vseh), B (2,06 % vseh) in H (1,11 % vseh). 

Na spodnjem grafu prikazujemo število delovnih mest in funkcij brez nazivov po 
posameznih plačnih skupinah. 

 

Graf 3: Število delovnih mest / funkcij v sistemu (brez nazivov) glede na plačne skupine 

Največ (39,04 % vseh) delovnih mest brez nazivov je v plačni skupini J. Sledijo 
naslednje plačne skupine: I (18,05 % vseh), G (15,23 % vseh) in E (14,44 % vseh). V 
ostalih plačnih skupinah je delež delovnih mest / funkcij v sistemu  nižji od 5 %. 

V grafu 4 podajamo porazdelitev števila nazivov in delovnih mest z nazivi glede na 
plačne skupine. 
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Graf 4: Število delovnih mest / funkcij v sistemu (z nazivi) glede na plačne skupine 

Več kot dve tretjini (65,37 % vseh) nazivov in delovnih mest z nazivi se nahaja v 
plačni skupini C. 17,24 % delovnih mest z nazivi je  v skupini D, 9,76 % v skupini F, 
7,4 % v skupini G in le 0,24 % v skupini E. 

5.2 Število delovnih mest / nazivov / funkcij v katalogu glede na tarifne 
razrede 

V nadaljevanju podajamo porazdelitve števila delovnih mest, nazivov in funkcij v 
sistemu glede na tarifne razrede. 

 

Graf 5: Število delovnih mest /nazivov / funkcij v sistemu glede na tarifne razrede 

V tarifnem razredu VII/1 je nejveč, 46 %, nazivov in delovnih mest z nazivi. Sledijo 
tarifni razredi VII/2 (40,26 % delovnih mest z nazivi), IX (37,5 % delovnih mest z 
nazivi), VIII (35,42 % delovnih mest z nazivi), VI (35,25 % delovnih mest z nazivi), V 
(27,24 % delovnih mest z nazivi) ter IV (6,2 % vseh delovnih mest). 

Na spodnjem grafu podajamo strukturo vseh delovnih mest, nazivov in funkcij po 
tarifnih razredih. 
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Graf 6: Število delovnih mest po tarifnih razredih (vse plačne skupine) 

Več kot tretjina (37,52 %) vseh delovnih mest, nazivov in funkcij se nahaja v 
tarifnem razredu VII/2. Sledijo tarifni razredi V (17,19 % vseh), VII/1 (16,11 % 
vseh), VI (12,39 % vseh) ter VIII (6,85 % vseh). V ostalih tarifnih razredih se nahaja 
po manj kot 5 % delovnih mest in nazivov. 

Na grafu 7 prikazujemo število delovnih mest brez nazivov in funkcij po tarifnih 
razredih. 

 

Graf 7: Število delovnih mest po tarifnih razredih (brez nazivov) 

34,55 % vseh delovnih mest brez nazivov se nahaja v tarifnem razredu VII/2, 19,28 
% v tarifnem razredu V, 13,42 % v tarifnem razredu VII/1, 12,37 % v tarifnem 
razredu VI, 6,82 % v tarifnem razredu VIII, 6,65 % v tarifnem razredu IV, medtem ko 
je v ostalih tarifnih razredih po manj kot 5 % vseh delovnih mest brez nazivov. 

Na spodnjem grafu je podana struktura nazivov in delovnih mest z nazivi po tarifnih 
razredih. 
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Graf 8: Število delovnih mest po tarifnih razredih (z nazivi) 

Največ nazivov in delovnih mest z nazivi se nahaja v tarifnem razredu VII/2 (43 %). 
21,06 % delovnih mest z nazivi se nahaja v tarifnem razredu VII/1, 13,33 % v 
tarifnem razredu V, 12,44 % v tarifnem razredu VI, 6,91 % v tarifnem razredu VIII, 
2,44 % v tarifnem razredu IX in le 0,81 % v tarifnem razredu IV. V ostalih tarifnih 
razredih ni delovnih mest z nazivi. 

Na spodnjem grafu so predstavljeni rezultati o številu delovnih mest in nazivov po 
tarifnih razredih znotraj plačnih skupin E in F. 

III IV V VI VII/1 VII/2 VIII IX

E 1,2% 3,9% 17,2% 3,6% 26,3% 26,3% 16,9% 4,5%

F 1,2% 4,1% 10,7% 7,1% 16,0% 50,3% 10,7% 0,0%
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Graf 9: Število delovnih mest / nazivov po tarifnih razredih (plačni skupini E in F) 

Na osnovi grafa 9 lahko opazimo, da obstajajo razlike glede na delež delovnih mest 
po tarifnih razredih med plačnima skupina E in F. v plačni skupini F je tako več kot 
polovica (50,3 %) vseh delovnih mest in nazivov v tarifnem razredu VII/2 (iz 
razloga, ker ima na tej ravni večina delovnih mest tudi dva strokovna naziva), 
medtem ko v plačnem razredu E prevladujejo delovna mesta v tarifnih razredih 
VII/1 (26,3 % vseh delovnih mest) in VII/2 (26,3 % vseh delovnih mest). Prav tako 
lahko zaznamo, da v plačnem razredu F ni delovnih mest v tarifnem razredu IX (v 
plačnem razredu E je takih delovnih mest 15 oziroma 4,5 %). 
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5.3 Razponi plačnih razredov 

V tem poglavju predstavljamo razpone plačnih razredov, kakor izhajajo iz 
ovrednotenja delovnih mest. Gre torej za možne razpone osnovnih plač - v plačnih 
razredih, kot izhajajo iz  sistema vrednotenja.  

Pri razponih, prikazanih v nadaljevanju so poleg (izhodiščnih) plačnih razredov 
delovnih mest oziroma nazivov  upoštevani tudi plačni razredi z maksimalnim 
možnim napredovanjem na posameznem delovnem mestu oziroma nazivu.  

V analizo smo vključili vsa delovna mesta in nazive, vendar pa brez plačne skupine 
A (funkcije) in brez delovnih mest v plačni skupini B – poslovodni organi (le z 
izključitvijo PS A in B so podatki primerljivi).  

5.3.1 Razponi plačnih razredov glede na tarifne razrede 

V prikazih iz te točke so pri izračunavanju razponov upoštevana tudi tako 
imenovana vodstvena delovna mesta (ki posebno v nekaterih tarifnih razredih 
bistveno vplivajo na zgornjo mejo razpona). 

Najprej prikazujemo razpone plačnih razredov po tarifnih razredih za vsa delovna 
mesta in nazive iz plačnih skupin C – J. 

I II III IV V VI VII/1 VII/2 VIII IX

Max PR z napr. 16 23 23 35 41 45 55 57 57 57

Min PR brez napr. 5 6 7 11 13 19 25 24 32 36

0

10

20

30

40

50

60

Razponi PR po TR (vse PS, razen A in B)

Graf 10: Razponi plačnih razredov glede na tarifne razrede 

Najnižji plačni razred brez napredovanja se najbolj poveča pri prehodu iz tarifne 
skupine VII/2 v tarifno skupino VIII (iz 24 na 32). V tarifnih skupinah I do III je 
najnižji plačni razred brez napredovanja zelo podoben (od 5 do 7). Nato poskoči na 
11 s preskokom v tarifno skupino IV in 13 s preskokom v tarifno skupino V. Preskok v 
tarifni razred VI prinese prvi večji preskok najnižjega plačnega razreda brez 
napredovanja (iz 13 na 19). V tarifnih skupinah VII/1 in VII/2 je najnižji plačni 
razred brez napredovanja 25 oziroma 24. Prehod iz tarifne skupine VIII v IX prinese 
poskok najnižjega plačnega razreda brez napredovanja iz 32 na 36. 

Največji preskok v najvišjem plačnem razredu z napredovanjem zasledimo pri 
prehodu iz tarifne skupine III v IV (iz 23. v 35. plačni razred) ter pri prehodu iz 
tarifnega razreda VI v VII/1 (iz 45. v 55. plačni razred). V tarifni skupini I znaša 
najvišji plačni razred z napredovanjem 16 in s prehodom v tarifni razred II poskoči 
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na 23 in tak ostane tudi v tarifnem razredu III. Preskok v tarifni razred V 
zaposlenim pomeni prehod iz 35. v 41. plačni razred ter nato v 45. plačni razred s 
preskokom v tarifni razred VI. V tarifnih razredih VII/2, VIII in IX je najvišji plačni 
razred z napredovanjem 57. plačni razred. 

Največji razpon plačnih razredov zasledimo v tarifni skupini VII/2 (od 24. do 57. 
plačnega razreda) in v tarifni skupini VII/1 (iz 25. v 55. plačni razred). Sledijo 
plačni razponi v tarifnih skupinah V (od 13. do 41. plačnega razreda), VI (od 19. do 
45. plačnega razreda), VIII (od 32. do 57. plačnega razreda), IV (od 11. do 35. 
plačnega razreda), IX (od 36. do 57. plačnega razreda), II (od 6. do 23. plačnega 
razreda), III (od 7. do 23. plačnega razreda) in I (od 5. do 16. plačnega razreda). 

Na spodnjem grafu so podani razponi plačnih razredov po tarifnih razredih v plačni 
skupini E. 

III IV V VI VII/1 VII/2 VIII IX

Max PR z napr. 20 26 40 45 54 57 57 57

Min PR brez napr. 9 13 19 25 29 30 34 38

0

10

20

30

40

50

60

Razponi PR po TR - PS E

 

Graf 11: Razponi plačnih razredov glede na tarifne razrede v skupini E 

Najnižji plačni razred brez napredovanja se najbolj poveča pri prehodu iz tarifne 
skupine IV v tarifno skupino V (iz 13 na 19) in pri prehodu iz tarifne skupine V v VI 
(iz 19 na 25). V tarifni skupini III je najnižji plačni razred brez napredovanja 9. 
plačni razred. Preskok v tarifni razred VII/1 prinese preskok najnižjega plačnega 
razreda brez napredovanja iz 25 na 29). V tarifni skupini VII/2 je najnižji plačni 
razred brez napredovanja 30. Prehod iz tarifne skupine VII/2 v VIII prinese preskok 
najnižjega plačnega razreda brez napredovanja iz 30 na 34, prehod iz tarifnega 
razred VIII v IX prinese poskok najnižjega plačnega razreda brez napredovanja iz 34 
na 38. 

Največji preskok v najvišjem plačnem razredu z napredovanjem zasledimo pri 
prehodu iz tarifne skupine III v IV (iz 26. v 40. plačni razred). V tarifni skupini III 
znaša najvišji plačni razred z napredovanjem 20 in s prehodom v tarifni razred IV 
poskoči na 26. Preskok v tarifni razred VI zaposlenim pomeni prehod iz 40. v 45. 
plačni razred ter nato v 54. plačni razred s preskokom v tarifni razred VII/1. V 
tarifnih razredih VII/2, VIII in IX je najvišji plačni razred z napredovanjem 57. 
plačni razred. 

Največji razpon plačnih razredov zasledimo v tarifni skupini VII/2 (od 30. do 57. 
plačnega razreda) in v tarifni skupini VII/1 (iz 29. v 54. plačni razred). Sledijo 
plačni razponi v tarifnih skupinah VIII (od 34. do 57. plačnega razreda), V (od 19. do 
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40. plačnega razreda), VI (od 25. do 45. plačnega razreda), IX (od 38. do 57. 
plačnega razreda), IV (od 13. do 26. plačnega razreda) in III (od 9. do 20. plačnega 
razreda). 

Na spodnjem grafu so podani razponi plačnih razredov v plačni skupini F. 

III IV V VI VII/1 VII/2 VIII

Max PR z napr. 23 26 40 45 49 53 53

Min PR brez napr. 12 14 17 23 28 30 34
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Graf 12: Razponi plačnih razredov glede na tarifne razrede v skupini F 

Najnižji plačni razred brez napredovanja se najbolj poveča pri prehodu iz tarifne 
skupine V v tarifno skupino VI (iz 17 na 23). V tarifni skupini III je najnižji plačni 
razred brez napredovanja 12. Nato poskoči na 14 s preskokom v tarifno skupino IV 
in 17 s preskokom v tarifno skupino V. Preskok v tarifni razred VII/1 prinese  
preskok najnižjega plačnega razreda brez napredovanja (iz 23 na 28). V tarifnih 
skupinah VII/1 in VII/2 je najnižji plačni razred brez napredovanja 28 oziroma 30. 
Prehod v tarifno skupino VIII prinese poskok najnižjega plačnega razreda brez 
napredovanja iz 30 na 34. 

Največji preskok v najvišjem plačnem razredu z napredovanjem zasledimo pri 
prehodu iz tarifne skupine IV v V (iz 26. v 40. plačni razred). V tarifni skupini III 
znaša najvišji plačni razred z napredovanjem 23 in s prehodom v tarifni razred IV 
poskoči na 26. Preskok v tarifni razred VI zaposlenim pomeni prehod iz 40. v 45. 
plačni razred ter nato v 49. plačni razred s preskokom v tarifni razred VII/1. V 
tarifnih razredih VII/2 in VIII je najvišji plačni razred z napredovanjem 53. plačni 
razred. 

Največji razpon plačnih razredov zasledimo v tarifni skupini V (od 17. do 40. 
plačnega razreda). Sledijo plačni razponi v tarifnih skupinah VII/2 (od 30. do 53. 
lačnega razreda), VI (od 23. do 45. plačnega razreda), VII/1 (od 28. do 49. plačnega 
razreda), VIII (od 34. do 53. plačnega razreda), IV (od 14. do 26. plačnega razreda 
ter III (od 12. do 23. plačnega razreda). 

5.3.2 Razponi plačnih razredov (z možnim napredovanjem) po plačnih 
podskupinah glede na tarifne razrede 

V nadaljevanju smo ugotavljali razpone plačnih razredov za posamezne tarifne 
razrede po plačnih podskupinah vseh opazovanih plačnih skupin. Pri tem smo 
upoštevali le množične tarifne razrede.  
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Razponi plačnih razredov, prikazani v nadaljevanju, vključujejo vsa možna 
napredovanja na delovnih mestih in nazivih. 

Ker imajo, še posebno v nekaterih tarifnih razredih, velik vpliv na zgornje meje 
razpona tako imenovana vodstvena delovna mesta, so v nadaljevanju za večino 
tarifnih razredov prikazani razponi možnih plačnih razredov v dveh prikazih – z 
vodstvenimi delovnimi mesti in brez vodstvenih delovnih mest. 

Rezultate podajamo na spodnjih grafih.  

Najprej podajamo rezultate vrednotenja za delovna mesta v tarifnem razredu IV, ki 
se pojavlja v naslednjih plačnih podskupinah: C02, C04, E02, E03, E04, F02, G02, 
I01, J01, J02 in J03. 

 

Graf 13: Razponi plačnih razredov po plačnih podskupinah v tarifnem razredu IV 

Na spodnji meji razpona ugotavljamo naslednje: najvišji izhodiščni plačni razred v 
tarifni skupini IV zasledimo pri plačni podskupini C04 (20. plačni razred). Sledi 
plačna podskupina G02 (18. plačni razred). V plačnih podskupinah E02, E04 in F02 
znaša najnižji plačni razred 14. plačni razred. V plačnih podskupinah E02 in I01 je 
to 13. plačni razred, medtem ko je v ostalih plačnih podskupinah to 11. plačni 
razred. 

Na zgornji meji razpona ugotavljamo naslednje: najvišji plačni razred v tarifni 
skupini IV zasledimo prav tako v plačni podskupini C04 (35. plačni razred). Ta je 
precej nižji v ostalih plačnih podskupinah (28 v plačni podskupini G02, 27 v plačni 
podskupini J03, 26 v plačnih podskupinah E03, E04, F02 in I01, 25 v plačni 
podskupini E02, 24 v plačni podskupini J02, 22 v plačni podskupini J01 in 21 v plačni 
podskupini C02). 

Če izvzamemo ekstremni razpon (C4), so v tarifnem razredu IV plačne podskupine v 
plačni skupini E in F ustrezno uvrščene v sistem. 

Na spodnjem grafu predstavljamo rezultate za tarifni razred V, pri čemer v 
obdelavo niso vključena tim. vodstvena delovna mesta.  Delovna mesta in nazivi 
tega tarifnega razreda so v naslednjih plačnih podskupinah: C01, C02, C03, C04, 
C05, C06, D02, D03, E02, E03, E04, F01, F02, G01, G02, I01, J01, J02 in J03. 
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Graf 14: Razponi plačnih razredov po plačnih podskupinah v tarifnem razredu V (brez 
vodstvenih delovnih mest) 

Na spodnji meji razpona ugotavljamo naslednje: najvišji izhodiščni plačni razred v 
tarifni skupini V (brez vodstvenih delovnih mest) zasledimo pri plačnih podskupinah 
C03, C04 in C05 (21. plačni razred). Sledijo plačne podskupine C01, C06, D02, D03, 
E02, E03, E04 in G01 (19. plačni razred). V plačni podskupini F02 znaša najnižji 
plačni razred 17. plačni razred. V plačni podskupini J02 je to 15. plačni razred, v 
plačnih podskupinah C02, I01 in J01 je to 14. plačni razred, medtem ko je v plačni 
podskupini J03 to 13. plačni razred. 

Na zgornji meji razpona ugotavljamo naslednje: najvišji plačni razred v tarifni 
skupini V (brez vodstvenih delovnih mest) zasledimo prav tako v plačni podskupini 
C04 (41. plačni razred). Ta je nižji v ostalih plačnih podskupinah (38 v plačni 
podskupini D02, 35 v plačnih podskupinah G01 in I02, 34 v plačnih podskupinah E02, 
E03 in E04, 33 v plačnih podskupinah C03, G02 in J03, 32 v plačnih podskupinah 
C05, C06 in J01, 31 v plačni podskupini J02, 30 v plačni podskupini C01 ter 29 v 
plačnih podskupinah C02 in D03). 

Po višini razpona izstopata plačni podskupini C4, tudi D2. Če izvzamemo ti 
podskupini, so v tarifnem razredu V plačne podskupine iz plačne skupine E in F 
ustrezno uvrščene v sistem, še posebno, kar se tiče zgornjih mej razpona. 

Na spodnjem grafu predstavljamo rezultate za tarifni razred V, pri čemer 
analiziramo vsa delovna mesta, vključno z vodstvenimi delovnimi mesti.  
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Graf 15: Razponi plačnih razredov po plačnih podskupinah v tarifnem razredu V (z vodstvenimi 
delovnimi mesti) 

Z vključitvijo tudi vodstvenih delovnih mest v obdelavo, ugotovimo na zgornjih 
mejah razpona naslednje rezultate: Najvišji plačni razred v tarifni skupini V 
zasledimo prav tako v plačni podskupini C04 (41. plačni razred). Sledijo najvišji 
plačni razredi v plačnih podskupinah E02, E04, F01, F02, J01, J02 in J03 (40. plačni 
razred), D02 (38. plačni razred), G01 in I01 (35. plačni razred), E03 (34. plačni 
razred), C03 in G02 (33. plačni razred), C05 in C06 (32. plačni razred), C01 (30. 
plačni razred) ter C02 in D03 (29. plačni razred). 

