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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku
na dodano vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka :
davčna številka :
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

SUBVENCIONIRANJU

PREHRANE

ŠTUDENTSKE

(ZSŠP)

- druga obravnava - EPA 118 - III
- PREDLOG ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU
ŠTUDENTSKE PREHRANE - EPA 0118 - III - druga
obravnava,

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Poslanska skupina
Stranke mladih Slovenije

ki so ga pripravili na podlagi sklepov in stališč sprejetih na 10.
redni seji Državnega zbora RS, dne 22.11.2001.

Skupina poslancev

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora RS bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri
delu njegovih delovnih teles sodeloval prvopodpisani Marko
Diaci.

Ljubljana, 23.01.2002
Podpisana skupina poslancev (pp Marko Diaci) pošilja na
podlagi 174. in 187. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/95) Državnemu zboru
RS v drugo obravnavo

1. Marko Diaci

V

Jq)(lt^

10. Mihael Brejc

2. Igor Štemberaef^f

11. Vladimir Čeligoj

3. Bogomir Vnučec

12. Roman Jakič

^

C

Q

V/1
4. Mag. Andrej Vizjak

13. Danica Simšič
iČ

.£4

5. Franc Sušnik
6. Pavel Rupar
7. JožefJerovšek
8. Mirko Zamernik
\
9. Rudolf Petan
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5. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Proračunska sredstva za subvencioniranje študentske prehrane
so namenska in se lahko uporabljajo le za ta namen. Sredstva za
kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane
zagotavlja ministrstvo v višini s pogodbo iz 2. člena tega zakona
priznanih stroškov.

1. člen
Ta zakon določa pravico študentov do subvencionirane
študentske prehrane, ter način in merila za takšno
subvencioniranje.
2. člen

III.

Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju študentske
prehrane in nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito
uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo, družino
in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

6. člen
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse
osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih
šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, vključno z
absolventi ter študenti podiplomskega študija, ki niso zaposlene
oziroma vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu, ta
status pa izkažejo s študentsko izkaznico, indeksom ali s potrdilom
o vpisu, skupaj z osebnim dokumentom s fotografijo.

Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo
pooblasti Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec).
Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere
ministrstvo na javnem razpisu, v skladu s predpisi o javnih naročilih.
Pri razpisu sodelujejo v okviru razpisne komisije predstavniki
Študentske organizacije Slovenije.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi
študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih
programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti,
ob pogoju recipročnosti.

Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med
ministrstvom in izvajalcem se uredijo s posebnimi pogodbami.

II.

UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE
ŠTUDENTSKE PREHRANE

7. člen

NAČIN SUBVENCIONIRANJA ŠTUDENTSKE
PREHRANE

Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do enega
subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.

3. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, imajo
upravičenci pravico do subvencioniranih obrokov tudi za sobote
in nedelje, če v tem času, v skladu s študijskim programom,
opravljajo študijske obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki ga
izda višja strokovna šola oziroma visokošolski zavod.

Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja z računalniško
podprtim sistemom na način, ki zagotavlja učinkovitost,
preglednost in nadzor.
Minister, pristojen za delo, v 30 dneh od uveljavitve tega zakona
izda navodilo, s katerim se podrobneje določi način obračunavanja
in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter
izvajanje nadzora nad delom izvajalcev in ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane.

8. člen
Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje
funkcionalne prizadetosti, otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 s
statusom študenta in upravičenci - starši imajo pravico do 5
dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno.

4. člen

Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi
izkazanega starševstva velja za vsakega otroka, ki tudi šteje za
upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev.

Višina subvencije za obrok študentske prehrane iz proračunskih
sredstev znaša najmanj 75% zneska za obrok prehrane delavcev
med delom, določenega s kolektivno pogodbo za negospodarstvo
in hkrati najmanj 60 % vrednosti povprečne cene študentskega
kosila v predpreteklem mesecu v okviru sistema subvencionirane
prehrane študentov, usklajene z rastjo cen življenjskih potrebščin.

IV.

Povprečna cena študentskega kosila predstavlja izračunano
povprečje cen študentskih kosil v predpreteklem mesecu,
ponderirano s številom prodanih bonov posameznega ponudnika
v tem mesecu.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Višino subvencije, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka, objavi
minister pristojen za delo s sklepom.

poročevalec, št. 9
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OBRAZLOŽITEV

Skupina poslancev s prvo podpisanim Markom Diacijem je dne
30.01.2001 vložila predlog Zakona o subvencioniranju študentske
prehrane v postopek sprejemanja v državnem zboru republike
Slovenije. Predlog Zakona o subvencioniranju študentske prehrane
je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije
dne 22.02.2001, številka 12.

k 2. členu
V skladu z Zakonom o skupnosti študentov, ki ureja položaj,
dejavnost in delovanje samoupravne skupnosti študentov
Slovenije z imenom Študentska organizacija Slovenije, in 121.
členom Ustave Republike Slovenije je v drugem in četrtem
odstavku črtano sodelovanje univerzitetnih študentskih organizacij
ter nadomeščeno s sodelovanjem predstavnikov Študentske
organizacije Slovenije.

Predlog Zakona o subvencioniranju študentske prehrane je bil
obravnavan na 13. seji Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide
dne 07.11.2001. Na seji Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide
je bilo podano pisno mnenje k predlogu Zakona o subvencioniranju
študentske prehrane Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, ter ustno mnenje Vlade Republike Slovenije.

Natančneje je tudi definiran način sodelovanja predstavnikov
Študentske organizacije Slovenje pri razpisu za izbor ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane.
k 3. členu

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo,
družino, socialno politiko in invalide je na svoji 13. seji, dne
07.11.2001 sprejel naslednji sklep:

V prvem odstavku tretjega člena je v skladu z smiselnostjo nivoja
natančnosti opredelitve načina izvajanja subvencioniranja
študentske prehrane opredeljen način, ki zagotavlja učinkovitost,
preglednost in nadzor.

"Predlog Zakona o subvencioniranju študentske prehrane je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo. Predlagatelj pa naj pri pripravi zakona za drugo
obravnavo upošteva mnenja in ugotovitve iz pisnega mnenja
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve."

Za upravičence iz drugega odstavka 6. člena je v nadaljevanju
opredeljena dodatna pravica do 5 subvencioniranih obrokov več
na mesec.

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 10. seji dne 22.11.2001
obravnaval predlog Zakona o subvencioniranju študentske
prehrane.

k 4. členu
Je upoštevano mnenje sekretariata. Način izračuna višine
subvencije je z novim načinom pomensko nedvoumen.

Pri tem je sprejel naslednja sklepa:
"Predlog zakona o subvencioniranju študentske prehrane je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo."

k 5. členu

in

Je upoštevano mnenje Vlade Republike Slovenije, da naj se višina
stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane določi
na podlagi pogodbe iz 2. člena tega zakona.

"Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v
skladu z naslednjim stališčem: Upošteva naj mnenje sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve."

k 6. in 8. členu
S tem zakonom je podeljena dodatna pravica študentom, otrokom
žrtev v vojni za Slovenijo v skladu s stališčem sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve.

V skladu s sklepi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije
za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide in
Državnega zbora je predlagano besedilo predloga zakona za
drugo obravnavo.
k 1. členu
Subvencioniranje študentske prehrane je opredeljeno kot pravica,
ki izhaja iz statusa študenta na višješolskih in visokošolskih
zavodih v Republiki Sloveniji.
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Predlog zakona o

SISTEMU

PLAČ

V

JAVNEM

SEKTORJU

(ZSPJS)
- prva obravnava - EPA 414 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

EVA: 2001-1711-0056
Številka: 113-19/2001-3
Ljubljana, 17.01.2002

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Igor Klinar, državni podsekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,
- Igor Umek, vodja usklajevalne skupine Vlade Republike
Slovenije,
- Mojca Fon Jager, državna podsekretarka v Ministrstvu za
notranje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 17.1.2002 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM
SEKTORJU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

)
1.
1.1.

Ne glede na obseg in vrednost plač v javnem sektorju pa je
mogoče ugotoviti, da je pravna ureditev sistema plač izredno
fragmentirana ter posledično tudi nepregledna in neprimerljiva.
Temeljni sistemski zakon, ki ureja plače javnih uslužbencev je
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94 in 36/96).
Navedeni zakon o razmerjih plač je določil temeljno strukturo
plače javnih uslužbencev (osnovna plača, del plače za delovno
uspešnost ter dodatki), določil plačne razrede in njim pripadajoče
količnike ter opredelil temeljna pravila za določanje količnikov
javnim uslužbencem, njihovo napredovanje, dodeljevanje delovne
uspešnosti ter določanje dodatkov k plači. V prilogi tega zakona
so določene plače tipičnih delovnih mest, medtem ko se je višina
ostalih plač določala z drugimi zakoni, podzakonskimi predpisi
ter drugimi splošnimi akti in s kolektivnimi pogodbami. Na ta način
je bila vzpostavljena precejšnja togost ureditve plač javnih
uslužbencev, saj bi za spremembo razmerij med plačami tipičnih
delovnih mest potrebovali vsakokratno spremembo zakona, ostala
delovna mesta pa so se seveda bolj ali manj uvrščala med tipična
delovna mesta in so bila na ta način z njimi v tesni povezavi.

OCENA STANJA
Značilnosti veljavne plačne ureditve

Področje plač v javnem sektorju je v vseh državah temeljnega
pomena, tako z vidika zagotavljanja kvalitetnih storitev s strani
javnih uslužbencev, kot tudi z vidika makroekonomskih in
javnofinančnih učinkov. V ilustracijo je mogoče navesti podatke,
da so v konsolidirani bilanci javnega financiranja (vir: Ministrstvo
za finance, Bilten javnih financ, št. 1/2001) v letu 2000 izdatki za
plače in druge prejemke javnih uslužbencev znašali 387 milijard
tolarjev, oziroma 21,75% skupnih odhodkov. Po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije je bila v letu 2000 skupna
nominalna vrednost plač v javnem sektorju 414 milijard tolarjev,
torej 10,2 % delež bruto domačega proizvoda. Ob tem je potrebno
poudariti tudi to, da so plače glede na leto 1999 porasle realno za
5,1% vrednosti. Število javnih uslužbencev pa je skupno znašalo
152.052 oseb, kar je 26,3% skupnega števila vseh javnih
uslužbencev.
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Ob Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
v organih lokalnih skupnosti pa področje plač v javnem sektorju
ureja še več kot 40 predpisov, ki so bili seveda sprejeti v različnih
obdobjih in temeljijo na različnih načelih, posledično pa je s takšnim
načinom urejanja plač prišlo do bistvenih sprememb zakonsko
postavljenih razmerij med plačami v javnem sektorju. Tako lahko
sicer ugotovimo, da je sistemski zakon vse do danes ostal
nespremenjen in se ni prilagajal spremembam družbenih razmer
in zahtevam trga delovne sile, vendar pa se je zaradi tega za
dvigovanje višine plač in za ustrezno prilagajanje posameznih
plač zahtevnosti dela uvedla praksa določanja novih in novih
dodatkov. Število teh dodatkov je izredno veliko, njihova višina pa
nikakor ni zanemarljiva, saj se je s temi dodatki porušilo razmerje
določeno v navedenem zakonu, tako da na podlagi zakona
samega nikakor ni mogoče sklepati, kakšna je dejanska višina
posameznih plač in kakšna so obstoječa razmerja med njimi.