Na spodnjem grafu predstavljamo rezultate za tarifni razred VII/1, pri čemer v 
obdelavo niso vključena tako imenovana vodstvena delovna mesta. Delovna mesta 
in nazivi tega tarifnega razreda so v  naslednjih plačnih podskupinah: C01, C02, C03 
C04, C05, C06, D02, D03, E02, E03, E04, F01, F02, G02, H02, I01, J01, J02 in J03. 

 

Graf 16: Razponi plačnih razredov po plačnih podskupinah v tarifnem razredu VII/1 (brez 
vodstvenih delovnih mest) 

Na spodnji meji razpona ugotavljamo naslednje: najvišji izhodiščni plačni razred v 
tarifni skupini VII/1 (brez vodstvenih delovnih mest) zasledimo pri plačni podskupini 
D02 (30. plačni razred). Sledijo plačne podskupine C03, C04, C05, D03, E02, E03 in 
E04 (29. plačni razred). V plačnih podskupinah C02, C06, F02 in H02 znaša najnižji 
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plačni razred 28. plačni razred. V plačnih podskupinah C01 in G02 je to 27. plačni 
razred, medtem ko je v ostalih plačnih podskupinah to 25. plačni razred. 

Na zgornji meji razpona ugotavljamo naslednje: najvišji plačni razred v tarifni 
skupini VII/1 (brez vodstvenih delovnih mest) zasledimo v plačni podskupini I01 (55. 
plačni razred). Ta je nižji v ostalih plačnih podskupinah (54 v plačni podskupini 
C04, 52 v plačni podskupini C03, 47 v plačni podskupini C01, 45 v plačnih 
podskupinah E04 in J01, 44 v plačnih podskupinah E03 in F02, 43 v plačnih 
podskupinah D02 in G02, 41 v plačnih podskupinah C06 in D03, 40 v plačni 
podskupini C05, 39 v plačni podskupini E02, 38 v plačnih podskupinah C02, H02 in 
J03 ter 35 v plačni podskupini J02). 

Po višini razpona izstopajo plačne podskupine C3, C4, in I1. Če izvzamemo te 
podskupine, so v tarifnem razredu VII/1 plačne podskupine E3, E4 in F2 iz plačne 
skupine E in F ustrezno uvrščene v sistem, še posebno, kar se tiče zgornjih mej 
razpona. 

Na spodnjem grafu predstavljamo rezultate za tarifni razred VII/1, pri čemer 
analiziramo vsa delovna mesta, vključno z vodstvenimi delovnimi mesti.  

 

Graf 17: Razponi plačnih razredov po plačnih podskupinah v tarifnem razredu VII/1 (z 
vodstvenimi delovnimi mesti) 

Z vključitvijo tudi vodstvenih delovnih mest v obdelavo, ugotovimo na zgornjih 
mejah razpona naslednje rezultate: Najvišji plačni razred v tarifni skupini VII/2 
zasledimo v plačni podskupini I01 (55. plačni razred). Ta je nižji v ostalih plačnih 
podskupinah (54 v plačnih podskupinah C04 in E03, 52 v plačni podskupini C03, 49 v 
plačnih podskupinah E02, E04, F01, F02, J01 in J02, 47 v plačni podskupini C01, 45 
v plačni podskupini D02, 44 v plačni podskupini D03, 43 v plačni podskupini G02, 41 
v plačni podskupini C06, 40 v plačni podskupini C05 in 38 v plačnih podskupinah 
C02, H02 in J03). 

Na spodnjem grafu predstavljamo rezultate za tarifni razred VII/2, pri čemer v 
obdelavo niso vključena tako imenovana vodstvena delovna mesta. Delovna mesta 
in nazivi tega tarifnega razreda so v plačnih podskupinah: C01, C02, C03, C04, C05, 
C06, C07, D01, D02, D03, E01, E02, E03, E04, F01, F02, G01, G02, H01, H02, I01, 
J01, J02 in J03. 
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Graf 18: Razponi plačnih razredov po plačnih podskupinah v tarifnem razredu VII/2 (brez 
vodstvenih delovnih mest) 

Na spodnji meji razpona ugotavljamo naslednje: najvišji izhodiščni plačni razred v 
tarifni skupini VII/2 (brez vodstvenih delovnih mest) zasledimo pri plačnih 
podskupinah C03 in C05 (35. plačni razred). Sledita plačni podskupini C01 in C06 
(33. plačni razred). V plačni podskupini E02 znaša najnižji plačni razred 32. plačni 
razred. V plačnih podskupinah C04 in E01 je to 31. plačni razred, v plačnih 
podskupinah D02, D03, E03, E04, F01, F02, G01. H01. I01 in J03 je to 30. plačni 
razred, medtem ko je v ostalih plačnih podskupinah to 29. plačni razred, razen v 
plačni podskupini C02, kjer je to 24. plačni razred. 

Na zgornji meji razpona ugotavljamo naslednje: najvišji plačni razred v tarifni 
skupini VII/2 (brez vodstvenih delovnih mest) zasledimo v plačnih podskupinah C01, 
C04, G01 in G02 (57. plačni razred). Ta je nižji v ostalih plačnih podskupinah (55v 
plačni podskupini E01, 54 v plačnih podskupinah C02, C06 in C07, 52 v plačnih 
podskupinah H01 in J01, 51 v plačnih podskupinah C03 in C05, 46 v plačnih 
podskupinah E02, E03, E04, F02 in H02, 45 v plačni podskupini F01, 44 v plačni 
podskupini D02, 43 v plačnih podskupinah D01, D03 in J03 ter 40 v plačni podskupini 
J02). 

V tarifnem razredu VII/2, brez vodstvenih delovnih mest, izmed plačnih podskupin 
iz plačne skupine E in F glede umestitve v sistem z nadpovprečno višino razpona 
izstopa le plačna podskupina E1. 

Na spodnjem grafu predstavljamo rezultate za tarifni razred VII/2, pri čemer 
analiziramo vsa delovna mesta, vključno z vodstvenimi delovnimi mesti.  
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Graf 19: Razponi plačnih razredov po plačnih podskupinah v tarifnem razredu VII/2 (z 
vodstvenimi delovnimi mesti) 

Z vključitvijo tudi vodstvenih delovnih mest v obdelavo, ugotovimo na zgornjih 
mejah razpona naslednje rezultate: Najvišji plačni razred v tarifni skupini VII/2 
zasledimo v plačnih podskupinah C01, C03, C04, E02, E04, G01, G02 in J01 (57. 
plačni razred). Ta je nižji v ostalih plačnih podskupinah (56 v plačni podskupini I01, 
55 v plačni podskupini E01, 54 v plačnih podskupinah C02, C06 in C07, 53 v plačnih 
podskupinah  F01 in F02, 52 v plačni podskupini H01, 51 v plačni podskupini C05, 49 
v plačni podskupini J02, 46 v plačnih podskupinah E03 in H02, 45 v plačni 
podskupini D02 ter 43 v plačnih podskupinah D01, D03 in J03). 

Na spodnjem grafu predstavljamo rezultate za tarifna razreda VIII in IX, pri čemer v 
obdelavo niso vključena tako imenovana vodstvena delovna mesta. Delovna mesta 
in nazivi teh dveh tarifnih razredov so v plačnih podskupinah: C01, C02, C04, D01, 
D02, E02, E04, F01, F02, G02, H01, H02, I01, J01 in J02. 

 

Graf 20: Razponi plačnih razredov po plačnih podskupinah v tarifnih razredih VIII in IX (brez 
vodstvenih delovnih mest) 

Na spodnji meji razpona v tarifnem razredu VIII ugotavljamo naslednje: najvišji 
izhodiščni plačni razred v tarifni skupini VIII (brez vodstvenih delovnih mest) 
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zasledimo pri plačni podskupini E01 (41. plačni razred). Sledita plačni podskupini 
C04 in E02 (39. plačni razred). V plačnih podskupinah E04 in I01 znaša najnižji 
plačni razred 38. plačni razred. V plačni podskupini C01 je to 35. plačni razred, v 
plačnih podskupinah C02 in F01 je to 34. plačni razred, medtem ko je v ostalih 
plačnih podskupinah to 32. plačni razred. 

Na zgornji meji razpona v tarifnem razredu VIII ugotavljamo naslednje: najvišji 
plačni razred v tarifni skupini VIII (brez vodstvenih delovnih mest) zasledimo v 
plačnih podskupinah C04, E01, G02 in J01 (57. plačni razred). Ta je nižji v ostalih 
plačnih podskupinah (55 v plačni podskupini C01, 54 v plačni podskupini C02, 53 v 
plačnih podskupinah E02, E04, H01 in I01, 51 v plačni podskupini F01 in le 42 v 
plačni podskupini H02 ter le 37 v plačni podskupini D01). 

Na spodnji meji razpona v tarifnem razredu IX ugotavljamo naslednje: najvišji 
izhodiščni plačni razred v tarifni skupini IX (brez vodstvenih delovnih mest) 
zasledimo pri plačni podskupini E02 (44. plačni razred). Sledita plačni podskupini 
C04 in E04 (41. plačni razred). V plačni podskupini H01 znaša najnižji plačni razred 
40. plačni razred. V plačni podskupinah G02 in H01 je to 37. plačni razred, medtem 
ko je v ostalih plačnih podskupinah to 36. plačni razred. 

Na zgornji meji razpona v tarifnem razredu IX ugotavljamo naslednje: najvišji 
plačni razred v tarifni skupini IX (brez vodstvenih delovnih mest) zasledimo v 
plačnih podskupinah G02, H01 in J01 (57. plačni razred). Ta je nižji v ostalih 
plačnih podskupinah (55 v plačni podskupini D01, 54 v plačnih podskupinah E02 in 
E04, 53 v plačni podskupini C04 ter 52 v plačni podskupini H02). 

Na spodnjem grafu predstavljamo rezultate za tarifna razreda VIII in IX, pri čemer 
analiziramo vsa delovna mesta, vključno z vodstvenimi delovnimi mesti.  
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Graf 21: Razponi plačnih razredov po plačnih podskupinah v tarifnih razredih VIII in IX (z 
vodstvenimi delovnimi mesti) 

Z vključitvijo tudi vodstvenih delovnih mest v obdelavo, ugotovimo na zgornjih 
mejah razpona naslednje rezultate: 

 Najvišji plačni razred v tarifni skupini VIII zasledimo v plačnih podskupinah C04, 
E01, E02, E04, G02 in J02 (57. plačni razred). Ta je nižji v ostalih plačnih 
podskupinah (55 v plačnih podskupinah C01 in I01, 54 v plačni podskupini C02, 53 v 
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plačnih podskupinah F01 in H01, 49 v plačnih podskupinah F02 in J02, 42 v plačni 
podskupini H02 ter le 37 v plačni podskupini D01). 

Najvišji plačni razred v tarifni skupini IX zasledimo v plačnih podskupinah E02, E04, 
G02, H01 in J02 (57. plačni razred). Ta je nižji v ostalih plačnih podskupinah (55 v 
plačni podskupini D01, 53 v plačni podskupini C04 ter 52 v plačni podskupini H02. 
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6 Število javnih uslužbencev in funkcionarjev 

V tem poglavju študije  podajamo osnovne podatke o številu javnih uslužbencev in 
funkcionarjev, predvsem glede na plačne skupine in nekatere plačne podskupine, 
tarifne razrede in dejavnosti. Zaradi uvodoma obrazloženega čiščenja podatkovne 
baze so relevantni predvsem podatki o deležih javnih uslužbencev in funkcionarjev 
v obravnavanih okoljih, zato v nadaljevanju podajamo tovrstne podatke. 

6.1.1 Zaposlenost po plačnih skupinah, tarifnih razredih in dejavnostih  

Najprej podajamo porazdelitev vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev glede na 
tarifne razrede delovnih mest, nazivov in funkcij, ki jih zasedajo.  

brez I II III IV V VI VII/1 VII/2 VIII IX

% JU 0,2% 0,2% 5,1% 1,6% 6,8% 29,0% 5,4% 14,2% 31,5% 3,6% 2,4%
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Graf 22: Delež javnih uslužbencev po tarifnih razredih 

Največji delež javnih uslužbencev in funkcionarjev je zaposlenih v tarifnem razredu 
VII/2 (31,5 % vseh). Sledijo jim zaposleni v tarifnem razredu V (29 % vseh). 14,2 % 
vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev je zaposlenih v tarifnem razredu VII/1, 
6,8 % v tarifnem razredu IV ter 5,4 % v tarifnem razredu VI. V ostalih tarifnih 
razredih je zaposlenih po manj kot 5 % vseh javnih uslužbencev.  

Na spodnjem grafu prikazujemo porazdelitev vseh javnih uslužbencev in 
funkcionarjev glede na posamezne plačne skupine.  



 

32 

A B C D E F G H I J

% JU 1,1% 1,4% 22,0% 23,0% 15,2% 4,7% 2,8% 1,7% 4,2% 23,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Delež javnih uslužbencev in funkcionarjev po plačnih skupinah

 

Graf 23: Delež javnih uslužbencev po plačnih skupinah 

Največ, 23,9 %, javnih uslužbencev je zaposlenih v plačni skupini J (spremljajoča 
delovna mesta). Sledita plačni skupini D (delovna mesta v vzgoji in izobraževanju) - 
23 % vseh - in C (uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter 
v drugih državnih organih) - 22 % vseh. V plačni skupini E (delovna mesta na 
področju zdravstva) je zaposlenih 15,2 % vseh, v plačni skupini F (delovna mesta na 
področju socialnega varstva) pa 4,7 % od vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev. 
V ostalih plačnih skupinah se nahaja po manj kot 5 % vseh zaposlenih v javni upravi. 
Pri tem je v plačni skupini B (poslovodni organi pri uporabnikih proračuna) 
zaposlenih 1,4 % vseh. Funkcionarjev (A) in poslovodnih organov (B) je v strukturi 
zaposlenih skupaj 2,5 %. 

Če pogledamo zaposlenost znotraj plačne skupine E (delovna mesta na področju 
zdravstva) in plačne skupine F (delovna mesta na področju socialnega varstva),  
dobimo naslednje deleže zaposlenih po posameznih plačnih podskupinah. 

Plačna skupina E  Plačna skupina F 
PPS            % JU  PPS           % JU 

E1 19,27%  F1 15,38% 
E2 5,76%  F2 84,62% 

E3 56,77%    
E4 18,20%    

Tabela 3: Delež zaposlenih po posameznih plačnih podskupinah v okviru plačne skupine E in F 

Na spodnjem grafu predstavljamo porazdelitev javnih uslužbencev glede na 
dejavnost. Pri tem je kot dejavnost navedena vrsta oziroma naziv podskupine 
proračunskega uporabnika, pri kateri je javni uslužbenec oziroma funkcionar 
zaposlen. 
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Graf 24: Delež javnih uslužbencev po dejavnostih 

V prikazu je posamično prikazanih le prvih enajst, po številu zaposlenih 
najmočnejših podskupin proračunskih uporabnikov.  

Skoraj tretjina (33 % vseh) od vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev je 
zaposlenih na področju vzgoje, izobraževanja in športa. Sledijo jim zaposleni na 
ministrstvih ter vladnih službah in organih (20,75 % vseh), zaposleni v zdravstvu 
(19,81 % vseh) ter zaposleni v socialnem varstvu (7,22 % vseh). V ostalih 
dejavnostih se nahaja po manj kot 5 % javnih uslužbencev. 

Če javne uslužbence, ki so zaposleni v zavodih zdravstva in zavodih socialnega 
varstva uvrstimo glede na njihova delovna mesta po posameznih plačnih 
podskupinah, ugotovimo naslednje deleže, ki so podani v spodnji tabeli. 

Zavodi zdravstva  Zavodi soc. varstva 

PPS % JU  PPS % JU 

B1 0,81%  B1 1,97% 

E1 14,72%  F1 10,00% 

E2 4,34%  F2 54,57% 

E3 43,35%  J1 4,21% 

E4 13,23%  J2 1,79% 

J1 5,70%  J3 27,11% 

J2 5,29%  Druge PPS 0,35% 

J3 12,25%  Od tega:   

Druge PPS 0,31%  E1 0,02% 

Od tega:    E3 0,12% 

C2 0,01%  E4 0,10% 

F2 0,08%  G2 0,01% 

G2 0,01%  H1 0,04% 

H1 0,17%  I1 0,06% 

I1 0,03%    

Tabela 4: Delež zaposlenih v zavodih zdravstva in socialnega varstva glede na razporeditev 
delovnih mestih po posameznih plačnih podskupinah 
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6.2 Najbolj množična delovna mesta v plačnih skupinah E in F 

V nadaljevanju podajamo najbolj množična delovna mesta v plačni skupini E 
(delovna mesta na področju zdravstva) in v plačni skupini F (delovna mesta na 
področju socialnega varstva. Iz vsake plačne podskupine (E1, E2, E3, E4, F1 in F2) 
je izbranih osem delovnih mest, na katerih je zaposlenih najvišji delež zaposlenih v 
okviru posamezne plačne podskupine. 
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Graf 25: Najbolj množična delovna mesta v posameznih podskupinah plačnih skupin E in F 
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7 Analiza javnih uslužbencev glede na plačne razrede delovnih mest in 
nazivov 

V tem poglavju želimo oceniti  položaj javnih uslužbencev v dejavnosti zdravstva in 
socialnega varstva v primerjavi z drugimi dejavnostmi glede na vrednost delovnih 
mest in nazivov (izraženo s plačnimi razredi), ki jih zaposleni dejansko zasedajo.  

Odgovoriti želimo na vprašanje, ali so javni uslužbenci v različnih okoljih glede na 
plačne razrede delovnih mest in nazivov, ki jih zasedajo, primerljivi – oziroma, ali 
zasedajo podobno, bolje ali slabše ovrednotena delovna mesta oziroma nazive.  

Da bi bile obdelave v tem poglavju lahko relevantne, je potrebno med seboj 
primerjati javne uslužbence na delovnih mestih primerljive stopnje zahtevnosti. 
Zaradi tega smo javne uslužbence združevali po tarifnih razredih delovnih mest in 
nazivov. 

Prikazi v tem poglavju se nanašajo na plačne razrede delovnih mest in nazivov, ki 
jih javni uslužbenci zasedajo, ne pa na plačne razrede javnih uslužbencev (ki 
vključujejo tudi napredovanja na delovnem mestu). 

Ker se napredovanje v višje nazive deloma prepleta z napredovanjem v višji 
plačilni razred na delovnem mestu, so nekateri prikazi v nadaljevanju prikazani 
ločeno: ob upoštevanju javnih uslužbencev na višjih nazivih (z vsemi nazivi) in brez 
upoštevanja javnih uslužbencev na višjih nazivih (brez višjih nazivov).  

V tem poglavju so vključeni podatki vseh javnih uslužbencev iz plačnih skupin C - J, 
torej brez zaposlenih iz plačnih skupin A (funkcije v državnih organih in lokalnih 
skupnostih) in B (poslovodni organi pri uporabnikih proračuna). 