z vidika dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi nesmotrno
previsoko plačevati določena delovna mesta, za katera obstaja
obsežno povpraševanje in na katera bi bila zaposlitev mogoča
tudi ob določitvi nižje plače, pa čeprav bi po navedenih kriterijih leta bila prenizka. Po drugi strani pa je v primeru pomanjkanja
določenih profilov za zasedbo delovnih mest potrebno omogočiti
tudi eventuelno povišanje posamezne plače, saj ni mogoče
reševati problema praznih delovnih mest z utemeljevanjem, da je
plača odmerjena v skladu s predpisanimi kriteriji in tako »pravična«.
Zakon o razmerjih plač ni predvidel nobenega mehanizma
spremembe razmerij med plačami znotraj plačnega sistema, zato
se je v ta namen uporabila možnost neomejenega določanja
dodatkov k osnovni plači, ki seveda prvotno ni bila namenjena
povečevanju plač. Posledično se je določenim skupinam javnih
uslužbencev določilo skupne dodatke v vrednostih, ki znašajo
do 70% osnovne plače. Kot že navedeno pa kljub temu tako
povečanim plačam ni mogoče kar počez očitati nepravilnosti ali
neustreznosti, saj morda nastala razmerja enako dobro ali celo
bolje odsevajo dejanske okoliščine na trgu delovne sile, kot je to
uredil zakon o razmerjih plač. Kljub temu pa je v večini primerov
povečevanja plač s predpisi ali s kolektivnimi pogodbami
utemeljitev izhajala iz abstraktnih navedb, da je potrebno
»popraviti nastala nesorazmerja med plačami« oziroma »da plače
zaostajajo za drugimi deli javnega sektorja« oziroma, da kakšna
značilnost delovnega mesta ni »ustrezno vrednotena«, kot pa da
bi povečevanje plač temeljilo na kadrovskem primanjkljaju oziroma
drugih ustreznih okoliščinah.

Dodatno nepreglednost in neprimerljivost plač povzroča dejstvo,
da najvišje plače v javnem sektorju, torej plače funkcionarjev,
niso vključene v skupen sistem, temveč so v večini primerov
urejene v vsakem zakonu posebej. Kljub temu pa so plače večine
funkcionarjev vezane na ureditev plač poslancev ali pa se
posredno zgledujejo po tej ureditvi. Tako se je neformalno
izoblikoval še nov sistem plač funkcionarjev, ki temelji na drugačnih
pravilih določanja plače. Tako se za izračun plač funkcionarjev in
javnih uslužbencev uporabljata različni obračunski osnovi, ki se
različno usklajujeta, pa tudi dodatki se obračunavajo na različne
načine.
Nepregledna ureditev najvišjih plač v javnem sektorju in njihova
drugačna dinamika naraščanja pa seveda posledično povzroča
tudi neobvladljivost plač v javnem sektorju, še posebej ob dejstvu,
da se določene skupine javnih uslužbencev zgledujejo po plačah
določenih skupin funkcionarjev (npr. sporazum o uskladitvi plač
zdravnikov in sodnikov, itd).

1.2. Primerjalna analiza ureditve plač v drugih
državah
Na podlagi pregleda ureditev plač javnih uslužbencev in
funkcionarjev v Zvezni republiki Nemčiji, Franciji in Avstriji je
mogoče ugotoviti, da skupen evropski model (sistem) plač ne
obstaja (širša predstavitev posameznih sistemov je v prilogi tega
zakona). Različni sistemi plač so posledica različnih tradicionalnih
ureditev, ki se navezujejo na različne načine urejanja položaja in
statusa javnih uslužbencev. Prav tako na sistem plač vpliva tudi
organizacija organov oblasti (npr. močan položaj vlade v Franciji)
ter razmerje med posameznimi decentraliziranimi teritorialnimi
enotami (npr. deželna ureditev v Zvezni Republiki Nemčiji in Avstriji
oziroma podobno kantonalna ureditev v Švici).

Sodobne ureditve plačnih sistemov v drugih evropskih državah
izhajajo iz načela enotnega urejanja plač javnih uslužbencev. Prav
preko skupnih temeljev urejanja tega področja je mogoče
vzpostaviti določene okvire reševanja problemov, ki se pojavijo
pri delovanju javnih uslužbencev, npr. kadrovski primanjkljaj
določene kategorije javnih uslužbencev, izguba določenih profilov
iz javnega in njihovo zaposlovanje v zasebnem sektorju, ipd.
Zakonitosti delovanja sistemov zahtevajo reševanje za sisteme
relevantnih okoliščin bodisi znotraj ali zunaj pravno postavljenih
okvirjev, kar posledično pomeni, da v primeru odsotnosti skupne
ureditve ali nezmožnosti reševanja problemov znotraj postavljenih
okvirjev prihaja do iskanja in uveljavljanja izvensistemskih rešitev.

Enako, kot to velja za odsotnost evropskega modela sistema
plač v javnem sektorju in torej neobstoja skupnih oziroma sorodnih
mehanizmov, pa enako velja tudi za višine plač različnih poklicnih
skupin javnih uslužbencev in funkcionarjev v različnih evropskih
državah. Tako je mogoče ugotoviti, da so različne poklicne skupine
oziroma različne kategorije javnih uslužbencev v različnih državah
različno ovrednotene, tako v nominalnih zneskih, kot tudi v
medsebojnih razmerjih med ovrednotenji različnih poklicev.
Določene konvergence, ki se občasno napovedujejo, lahko
nastanejo le postopno na podlagi prostega gibanja delovne sile
znotraj držav članic Evropske unije, čeprav je pri tem potrebno
poudariti, da so deli javnega sektorja bodisi de iure (npr.državni
uradniki), bodisi de facto (zahteva po aktivnem znanju jezika)
zelo omejeni pri prostem gibanju znotraj skupnega prostora
Evropske unije.

Kot primer tovrstnih izvensistemskih rešitev, ki so nastopile zaradi
prevelike togosti sistema samega in nezmožnosti reševanja
posameznih problemov znotraj sistema, je mogoče navesti zgoraj
omenjeno povečevanje plač z določanjem dodatkov. Kot že
navedeno je razmerja med plačami določal zakon sam, zakonska
sprememba, ki bi ta razmerja spreminjala pa nikoli ni bila sprejeta.
Kljub temu je potrebno upoštevati dejstvo, da razmerja med plačami
niso ne trajna in ne objektivna. Razmerja med plačami različnih
skupin javnih uslužbencev iz zakona iz leta 1994 so bila pač
posledica takratnih okoliščin ter odločitve zakonodajalca in jim ni
mogoče pripisovati nobene večje pravičnosti ali objektivnosti, kot
bi bilo določitvi kakšnih drugačnih razmerij med plačami (tako
razmerje med plačo npr. učitelja in socialnega delavca ni posledica
neke naravne danosti). Kljub temu pa tudi postavljanja razmerij
med plačami ni mogoče čisto v celoti obravnavati relativno, saj je
mogoče upoštevati določene kriterije, ki se nanašajo na zahtevnost
delovnega mesta posameznega javnega uslužbenca, npr.
zahtevana stopnja izobrazbe, dodatna specialna znanja, posebna
pooblastila, nevarnost opravljanja določenih nalog, ipd. Ob tem
mora sistem upoštevati tudi razmerja na trgu delovne sile, saj je
poročevalec, št. 9