7.1 Splošni podatki 

Sumarni podatki o povprečnih plačnih razredih delovnih mest in nazivov, ki jih javni 
uslužbenci dejansko zasedajo (ob upoštevanju frekvence javnih uslužbencev po 
posameznih plačnih razredih delovnih mest oziroma nazivov), so prikazani v spodnji 
tabeli. 

 Brez višjih Z vsemi 

  nazivov nazivi 

Povprečni plačni razred delovnih mest oziroma nazivov 24,25 26,71 

Število vključenih javnih uslužbencev 103.322 145.482 

Tabela 5: Povprečni plačni razredi delovnih mest oziroma nazivov 

Ugotovimo torej pričakovan rezultat, da je povprečni plačni razred delovnih mest 
oziroma nazivov javnih uslužbencev višji v primeru vključitve tudi vseh nazivov 
(26,71. plačnega razreda) kot pa v primeru obravnave le delovnih mest brez višjih 
nazivov (24,25. plačnega razreda). 

 

Isti podatki, izračunani za posamezne plačne skupine, so podani v spodnji tabeli. 
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 Z vsemi nazivi       
Plačne skupine: C D E F G H I J 

Povpr. PR DM/N: 29,14 32,15 29,25 21,66 31,45 36,05 28,81 17,01 
Štev.  javn. usl.: 32.723 34.520 22.684 7.043 4.129 2.483 6.290 35.610 

         
 Brez višjih nazivov      
Plačne skupine: C D E F G    

Povpr. PR DM/N: 28,77 26,35 29,24 19,71 31,39    
Štev. javn. usl.: 14.729 12.280 22.674 6.147 3.109    

Tabela 6: Povprečni plačni razredi delovnih mest oziroma nazivov glede na plačne skupine 

7.2 Struktura javnih uslužbencev glede na plačne razrede delovnih mest in 
nazivov, ki jih zasedajo - po dejavnostih proračunskih uporabnikov 

V nadaljevanju smo pripravili analizo javnih uslužbencev glede na plačne razrede 
delovnih mest in nazivov, ki jih zasedajo, po posameznih tarifnih razredih. Pri tem 
so javni uslužbenci združeni v tri skupine glede na vrsto (podskupino) 
proračunskega uporabnika – torej glede na dejavnost proračunskega uporabnika 
(zavoda, organa), in sicer: 

• vsi zaposleni v zavodih s področja zdravstva, 

• vsi zaposleni v zavodih s področja socialnega varstva in  

• vsi zaposleni  skupaj v zavodih in organih vseh ostalih dejavnosti.    

To pomeni, da so v posamezni dejavnosti vključeni javni uslužbenci vseh plačnih 
skupin proračunskega uporabnika. Zaradi večje nazornosti so javni uslužbenci 
drugih dejavnosti (poleg zdravstva in socialnega varstva) grupirani skupaj. 

Na naslednjem grafu  podajamo delež javnih uslužbencev po posameznih plačnih 
razredih delovnih mest, ki jih zasedajo, v tarifnem razredu II. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

6 7 8 9 10 13

%
 ja

vn
. u

sl
.

PR DM/N

Delež zaposlenih po PR DM/N - TR II

Dej. soc. var. Druge dej. Dej. zdravstva

 

Graf 26: Delež zaposlenih po posameznih plačnih razredih delovnih mest oziroma nazivov v 
tarifnem razredu II 

Temeljna značilnost zaposlenih na delovnih mestih II. tarifnega razreda je, da so 
zaposleni v dejavnosti zdravstva, še bolj pa zaposleni v dejavnosti socialnega 
varstva, uvrščeni na višje ovrednotena delovna mesta (z višjimi plačnimi razredi 
delovnih mest), kot pa zaposleni v drugih dejavnostih. 
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V tarifnem razredu II lahko opazimo zanimive rezultate. 76,7 % javnih uslužbencev 
zaposlenih v socialnem varstvu  zaseda delovna mesta z 10. plačnim razredom. 37 % 
vseh javnih uslužbencev zaposlenih v zdravstvu zaseda delovna mesta z  10. 
plačnim razredom, 28,7 % se jih nahaja na delovnih mestih v 8. plačnem razredu, 
17,9 % v 7. plačnem razredu, preostanek pa se jih nahaja v 9. plačnem razredu. 
85,3 % vseh javnih uslužbencev zaposlenih v drugih dejavnostih zaseda delovna 
mesta s 7. plačnim razredom. 

Ugotovimo lahko, da so v tarifni skupini II, glede na plačni razred delovnega mesta, 
najvišje razvrščeni javni uslužbenci zaposleni v dejavnostih socialnega varstva. 
Javni uslužbenci, zaposleni v zdravstvu, so bolj enakomerno porazdeljeni v vseh 
plačnih razredih (od 7 do 10).  

Na spodnjem grafu podajamo porazdelitev javnih uslužbencev po plačnih razredih 
delovnih mest, ki jih zasedajo, v tarifnem razredu III. 
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Graf 27: Delež zaposlenih po posameznih plačnih razredih delovnih mest oziroma nazivov v 
tarifnem razredu III 

Temeljna značilnost zaposlenih na delovnih mestih III. tarifnega razreda je, da so 
zaposleni v dejavnosti zdravstva v manjši meri, v nekoliko višji meri pa zaposleni v 
dejavnosti socialnega varstva, uvrščeni na višje ovrednotena delovna mesta (z 
višjimi plačnimi razredi delovnih mest), kot pa zaposleni v drugih dejavnostih. 

V tarifnem razredu III ugotavljamo naslednje: 81,8 % javnih uslužbencev zaposlenih 
v drugih dejavnostih (ne v zdravstvu ali socialnem varstvu) zaseda delovna mesta z  
9. plačnim razredom. 57,4 % vseh javnih uslužbencev zaposlenih v zdravstvu zaseda 
delovna mesta  prav tako z 9. plačnim razredom, medtem ko nekoliko manj kot 
polovica vseh javnih uslužbencev zaposlenih v socialnem varstvu (48,3 %) zaseda 
delovna mesta z 10. plačnim razredom.  

Ugotovimo lahko, da so v tarifni skupini III višje uvrščeni (glede na plačni razred 
delovnih mest) javni uslužbenci zaposleni v dejavnosti socialnega varstva.  

Na spodnjem grafu podajamo porazdelitev javnih uslužbencev po plačnih razredih 
delovnih mest v tarifnem razredu IV. 
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Graf 28: Delež zaposlenih po posameznih plačnih razredih delovnih mest oziroma nazivov v 
tarifnem razredu IV 

Značilnost zaposlenih na delovnih mestih IV. tarifnega razreda je, da so zaposleni v 
dejavnosti zdravstva in v dejavnosti socialnega varstva drugače porazdeljeni glede 
na plačne razrede delovnih mest, kot pa zaposleni v drugih dejavnostih. 

V tarifnem razredu IV ugotavljamo naslednje: skoraj 60 % javnih uslužbencev 
zaposlenih v socialnem varstvu zaseda delovna mesta s 16. plačnim razredom (23,7 
% v 15. plačnem razredu). 33,5 % vseh javnih uslužbencev zaposlenih v zdravstvu 
zaseda delovna mesta s  15. plačnim razredom in približno isti delež s 14. plačnim 
razredom, 17,5 % s 13. plačnim razredom, 11,8 % pa z 12. plačnim razredom. 40,7 
% vseh javnih uslužbencev zaposlenih v drugih dejavnostih je postavljenih na 
delovna mesta s 14. plačnim razredom, katerim sledijo tisti z 20. plačnim razredom 
(14,5 % vseh). 

Na spodnjem grafu podajamo porazdelitev javnih uslužbencev po plačnih razredih 
delovnih mest v tarifnem razredu V. 
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Graf 29: Delež zaposlenih po posameznih plačnih razredih delovnih mest oziroma nazivov v 
tarifnem razredu V 
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Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da so zaposleni v socialnem varstvu 
pretežno razvrščeni na delovna mesta z 22. plačnim razredom, v nekoliko manjši 
meri pa tudi na delovna mesta z 19. in 21. plačnim razredom. Zaposleni v zdravstvu 
in v drugih dejavnostih pa so bolj razpršeni glede na plačni razred delovnega 
mesta. 

V tarifnem razredu V ugotavljamo naslednje rezultate: več kot 50 % javnih 
uslužbencev, zaposlenih v socialnem varstvu, zaseda delovna mesta z 22. plačnim 
razredom, 16,3 % z 19. plačnim razredom in 17,7 % z 21. plačnim razredom. 28,6 % 
vseh javnih uslužbencev, zaposlenih v zdravstvu, zaseda delovna mesta z 20. 
plačnim razredom, 22,3 % z 22. plačnim razredom, 18,3 % z 21. plačnim razredom. 
Četrtina vseh javnih uslužbencev zaposlenih v drugih dejavnostih je postavljenih na 
delovna mesta z 19. plačnim razredom, medtem ko so ostali približno enakomerno 
porazdeljeni med ostale plačne razrede. 

Na spodnjem grafu podajamo porazdelitev javnih uslužbencev po plačnih razredih 
delovnih mest v tarifnem razredu VI. 
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Graf 30: Delež zaposlenih po posameznih plačnih razredih delovnih mest oziroma nazivov v 
tarifnem razredu VI 

V tarifnem razredu VI ugotavljamo naslednje rezultate: 36,1 % zaposlenih v 
zdravstvu je razvrščenih na delovna mesta s 23. plačnim razredom, sledi 21. plačni 
razred (21,8 %). Največ zaposlenih v socialnem varstvu je razvrščenih na delovna 
mesta z 21. plačnim razredom (38,2 % vseh), sledi 23. plačni razred (31,4 %). 21,8 % 
zaposlenih v drugih dejavnostih je uvrščenih na delovna mesta z 21. plačnim 
razredom. 

Na spodnjem grafu podajamo porazdelitev javnih uslužbencev po plačnih razredih 
delovnih mest v tarifnem razredu VII/1. 
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Graf 31: Delež zaposlenih po posameznih plačnih razredih delovnih mest oziroma nazivov v 
tarifnem razredu VII/1 

V tarifnem razredu VII/1 ugotavljamo naslednje rezultate: 34,2 % javnih 
uslužbencev zaposleni v zdravstvu je uvrščenih na delovna mesta z 32. plačnim 
razredom, sledi 30. plačni razred (17,6 %), 31. plačni razred (13,4 %),  33. plačni 
razred (9,9 %) ter 34. plačni razred (9,3 %). Javni uslužbenci, zaposleni v socialnem 
varstvu, so najpogosteje uvrščeni na delovna mesta v naslednjih plačnih razredih: 
32, 31, 29, 34 in 28 (med 14 % in 19 % v vsakem plačnem razredu). Javni uslužbenci 
zaposleni v drugih dejavnostih so približno enakomerno porazdeljeni na delovna 
mesta z naslednjimi plačnimi razredi: 27, 30, 29, 32 in 34 (med 13 in 16 % v vsakem 
plačnem razredu). 

Na spodnjem grafu podajamo porazdelitev javnih uslužbencev po plačnih razredih 
delovnih mest v tarifnem razredu VII/2. 
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Graf 32: Delež zaposlenih po posameznih plačnih razredih delovnih mest oziroma nazivov v 
tarifnem razredu VII/2 

V tarifnem razredu VII/2 ugotavljamo rezultate z nihanji v vseh obravnavanih 
dejavnostih. Pri javnih uslužbencih v dejavnosti socialnega varstva ugotavljamo, da 
dosegajo najvišje deleže, glede na plačne razrede delovnih mest in nazivov, ki jih 
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zasedajo, pri 30., 37. in 33. plačnem razredu. Pri javnih uslužbencih v dejavnosti 
zdravstva ugotavljamo, da dosegajo najvišje deleže, glede na plačne razrede 
delovnih mest in nazivov, ki jih zasedajo, pri 40., 34., 35. in 43. plačnem razredu. 
Pri javnih uslužbencih v drugih dejavnostih ugotavljamo, da dosegajo najvišje 
deleže, glede na plačne razrede delovnih mest in nazivov, ki jih zasedajo, pri 35., 
33. in 30. plačnem razredu.  

Na spodnjem grafu podajamo porazdelitev javnih uslužbencev po plačnih razredih v 
tarifnih razredih VIII in IX. 
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Graf 33: Delež zaposlenih po posameznih plačnih razredih delovnih mest oziroma nazivov v 
tarifnem razredu VIII in IX 

V tarifnem razredu VIII in IX ugotavljamo rezultate z nihanji v vseh dejavnostih. 
Največ, skoraj tretjina (31,9 %) javnih uslužbencev zaposlenih v zdravstvu je 
uvrščenih na delovna mesta in nazive s 50. plačnim razredom, sledi 47. plačni 
razred (18,8 %), 48. plačni razred (13,3 %) in 45. plačni razred (10,1 %).  35 % vseh 
javnih uslužbencev, zaposlenih v socialnem varstvu, je uvrščenih na delovna mesta 
in nazive z 41. plačnim razredom, 20 % s 45. plačnim razredom in 15 % s 37. 
plačnim razredom.  Zaposleni v drugih dejavnostih so najpogosteje uvrščeni na 
delovna mesta in nazive s 40., 50., 43. in 46. plačnim razredom. 

Če strukturo javnih uslužbencev pretvorimo v povprečne plačne razrede delovnih 
mest in nazivov, ki jih javni uslužbenci dejansko zasedajo, dobimo rezultate, ki so 
podani na spodnjih dveh grafih. 
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Graf 34: Povprečni plačni razred delovnih mest in nazivov javnih uslužbencev po tarifnih 
razredih dejavnostih - brez višjih nazivov 
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Graf 35: Povprečni plačni razred delovnih mest in nazivov javnih uslužbencev po tarifnih 
razredih in dejavnostih - z vsemi nazivi 

Ker se uvrščanje zaposlenih v višje nazive (napredovanje v višji naziv) deloma 
prepleta tudi z napredovanjem na delovnem mestu v višje plačne razrede, so v 
gornjih prikazih ločeno prikazani tudi povprečni plačni razredi brez upoštevanja 
zaposlenih, ki so v višjih nazivih. 

Iz prikaza, ki ponazarja povprečne plačne razrede delovnih mest, ki jih  zasedajo 
javni uslužbenci – brez višjih nazivov, je razvidno, da v nižjih tarifnih razredih – 
predvsem v tarifnih razredih II, III in IV ter deloma v tarifnem razredu V, javni 
uslužbenci iz dejavnosti socialnega varstva v povprečju zasedajo delovna mesta in 
nazive z nekoliko višjimi plačnimi razredi, kakor zaposleni v dejavnosti zdravstva in 
v drugih dejavnostih. V višjih tarifnih razredih (predvsem v tarifnih razredih VII/1, 
VII/2 in VIII) pa javni uslužbenci v dejavnosti zdravstva v povprečju dosegajo višje 
plačne razrede delovnih mest, kakor zaposleni v socialnem varstvu in v drugih 
dejavnostih. 



 

44 

Če pri izračunu upoštevamo tudi zaposlene z višjimi nazivi, se gornja razmerja 
nekoliko spremenijo, predvsem v tarifnem razredu V in VII/1, kjer so povprečni 
plačni razredi med dejavnostmi bolj izenačeni.  

Konkretne višine povprečnih plačnih razredov so prikazane v spodnji tabeli. 

 

 Brez višjih nazivov Z višjimi nazivi 

TR 
Soc. 

varstvo Zdravstvo 
Druge 
dejav. 

Soc. 
varstvo Zdravstvo 

Druge 
dejav. 

II 9,44 8,77 7,15 9,44 8,77 7,15 
III 10,23 9,37 9,07 10,23 9,37 9,07 
IV 15,34 13,97 15,04 15,34 13,97 15,04 
V 20,85 20,48 19,82 20,85 20,48 20,44 
VI 22,40 23,49 22,73 22,55 23,49 23,44 

VII/1 29,75 31,55 29,68 31,25 31,55 31,09 
VII/2 31,29 36,90 33,82 33,37 36,90 34,95 
VIII 39,60 46,88 35,93 40,90 46,89 36,54 
IX   43,86 43,47   43,86 44,35 

Tabela 7: Povprečni plačni razredi delovnih mest in nazivov javnih uslužbencev glede na 
dejavnosti in tarifne razrede 

7.3 Struktura javnih uslužbencev glede na plačne razrede delovnih mest, ki 
jih zasedajo - po plačnih skupinah od C do I 

V nadaljevanju je prikazana tudi struktura javnih uslužbencev glede na plačne 
razrede delovnih mest in nazivov (tudi z višjimi nazivi), ki jih zasedajo, po 
posameznih tarifnih razredih. Pri tem so javni uslužbenci  razdeljeni  v tri skupine 
glede – glede na plačno skupino. Pri tem so javni uslužbenci združeni v plačno 
skupino E (delovna mesta s področja zdravstva), plačno skupino F (delovna mesta s 
področja socialnega varstva) in skupaj v plačne skupine C, D, G, H in I. Iz analize so 
torej izključeni javni uslužbenci iz plačne skupine J (spremljajoča delovna mesta), 
ki so zaposleni v vseh dejavnostih. 

Struktura je prikazana v naslednjih dveh tabelah. 
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 Struktura zaposlenih po PR DMN glede na TR in plačne skupine 

 TR III TR IV TR V TR VI 
PR  

DMN 
C,D,G,H,I E F C,D,G,H,I E F C,D,G,H,I E F C,D,G,H,I E F 

9 100,0% 78,0%                     

10   22,0%                     

11       0,5%                 

12     72,0%                   

13     28,0% 1,0% 29,6%               

14       1,9% 10,4% 7,7% 0,0%           

15       0,1% 57,5% 19,0% 0,0%           

16       3,7% 2,5% 73,3% 0,2%           

17             0,8%   0,2%       

18       0,2%     2,4%           

19             27,3% 10,7% 17,7% 0,0%     

20       61,4%     8,6% 31,9%   0,1%     

21       31,1%     14,5% 21,7% 20,2% 4,6%     

22       0,1%     12,0% 27,7% 61,7% 11,1%     

23             17,1% 6,2%   16,7%   79,1% 

24             5,9% 1,7% 0,1% 18,3%     

25             2,6% 0,0% 0,1% 14,6% 42,1% 13,4% 

26             6,1%     9,8% 5,3% 1,5% 

27             1,1%     13,2% 7,9%   

28             0,5%     7,3% 34,2%   

29             0,1%     0,8% 5,3%   

30             0,3%     2,1% 5,3% 6,0% 

31             0,4%           

32                   1,2%     

33             0,0%     0,0%     

34                   0,0%     

35                   0,3%     

Sk. vklj. 
zaposl. 24 82 218 1.285 550 2.656 20.025 9.847 2.431 4.041 38 67 

Tabela 8: Struktura zaposlenih po plačnih razredih delovnih mest in nazivov glede na tarifne 
skupine in plačne skupine 
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 Struktura zaposlenih po PR DMN glede na TR in plačne skupine 

 TR VII/1 TR VII/2 TR VIII TR IX 
PR  

DMN 
C,D,G,H,I E F C,D,G,H,I E F C,D,G,H,I E F C,D,G,H,I E 

24       0,6%               

25 0,0%                     

26 0,2%                     

27 2,6%                     

28 11,8%   7,3% 0,0%               

29 15,6% 9,2% 19,2% 0,3%               

30 16,0% 18,3%   16,2% 3,1% 27,8%           

31 7,2% 14,1% 22,9% 3,0% 2,4% 12,2%           

32 14,3% 35,7% 22,0% 0,9% 8,5% 1,6% 26,5%         

33 4,8% 10,2%   21,2% 6,6% 19,5% 0,9%         

34 14,0% 9,3% 15,6% 0,8% 15,2% 6,1% 31,9% 0,1%       

35 3,9% 0,5% 1,1% 24,8% 13,8% 0,1% 0,2%         

36 3,4% 0,6% 8,5% 1,3% 1,3%   9,5%     0,7%   

37 2,6% 0,5%   7,3% 0,9% 27,2% 0,1%   18,8% 0,1%   

38 1,5% 0,6% 3,4% 7,0% 3,6% 5,3% 5,0% 2,1%   0,0%   

39 1,3% 0,3%   2,2%   0,2% 0,6% 1,5% 6,3% 0,1%   

40 0,4% 0,1%   1,4% 23,1%   5,1% 0,2%   29,1%   

41 0,0% 0,0%   5,9% 5,0%   7,1% 1,0% 43,8% 1,7%   

42 0,2% 0,2%   0,8% 3,7%   1,8% 4,5% 6,3% 0,4% 14,3% 

43       0,3% 12,6%   1,3% 7,1%   23,2% 33,3% 

44 0,1% 0,1%   5,2%     3,5% 0,2%   0,3% 52,4% 

45       0,3% 0,3%   1,4% 10,3% 25,0% 0,8%   

46       0,1%     2,0% 8,1%   18,4%   

47       0,2%     0,5% 19,0%       

48       0,0%     0,1% 13,4%       

49       0,0%       0,1%   1,1%   

50       0,2%     1,4% 32,3%   24,0%   

51       0,0%               

52       0,0%     0,5%     0,1%   

53       0,0%       0,2%       

54       0,0%               

55       0,0%     0,4%         

Sk. vklj. 
zaposl. 12.836 6.034 532 37.466 3.167 1.123 971 2.945 16 3.497 21 

Tabela 9: Struktura zaposlenih po plačnih razredih delovnih mest in nazivov glede na tarifne 
skupine in plačne skupine (nadaljevanje) 

7.4 Struktura javnih uslužbencev glede na plačne razrede delovnih mest, ki 
jih zasedajo - v plačni skupini J 

Kot je bilo že navedeno, so javni uslužbenci iz plačne skupine J (spremljajoča 
delovna mesta), zaposleni v vseh dejavnostih. Zaradi tega je iz vidika te študije 
tudi pomembno, kakšna so razmerja med plačnimi razredi delovnih mest, ki jih ti 
javni uslužbenci zasedajo, med posameznimi dejavnostmi.  

V prikazih v nadaljevanju so javni uslužbenci  plačne skupine J razdeljeni  v tri 
skupine glede na vrsto (podskupino) proračunskega uporabnika – torej glede na 
dejavnost proračunskega uporabnika (zavoda, organa), in sicer: 

• v zavodih s področja zdravstva, 
• v zavodih s področja socialnega varstva in  
• v zavodih in organih vseh ostalih dejavnosti.    
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Ta struktura je prikazana v spodnjih dveh tabelah. 

 Plačna skupina J - struktura zaposlenih po PR DM glede na TR 

 TR II TR III TR IV TR V 

PR DM 
Soc. 
var. 

Zdravst. 
Druge 

dej. 
Soc. 
var. 

Zdravst. 
Druge 
dej. 

Soc. 
var. 

Zdravst. 
Druge 
dej. 

Soc. 
var. 

Zdravst. 
Druge 
dej. 

6     0,1%                   

7 12,4% 17,8% 85,3%   6,0% 4,7%         

8 7,4% 28,7% 14,5%   0,6% 0,9%         

9 3,5% 15,2%  36,5% 54,9% 81,3%         

10 76,7% 37,0%  61,8% 29,9% 8,2%         

11     1,7% 8,5% 4,9% 0,3% 1,1% 6,6%     

12         15,3% 19,0% 4,2%     

13   1,2% 0,0%     7,3% 10,2% 30,0%     

14         33,3% 47,2% 52,7%    0,1% 

15         43,4% 18,7% 3,2% 0,4%  2,1% 

16         0,5% 3,9% 2,4% 9,4% 3,2% 13,1% 

17            0,9% 10,9% 13,4% 42,2% 

18             25,6% 26,9% 6,2% 

19             10,9% 37,4% 21,6% 

20             28,8% 14,1% 6,9% 

21             9,2% 3,8% 7,2% 

22                0,1% 

23                0,5% 

24             1,8% 0,4%  

25                   3,0% 0,9% 0,1% 

Tabela 10: Struktura zaposlenih po plačnih razredih delovnih mest v plačni skupini J glede na 
tarifni razred in dejavnost 
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 Plačna skupina J - struktura zaposlenih po PR DM glede na TR 

 TR VI TR VII/1 TR VII/2 TR VIII 

PR DM 
Soc. 
var. 

Zdravst. 
Druge 

dej. 
Soc. 
var. 

Zdravst. 
Druge 
dej. 

Soc. 
var. 

Zdravst. 
Druge 
dej. 

Soc. 
var. 

Zdravst. 
Druge 
dej. 

19    0,1%              

20   1,0% 6,1%              

21 54,9% 24,1% 44,4%              

22 24,2% 7,8% 29,7%              

23 10,5% 40,0% 10,2%              

24 0,0% 11,0% 4,6%              

25 7,2% 7,1% 1,5% 14,0% 6,9% 12,7%          

26   1,5% 1,9%    0,1%          

27   1,5% 1,5%   3,4% 21,5%          

28     39,7% 42,8% 58,7%          

29     15,7% 31,0% 2,8% 9,8% 1,2% 11,4%      

30 3,3% 6,1% 0,1% 8,3% 5,9% 2,1% 16,3% 11,4% 7,2%      

31       0,3% 1,8%   0,4% 9,5%      

32     7,4% 3,8% 0,1% 4,3% 2,9% 8,3%      

33        0,1% 34,8% 29,5% 35,2%      

34     14,9% 5,9% 0,3% 4,3% 5,2% 3,7%      

35           0,4% 1,5%    3,6% 

36            3,3% 33,3%    

37                3,6% 

38         30,4% 42,6% 16,3% 66,7% 4,0% 1,8% 

39                5,4% 

40            0,2%   88,0% 82,1% 

41           0,2% 0,8%      

42           6,2% 2,5%   8,0%   

43                  

48                       3,6% 

Tabela 11: Struktura zaposlenih po plačnih razredih delovnih mest v plačni skupini J glede na 
tarifni razred in dejavnost (nadaljevanje) 
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V kolikor gornjo strukturo javnih uslužbencev plačne skupine J pretvorimo v 
povprečne plačne razrede delovnih mest, ki jih javni uslužbenci dejansko zasedajo, 
ugotovimo rezultate, ki so podani na spodnjem grafu. 
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Graf 36: Povprečni plačni razred delovnih mest javnih uslužbencev v plačni skupini J po tarifnih 
razredih in dejavnostih 

Iz prikaza je razvidno, da javni uslužbenci plačne skupine J iz dejavnosti zdravstva 
in socialnega varstva v vseh tarifnih razredih, razen v tarifnem razredu VIII in IX, 
dosegajo v povprečju višje plačne razrede delovnih mest, kakor zaposleni v drugih 
dejavnostih. 
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8 Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev 

Plačna nesorazmerja predstavljajo razliko med osnovnimi plačami po novem 
sistemu plač in osnovnimi plačami (skupaj s prevedenimi dodatki) po minulem - 
prejšnjem sistemu plač.  

Plačna nesorazmerja so v bazi podatkov vezana na (posameznega) javnega 
uslužbenca. Izražena so v številu plačnih razredov. 

V tem poglavju so vključeni podatki vseh javnih uslužbencev iz plačnih skupin C - J, 
torej brez zaposlenih iz plačnih skupin A (funkcije v državnih organih in lokalnih 
skupnostih) in B (poslovodni organi pri uporabnikih proračuna). 

V tem poglavju so v prvih delih (točkah) izdelane obdelave glede obsega plačnih 
nesorazmerij javnih uslužbencev, ki so usmerjene predvsem v primerjave 
zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma tipičnih plačnih 
skupin teh dveh dejavnosti v primerjavi z zaposlenimi v drugih dejavnostih in 
drugih plačnih skupin; v drugem delu pa so izdelane obdelave glede obsega plačnih 
nesorazmerij javnih uslužbencev, ki so usmerjene predvsem v ugotavljanje 
značilnosti znotraj dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.  

V nadaljevanju so podatki o obsegu plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev 
obdelani po naslednjih sklopih: 

1. Splošni podatki o obsegu plačnih nesorazmerij in glede na tarifne razrede 

delovnih mest in nazivov, ki jih zasedajo javni uslužbenci. 

2. Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev glede na dejavnost 

proračunskega uporabnika (delodajalec javnega uslužbenca), s posebnim 

poudarkom na dejavnost zdravstva in socialnega varstva – omogoča 

primerjavo dejavnosti zdravstva in socialnega varstva glede na druge 

dejavnosti.  

3. Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev glede na plačne skupine - 

omogoča primerjavo plačne skupine E in F glede na druge plačne skupine in 

vključuje posebnosti plačne skupine J. 

4. Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev po posameznih plačnih 

podskupinah v plačni skupini E in F – omogoča pregled temeljnih značilnosti 

znotraj PS E in F. 

5. Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev po tarifnih razredih znotraj 

plačnih podskupin E1, E2, E3, E4, F1 in F2 – omogoča primerjave med 

posameznimi skupinami delovnih mest in nazivov (glede na tarifne razrede) 

znotraj PS E in F. 

6. Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev, zaposlenih v zavodih s 

področja zdravstva in socialnega varstva po tarifnih razredih znotraj plačne 

skupine J. 

Pri podatkih glede obsega plačnih nesorazmerij, ki so prikazani v nadaljevanju,  je 
potrebno poudariti, da gre za skupni obseg nesorazmerij, ne glede na to, v kolikšni 
višini so bila nesorazmerja že odpravljena v času izdelave te študije. 
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8.1.1 Obseg plačnih nesorazmerij – splošno in po tarifnih razredih 

Delež zaposlenih glede na obseg plačnih nesorazmerij (v številu PR) vseh zaposlenih 
v vseh TR plačnih skupin C do J (torej brez plačne skupine A in B) je prikazan na 
spodnjem grafu. 
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Graf 37: Delež zaposlenih po številu plačnih razredov nesorazmerja 

Povprečni obseg plačnih nesorazmerij vseh javnih uslužbencev (brez zaposlenih v 
plačni skupini A in B) znaša 3,29 plačnega razreda. 

Med vsemi javnimi uslužbenci je največ takih, ki imajo nesorazmerje v višini 4-ih 
plačnih razredov (18,0 % vseh), dveh plačnih razredov (17,3 % vseh), treh plačnih 
razredov (14,2 % vseh). Pomemben delež zaposlenih je ugotovljen tudi pri obsegu 
enega plačnega razreda (9,2 % vseh), petih plačnih razredov (9,9 % vseh) ter tudi 
pri šestih plačnih razredov (5,0 % vseh). Obseg nesorazmerja v višini več kot šest 
plačnih razredov je ugotovljen pri 10,7 % javnih uslužbencev. Pri 15,6 % vseh javnih 
uslužbencev z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

V kolikor gornjo strukturo javnih uslužbencev glede na obseg plačnih nesorazmerij 
primerjamo s strukturo javnih uslužbencev, razdeljenih po posameznih tarifnih 
razredih delovnih mest in nazivov, katere zasedajo, ugotovimo primerjave, kot so 
prikazane v nadaljevanju. 

Na spodnjem grafu prikazujemo analizo za tarifna razreda II in III ter njuno 
primerjavo z vsemi tarifnimi razredi. 
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Graf 38: Delež zaposlenih glede na obseg nesorazmerij po tarifnih razredih II in III 

Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da zaposleni na delovnih mestih 
predvsem v tarifnem razredu III, deloma tudi v tarifnem razredu II, odstopajo - 
dosegajo višje deleže zaposlenih pri višjih obsegih plačnih nesorazmerij (predvsem 
pri obsegu 7 in 8 plačnih razredov). 

V tarifnem razredu II ima skoraj 19,1 % javnih uslužbencev nesorazmerje v višini 
treh plačnih razredov, 13,1 % jih ima nesorazmerje v višini enega plačnega razreda, 
12,3 % jih ima nesorazmerje v višini 7-ih plačnih razredov, 11,8 % jih ima 
nesorazmerje v višini štirih plačnih razredov, 11,1 % jih ima nesorazmerje v višini 
dveh plačnih razredov, 5,9 % v višini šestih plačnih razredov in 6,4 % v višini petih 
plačnih razredov, medtem ko ima nesorazmerje v višini več kot sedmih plačnih 
razredov manjši delež javnih uslužbencev.  Pri 12,6 % vseh javnih uslužbencev v 
tarifnem razredu II z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

V tarifnem razredu III ima četrtina javnih uslužbencev (24,9 %) nesorazmerje v 
višini štirih plačnih razredov. V tarifni skupini III ima 12,2 % javnih uslužbencev 
nesorazmerje v višini osmih plačnih razredov, 9,7 % v višini sedmih plačnih 
razredov, 8,9 % v višini treh plačnih razredov, 8,3 % v višini enega plačnega 
razreda, 7,6 % v višini petih plačnih razredov, 6,9 % v višini dveh plačnih razredov, 
5,6 % v višini šestih plačnih razredov in 3,4 % v višini devetih plačnih razredov.  Pri 
11,2 % vseh javnih uslužbencev v tarifnem razredu III z novim plačnim sistemom ni 
prišlo do plačnih nesorazmerij. 

Na spodnji sliki podajamo rezultate za tarifna razreda IV in V. 
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Graf 39: Delež zaposlenih glede na obseg nesorazmerij po tarifnih razredih IV in V 

Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da zaposleni na delovnih mestih v 
tarifnem razredu IV in V vsaj bistveno ne odstopajo  v primerjavi z obsegom plačnih 
nesorazmerij vseh javnih uslužbencev. 

V tarifnem razredu IV ima več kot četrtina javnih uslužbencev (26,0 %) 
nesorazmerje v višini štirih plačnih razredov, 15,5 % jih ima nesorazmerje v višini 
dveh plačnih razredov, 14,8 % jih ima nesorazmerje v višini treh plačnih razredov, 
9,5 % jih ima nesorazmerje v višini petih plačnih razredov, 5,8 % jih ima 
nesorazmerje v višini enega plačnega razreda,  5,6 % v višini šestih plačnih razredov 
in 4,2 % v višini sedmih plačnih razredov, 3,6 % jih ima nesorazmerje v višini osmih 
plačnih razredov medtem ko ima nesorazmerje v višini več kot sedmih plačnih 
razredov manjši delež javnih uslužbencev. Pri 10,8 % vseh javnih uslužbencev v 
tarifnem razredu IV z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

V tarifnem razredu V ima 17,8 % javnih uslužbencev nesorazmerje v višini dveh 
plačnih razredov, podobno tudi za nesorazmerje v višini štirih (17,9 %)in tudi petih 
plačnih razredov (16,8 %). V tarifni skupini V ima 12,7 % javnih uslužbencev 
nesorazmerje v višini treh plačnih razredov, 6,7 % v višini enega plačnega razreda, 
6,7 % v višini šestih plačnih razredov. Pri 15,6 % vseh javnih uslužbencev v tarifnem 
razredu V z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

Na spodnji sliki podajamo rezultate za tarifna razreda VI in VII/1. 
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Graf 40: Delež zaposlenih glede na obseg nesorazmerij po tarifnih razredih VI in VII/1 

Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da zaposleni na delovnih mestih v 
tarifnem razredu VI dosegajo nižje obsege plačnih nesorazmerij, zaposleni  na 
delovnih mestih in nazivih v tarifnem razredu VII/1 pa dosegajo višje obsege 
plačnih nesorazmerij v primerjavi s strukturo vseh javnih uslužbencev. 

V tarifnem razredu VI ima 19,5 % javnih uslužbencev nesorazmerje v višini treh 
plačnih razredov, 15,9 % jih ima nesorazmerje v višini štirih plačnih razredov, 15,1 
% jih ima nesorazmerje v višini enega plačnega razreda, nekoliko manj, 14,4 %, jih 
ima nesorazmerje v višini dveh plačnih razredov, 4,5 % jih ima nesorazmerje v 
višini petih plačnih razredov, medtem ko ima nesorazmerje v višini več kot sedmih 
plačnih razredov manjši delež javnih uslužbencev. Pri 21,8 % vseh javnih 
uslužbencev v tarifnem razredu VI z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih 
nesorazmerij. 

V tarifnem razredu VII/1 ima 19,0 % javnih uslužbencev nesorazmerje v višini štirih 
plačnih razredov. V tarifni skupini VII/1 ima 10,8 % zaposlenih nesorazmerje v višini 
petih plačnih razredov, 9,8 % javnih uslužbencev nesorazmerje v višini enega 
plačnega razreda, nekoliko manj, 9 %, v višini dveh plačnih razredov, 8,4 % v višini 
treh plačnih razredov, 6,1 % v višini šestih plačnih razredov, 5,0 % v višini osmih 
plačnih razredov in 4,8 % v višini sedmih plačnih razredov. Pri 16,0 % vseh javnih 
uslužbencev v tarifnem razredu VII/1 z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih 
nesorazmerij. 

Na spodnji sliki podajamo rezultate za tarifna razreda VII/2 in VIII. 
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Graf 41: Delež zaposlenih glede na obseg nesorazmerij po tarifnih razredih VII/2 in VIII 

Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da zaposleni na delovnih mestih in 
nazivih v tarifnem razredu VII/2 dosegajo pomembno nižje obsege plačnih 
nesorazmerij, zaposleni  na delovnih mestih in nazivih v tarifnem razredu VIII pa 
dosegajo bistveno višje obsege plačnih nesorazmerij v primerjavi s strukturo vseh 
javnih uslužbencev. 

V tarifnem razredu VII/2 ima več kot četrtina javnih uslužbencev (25,7 %) 
nesorazmerje v višini dveh plačnih razredov, 18,2 % jih ima nesorazmerje v višini 
treh plačnih razredov, 12,8 % jih ima nesorazmerje v višini štirih plačnih razredov, 
11,3 % jih ima nesorazmerje v višini enega plačnega razreda, manj (4,4 %)  jih ima 
nesorazmerje v višini petih plačnih razredov, medtem ko ima nesorazmerje v višini 
več kot šestih plačnih razredov manjši delež javnih uslužbencev. Pri 18,2 % od vseh 
javnih uslužbencev v tarifnem razredu VII/1 z novim plačnim sistemom ni prišlo do 
plačnih nesorazmerij. 