Kljub navedenemu je mogoče zaznati obstoj določenih »skupnih
evropskih standardov« pri oblikovanju plačnih sistemov v javnem
sektorju. Med le-te lahko nedvomno uvrstimo težnje po
zagotavljanju preglednosti trošenja javnih sredstev preko
vzpostavitve javnosti plač v javnem sektorju. Hkrati je tudi mogoče
opaziti težnjo po socialnem partnerstvu pri urejanju področja plač
v javnem sektorju, čeprav se v končni konsekvenci poudarja, da
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odgovornost za obstoj in delovanje sistema ostaja v rokah izvršne
oblasti. Tako se tudi sistemi, v katerih se urejajo plače v javnem
sektorju z oblastvenimi akti (npr. zakonsko urejanje plač v Zvezni
republiki Nemčiji) približujejo socialnemu partnerstvu preko
dogovarjanj z reprezentativnimi sindikati v javnem sektorju, katerih
rezultat se odrazi v naknadni zakonski regulativi. Podobno je
mogoče ugotoviti tudi za Francijo in Avstrijo.

poslansko osnovo za oblikovanje plač funkcionarjev. Namesto
tega uvaja nominalni pristop v obliki mesečne osnovne plače, ki
se določi z uvrstitvijo delovnega mesta, naziva ali funkcije v plačni
razred na skupni plačni lestvici. V enega od plačnih razredov se
bo uvrstil sleherni javni uslužbenec ali funkcionar. Javni uslužbenci
se uvrščajo v poklicne skupine. Vsaka od poklicnih' skupin ima
določeno najnižjo In najvišjo mesečno osnovno plačo, ki je na
začetku (ob prvi obravnavi) preslikava obstoječega stanja - gre
za preračun osnovnega količnika in stalnih dodatkov, ki niso zajeti
v vrednost delovnega mesta in naziva, v osnovno plačo. Enako
velja za vse funkcionarje v Republiki Sloveniji. Omenjena uvrstitev
v plačne razrede pomeni osnovni kriterij primerljivosti, saj bo
osnovna plača predstavljala pretežni del plače javnega
uslužbenca ali funkcionarja.

Skladno z gornjimi ugotovitvami torej ni mogoče oblikovati sistema
plač v javnem sektorju v Republiki Sloveniji po vzoru posamezne
države, prav tako pa ni mogoče uporabiti »enotnega evropskega
sistema«, saj le-ta ne obstaja. Pri oblikovanju sistema plač pa je
primerno upoštevati tako izkušnje primerjalnih sistemov
(povečanje fleksibilnosti plačnih sistemov) ter posamezne institute (uporaba nominalne osnovne plače), ki so se pokazali kot
uspešni (plačilo uspešnosti na podlagi letne ocene), kot tudi
navedene standarde urejanja tega področja (upoštevanje
socialnega partnerstva ob dejstvu, da je za obstoj in delovanje
sistema odgovorna izvršna oblast).

2.

Določitev posamezne plače je, kot že navedeno, odvisna od
različnih dejavnikov, med njimi ovrednotenja zahtevnosti dela na
podlagi zahtevane usposobljenosti, razmer na trgu delovne sile
ter politične odločitve v posameznem primeru. Navedeni dejavniki
se od skupine do skupine razlikujejo, saj pri določenih kategorijah
npr. ni mogoče ugotavljati razmer na trgu delovne sile, saj
primerljivih delovnih mest zasebni sektor ne pozna (npr.
funkcionarji) in tako prevlada dejavnik politične odločitve, pri drugih
je primanjkljaj na trgu delovne sile tako visok, da določitev plače
v skladu s skupnimi kriteriji ne omogoča pridobiti ustreznega
kandidata za zaposlitev na to delovno mesto, ipd. Prav ta zadnji
primer lahko v praksi delovanja javnega sektorja bistveno vpliva
na poslabšanje kvalitete javnih storitev, saj togost določitve plač,
ki temelji na »pravičnosti in ustreznosti« postavljenih kriterijev
povzroči zaposlovanje neustreznega kadra na prazna delovna
mesta, med drugim oseb, ki nimajo ustrezne usposobljenosti za
opravljanje nalog. Še posebej je to problematično z vidika
zaposlovanja strokovnjakov ali drugih redkih kadrov, saj se je
potrebno zavedati, da javni sektor za te kadre »tekmuje« z
zasebnim sektorjem in ne le pasivno spremlja dogajanje v njem.

RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA,
CILJI ZAKONA

Razlogi za sprejem predloga zakona o sistemu plač v javnem
sektorju izhajajo že iz zgoraj navedene ocene stanja na tem
področju. Fragmentirana ureditev plač v javnem sektorju namreč
ne omogoča preglednosti in primerljivosti sistema plač, kar skupaj
s parcialnim urejanjem tega področja pripelje do neobvladljivosti
sistema samega. Tudi sicer je Zakon o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti presežen
in zaradi togosti določanja razmerij osnovnih plač ter omejenih
možnosti nagrajevanja posameznega javnega uslužbenca
oziroma funkcionarja v skladu z rezultati njegovega dela, za
današnji čas zastarel. Na tej podlagi predlog zakona zasleduje
štiri ključne cilje:

-

Pregleden in primerljiv plačni sistem omogoča primerjanje plač
tako znotraj javnega, kot tudi nasproti zasebnemu sektorju. To po
eni strani omogoči prilagajanje višine plač med javnim in zasebnim
sektorjem (kot posledica razmerij na trgu delovne sile), hkrati pa
omogoča obvladovanje naraščanja plač v obeh sektorjih. Prav
nejasnost in nasprotujoči si podatki o tem, kakšne so plače
določenih kategorij v obeh sektorjih je v veliki meri razlog za
povečevanje plač, čeprav bi bilo morda to z vidika racionalnosti
povsem neutemeljeno. Vodenje plačne politike zahteva
razpolaganje s čim natančnejšimi podatki, s katerimi se lahko
ovrednoti posamezne zahteve po povečanju ter jih tudi utemeljuje
oziroma opravičuje nasproti davkoplačevalcem. Prav preglednost
plačnega sistema in posledično ustrezno prikazovanje ključnih
podatkov v teoriji in praksi velja za enega najmočnejših
mehanizmov obvladljivosti naraščanja plač v javnem sektorju.
Hkrati je na tej podlagi tudi mogoče zmanjšati obseg konfliktov
med socialnimi partnerji oziroma nezadovoljstva določenih
kategorij javnih uslužbencev, ki bi se neutemeljeno počutili
prikrajšane, sploh ob napačnih predstavah o ravni plač v drugih
dejavnostih. Seveda pa je za obvladljivost sistema tudi potrebna
jasna razvidnost plač v vrhu sistema, torej najvišjih plač, ki v
veliki meri pripadajo funkcionarjem.

vzpostavitev skupnega plačnega sistema za javne
uslužbence in funkcionarje,
določitev ustreznih razmerij med plačami javnih uslužbencev
in funkcionarjev,
vzpostavitev fleksibilnega plačnega sistema, ki bo višino plač
bolj povezoval z učinkovitostjo in rezultati dela,
transparenten in obvladljiv plačni sistem z vidika javnih financ.

Predlog zakona poleg urejanja plačnega sistema predvideva tudi
metodologijo za uvrščanje delovnih mest, nazivov in funkcij v
plačne razrede na plačni lestvici.
Plačni sistem je del zakonske ureditve, ki ureja splošna izhodišča
določanja in oblikovanja plač. Tako je v okviru sistema plač
določena struktura plač, način izračuna plače ter možnosti njenega
poviševanja (napredovanje, ipd). Sistem plač določa ob enotnih
elementih tudi primere fleksibilnosti pri določanju plač, bodisi način
spreminjanja plač na splošni ravni (npr.usklajevanje z rastjo
življenjskih stroškov), način spreminjanja plač posamezni
kategoriji javnih uslužbencev (npr. spremembe osnovne plače na
določenih delovnih mestih in nazivih glede na razmere na trgu
delovne sile) ter možnosti individualiziranja plače posameznika
(npr. fleksibilni del plače, ki nagrajuje delovno uspešnost javnega
uslužbenca ali funkcionarja).

Ob tako oblikovani preglednosti in primerljivosti plačnega sistema
bo mogoče na podlagi vzpostavljenih mehanizmov fleksibilnosti
tudi zagotavljati ustrezna razmerja med plačami ter jih ob
spremembi relevantnih okoliščin tudi prilagajati, ne da bi to
preseglo postavljene sistemske okvirje in se pričelo razreševati
na izvensistemski ravni.

Predlagani plačni sistem v predlogu tega zakona ukinja količnike
nasploh in izhodiščno plačo za negospodarstvo ter tudi t.i.
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druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo
ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti.

NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE

Ker je ureditev sistema plač v javnem sektorju področje, ki je v
veliki meri predmet postopne izgradnje in sistematskega
prilagajanja, predlog zakona deloma povzema rešitve veljavnega
zakona o razmerjih plač, seveda pa ga dopolnjuje in spreminja v
skladu z ugotovitvami teorije in izkušnjami iz prakse ter zaključki
analiz izvajanja veljavnega zakona.

Ta definicija torej zajema vse funkcionarje na državni ali lokalni
ravni v Republiki Sloveniji.
Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto za
vsakega uporabnika proračuna, upoštevaje število javnih
uslužbencev v skladu s sprejetim programom dela, njihove
osnovne plače, obseg sredstev za plačilo nadpovprečne delovne
uspešnosti in dodatke po zakonu, podzakonskih predpisih in
kolektivnih pogodbah, se določa v skladu z določili iz predloga
tega zakona.

Poleg zgoraj navedenih načel preglednosti in primerljivosti plačnega
sistema ter splošnega načela preglednosti proračunskega
trošenja naj bi nov plačni sistem povečal tudi obvladljivost tega
področja. Poglavitne rešitve predloga zakona so predstavljena v
okviru posameznih institutov plačnega sistema.

Sestava plače

Ključni cilji zakona so določitev skupnih temeljev sistema plač v
javnem sektorju, uveljavitev načela enakega plačila za primerljive
poklice v javnem sektorju in preglednosti in primerljivosti plačnih
in poklicnih skupin v javnem sektorju ter stimulativen način
nagrajevanja. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe
plačne lestvice in razmerij med poklicnimi in plačnimi skupinami
v javnem sektorju.

Plača javnega uslužbenca in funkcionarja je v skladu s predlogom
sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost
in dodatkov.
Osnovna plača je del plače, ki jo prejema javni uslužbenec in
funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali funkciji
za opravljeno delo v polnem delovnem času v posameznem
mesecu. Po svoji višini je osnovna plača znesek plačnega razreda
na plačni lestvici, ki v skladu s tem zakonom pripada
posameznemu delovnemu mestu, nazivu ali funkciji oziroma ga
je javni uslužbenec ali funkcionar pridobil z napredovanjem. Plačna
lestvica s plačnimi razredi je določena v prilogi 1 in je sestavni del
predloga zakona.

Skupen plačni sistem za javne uslužbence in
funkcionarje
Plačni sistem naj bi veljal skupno za vse javne uslužbence, kot
tudi za vse funkcionarje, ki se kot neposredni ali posredni
proračunski uporabniki financirajo iz proračunov. Pri tem predlog
zakona smiselno uporablja opredelitev javnega sektorja skladno
s predvideno ureditvijo Zakona o javnih uslužbencih. Javni sektor
po tem zakonu torej sestavljajo:
-

Višine plačnih razredov, ki so določene na plačni lestvici v prilogi
1, se vsako leto na podlagi dogovora med socialnimi partnerji
prilagajajo najpomembnejšim makroekonomskim okoliščinam (npr.
inflacija, rast življenjskih stroškov, itd.). Zaradi obsega sredstev,
ki se izplačujejo za plače javnih uslužbencev je potrebno zagotoviti
možnost ustreznega proračunskega načrtovanja, kar pomeni,
da morajo biti osnovne plače določene v prvi polovici leta, saj
drugače ne bi bilo možno pripraviti ustreznega predloga državnega
proračuna za prihodnje obdobje.

državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
javne agencije, javni skladi in javni 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, prav tako pa zaradi svojih
značilnosti tudi Banka Slovenije ni del javnega sektorja po tem
zakonu.