V tarifnem razredu VIII ima 16,3 % javnih uslužbencev nesorazmerje v višini petih 
plačnih razredov. V tarifni skupini VIII ima 13,8 % javnih uslužbencev nesorazmerje 
v višini osmih plačnih razredov, 11,3 % v višini sedmih plačnih razredov, 10,6 % v 
višini šestih plačnih razredov in ravno toliko v višini devetih in tudi štirih plačnih 
razredov, 7,2 % v višini enega plačnega razreda, 5 % v višini treh plačnih razredov, 
medtem ko je v primeru razlike ostalih plačnih razredov to nesorazmerje manjše. 
Le 5 % javnih uslužbencev v tarifnem razredu VIII ima odpravljeno plačno 
nesorazmerje. Le pri 5,3 % od vseh javnih uslužbencev v tarifnem razredu VIII z 
novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

Na spodnji sliki podajamo rezultate za tarifni razred IX. 
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Graf 42: Delež zaposlenih glede na obseg nesorazmerij po tarifni razred IX 

Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da so zaposleni na delovnih mestih in 
nazivih v tarifnem razredu IX izrazito skoncentrirani pri obsegu 4 plačnih razredov. 

V tarifnem razredu IX ima 78,5 % javnih uslužbencev nesorazmerje v višini štirih 
plačnih razredov, medtem ko ima nesorazmerje v višini manj kot štirih ali več kot 
štirih plačnih razredov manjši delež javnih uslužbencev. Le pri 3,1 % od vseh javnih 
uslužbencev v tarifnem razredu VIII z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih 
nesorazmerij. 

V kolikor gornjo razporeditev zaposlenih pretvorimo v povprečni obseg plačnih 
nesorazmerij, dobimo po posameznih tarifnih razredih vrednosti, kot so podane v 
naslednjem grafu. 
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Graf 43: Povprečni obseg plačnih nesorazmerij po tarifnih razredih 

Iz prikaza izhaja, da (glede na povprečje vseh javnih uslužbencev v vseh tarifnih 
razredih – 3,29 plačnega razreda) odstopa navzgor bistveno predvsem tarifni razred 
VIII, v pomembni višini pa tudi tarifni razredi III, VII/1 in IX; navzdol pa odstopata 
predvsem tarifna razreda VI in VII/2, ki dosegata pomembno podpovprečne obsege 
nesorazmerij. 
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Ker pa gornje ugotovitve ni možno v enaki meri prenašati v vsa okolja (dejavnosti 
proračunskih uporabnikov, plačne skupine in plačne podskupine), so v nadaljevanju 
izdelane primerjave ob drugačnem združevanju podatkov (javnih uslužbencev). 

8.2 Obseg plačnih nesorazmerij glede na dejavnosti proračunskega 
uporabnika (zavoda, organa) 

V nadaljevanju nas zanima zaznati obseg plačnih nesorazmerij po dejavnostih 
proračunskega uporabnika. Kot dejavnost proračunskega uporabnika v pregledih v 
tej študiji se šteje podskupina proračunskih uporabnikov (iz seznama posrednih in 
neposrednih proračunskih uporabnikov). Zato smo pri teh primerjavah javne 
uslužbence grupirali po podskupinah proračunskih uporabnikov (zavodov, organov in 
drugih).  

V prikazu v nadaljevanju je podana struktura javnih uslužbencev po obsegu plačnih 
nesorazmerij (prikazanega v številu plačnih razredov) glede na vrsto proračunskega 
uporabnika. Zaradi  boljše preglednosti  so v primerjavi javni uslužbenci združeni 
na naslednji način: 

• vsi zaposleni v zavodih s področja zdravstva, 

• vsi zaposleni v zavodih s področja socialnega varstva in  

• vsi zaposleni  skupaj v zavodih in organih vseh ostalih dejavnosti.    

Ker ne gre za delitev po plačnih skupinah, so v posamezno dejavnost vključeni vsi 
javni uslužbenci, tudi iz plačne skupine J in iz drugih – netipičnih plačnih skupin za 
posamezno dejavnost. 

Obseg plačnih nesorazmerij v številu plačnih razredov po taki porazdelitvi javnih 
uslužbencev je prikazan v naslednjem grafu. 
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Graf 44: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v številu plačnih razredov po 
dejavnosti socialnega varstva, zdravstva in drugih dejavnosti 

Temeljna ugotovitev iz prikaza je, da glede na obseg plačnih nesorazmerij 
zaposleni v zavodih zdravstva in socialnega varstva bistveno odstopajo navzgor 
glede na druge dejavnosti – dosegajo plačna nesorazmerja v pomembno višjih 
obsegih, kot zaposleni v drugih dejavnostih.  
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Med zaposlenimi v socialnem varstvu ima  40,9 % javnih uslužbencev obseg odprave 
plačnih nesorazmerij štiri plačne razrede, 14,4 % ima obseg odprave plačnih 
nesorazmerij v višini petih plačnih razredov, po 7,6 % v višini šestih ali sedmih 
plačnih razredov, 6,2 % v višini treh plačnih razredov in 4,8 % v višini osmih plačnih 
razredov. Pri 10,1 % od vseh javnih uslužbencev z novim plačnim sistemom ni prišlo 
do plačnih nesorazmerij. 

Med zaposlenimi javnimi uslužbenci v zdravstvu prevladujejo (23,9 %) tisti s petimi 
plačnimi razredi nesorazmerij. Sledijo jim tisti s šestimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (14,3 % vseh), s štirimi plačnimi razredi (14,2 % vseh), sedmimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (12,5 % vseh) ter osmimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (10,7 % vseh), niso zanemarljivi tudi deleži pri devetih, desetih in 
enajstih plačnih razredih. Pri 4,7 % od vseh javnih uslužbencev z novim plačnim 
sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

V drugih dejavnostih skupaj ima 23,1 % javnih uslužbencev nesorazmerja v višini 
dveh plačnih razredov, 18,1 % v višini treh plačnih razredov, 16,8 % v višini štirih 
plačnih razredov, 12,3 % v višini enega plačnega razreda ter 5,6 % v višini petih 
plačnih razredov. Pri 19,2 % od vseh javnih uslužbencev z novim plačnim sistemom 
ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

V nadaljevanju smo gornja plačna nesorazmerja pretvorili v povprečni obseg (v 
številu plačnih razredov) za nekatere skupine proračunskih uporabnikov. 

Na spodnjem grafu podajamo povprečni obseg plačnih nesorazmerij za 10 skupin 
proračunskih uporabnikov, ki so glede na število javnih uslužbencev najbolj 
množične (v kulturi, na ministrstvih in vladnih službah, v občinah in krajevnih 
skupnostih,v pravosodju, v raziskovanju, v skladih in socialnem zavarovanju, v 
socialnem varstvu, na upravnih enotah, v vzgoji in izobraževanju ter v zdravstvu). 
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Graf 45: Povprečni obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v številu plačnih razredov po 
dejavnostih 

Temeljna ugotovitev iz prikaza izhaja, da po povprečnem obsegu bistveno izstopa 
dejavnost zdravstva, v pomembni višini (nad 4 plačne razrede) pa tudi dejavnost 
socialnega varstva in kulture. 
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Najvišje povprečje v obsegu odprave plačnih nesorazmerij zasledimo med javnimi 
uslužbenci zaposlenimi v zdravstvu (5,88 plačnega razreda). Sledijo jim javni 
uslužbenci zaposleni v kulturi (v povprečju 4,42 plačnega razreda) in zaposleni v 
socialnem varstvu (v povprečju 4,27 plačnega razreda). Izpod štirih plačnih 
razredov povprečno dosegajo zaposleni v upravnih enotah (v povprečju 3,84 
plačnega razreda), zaposleni v raziskovanju (v povprečju 3,06 plačnega razreda), 
zaposleni v pravosodju (v povprečju 2,96 plačnega razreda), zaposleni na občinah 
in v krajevnih skupnostih (v povprečju 2,88 plačnega razreda), zaposleni v skladih 
in socialnem zavarovanju (v povprečju 2,34 plačnega razreda), zaposleni na 
ministrstvih in vladnih službah (v povprečju 2,19 plačnega razreda) ter zaposleni v 
vzgoji in izobraževanju (v povprečju 1,98 plačnega razreda). 

8.3 Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev po posameznih plačnih 
skupinah 

V tem poglavju primerjamo obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev po 
posameznih plačnih skupinah tako, da javne uslužbence združimo po posameznih 
plačnih skupinah.  

Zaradi neposredne primerljivosti je v grafih v nadaljevanju poleg strukture javnih 
uslužbencev posamezne plačne skupine prikazana tudi struktura vseh javnih 
uslužbencev (torej vseh zaposlenih v plačnih skupinah od C do J, brez plačnih 
skupin A in B), kot je prikazana v grafu 40 in za katero smo ugotovili naslednje: 
Največ, 18 % vseh javnih uslužbencev (brez zaposlenih v plačnih skupinah A in B), 
ima plačno nesorazmerje v višini štirih plačnih razredov. 17,3 % teh javnih 
uslužbencev ima plačno nesorazmerje v višini dveh plačnih razredov, 14,3 % v višini 
treh plačnih razredov, 9,9 % v višini petih plačnih razredov ter 9,2 % v višini enega 
plačnega razreda. Šest ali več plačnih razredov nesorazmerij ima po manj kot 5 % 
javnih uslužbencev (razen zaposlenih v plačnih skupinah A in B). 15,6 % javnih 
uslužbencev (razen zaposlenih v plačnih skupinah A in B) ima odpravljeno plačno 
nesorazmerje. 

Najprej podajamo rezultate za plačno skupino C (uradniški nazivi v državni upravi 
in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 11,8% 13,3% 36,8% 15,6% 11,9% 7,8% 2,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

Sk. C-J 15,6% 9,2% 17,3% 14,3% 18,0% 9,9% 5,0% 3,8% 3,0% 1,7% 0,9% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%
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Graf 46: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni skupini C 
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Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da zaposleni  iz plačne skupine C pri 
obsegu plačnih nesorazmerij odstopajo navzdol v primerjavi s podatki za vse javne 
uslužbence; izrazit delež je ugotovljen pri obsegu 2 plačnih razredov, pomemben 
delež tudi pri obsegu 1 in 3 plačnih razredov. 

V plačni skupini C ima 36,8 % javnih uslužbencev plačno nesorazmerje v višini dveh 
plačnih razredov. Sledijo jim tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (15,6 % 
vseh), tisti z enim plačnim razredom nesorazmerij (13,3 % vseh), tisti s štirimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (11,9 % vseh) ter tisti s petimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (7,8 % vseh). Šest ali več razredov plačnih nesorazmerij ima po manj 
kot 2 % zaposlenih v plačni skupini C. Pri 11,8 % od vseh javnih uslužbencev plačne 
skupine C z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačno skupino D (delovna mesta na 
področju vzgoje in izobraževanja). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

D 27,5% 14,1% 20,3% 18,7% 15,5% 2,9% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sk. C-J 15,6% 9,2% 17,3% 14,3% 18,0% 9,9% 5,0% 3,8% 3,0% 1,7% 0,9% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2%
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Graf 47: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni skupini D 

Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da zaposleni  iz plačne skupine D pri 
obsegu plačnih nesorazmerij odstopajo navzdol v primerjavi s podatki za vse javne 
uslužbence; izrazit delež zaposlenih je namreč ugotovljen pri obsegu 0 plačnih 
razredov (torej brez plačnih nesorazmerij), pomemben delež zaposlenih pa je 
beležen pri obsegih 2, 3 in 4 plačne razrede. 

V plačni skupini D ima 20,3 % javnih uslužbencev plačno nesorazmerje v višini dveh 
plačnih razredov. Sledijo jim tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (18,7 % 
vseh), tisti s štirimi plačnimi razredi nesorazmerij (15,5 % vseh) ter tisti z enim 
plačnim razredom nesorazmerij (14,1 % vseh). Pet ali več razredov plačnih 
nesorazmerij ima po manj kot 3 % zaposlenih v plačni skupini D. Pri 27,5 % od vseh 
javnih uslužbencev plačne skupine D z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih 
nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačno skupino E (delovna mesta na 
področju zdravstva). 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E 4,7% 0,7% 1,4% 2,7% 14,0% 24,3% 15,0% 11,2% 10,3% 6,9% 3,6% 2,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,2%

Sk. C-J 15,6% 9,2% 17,3% 14,3% 18,0% 9,9% 5,0% 3,8% 3,0% 1,7% 0,9% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%
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Graf 48: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni skupini E 

Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da zaposleni  iz plačne skupine E pri 
obsegu plačnih nesorazmerij pomembno odstopajo navzgor glede na podatke za vse 
javne uslužbence – najvišji deleži so namreč beleženi pri obsegu od 4 do 9 plačnih 
razredov. 

V plačni skupini E ima 24,3 % javnih uslužbencev plačno nesorazmerje v višini petih 
plačnih razredov. Sledijo jim tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (15 % 
vseh), tisti s štirimi plačnimi razredi nesorazmerij (14 % vseh), tisti s sedmimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (11,2 % vseh), tisti z osmimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (10,3 % vseh) ter tisti z devetimi plačnimi razredi nesorazmerij (6,9 % 
vseh). Deset ali več razredov ter tri ali manj plačnih nesorazmerij ima po manj kot 
4 % zaposlenih v plačni skupini E. Pri 4,7 % od vseh javnih uslužbencev plačne 
skupine E z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačno skupino F (delovna mesta na 
področju socialnega varstva). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

F 9,8% 1,7% 2,4% 6,9% 44,3% 15,3% 6,8% 5,0% 4,0% 2,3% 0,6% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%

Sk. C-J 15,6% 9,2% 17,3% 14,3% 18,0% 9,9% 5,0% 3,8% 3,0% 1,7% 0,9% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%
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Graf 49: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni skupini F 
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Temeljna ugotovitev iz gornjega prikaza je, da zaposleni  iz plačne skupine F pri 
obsegu plačnih nesorazmerij odstopajo navzgor glede na podatke za vse javne 
uslužbence – izrazit delež zaposlenih je namreč beležen pri obsegu 4 PR, 
pomemben tudi pri obsegu 5 PR. 

V plačni skupini F ima 44,3 % javnih uslužbencev plačno nesorazmerje v višini štirih 
plačnih razredov. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij (15,3 % 
vseh), tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (6,9 % vseh) ter tisti s šestimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (6,8 % vseh). Sedem ali več ter enega ali dva razreda 
plačnih nesorazmerij ima po manj kot 5 % zaposlenih v plačni skupini F. Pri 9,8 % od 
vseh javnih uslužbencev plačne skupine F z novim plačnim sistemom ni prišlo do 
plačnih nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačni skupini G (delovna mesta na 
področju kulture in informiranja) in H (delovna mesta in nazivi na področju 
znanosti). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G 14,0% 4,4% 5,4% 9,8% 17,5% 7,4% 9,8% 8,3% 7,9% 5,2% 3,8% 3,1% 2,0% 0,9% 0,4% 0,2%

H 8,3% 4,9% 13,3% 6,6% 58,6% 4,7% 1,8% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Sk. C-J 15,6% 9,2% 17,3% 14,3% 18,0% 9,9% 5,0% 3,8% 3,0% 1,7% 0,9% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%
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Graf 50: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačnih skupinah G in H 

Za zaposlene  iz plačne skupine G je značilno, da krivulja deležev zaposlenih glede 
na obseg plačnih nesorazmerij nima izrazitih vrhov; pri zaposlenih iz plačne skupine 
H pa je ugotovljen izrazit delež zaposlenih pri obsegu 4 plačnih razredov. 

V plačni skupini G ima 17,5 % javnih uslužbencev plačno nesorazmerje v višini štirih 
plačnih razredov. Sledijo jim tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (9,8 % 
vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (9,8 % vseh), tisti s sedmimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (8,3 % vseh), tisti z osmimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (7,9 % vseh), tisti s petimi razredi plačnih nesorazmerij (7,4 % vseh), 
tisti z dvema plačnima razredoma nesorazmerij (5,4 % vseh) ter tisti z devetimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (5,2 % vseh). En ter deset ali več razredov plačnih 
nesorazmerij ima po manj kot 5 % zaposlenih v plačni skupini G. Pri 14 % od vseh 
javnih uslužbencev plačne skupine G z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih 
nesorazmerij. 

V plačni skupini H ima 58,6 % javnih uslužbencev plačno nesorazmerje v višini štirih 
plačnih razredov. Sledijo jim tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (15,6 % 
vseh), tisti z dvema plačnima razredoma nesorazmerij (13,3 % vseh) ter tisti s tremi 
plačnimi razredi nesorazmerij (6,6 % vseh). En ter pet ali več razredov plačnih 
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nesorazmerij ima po manj kot 5 % zaposlenih v plačni skupini H. Pri 8,3 % od vseh 
javnih uslužbencev plačne skupine H z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih 
nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačni skupini I (delovna mesta v 
javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih 
zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna) in J (spremljajoča delovna mesta). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I 24,2% 11,0% 12,8% 13,6% 16,1% 8,8% 4,4% 4,2% 1,6% 1,7% 0,9% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

J 14,9% 8,2% 11,9% 18,7% 21,0% 9,3% 5,0% 5,3% 3,2% 1,2% 0,6% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%

Sk. C-J 15,6% 9,2% 17,3% 14,3% 18,0% 9,9% 5,0% 3,8% 3,0% 1,7% 0,9% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%
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Graf 51: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačnih skupinah I in J 

Za zaposlene iz plačne skupine I je ugotovljena podobna porazdelitev glede obsega 
nesorazmerij, kot je značilna za skupno porazdelitev (vseh javnih uslužbencev 
plačnih skupin C – J). Zaposleni  iz plačne skupine J po obsegu nesorazmerij niso 
porazdeljeni podpovprečno, v manjši meri celo odstopajo navzgor. 

V plačni skupini I ima 16,1 % javnih uslužbencev plačno nesorazmerje v višini štirih 
plačnih razredov. Sledijo jim tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (13,6 % 
vseh), tisti z dvema plačnima razredoma nesorazmerij (12,8 % vseh), tisti z enim 
plačnim razredom nesorazmerij (11 % vseh) ter tisti s petimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (8,8 % vseh). Šest ali več razredov plačnih nesorazmerij ima po manj 
kot 5 % zaposlenih v plačni skupini I. Pri 24,2 % od vseh javnih uslužbencev plačne 
skupine I z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

V plačni skupini J ima 21 % javnih uslužbencev plačno nesorazmerje v višini štirih 
plačnih razredov. Sledijo jim tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (18,7 % 
vseh), tisti z dvema plačnima razredoma nesorazmerij (11,9 % vseh), tisti s petimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (9,3 % vseh) ter tisti z enim plačnim razredom 
nesorazmerij (8,2 % vseh). Šest ali več razredov plačnih nesorazmerij ima po manj 
kot 5 % zaposlenih v plačni skupini J. Pri 14,9 % od vseh javnih uslužbencev plačne 
skupine H z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

Če gornja plačna nesorazmerja pretvorimo v povprečni obseg (v številu plačnih 
razredov), dobimo za posamezne plačne skupine naslednje vrednosti, ki so podane 
na spodnjem grafu. 
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C D E F G H I J
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Graf 52: Povprečni obseg odprave nesorazmerij po plačnih skupinah 

Iz gornjega prikaza izhaja temeljna ugotovitev, da (glede na povprečje vseh javnih 
uslužbencev – 3,29 PR) po povprečnem obsegu  plačnih nesorazmerij odstopajo 
navzgor  predvsem zaposleni iz plačne skupine E (delovna mesta na področju 
zdravstva), G (delovna mesta na področju kulture in informiranja) in F (delovna 
mesta na področju socialnega varstva).  