Javnemu uslužbencu in funkcionarju pripadajo tudi posamezni
dodatki, ki odražajo posebnosti opravljanja dela ali funkcije in niso
vključeni v osnovno plačo. Dodatki se prištejejo k osnovni plači.
Ob navedenih dodatkih pripada javnim uslužbencem, pa tudi
nekaterim funkcionarjem, za katere zakon tako določi, del plače
za delovno uspešnost. Del plače za delovno uspešnost predstavlja
fleksibilni del plače, ki je namenjen plačilu nadpovprečnega dela
javnega uslužbenca ali funkcionarja in se določa letno, glede na
njihovo uspešnost v določenem koledarskem letu.

Funkcionarji, katerih plače ureja ta zakon 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 ali predstavniškem telesu samoupravne
lokalne skupnosti,

Osnovna plača
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V skladu s predlogom zakona je plača sestavljena iz:
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Določitev osnovnih plač

Ne glede na omenjeno fleksibilnost pa predlog zakona predvideva
določitev t.i. orientacijskih delovnih mest in nazivov, ki bi jih za
plačne skupine od B do J določili s kolektivno pogodbo za javni
sektor. Za razvrščanje delovnih mest in nazivov v celotnem
javnem sektorju, razen funkcionarjev, naj bi na ta način dobili
mehanizem za določitev primerljivih delovnih mest in nazivov
med posameznimi poklicnimi skupinami (vodoravna primerljivost).
Primerljivost je potrebno zagotoviti zaradi različne pravne podlage
za uvrščanje delovnih mest in nazivov (podzakonski predpis
državnega zbora, uredba vlade, splošni akt državnega organa,
splošni akt delodajalca, kolektivna pogodba dejavnosti in kolektivna
pogodba za javni sektor).

Predlog zakona predvideva različne načine določitve plačnih
razredov za različne kategorije javnih uslužbencev v javnem
sektorju. Pri tem so določene različne stopnje fleksibilnosti
določanja osnovnih plač, seveda v odvisnosti od značilnosti
posamezne kategorije.
Posebna ureditev naj bi veljala za najvišje plače v javnem sektorju,
torej plače funkcionarjev (plačna skupina A), saj je na ta način
postavljena zgornja meja naraščanja plač v javnem sektorju in je
tudi vzpostavljena ustrezna legitimnost sistema samega. Tako
naj bi najvišjo in najnižjo vrednost osnovne plače funkcionarjev
določil ta predlog zakona v prilogi 2, uvrstitev posameznih funkcij
v plačne razrede v okviru navedenih razponov pa bi določil s
podzakonskim predpisom Državni zbor Republike Slovenije.

Potrebo po vzpostavitvi bolj fleksibilnega načina uvrščanja v
plačne razrede je ugotovila že analiza izvajanja zakona o razmerjih
plač, ki jo je pripravilo Ministrstvo za delo že leta 1995. Potrebno je
ponovno poudariti, da se razmerja plač in njihova višina
spreminjajo glede na potrebe trga delovne sile in politike vlade na
določenem področju, tako da njihova določitev z zakonom
predstavlja preveliko togost ureditve. Primerjalni sistemi, ki imajo
plače urejene z zakonom (npr. Zvezna republika Nemčija) temeljijo
po eni strani na tradicionalni urejenosti, hkrati pa se ti zakoni
redno prilagajajo spremenjenim razmeram, tudi na podlagi
dogovorov z reprezentativnimi sindikati.

Plačni razredi poslovodnih delovnih mest, torej delovnih mest
direktorjev in ravnateljev so urejeni bolj fleksibilno, saj jih v okviru
zakonskih omejitev in v skladu z zakonskimi kriteriji določajo
podzakonski predpisi. Zakon v prilogi določa plačne razrede, ki
predstavljajo možne višine plač ravnateljev in direktorjev znotraj
zakonsko določenega razpona. Podrobnejše kriterije za določitev
plačnih razredov določi Vlada Republike Slovenije in sicer ob
upoštevanju zakonskih kriterijev (zahtevana usposobljenost in
pomen subjekta, ki ga vodijo). Posameznemu direktorju ali
ravnatelju bo plačni razred za določitev osnovne plače na podlagi
teh kriterijev določil pristojni minister, če pa je ustanovitelj in tudi
financer te osebe javnega prava samoupravna lokalna skupnost,
pa pristojni organ te lokalne skupnosti ob soglasju pristojnega
ministra.

Prav tako je potrebno opozoriti na dejstvo, da določitev plač z
zakonom ne vpliva bistveno na obvladljivost sistema plač. To se
je jasno pokazalo tudi pri zakonu o razmerjih plač, ki formalno ni
bil nikoli dopolnjen, vendar pa se je za povečevanje plač ter
spreminjanje in prilagajanje razmerij pričelo uporabljati dodatke k
plači, kar seveda sploh ni bil njihov prvotni namen. Seveda pa je
potrebno poudariti, da so dodatki nastajali tako preko novih
zakonov in dopolnil, kot tudi preko sprememb kolektivnih pogodb,
ki jih je podpisala vlada. Posledično je torej potrebno poudariti
dejstvo, da lahko zakon določa le okvirje plačne politike vlade,
nikakor pa je ne more nadomestiti.