Kar 6 plačnih razredov znaša povprečni obseg odprave nesorazmerij v plačni skupini 
E. 4,95 plačnega razreda znaša v povprečju obseg odprave nesorazmerij v plačni 
skupini G, 4,26 plačnega razreda znaša v povprečju obseg odprave nesorazmerij v 
plačni skupini F, 3,38 plačnega razreda znaša v povprečju obseg odprave 
nesorazmerij v plačni skupini H, 3,36 plačnega razreda znaša v povprečju obseg 
odprave nesorazmerij v plačni skupini J, 2,87 plačnega razreda znaša v povprečju 
obseg odprave nesorazmerij v plačni skupini I, 2,4 plačnega razreda znaša v 
povprečju obseg odprave nesorazmerij v plačni skupini C ter 1,94 plačnega razreda 
znaša v povprečju obseg odprave nesorazmerij v plačni skupini D. 

8.4 Posebnost plačne skupine J - primerjava glede na skupine dejavnosti 

Plačna skupina J (spremljajoča delovna mesta) glede na dejavnost ni tako 
homogena, kot druge plačne skupine. Hkrati so zaposleni iz te plačne skupine na 
istih ali primerljivih delovnih mestih zaposleni v različnih dejavnostih – zaposleni  v 
plačni skupini J so namreč razvrščeni v vseh dejavnostih javnega sektorja. Zato je, 
iz vidika te študije pomembno, kakšen je obseg plačnih nesorazmerij pri zaposlenih 
plačne skupine J v zavodih zdravstva in socialnega varstva v primerjavi s temi 
zaposlenimi v drugih dejavnostih, kar prikazuje naslednji graf. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dej. soc. var. 10,6% 2,1% 3,4% 4,7% 34,1% 12,9% 9,1% 12,8% 6,2% 2,4% 1,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

Druge dej. 18,1% 11,0% 15,5% 24,1% 20,5% 5,5% 2,7% 1,2% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Dej. zdravstva 5,0% 1,1% 3,0% 5,5% 15,8% 21,7% 11,6% 16,8% 11,7% 3,8% 2,1% 0,7% 0,6% 0,3% 0,2% 0,1%
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Graf 53: Povprečni obseg odprave nesorazmerij po plačnih skupinah 

Iz gornje primerjave izhaja, da so zaposleni iz plačne skupine J (spremljajoča 
delovna mesta) v zavodih zdravstva in socialnega varstva v primerjavi z zaposlenimi 
iz plačne skupine J v drugih dejavnostih dosegli pomembno oziroma bistveno višje 
obsege plačnih nesorazmerij. 

8.5 Obseg plačnih nesorazmerij po plačnih podskupinah v plačnih skupinah E 
in F 

V nadaljevanju je prikazana struktura javnih uslužbencev glede na obseg plačnih 
nesorazmerij, pri čemer so zaposleni grupirani po posameznih plačnih podskupinah 
v okviru plačne skupin E (delovna mesta s področja zdravstva) in F (delovna mesta s 
področja socialnega varstva) - torej po E1, E2, E3, E4, F1 in F2.  

Zaradi neposredne primerljivosti je v grafih v nadaljevanju poleg strukture javnih 
uslužbencev posamezne podskupine prikazana tudi struktura vseh javnih 
uslužbencev plačne skupine E oziroma F, kot je prikazana v grafih 50 in 51 in za 
kateri smo ugotovili naslednje: 

V plačni skupini E ima največ, 24,3 % vseh, zaposlenih javnih uslužbencev pet 
plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s šestimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (15 % vseh), tisti s štirimi plačnimi razredi nesorazmerij (14 % vseh), 
tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (11,2 % vseh), tisti z osmimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (10,3 % vseh) ter tisti z devetimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (6,9 % vseh), medtem ko ima od enega do tri ter deset in več plačnih 
razredov nesorazmerij po manj kot 5 % zaposlenih v plačni skupini E. 4,7 % vseh 
javnih uslužbencev zaposlenih v plačni skupini E ima odpravljena plačna 
nesorazmerja. 

V plačni skupini F ima največ, 44,3 % vseh, zaposlenih javnih uslužbencev štiri 
plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (15,3 % vseh), tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (6,9 % vseh) 
ter tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (6,8 % vseh), medtem ko ima od 
enega, dva ter sedem in več plačnih razredov nesorazmerij po manj kot 5 % 
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zaposlenih v plačni skupini F. 9,8 % vseh javnih uslužbencev zaposlenih v plačni 
skupini F ima odpravljena plačna nesorazmerja.  

Najprej podajamo rezultate za plačno podskupino E1. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E 4,7% 0,7% 1,4% 2,7% 14,0% 24,3% 15,0% 11,2% 10,3% 6,9% 3,6% 2,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,2%

E01 6,2% 1,1% 2,7% 5,7% 11,2% 15,9% 11,7% 14,7% 16,5% 8,9% 2,1% 1,5% 0,1% 0,6% 1,1% 0,0%
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Graf 54: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni podskupini E01 

Zaposleni  iz plačne podskupine E1 (delovna mesta s področja zdravstva – zdravniki 
in zobozdravniki) pri obsegu plačnih nesorazmerij odstopajo nekoliko navzgor glede 
na podatke za celotno plačno skupino E  – najvišji delež zaposlenih je zabeležen pri 
obsegu 8, 5 in 7 plačnih razredov, pomemben tudi pri obsegu 6 plačnih razredov. 

16,5 % javnih uslužbencev zaposlenih v plačni podskupini E01 ima osem plačnih 
razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(15,9 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (14,7 % vseh), tisti s 
šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (11,7 % vseh), tisti s štirimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (11,2 % vseh), tisti z devetimi plačnimi razredi nesorazmerij (8,9 % 
vseh) ter tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (5,7 % vseh). Tistih z enim, 
dvema ter desetimi in več plačnimi razredi nesorazmerij je po manj kot 5 %.  Pri 
6,2 % od vseh javnih uslužbencev plačne podskupine z novim plačnim sistemom ni 
prišlo do plačnih nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačno podskupino E2. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E 4,7% 0,7% 1,4% 2,7% 14,0% 24,3% 15,0% 11,2% 10,3% 6,9% 3,6% 2,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,2%

E02 4,1% 1,0% 1,0% 5,7% 18,4% 20,7% 24,1% 14,7% 5,8% 2,1% 1,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
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Graf 55: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni podskupini E02 

Zaposleni  iz plačne podskupine E2 (delovna mesta s področja zdravstva – 
farmacevtski delavci) pri obsegu plačnih nesorazmerij v povprečju bistveno ne 
odstopa glede na podatke za celotno plačno skupino E, čeprav krivulja poteka 
nekoliko drugače  – najvišji delež zaposlenih je zabeležen pri obsegu 6, 5, 4 in 7 
plačnih razredov. 

24,1 % javnih uslužbencev zaposlenih v plačni podskupini E2 ima šest plačnih 
razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(20,7 % vseh), tisti s štirimi plačnimi razredi nesorazmerij (18,4 % vseh), tisti s 
sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (14,7 % vseh), tisti z osmimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (5,8 % vseh) ter tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij 
(5,7 % vseh). Tistih z enim, dvema ter devetimi in več plačnimi razredi 
nesorazmerij je po manj kot 5 %. Pri 4,1 % od vseh javnih uslužbencev plačne 
podskupine z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačno podskupino E3. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E 4,7% 0,7% 1,4% 2,7% 14,0% 24,3% 15,0% 11,2% 10,3% 6,9% 3,6% 2,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,2%

E03 5,0% 0,5% 0,7% 1,4% 13,5% 30,8% 15,8% 9,5% 8,3% 5,8% 3,3% 2,8% 1,1% 0,8% 0,5% 0,3%
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Graf 56: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni podskupini E03 

Zaposleni  iz plačne podskupine E3 (delovna mesta s področja zdravstva - 
medicinske sestre in babice) pri obsegu plačnih nesorazmerij ne odstopajo glede na 
podatke za celotno plačno skupino E – najvišji delež zaposlenih je zabeležen pri 
obsegu 5 plačnih razredov, pomembni deleži so ugotovljeni tudi pri 4, 6 in 7 plačnih 
razredov. 

30,8 % javnih uslužbencev zaposlenih v plačni podskupini E3 ima pet plačnih 
razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(15,8 % vseh), tisti s štirimi plačnimi razredi nesorazmerij (13,5 % vseh), tisti s 
sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (9,5 % vseh), tisti z osmimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (8,3 % vseh) ter tisti z devetimi plačnimi razredi nesorazmerij (5,8 % 
vseh). Tistih z enim, dvema, tremi ter desetimi in več plačnimi razredi 
nesorazmerij je po manj kot 5 %. Pri 5 % od vseh javnih uslužbencev plačne 
podskupine z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačno podskupino E4. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E 4,7% 0,7% 1,4% 2,7% 14,0% 24,3% 15,0% 11,2% 10,3% 6,9% 3,6% 2,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,2%

E04 2,6% 0,8% 2,1% 2,8% 17,0% 14,0% 13,0% 11,5% 11,6% 9,8% 6,6% 4,3% 2,1% 1,0% 0,4% 0,2%
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Graf 57: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni podskupini E4 

Zaposleni iz plačne podskupine E4 (delovna mesta s področja zdravstva - 
zdravstveni delavci in sodelavci)  pri obsegu plačnih nesorazmerij odstopajo 
nekoliko navzgor glede na podatke za celotno plačno skupino E  – najvišji delež 
zaposlenih je sicer zabeležen pri obsegu 4 plačnih razredov, vendar delež ni zelo 
izrazit in so ugotovljeni pomembni deleži tudi pri obsegu 5, 6, 7, 8, 9 in celo 10  
plačnih razredov. 

17 % javnih uslužbencev zaposlenih v plačni podskupini E4 ima štiri plačne razrede 
nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij (14 % vseh), 
tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (13 % vseh), tisti z osmimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (11,6 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(11,5 % vseh), tisti z devetimi plačnimi razredi nesorazmerij (9,8 % vseh) ter tisti z 
desetimi plačnimi razredi nesorazmerij (6,6 % vseh). Tistih z enim, dvema, tremi 
ter enajst in več plačnimi razredi nesorazmerij je po manj kot 5 %. Pri 2,6 % od 
vseh javnih uslužbencev plačne podskupine z novim plačnim sistemom ni prišlo do 
plačnih nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačno podskupino F1. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

F 9,8% 1,7% 2,4% 6,9% 44,3% 15,3% 6,8% 5,0% 4,0% 2,3% 0,6% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%

F01 4,5% 0,6% 1,4% 6,3% 47,0% 11,5% 10,2% 8,0% 5,5% 1,9% 1,8% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1%
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Graf 58: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni podskupini F01 

Zaposleni  iz plačne podskupine F1 (delovna mesta s področja socialnega varstva - 
strokovni delavci) pri obsegu plačnih nesorazmerij ne odstopajo bistveno glede na 
podatke za celotno plačno skupino F – izrazito najvišji delež zaposlenih je 
zabeležen pri obsegu 4 plačnih razredov, pomembni deleži so ugotovljeni tudi pri 5, 
6 in 7 plačnih razredov. 

47 % javnih uslužbencev zaposlenih v plačni podskupini F1 ima štiri plačne razrede 
nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij (11,5 % vseh), 
tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (10,2 % vseh), tisti z sedmimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (8 % vseh), tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (6,3 % 
vseh) ter tisti z osmimi plačnimi razredi nesorazmerij (5,5 % vseh). Tistih z enim, 
dvema ter devetimi in več plačnimi razredi nesorazmerij je po manj kot 5 %. Pri 4,5 
% od vseh javnih uslužbencev plačne podskupine z novim plačnim sistemom ni prišlo 
do plačnih nesorazmerij. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za plačno podskupino F2. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

F 9,8% 1,7% 2,4% 6,9% 44,3% 15,3% 6,8% 5,0% 4,0% 2,3% 0,6% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%

F02 10,8% 1,9% 2,6% 7,1% 43,8% 16,0% 6,2% 4,4% 3,7% 2,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%
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Graf 59: Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v plačni podskupini F02 

Zaposleni  iz plačne podskupine F2 (delovna mesta s področja socialnega varstva - 
strokovni sodelavci) pri obsegu plačnih nesorazmerij ne odstopajo glede na podatke 
za celotno plačno skupino F – izrazito najvišji delež zaposlenih je zabeležen pri 
obsegu 4 plačnih razredov, pomembni delež je ugotovljen tudi pri 5 plačnih 
razredov. 

43,8 % javnih uslužbencev zaposlenih v plačni podskupini F2 ima štiri plačne 
razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij (16 % 
vseh), tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (7,1 % vseh) ter tisti s šestimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (6,2 % vseh. Tistih z enim, dvema ter sedmimi in več 
plačnimi razredi nesorazmerij je po manj kot 5 %. Pri 10,8 % od vseh javnih 
uslužbencev plačne podskupine z novim plačnim sistemom ni prišlo do plačnih 
nesorazmerij. 

Če gornje obsege plačnih nesorazmerij pretvorimo v povprečni obseg za posamezno 
plačno podskupino (v številu plačnih razredov), dobimo naslednje rezultate, ki so 
podani na spodnjem grafu. 
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Graf 60: Povprečni obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev po plačnih podskupinah v 
plačnih skupinah E in F 

Pri vseh plačnih podskupinah je ugotovljen povprečni obseg plačnih nesorazmerij 
nad štiri plačne razrede, pri čemer dosega najvišje povprečje plačna podskupina E4 
(zdravstveni delavci in sodelavci), sledita pa plačni skupini E1 (zdravniki in 
zobozdravniki) in E3 (medicinske sestre in babice). 

8.6 Nesorazmerja po tarifnih razredih znotraj plačnih podskupin v plačnih 
skupinah E in F 

V nadaljevanju podajamo rezultate plačnih nesorazmerij po tarifnih razredih 
znotraj plačnih podskupin E in F.  

Združevanje javnih uslužbencev po tarifnih razredih delovnih mest in nazivov 
omogoča ugotavljanje značilnosti in primerjav plačnih nesorazmerij po skupinah 
delovnih mest približno iste stopnje zahtevnosti. S tovrstnimi pregledi lahko 
ugotavljamo natančnejše značilnosti in specifike znotraj posamezne plačne 
podskupine. Primerjave v nadaljevanju so usmerjene v plačno skupino E in F, torej 
v značilnosti in odnose znotraj delovnih mest s področja zdravstva in socialnega 
varstva. 

Najprej prikazujemo rezultate za plačno podskupino E1 (zdravniki in 
zobozdravniki), kjer imamo dva tarifna razreda, in sicer VII/2 in VIII. 
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VII/2 8,5% 0,8% 3,8% 5,5% 14,9% 24,6% 10,7% 13,8% 11,3% 1,1% 1,1% 0,2% 0,0% 0,7% 2,8% 0,1%

VIII 4,6% 1,2% 2,0% 5,8% 8,9% 10,2% 12,3% 15,3% 19,9% 13,9% 2,8% 2,3% 0,2% 0,5% 0,1% 0,0%
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Graf 61: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini E1 glede na 
tarifne razrede 

Temeljna razlika znotraj plačne skupine E1 (zdravniki in zobozdravniki) je, da 
nastopa, iz vidika plačnih nesorazmerij, bistvena razlika med delovnimi mesti 
tarifnega razreda VII/2 in delovnimi mesti tarifnega razreda VIII. Delovna mesta iz 
tarifnega razreda VIII dosegajo bistveno ugodnejše rezultate plačnih nesorazmerij 
(višje obsege), kot delovna mesta iz tarifnega razreda VII/2.  

V tarifnem razredu VII/2 ima največ, 24,6 %, vseh javnih uslužbencev pet plačnih 
razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(14,9 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (13,8 % vseh), tisti z 
osmimi plačnimi razredi nesorazmerij (11,3 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (10,7 % vseh) ter tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (5,5 % 
vseh).  

V tarifnem razredu VIII ima največ, 19,9 %, vseh javnih uslužbencev osem plačnih 
razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(15,3 % vseh), tisti z devetimi plačnimi razredi nesorazmerij (13,9 % vseh), tisti s 
šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (12,3 % vseh), tisti s petimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (10,2 % vseh), tisti s štirimi plačnimi razredi nesorazmerij (8,9 % vseh) 
ter tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (5,8 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda III in IV plačne 
podskupine E2 (farmacevtski delavci). 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 87,5% 6,3% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

IV 0,0% 2,7% 0,0% 5,4% 21,6% 18,9% 40,5% 2,7% 5,4% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Graf 62: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini E2 glede na 
tarifne razrede III in IV 

Zaposleni plačne podskupine E2 (farmacevtski delavci), ki zasedajo delovna mesta 
III. tarifnega razreda so pretežno skoncentrirani pri petih razredih obsega 
nesorazmerij, zaposleni, ki zasedajo delovna mesta IV. tarifnega razreda pa so 
glede plačnih nesorazmerij bolj razpršeni, predvsem pri obsegih štirih, petih in 
šestih plačnih razredih. Sicer pa ta dva tarifna razreda za to plačno podskupino 
nista tipična, saj vključujeta le 53 zaposlenih. 

V plačni podskupini E2 ima v tarifnem razredu III največ, kar 87,5 %, vseh javnih 
uslužbencev pet plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s šestimi ali 
sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (po 6,3 % vseh).  

V plačni podskupini E2 ima v tarifnem razredu IV največ, 40,5 %, vseh javnih 
uslužbencev šest plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (21,6 % vseh), tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(18,9 % vseh), tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (5,4 % vseh) ter tisti z 
osmimi plačnimi razredi nesorazmerij (5,4 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda V in VI plačne 
podskupine E2 (farmacevtski delavci). 
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Graf 63: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini E2 glede na 
tarifne razrede V in VI 

Zaposleni plačne podskupine E2 (farmacevtski delavci), ki zasedajo delovna mesta 
VI. tarifnega razreda, so glede plačnih nesorazmerij dosegli ugodnejše rezultate, 
vendar je na teh delovnih mestih le malo zaposlenih. Zaposleni, ki zasedajo 
delovna mesta V. tarifnega razreda, ki so po številu druga najmočnejša skupina, so 
glede obsega nesorazmerij z največjimi deleži beleženi pri štirih, petih in šestih 
plačnih razredih. 

V plačni podskupini E2 ima v tarifnem razredu V največ, 30,3 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (22,6 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (20 
% vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (9,2 % vseh) ter tisti s tremi 
plačnimi razredi nesorazmerij (8,4 % vseh). Dva ter osem do deset plačnih razredov 
nesorazmerij ima manj kot po 5 % zaposlenih.  

V plačni podskupini E2 ima v tarifnem razredu VI največ, 38,5 %, vseh javnih 
uslužbencev šest plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti z devetimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (23,1 % vseh) ter tisti s sedmimi ali osmimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (po 15,4 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda VII/2 in VIII plačne 
podskupine E2 (farmacevtski delavci). 