Tudi uvrstitev v plačni razred drugih javnih uslužbencev je odvisna
od zahtevnosti delovnega mesta ali naziva. Osnovne plače teh
javnih uslužbencev se uvrščajo v plačne razrede in v tarifne
skupine, in sicer v skladu z zahtevano stopnjo izobrazbe. Stopnja
izobrazbe, ki bo predpisana za zasedbo določenega delovnega
mesta ali za pridobitev naziva bo sicer temeljni kriterij za določitev
višine plače, vendar pa ne edini kriterij. Analize sedanje ureditve
so namreč pokazale, da je potrebno omogočiti t.i. prekrivanje
tarifnih skupin, ki bo omogočilo, da bodo najvišje plače posamezne
tarifne skupine višje od najnižjih plač višje tarifne skupine, saj leto omogoča ustrezno vrednotenje delovnih mest tudi v skladu z
drugimi dejavniki in ne le izključno na podlagi izobrazbe. Tipični
primer je delovno mesto policista, za katerega je sicer zahtevana
relativno nizka stopnja izobrazbe, vendar pa je samo delo izredno
zahtevno. S prekrivanjem vrednosti tarifnih skupin bo torej mogoče
za najzahtevnejše delo v določeni stopnji izobrazbe določiti višjo
osnovno plačo, kot npr. za najenostavnejše delo z višjo stopnjo
izobrazbe.

Obvladljivost sistema plač je kot že navedeno, mogoče doseči
preko preglednosti in primerljivosti sistema plač, ki vzpostavi jasno
odgovornost nasproti zasebnemu sektorju ter drugim delom
javnega sektorja in zmanjšuje pritiske, ki izvirajo iz občutka
absolutne in relativne prikrajšanosti. Prav tako lahko obvladljivost
sistema bolj poveča podrobnejša zakonska regulacija načina
izpeljave kolektivnih pogajanj in postopka sklepanja dogovorov,
ki bi imeli za posledico povišanje plač, kot bi to lahko dosegla
sama zakonska določitev plač. Tako bo ob preglednosti sistema
mogoče jasneje utemeljevati ali zavračati določene zahteve in jih
tudi predstavljati javnosti (torej davkoplačevalcem) ter ne bo več
mogoče utemeljevati (sindikalnih) zahtev z obtožbami da »Vlada
noče dopustiti povišanja...«, temveč bo potrebno jasno utemeljiti
dejstvo, da bodo morali davkoplačevalci financirati takšna in
drugačna povišanja in da ne gre le za »nerazumno nasprotovanje
Vlade«.

Osnovne plače delovnih mest ter nazivov se določajo z uvrstitvijo
v plačne razrede. Z uvrstitvijo delovnega mesta, naziva ali funkcije
v določen plačni razred pridobi javni uslužbenec ali funkcionar
osnovno plačo, ki pripada temu plačnemu razredu. Za obvladljivost
določanja plač predlog zakona predvideva, da se za posamezno
poklicno skupino javnih uslužbencev v prilogi 2 tega zakona,
določi najvišja in najnižja vrednost osnovne plače, ki lahko pripada
javnemu uslužbencu ali funkcionarju iz te poklicne skupine.

Prehod na nov sistem bo seveda problematičen, zato pa mora
biti izveden postopno. Vendar pa se je potrebno zavedati, da bo
po vzpostavitvi novega sistema in izvedenem prehodu ta sistem
bolj obvladljiv kot je sedanji sistem, saj bo zgrajen na dogovoru
med socialnimi partnerji, s tem pa bo tudi vzpostavljena deljena
odgovornost za delovanje javnega sektorja.

Predlog zakona predvideva, da se v primerih določenih s
posebnim zakonom lahko osnovna plača javnega uslužbenca ali
funkcionarja, kateremu je določena večja ali manjša obremenjenost
od normirane delovne obremenjenosti, za čas trajanja večje ali
manjše obremenjenosti, osnovna plača sorazmerno poveča ali
zmanjša.
,

Napredovanje javnih uslužbencev
Predlog zakona predvideva ureditev sistema napredovanja na
podlagi dograjevanja že uveljavljenih rešitev, ki jih je uvedel zakon
o razmerjih plač in ki so se v praksi že pokazala kot ustrezna. Pri
napredovanju delimo t.i. vertikalno napredovanje, ki pomeni
napredovanje na bolj zahtevno delovno mesto oziroma v višji

V navedenih zakonskih okvirjih predlog zakona predvideva
fleksibilno uvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede.
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naziv ter horizontalno napredovanje, ki pomeni napredovanje brez
spremembe delovnega mesta, vendar se vseeno odrazi v
povišanju osnovne plače.

V skladu s predlogom zakona so pogoji za napredovanje javnih
uslužbencev v višji plačni razred:
delovna uspešnost, izkazana v napredovalnem obdobju,
samostojnost in zanesljivost pri delu,
ustvarjalnost in
dodatno pridobljena znanja v napredovalnem obdobju, če leta prispevajo k uspešnejšemu opravljanju dela na delovnem
mestu oziroma v nazivu.

Predlog zakona predvideva, da javni uslužbenci na delovnih
mestih, kjer je mogoče tudi napredovanje v višji naziv, lahko v
posameznem nazivu napredujejo največ za 5 plačnih razredov,
javni uslužbenci, kjer ni mogoče napredovati v naziv, pa lahko na
delovnem mestu napredujejo največ za 7 plačnih razredov.

Natančnejši pogoji, postopek in način preverjanja izpolnjevanja
pogojev za napredovanje ter izjemni primeri se za zaposlene
določajo z uredbo vlade, s splošnim aktom, ki ga izda predstojnik
državnega organa, s splošnim aktom direktorja javnega zavoda
v soglasju s pristojnim ministrom in ministrom, pristojnim za finance in splošnim aktom pristojnega organa univerze oziroma
samostojnega visokošolskega zavoda.