 

76 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VIII 10,4% 0,0% 4,2% 2,1% 18,8% 0,0% 8,3% 16,7% 8,3% 0,0% 25,0% 4,2% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0%

VII/2 4,8% 1,7% 1,3% 4,3% 10,5% 19,7% 27,4% 19,5% 7,1% 2,3% 0,9% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

D
el

ež
 JU

Štev. PR nesorazmerja

Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij (v št. PR) - E2 po TR

 

Graf 64: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačne podskupini E2 glede na 
tarifne razrede VII/2 in VIII 

Zaposleni na delovnih mestih VIII. tarifnega razreda so glede plačnih nesorazmerij 
dokaj razpršeni. Zaposleni na delovnih mestih tarifnega razreda VII/2 (ki so 
najmočnejša skupina zaposlenih) pa v največjih deležih dosegajo  obseg 
nesorazmerij pri petih, šestih in sedmih plačnih razredih. 

V plačni podskupini E2 ima v tarifnem razredu VII/2 največ, 27,4 %, vseh javnih 
uslužbencev šest plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (19,7 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(19,5 % vseh), tisti s štirimi plačnimi razredi nesorazmerij (10,5 % vseh) ter tisti z 
osmimi plačnimi razredi nesorazmerij (7,1 % vseh).  

V plačni podskupini E2 ima v tarifnem razredu VIII največ, 25 %, vseh javnih 
uslužbencev deset plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (18,8 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(16,7 % vseh) ter tisti s šestimi ali osmimi plačnimi razredi nesorazmerij (po 8,3 % 
vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda IV in V plačne 
podskupine E3 (medicinske sestre in babice). 
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Graf 65: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini E3 glede na 
tarifne razrede IV in V 

Zaposleni plačne podskupine E3 (medicinske sestre in babice), ki zasedajo delovna 
mesta IV. tarifnega razreda, so glede plačnih nesorazmerij dosegli ugodnejše - 
visoke rezultate; vendar pa je ta skupina zaposlenih (bolničarji), znotraj plačne 
podskupine, relativno malo številna. Po številu najmočnejša skupina – zaposleni na 
delovnih mestih V. tarifnega razreda - pa pretežno dosega plačna nesorazmerja v 
obsegu štirih, petih in šestih plačnih razredov. 

V plačni podskupini E3 ima v tarifnem razredu IV največ, 36,7 %, vseh javnih 
uslužbencev devet plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti z osmimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (25,3 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (10,2 % vseh), tisti z desetimi plačnimi razredi nesorazmerij (6,9 % 
vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (6,1 % vseh) ter tisti s 
trinajstimi plačnimi razredi nesorazmerij (5,6 % vseh).  

V plačni podskupini E3 ima v tarifnem razredu V največ, 42,8 %, vseh javnih 
uslužbencev pet plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (16,6 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(16,4 % vseh) ter tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (7,4 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda VII/1 in VII/2 plačne 
podskupine E3 (medicinske sestre in babice). 
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Graf 66: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini E3 glede na 
tarifne razrede VII/1 in VII/2 

Zaposleni plačne podskupine E3 (medicinske sestre in babice), ki zasedajo delovna 
mesta v tarifnem razredu VII/1, dosegajo glede plačnih nesorazmerij ugodne oz. 
dokaj visoke rezultate, pri čemer pa so deleži po obsegih plačnih nesorazmerij 
dokaj razpršeni. Tudi zaposleni, ki zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu 
VII/2, dosegajo primerljive rezultate, vendar so le-ti relativno maloštevilna skupina 
v okviru plačne podskupine. 

V plačni podskupini E3 ima v tarifnem razredu VII/1 največ, 16,7 %, vseh javnih 
uslužbencev osem plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s šestimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (15,4 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (14 % vseh), tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij (11 % vseh), 
tisti z devetimi plačnimi razredi nesorazmerij (10,8 % vseh), tisti s štirimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (8,6 % vseh), tisti z desetimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(8,2 % vseh) ter tisti z enajstimi plačnimi razredi nesorazmerij (7,4 % vseh).  

V plačni podskupini E03 ima v tarifnem razredu VII/2 največ, 21,2 %, vseh javnih 
uslužbencev osem plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi oziroma 
desetimi plačnimi razredi nesorazmerij (po 10,6 % vseh), tisti s šestimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (10 % vseh), tisti z devetimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(9,4 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (8,8 % vseh), tisti z 
dvanajstimi oziroma trinajstimi plačnimi razredi nesorazmerij (po 7,6 % vseh) ter 
tisti z enajstimi plačnimi razredi nesorazmerij (5,3 % vseh). 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda III in IV plačne 
podskupine E4 (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci). 
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Graf 67: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini E4 glede na 
tarifne razrede III in IV 

V plačni podskupini E4 (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci) sta skupini 
zaposlenih na delovnih mestih v III. in IV. tarifnega razreda manj številčni. 
Zaposleni, ki zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu III, dosegajo glede plačnih 
nesorazmerij dokaj visoke rezultate (skupino pri 8 razredih nesorazmerij 
predstavljajo zaposlene na delovnem mestu spremljevalec bolnikov), zaposleni, ki 
zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu IV pa so glede na obseg nesorazmerij 
bolj homogeni (z izstopajočima deležema pri štirih in petih razredih).  

V plačni podskupini E4 ima v tarifnem razredu III največ, 45,5 %, vseh javnih 
uslužbencev osem plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (28,8 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(12,1 % vseh) ter tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij (9,1 % vseh). 

V plačni podskupini E4 ima v tarifnem razredu IV največ, 42,1 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (15,7 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(9,9 % vseh) ter tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij (8,3 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda V in VI plačne 
podskupine E4 (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci). 
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Graf 68: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini E4 glede na 
tarifne razrede V in VI 

Zaposleni, ki v plačni podskupini E04 (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci) 
zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu V, dosegajo glede obsega plačnih 
nesorazmerij dokaj visoke rezultate, saj so ugotovljeni pomembni deleži zaposlenih 
pri obsegih od štirih do sedmih plačnih razredov.  Še višje rezultate dosegajo 
zaposleni, ki zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu VI, vendar je skupina 
zaposlenih na teh delovnih mestih bistveno manj številčna. 

V plačni podskupini E4 ima v tarifnem razredu V največ, 26,7 %, vseh javnih 
uslužbencev pet plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (20,8 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(18,1 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (13,4 % vseh) ter tisti z 
osmimi plačnimi razredi nesorazmerij (5,5 % vseh).  

V plačni podskupini E4 ima v tarifnem razredu VI največ, 40 %, vseh javnih 
uslužbencev šest plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi oziroma 
sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (po 16 % vseh), tisti z devetimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (13,9 % vseh) ter tisti s tremi oziroma osmimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (po 8 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda VII/1 in VII/2 plačne 
podskupine E4 (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci). 
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Graf 69: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini E4 glede na 
tarifne razrede VII/1 in VII/2 

Zaposleni, ki v plačni podskupini E4 (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci) 
zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu VII/1 in v tarifnem razredu VII/2, 
dosegajo podobne rezultate glede  obsega plačnih nesorazmerij, in sicer obe 
skupini dokaj visoke rezultate, saj so ugotovljeni pomembni deleži zaposlenih pri 
obsegih od štirih pa kar do devetih oz. desetih plačnih razredov. 

V plačni podskupini E4 ima v tarifnem razredu VII/1 največ, 14,8 %, vseh javnih 
uslužbencev osem plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi oziroma 
devetimi plačnimi razredi nesorazmerij (po 12,9 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (11,5 % vseh), tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(10,7 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (10,4 % vseh), tisti z 
desetimi plačnimi razredi nesorazmerij (9,8 % vseh) ter tisti z enajstimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (6,7 % vseh).  

V plačni podskupini E4 ima v tarifnem razredu VII/2 največ, 17,9 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s šestimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (13,9 % vseh), tisti z osmimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(13,7 % vseh), tisti z devetimi plačnimi razredi nesorazmerij (11,7 % vseh), tisti s 
sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (11,1 % vseh), tisti z desetimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (7,1 % vseh) ter tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(6,4 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda VIII in IX plačne 
podskupine E4 (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci). 
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Graf 70: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini E4 glede na 
tarifne razrede VIII in IX 

Še ugodnejše rezultate, kot so ugotovljeni v prejšnjem prikazu, dosegajo zaposleni, 
ki v plačni podskupini E4 (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci) zasedajo 
delovna mesta v tarifnem razredu VIII in v tarifnem razredu IX. Medtem, ko je 
skupina zaposlenih VIII. tarifnega razreda sicer manjša, a še dovolj številčna (256 
zaposlenih), pa je  skupina zaposlenih IX. tarifnega razreda malo številčna (le 20 
zaposlenih). 

V plačni podskupini E4 ima v tarifnem razredu VIII največ, 19,9 %, vseh javnih 
uslužbencev devet plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (14,1 % vseh), tisti z desetimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(12,1 % vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (10,9 % vseh), tisti z 
enajstimi plačnimi razredi nesorazmerij (10,5 % vseh), tisti z osmimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (6,6 % vseh) ter tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(5,9 % vseh).  

V plačni podskupini E4 ima v tarifnem razredu IX največ, 20 %, vseh javnih 
uslužbencev devet plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s sedmimi 
oziroma štirinajstimi plačnimi razredi nesorazmerij (po 15 % vseh), tisti z osmimi 
oziroma enajstimi plačnimi razredi nesorazmerij (po 10 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda VII/2 in VIII plačne 
podskupine F1 (strokovni delavci – socialno varstvo). 
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Graf 71: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini F1 glede na 
tarifne razrede 

Zaposleni, ki v plačni podskupini F1 (strokovni delavci – socialno varstvo) zasedajo 
delovna mesta v tarifnem razredu VII/2, so glede na obseg plačnih nesorazmerij 
izrazito koncentrirani pri štirih plačnih razredih, pomembne deleže pa dosegajo 
tudi pri petih, šestih in tudi sedmin plačnih razredih. Zaposleni, ki zasedajo 
delovna mesta v tarifnem razredu VIII, so glede obsega plačnih nesorazmerij dokaj 
heterogeni, pri čemer pa je ta skupina zaposlenih izrazito manjša (le 16 
zaposlenih). 

V plačni podskupini F1 ima v tarifnem razredu VII/2 največ, 47,5 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (11,6 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (10 
% vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (8,2 % vseh), tisti s tremi 
plačnimi razredi nesorazmerij (6,3 % vseh) ter tisti z osmimi plačnimi razredi 
nesorazmerij (5,6 % vseh).  

V plačni podskupini F1 ima v tarifnem razredu VIII največ, po 18,8 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri oziroma šest plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti z 
dvema oziroma devetimi plačnimi razredi nesorazmerij (po 12,5 % vseh) ter tisti z 
enim, tremi, petimi, desetimi oziroma dvanajstimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(po 6,3 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda III in IV plačne 
podskupine F2 (strokovni sodelavci – socialno varstvo). 
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Graf 72: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini F2 glede na 
tarifne razrede III in IV 

Zaposleni, ki v plačni podskupini F2 (strokovni sodelavci – socialno varstvo) 
zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu IV, so glede obsega plačnih 
nesorazmerij pretežno uvrščeni pri štirih plačnih razredih, pomembne deleže pa 
dosegajo pri petih in tudi šestih do osmih plačnih razredih. V precejšnji meri 
podobna je struktura zaposlenih, ki zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu III, 
a je ta skupina zaposlenih bistveno manjša. 

V plačni podskupini F2 ima v tarifnem razredu III največ, 46,3 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti z devetimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (13,3 % vseh) ter tisti z osmimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(8,3 % vseh).  

V plačni podskupini F2 ima v tarifnem razredu IV največ, 43 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (14 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (7,3 
% vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (6,3 % vseh) ter tisti z osmimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (5,9 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda V in VI plačne 
podskupine F2 (strokovni sodelavci – socialno varstvo). 
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Graf 73: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini F2 glede na 
tarifne razrede V in VI 

Zaposleni, ki v plačni podskupini F2 (strokovni sodelavci – socialno varstvo) 
zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu V, so glede obsega plačnih nesorazmerij 
pretežno uvrščeni pri štirih plačnih razredih, dokaj visoke deleže pa dosegajo tudi 
pri petih plačnih razredih. Zaposleni, ki zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu 
VI, ki so bistveno manj številčni, so glede obsega plačnih nesorazmerij pretežno 
uvrščeni pri štirih in sedmih plačnih razredih. 

V plačni podskupini F2 ima v tarifnem razredu V največ, 46,5 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (19,6 % vseh) ter tisti s tremi plačnimi razredi nesorazmerij 
(10,9 % vseh).  

V plačni podskupini F2 ima v tarifnem razredu VI največ, 38,8 %, vseh javnih 
uslužbencev sedem plačnih razredov nesorazmerij. Sledijo jim tisti s štirimi 
plačnimi razredi nesorazmerij (31,3 % vseh) ter tisti z dvema plačnima razredoma 
nesorazmerij (6 % vseh).  

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda VII/1 in VII/2 plačne 
podskupine F2 (strokovni sodelavci – socialno varstvo). 
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Graf 74: Struktura zaposlenih po obsegu plačnih nesorazmerij v plačni podskupini F2 glede na 
tarifne razrede VII/1 in VII/2 

Zaposleni, ki v plačni podskupini F2 (strokovni sodelavci – socialno varstvo) 
zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu VII/1 in v tarifnem razredu VII/2, 
dosegajo glede obsega plačnih nesorazmerij razmeroma podobno porazdelitev, pri 
čemer so pretežno uvrščeni pri štirih plačnih razredih, pomembne deleže pa 
dosegajo tudi pri petih in šestih plačnih razredih. 

V plačni podskupini F2 ima v tarifnem razredu VII/1 največ, 35,6 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s petimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (15,6 % vseh), tisti s šestimi plačnimi razredi nesorazmerij (10 
% vseh), tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (7,2 % vseh) ter tisti s tremi 
plačnimi razredi nesorazmerij (5,6 % vseh).  

V plačni podskupini F2 ima v tarifnem razredu VII/2 največ, 47,4 %, vseh javnih 
uslužbencev štiri plačne razrede nesorazmerij. Sledijo jim tisti s šestimi plačnimi 
razredi nesorazmerij (12,3 % vseh), tisti s petimi plačnimi razredi nesorazmerij 
(10,5 % vseh) ter tisti s sedmimi plačnimi razredi nesorazmerij (7 % vseh).  

8.7 Obseg plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev v zavodih zdravstva in 
socialnega varstva po tarifnih razredih znotraj plačne skupine J 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifne razrede II, III in IV plačne 
skupine J (spremljajoča delovna mesta) pri zaposlenih v zdravstvu in socialnem 
varstvu. 
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Graf 75: Struktura zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu po obsegu plačnih nesorazmerij 
v plačni skupini J glede na tarifne razrede II, III in IV 

Zaposleni, ki v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v plačni skupini J 
(spremljajoča delovna mesta) zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu II in v 
tarifnem razredu III, dosegajo glede obsega plačnih nesorazmerij razmeroma 
podobno porazdelitev z visokimi obsegi, saj so najvišji deleži le-teh ugotovljeni pri 
štirih, sedmih in osmih plačnih razredih, pomembni deleži so ugotovljeni tudi pri 
petih in šestih plačnih razredih. 

Pri zaposlenih, ki v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v tej plačni skupini 
zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu IV je ugotovljena nekoliko drugačna 
struktura, saj dosegajo glede obsega plačnih nesorazmerij najvišje deleže pri štirih 
in petih plačnih razredih, pomembne deleže pa tudi pri petih in šestih plačnih 
razredih. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda V in VI plačne skupine 
J (spremljajoča delovna mesta) pri zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. 
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Graf 76: Struktura zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu po obsegu plačnih nesorazmerij 
v plačni skupini J glede na tarifne razrede V in VI 

Zaposleni, ki v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v plačni skupini J 
(spremljajoča delovna mesta) zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu V, 
dosegajo glede obsega plačnih nesorazmerij najvišje deleže pri petih in štirih 
plačnih razredih, pomembni deleži pa so ugotovljeni tudi pri šestih, ne zanemarljivi 
tudi pri sedmin in osmih plačnih razredih. 

Zaposleni, ki v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v tej plačni skupini 
zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu VI, dosegajo glede obsega plačnih 
nesorazmerij najvišje deleže pri štirih in treh plačnih razredih, pomembni deleži pa 
so ugotovljeni tudi pri petih, šestih in sedmih plačnih razredih. 

Na spodnjem grafu prikazujemo rezultate za tarifna razreda VII/1 in VII/2 plačne 
skupine J (spremljajoča delovna mesta) pri zaposlenih v zdravstvu in socialnem 
varstvu. 
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Graf 77: Struktura zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu po obsegu plačnih nesorazmerij 
v plačni skupini J glede na tarifne razrede VII/1 in VII/2 

Zaposleni, ki v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v plačni skupini J 
(spremljajoča delovna mesta) zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu VII/1, 
dosegajo glede obsega plačnih nesorazmerij višje rezultate, najvišje deleže pri 
štirih in petih plačnih razredih, pomembni deleži pa so ugotovljeni tudi pri šestih, 
sedmin in devetih plačnih razredih. 

Zaposleni, ki v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v tej plačni skupini 
zasedajo delovna mesta v tarifnem razredu VII/2, dosegajo glede obsega plačnih 
nesorazmerij prav tako višje rezultate, najvišje deleže pri štirih in sedmih plačnih 
razredih, pomembni deleži pa so ugotovljeni tudi pri petih in devetih plačnih 
razredih. 

V kolikor obsege plačnih nesorazmerij, kot so prikazani za tarifne razrede v 
predhodnih dveh točkah (znotraj plačnih podskupin v plačnih skupinah E in F ter za 
javne uslužbence v zavodih zdravstva in socialnega varstva v plačni skupini J) 
pretvorimo v povprečni obseg plačnih nesorazmerij za te skupine zaposlenih, 
dobimo naslednje rezultate, ki so prikazani v nadaljevanju. 
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Graf 75: Povprečni obseg plačnih nesorazmerij po tarifnih razredih znotraj plačnih podskupin v 
plačnih skupinah E in F in za javne uslužbence v zavodih zdravstva in socialnega varstva v plačni 
skupini J 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VII/2 VIII VII/2 VIII III IV V VI VII/1 VII/2 II III IV V VI VII/1 VII/2 VIII

E1 F1 F2 J v ZSV

Št
. P

R

Povprečni obseg odprave nesorazmerij v št. PR - po TR

 

Graf 76: Povprečni obseg plačnih nesorazmerij po tarifnih razredih znotraj plačnih podskupin v 
plačnih skupinah E in F in za javne uslužbence v zavodih zdravstva in socialnega varstva v plačni 
skupini J 

Ob tem lahko ugotovimo, da vse gornje skupine zaposlenih po tarifnih razredih 
delovnih mest, ki jih zasedajo (z izjemo manjšega odstopanja ene skupine 
zaposlenih) dosega povprečne obsege nesorazmerij nad štiri plačne razrede.  

Če upoštevamo predvsem relativno številčnejše tarifne razrede (glede na število 
zaposlenih), ugotavljamo naslednje: V plačni podskupini E1 (zdravniki in 
zobozdravniki) dosegajo višje rezultate zaposleni v VIII. tarifnem razredu. V plačni 
podskupini E2 (farmacevtski delavci) dosegajo nekoliko višje rezultate zaposleni v 
višjih tarifnih razredih (VII/2 in VIII). V plačni podskupini E3 (medicinske sestre in 
babice) nastopajo pomembne razlike, pri čemer visoke rezultate dosegajo dosegajo 
zaposleni v tarifnem razredu IV in v višjih tarifnih razredih (VII/1 in VII/2). V plačni 
podskupini E4 (zdravstveni delavci in sodelavci) dosegajo nekoliko višje rezultate 
zaposleni v tarifnem razredu III in visoke v višjih tarifnih razredih (VII/1, VII/2, VIII 
in IX). V  plačni podskupini F1 (strokovni delavci – socialno varstvo) bistvenih 
odstopanj glede na tarifni razred ne ugotavljamo. V  plačni podskupini F2 
(strokovni sodelavci – socialno varstvo) prav tako ne ugotavljamo izrazitih 
odstopanj med tarifnimi razredi, v manjši meri pa dosegajo višje rezultate 
zaposleni v višjih tarifnih razredih (VII/1 in VII/2). Razmeroma ugodni rezultati so 
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ugotovljeni pri zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v plačni 
skupini J, pri čemer nekoliko višje rezultate dosegajo zaposleni v tarifnem razredu 
II, III in VII/2. 
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9 Diskusija rezultatov 

Namen študije je prikazati učinke novega plačnega sistema na dejavnost zdravstva 
in na dejavnost socialnega varstva. Pri tem smo učinke novega plačnega sistema 
ocenjevali zgolj iz vidika osnovnih plač.  

Kot podlage za analize in ugotovitve v študiji smo uporabili podatke iz kataloga 
funkcij, delovnih mest in nazivov in podatke o javnih uslužbencih (zbranih iz 
podatkov za mesec oktober 2010), ki se nanašajo na obseg plačnih nesorazmerij in 
vsebujejo tudi podatke o delovnih mestih, nazivih in funkcijah javnih uslužbencev 
oziroma funkcionarjev. Pridobljeni podatki o javnih uslužbencih niso bili pridobljeni 
za posameznega javnega uslužbenca oziroma funkcionarja, temveč so bili združeni 
do nivoja podskupine uporabnikov proračuna. Iz baze podatkov smo dodatno izločili 
nekatere nelogične podatke in podatke, za katere smo ocenili, da bi bili lahko 
vprašljivi. S spajanjem teh podatkov o javnih uslužbencih in funkcionarjev s 
katalogom smo dobili podlage za obdelave podatkov tudi glede na plačni razred 
delovnih mest in nazivov, ki jih javni uslužbenci dejansko zasedajo. 

V okviru študije smo opravili raziskavo na štirih področjih – ključnih poglavjih 
študije, in sicer: 

 Značilnosti delovnih mest, nazivov in funkcij v katalogu, s posebnim 
poudarkom na primerjavah glede vrednotenja delovnih mest in nazivov med 
posameznimi skupinami. 

 Temeljni podatki o zaposlenosti – številu oziroma deležu javnih uslužbencev in 
funkcionarjev po posameznih skupinah. 

 Analiza javnih uslužbencev glede na plačne razrede delovnih mest in nazivov, 
ki jih ti dejansko zasedajo. 

 Analiza javnih uslužbencev glede na obseg plačnih nesorazmerij, ki so bili 
javnim uslužbencem določeni z uveljavitvijo novega plačnega sistema, kar na 
najbolj neposreden način prikazuje učinke uvedbe novega plačnega sistema. 

Z analizami smo ugotavljali na eni strani primerjave dobljenih značilnosti v 
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in njunih tipičnih plačnih skupin z 
drugimi dejavnostmi, na drugi strani pa specifične značilnosti znotraj dejavnosti 
zdravstva in socialnega varstva in njunih tipičnih plačnih skupin. 

Temeljne sumarne ugotovitve iz analiz v študiji po posameznih sklopih so podane v 
nadaljevanju. 

9.1 Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov 

V katalogu je skupno 3.502 delovnih mest, funkcij in nazivov. Od tega je skupno 
delovnih mest z nazivi in nazivov 1.230. 

Če delovna mesta, nazive in funkcije razvrstimo po plačnih podskupinah, pripada 
največji delež plačni skupini J - spremljajoča delovna mesta (25,33 % od vseh), 
sledi pa plačna skupina C - uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih 
skupnosti ter v drugih državnih organih (23,96 % od vseh). Plačna skupina E - 
delovna mesta na področju zdravstva vključuje  9,45 %, plačna skupina F - delovna 
mesta na področju socialnega varstva pa vključuje  4,83 % od vseh delovnih mest, 
nazivov oziroma funkcij.  
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Porazdelitev delovnih mest, nazivov in funkcij po tarifnih razredih kaže, da je 
glede na število delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem sektorju skupaj 
najmočnejši tarifni razred VII/2 (kar 37,52 % od vseh). Medtem, ko v plačni skupini 
E praktično ni nazivov, pa so v plačni skupini F skoraj vsa delovna mesta iznad 
tarifnega razreda V delovna mesta z nazivi. Zaradi upoštevanja nazivov je v plačni 
skupini F po številu delovnih mest in nazivov izrazito najmočnejša tarifna skupina 
VII/2 (50,3 %), medtem ko sta v plačni skupini E po številu delovnih mest 
najmočnejša tarifna razreda VII/1 in VII/2 (vsak s po 26,3 % deležem od vseh 
delovnih mest v plačni skupini). 

Kar se tiče vrednotenja delovnih mest v plačni skupini E in F glede na ostale plačne 
skupine lahko podamo splošno oceno, da sistem v globalu omogoča ustrezno 
vrednotenje javnih uslužbencev na delovnih mestih in nazivih. Po višini vrednotenja 
v nekaterih tarifnih razredih izstopa predvsem plačna skupina C4. Vendar pa so, 
upoštevaje ugotovljene možne razpone plačnih razredov – vključno z 
napredovanjem, posamezne plačne podskupine iz plačnih skupin E in F do vključno 
tarifnega razreda VII/1 ustrezno uvrščene v sistem glede na plačne podskupine 
drugih plačnih skupin; v tarifnem razredu VII/2 in tudi VIII pa izmed plačnih 
podskupin iz plačne skupine E in F glede umestitve v sistem z nadpovprečno višino 
razpona izstopa le plačna podskupina E1 (zdravniki in zobozdravniki).  

9.2  Zaposlenost 

Največji delež javnih uslužbencev in funkcionarjev je zaposlenih na delovnih 
mestih in nazivih v tarifnem razredu VII/2 (31,5 % vseh). Po številu javnih 
uslužbencev izstopa tudi tarifni razred V (29 % vseh), sledi pa tarifni razred VII/1 
(14,2 % od vseh javnih uslužbencev in funkcionarjev).  

Če javne uslužbence razvrstimo po vrstah uporabnikov proračuna (po podskupinah 
proračunskih uporabnikov – ki vključujejo zaposlene vseh plačnih skupin v zavodu, 
organu) ugotovimo, da je skoraj tretjina (33 %) od vseh javnih uslužbencev in 
funkcionarjev zaposlenih na področju vzgoje, izobraževanja in športa. Sledijo jim 
zaposleni na ministrstvih ter vladnih službah in organih (20,75 % vseh), zaposleni v 
zdravstvu (19,81 % vseh) ter zaposleni v socialnem varstvu (7,22 % vseh). 

Če javne uslužbence in funkcionarje razvrstimo po plačnih skupinah, ugotovimo, da 
je največ (23,9 %) javnih uslužbencev zaposlenih v plačni skupini J (spremljajoča 
delovna mesta). Sledita plačni skupini D (delovna mesta v vzgoji in izobraževanju) - 
23 % vseh in C (uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter 
v drugih državnih organih) - 22 % vseh. V plačni skupini E (delovna mesta na 
področju zdravstva) je zaposlenih 15,2 % od vseh, v plačni skupini F (delovna mesta 
na področju socialnega varstva) pa 4,7 % od vseh javnih uslužbencev in 
funkcionarjev.   

9.3 Analiza javnih uslužbencev glede na plačne razrede delovnih mest in 
nazivov, ki jih zasedajo 

V poglavju, ki prikazuje analizo javnih uslužbencev glede na plačne razrede 
delovnih mest in nazivov, smo ocenili  položaj javnih uslužbencev v dejavnosti 
zdravstva in socialnega varstva v primerjavi z drugimi dejavnostmi glede na 
vrednost  delovnih mest in nazivov (izraženo s plačnimi razredi), ki jih zaposleni 
dejansko zasedajo. Pri tem smo želeli predvsem odgovoriti na vprašanje, ali so 
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javni uslužbenci v različnih okoljih glede na plačne razrede delovnih mest in 
nazivov, ki jih zasedajo, primerljivi – oziroma, ali zasedajo podobno, bolje ali 
slabše ovrednotena delovna mesta oziroma nazive.  

Pri tem je bilo potrebno med seboj primerjati javne uslužbence na delovnih mestih 
primerljive stopnje zahtevnosti – zato smo javne uslužbence analizirali po tarifnih 
razredih delovnih mest in nazivov. 

Iz analize v tem poglavju, ki primerja vse javne uslužbence v različnih dejavnostih, 
a brez tistih, ki zasedajo višje nazive, izhaja, da javni uslužbenci iz dejavnosti 
socialnega varstva v povprečju zasedajo delovna mesta in nazive z nekoliko višjimi 
plačnimi razredi, kakor zaposleni v drugih dejavnostih, predvsem v nižjih tarifnih 
razredih – v tarifnih razredih II, III in IV ter deloma v tarifnem razredu V. V višjih 
tarifnih razredih, predvsem v tarifnih razredih VII/1, VII/2 in VIII, pa javni 
uslužbenci v dejavnosti zdravstva v povprečju dosegajo višje plačne razrede 
delovnih mest, kakor zaposleni v drugih dejavnostih. Če pri izračunu upoštevamo 
tudi zaposlene z višjimi nazivi, se razmerja med dejavnostmi nekoliko spremenijo, 
predvsem v tarifnem razredu V in VII/1, kjer so povprečni plačni razredi med 
dejavnostmi bolj izenačeni.  

Iz primerjav strukture zaposlenih glede na plačne razrede delovnih mest le javnih 
uslužbencev iz plačne skupine J (spremljajoča delovna mesta), ki so zaposleni v 
vseh dejavnostih, pa izhaja ugotovitev, da javni uslužbenci plačne skupine J iz 
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v vseh tarifnih razredih, razen v tarifnem 
razredu VIII in IX, v povprečju dosegajo višje plačne razrede delovnih mest, kakor 
zaposleni v drugih dejavnostih. 

9.4 Analiza javnih uslužbencev glede na obseg plačnih nesorazmerij 

Neposredni učinek uveljavitve novega plačnega sistema se odraža v obsegu plačnih 
nesorazmerij. Plačna nesorazmerja predstavljajo razliko med osnovnimi plačami 
javnih uslužbencev po novem sistemu plač in osnovnimi plačami (skupaj s 
prevedenimi dodatki) javnih uslužbencev po minulem - prejšnjem sistemu plač.  

Pri podatkih glede obsega plačnih nesorazmerij, ki so prikazani v študiji,  je 
potrebno poudariti, da gre za skupni obseg plačnih nesorazmerij, ne glede na to, v 
kolikšni višini so bila ta že odpravljena v času izdelave te študije. Primerjave javnih 
uslužbencev glede na obseg plačnih nesorazmerij so v študiji prikazane v posebnem 
poglavju. 

Povprečni obseg plačnih nesorazmerij vseh javnih uslužbencev iz plačnih skupin C, 
D, E, F, G, H, I in J, torej brez zaposlenih v plačni skupini A (funkcije) in B 
(poslovodni organi), znaša 3,29 plačnih razredov. 

Pri tem je med vsemi opazovanimi javnimi uslužbenci največ takih, ki imajo 
nesorazmerje v višini štirih plačnih razredov (18,0 % vseh), dveh plačnih razredov 
(17,3 % vseh), treh plačnih razredov (14,2 % vseh). Pomemben delež zaposlenih je 
ugotovljen tudi pri obsegu enega plačnega razreda (9,2 % vseh), petih plačnih 
razredov (9,9 % vseh) ter tudi pri šestih plačnih razredov (5,0 % vseh). Obseg 
nesorazmerja v višini več kot šest plačnih razredov je ugotovljen pri 10,7 % javnih 
uslužbencev. Pri 15,6 % vseh javnih uslužbencev z novim plačnim sistemom ni prišlo 
do plačnih nesorazmerij. 
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Ob upoštevanju vseh javnih uslužbencev ugotavljamo, da glede na skupno 
povprečje obsega plačnih nesorazmerij bistveno odstopajo navzgor zaposleni, ki 
zasedajo delovna mesta iz tarifnega razreda VIII (dosegajo višje obsege plačnih 
nesorazmerij), v pomembni višini pa odstopajo navzgor tudi zaposleni, ki zasedajo 
delovna mesta iz tarifnega razreda III, VII/1 in IX. Glede na skupno povprečje pa 
odstopajo navzdol predvsem zaposleni, ki zasedajo delovna mesta iz tarifnega 
razreda VI in VII/2, ki dosegajo pomembno podpovprečne obsege plačnih 
nesorazmerij. 

Če primerjamo strukturo javnih uslužbencev po obsegu plačnih nesorazmerij  glede 
na vrsto oziroma dejavnost proračunskega uporabnika ugotovimo, da glede na 
obseg plačnih nesorazmerij zaposleni v zavodih zdravstva in socialnega varstva 
odstopajo navzgor glede na druge dejavnosti – dosegajo plačna nesorazmerja v 
pomembno višjih obsegih, kot zaposleni v drugih dejavnostih. Pri tem so v 
posamezno dejavnost vključeni vsi javni uslužbenci, tudi iz plačne skupine J in iz 
drugih – netipičnih plačnih skupin za posamezno dejavnost.  

Če primerjamo strukturo javnih uslužbencev po obsegu plačnih nesorazmerij glede 
na posamezne plačne skupine, ugotovimo, da odstopajo navzgor – dosegajo višje 
obsege plačnih nesorazmerij predvsem zaposleni iz plačne skupine E (delovna 
mesta na področju zdravstva), G (delovna mesta na področju kulture in 
informiranja) in F (delovna mesta na področju socialnega varstva). Povprečni obseg 
plačnih nesorazmerij dosegajo zaposleni iz plačne skupine E (delovna mesta na 
področju zdravstva) v višini 6,0 plačnih razredov, zaposleni iz plačne skupine G 
(delovna mesta na področju kulture in informiranja) v višini 4,95 plačnega razreda 
in zaposleni iz plačne skupine F (delovna mesta na področju socialnega varstva) v 
višini 4,26 plačnega razreda. 

Če analiziramo dosežene obsege plačnih nesorazmerij pri zaposlenih iz plačne 
skupine J (spremljajoča delovna mesta), ugotovimo, da zaposleni v zavodih 
zdravstva in socialnega varstva, v primerjavi z zaposlenimi iz plačne skupine J v 
drugih dejavnostih, dosegajo pomembno višje obsege plačnih nesorazmerij. 

Struktura javnih uslužbencev glede na obseg plačnih nesorazmerij v okviru plačne 
skupine E (delovna mesta s področja zdravstva) in F (delovna mesta s področja 
socialnega varstva) – po posameznih plačnih podskupinah (torej po E1, E2, E3, E4, 
F1 in F2) kaže, da je pri vseh plačnih podskupinah ugotovljen povprečni obseg 
plačnih nesorazmerij nad štiri plačne razrede, pri čemer dosega najvišje obsege 
plačnih nesorazmerij plačna podskupina E4 (zdravstveni delavci in sodelavci), 
sledita pa plačni skupini E1 (zdravniki in zobozdravniki) in E3 (medicinske sestre in 
babice). 

Če analiziramo obsege plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev po tarifnih razredih 
delovnih mest in nazivov, ki jih javni uslužbenci zasedajo v okviru plačnih 
podskupin v plačnih skupinah E in F in v okviru plačne skupine J, ugotovimo, da 
praviloma vse skupine zaposlenih po tarifnih razredih delovnih mest, ki jih zasedajo 
dosegajo povprečne obsege nesorazmerij nad štiri plačne razrede.  

Pri tem glede obsega plačnih nesorazmerij ugotavljamo: 

 v plačni podskupini E1 (zdravniki in zobozdravniki) dosegajo višje rezultate 
zaposleni v VIII. tarifnem razredu,  

 v plačni podskupini E2 (farmacevtski delavci) dosegajo nekoliko višje 
rezultate zaposleni v višjih tarifnih razredih (VII/2 in VIII),  
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 v plačni podskupini E3 (medicinske sestre in babice) nastopajo pomembne 
razlike, pri čemer visoke rezultate dosegajo zaposleni v tarifnem razredu IV 
in v višjih tarifnih razredih (VII/1 in VII/2),  

 v plačni podskupini E4 (zdravstveni delavci in sodelavci) dosegajo nekoliko 
višje rezultate zaposleni v tarifnem razredu III in visoke v višjih tarifnih 
razredih (VII/1, VII/2, VIII in IX),  

 v  plačni podskupini F1 (strokovni delavci – socialno varstvo) bistvenih 
odstopanj glede na tarifni razred ne ugotavljamo,  

 v  plačni podskupini F2 (strokovni sodelavci – socialno varstvo) prav tako ne 
ugotavljamo izrazitih odstopanj med tarifnimi razredi, nekoliko višje 
rezultate pa pri tem dosegajo zaposleni v višjih tarifnih razredih (VII/1 in 
VII/2), 

 razmeroma ugodni rezultati so ugotovljeni pri zaposlenih v dejavnosti 
zdravstva in socialnega varstva v plačni skupini J, pri čemer nekoliko višje 
rezultate dosegajo zaposleni v tarifnem razredu II, III in VII/2. 

9.5 Končne ugotovitve 

Iz primerjav v študiji torej izhaja, da so učinki uveljavitve novega plačnega sistema 
za javne uslužbence v dejavnosti zdravstva in v dejavnosti socialnega varstva 
ugodni in nadpovprečni. Zaposleni v teh dveh dejavnostih namreč dosegajo 
pomembno višje obsege plačnih nesorazmerij kot pretežno zaposleni v drugih 
dejavnostih. Pri tem pa obseg plačnih nesorazmerij (povišanje osnovnih plač) ne 
izhaja le iz odpravljanja nesorazmerij plač glede na prejšnji plačni sistem, saj 
primerjave kažejo, da javni uslužbenci iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva 
v novem sistemu v povprečju dosegajo celo nekoliko višje plačne razrede delovnih 
mest in nazivov, ki jih zasedajo, kakor pa javni uslužbenci v drugih dejavnostih. 
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