Vertikalno napredovanje
Vertikalno napredovanje ureja zakon le na načelni ravni, saj so
postopek in pogoji za napredovanje na bolj zahtevno delovno
mesto odvisni od specifičnih lastnosti posameznega poklica
oziroma dejavnosti in je zaradi tega urejen s področnimi zakoni.
Napredovanje na višje delovno mesto poznajo tudi ureditve
določenih funkcij, npr. sodnikov, tožilcev in pravobranilcev, ki
določajo karierno pot funkcionarjev. V glavnem velja za vertikalno
napredovanje, da je to mogoče le v primeru, da obstaja prosto
zahtevnejše delovno mesto, na katerega javni uslužbenec ali
funkcionar napreduje v primeru, da izpolni predpisane pogoje.
Druga značilnost tega napredovanja pa je dejstvo, da
napredovanje na bolj zahtevno delovno mesto ni pravica javnega
uslužbenca, ki bi bila iztožljiva, temveč je prepuščeno diskreciji
delodajalca ali bo na prosto delovno mesto nekdo napredoval ali
pa bo izpeljan javni razpis oziroma premestitev drugega javnega
uslužbenca. Hkrati je potrebno upoštevati omejitev, ki izhaja iz
dejstva, da so organizacije pretežno hierarhično oblikovane, kar
pomeni, da je višjih in zahtevnejših delovnih mest vedno manj,
bliže ko smo vrhu organizacije. To pa tudi pomeni, da po naravi
stvari lahko vertikalno napreduje le omejeno število javnih
uslužbencev.

Del plače za delovno uspešnost
Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti bo odvisen od
vsakoletnega proračuna in lahko znaša največ 5 odstotkov letnih
sredstev za osnovne plače. O določitvi njegove višine odločajo
vlada, predstojniki različnih organov in pristojni organ
samoupravne lokalne skupnosti.
Predlog zakona ureja tudi določanje obsega delovne uspešnosti
pri subjektih, ki del svoje dejavnosti opravljajo na trgu. V soglasju
z ustanoviteljem lahko del sredstev pridobljenih na trgu uporabi
za povečanje obsega sredstev za delovno uspešnost, ki je tako
lahko višja od 5 odstotkov sredstev za osnovne plače.
Predlog zakona uvaja novost. V primeru, da uporabniki preko
uresničitve racionalizacije dosežejo prihranke pri obsegu sredstev
za plače lahko del tako privarčevanih sredstev uporabijo za
izplačilo delovne uspešnosti v naslednjem proračunskem obdobju.

Horizontalno napredovanje
Prav zaradi omejitev, ki veljajo za vertikalno napredovanje, uvajajo
sistemi plač v javnem sektorju tudi napredovanja, ki omogočajo
povečevanje plače na istem delovnem mestu, torej horizontalno
napredovanje. Prednost horizontalnega napredovanja je v tem,
da nagrajuje delo posameznika na njegovem delovnem mestu in
ga ne sili k vključitvi v boj za hierarhično višja delovna mesta, da
bi si lahko izboljšal lasten položaj. Gre torej za stimulacijo, ki
nagrajuje določeno dobro delo, ne da bi hkrati terjala, da se s
povišanjem plače spremenijo tudi dela in naloge posameznika,
saj ni nujno, da je ta posameznik tudi sposoben opravljati
zahtevnejše naloge in da bi bil tudi na drugem delovnem mestu
tako uspešen, kot je na sedanjem delovnem mestu.

Na podlagi tega je za celotni javni sektor tako določen enak
začeten obseg sredstev, ki se lahko uporabijo za plačilo delovne
uspešnosti, na dejanski obseg sredstev za uspešnost pa lahko
vplivajo tudi posamezni proračunski uporabniki.
Del plače za delovno uspešnost se izplačuje letno in pripada
javnemu uslužbencu, ki je pri delu v preteklem letu dosegel
nadpovprečne delovne rezultate ali je bil nadpovprečno delovno
obremenjen. Del plače za delovno uspešnost pripada tudi
funkcionarju, če zakon tako določa. Del plače za delovno
uspešnost lahko znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega
uslužbenca ali funkcionarja.

Napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu je po
predlogu zakona mogoče z napredovanjem v višji plačni razred
in s tem pridobitvijo višje osnovne plače. Napredujejo lahko tudi
funkcionarji, za katere tako določa zakon.

Dodatki
Skladno s predlogom zakona je eden njegovih temeljnih namenov
zmanjšati število in omejiti obseg dodatkov oziroma jih po možnosti
vključiti v osnovno plačo delovnega mesta, naziva oziroma
funkcije. Pri tem gre predvsem za dodatke, kateri pripadajo
celotnim kategorijam javnihuslužbencev in so namenjeni zgolj
povečevanju plač, hkrati pa bistveno zmanjšujejo preglednost
plač v javnem sektorju.

Horizontalno napredovanje poteka periodično vsaka tri leta in
nastopi v primeru, da javni uslužbenec izpolnjuje vse pogoje za
napredovanje ter da je to ugotovljeno v predpisanem postopku.
To pomeni, da horizontalno napredovanje predstavlja iztožljivo
pravico vsakega zaposlenega, ki je izpolnil predpisane pogoje.

Kljub cilju, da se osnovne plače oblikujejo z vključitivijo dodatkov,
pa vseh dodatkov ni mogoče vključiti v osnovno plačo Tako
predlog zakona določa dodatke, ki pripadajo javnim uslužbencem
in funkcionarjem, in sicer:

Predlog zakona ureja pogoje za napredovanje, ki so za razliko od
veljavne zakonske ureditve bolj orientirani na uspešno opravljanje
dela na delovnem mestu in manj na dodatnih aktivnostih javnih
uslužbencev, saj se je v praksi izkazalo, da je napredovanje v
veliko primerih temeljilo na dejavnikih, ki so bili z delom nepovezani,
vendar pa so bili podlaga za izpolnjevanje pogojev, potrebnih za
napredovanje.
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položajni dodatek,
dodatek za delovno dobo,
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dodatek za mentorstvo,
dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, če to ni pogoj
za zasedbo delovnega mesta,
dodatek za dvojezičnost,
dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki se pojavljajo
občasno in niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta,
naziva oziroma funkcije,
dodatki za dodatne obremenitve, ki se pojavljajo občasno in
niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva
oziroma funkcije,
dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.

se sprejemajo skupaj z državnim proračunom za naslednje
proračunsko obdobje.
Namen normativne ureditve tega postopka je v iskanju ravnotežja
med načelom potrebe po socialnem dialogu in načelom urejenih
in stabilnih javnih financ. Urejen postopek sprejemanja usklajenih
sprememb je nujen, saj predlog tega zakona ne more vzpostaviti
dokončnega, med socialnimi partnerji usklajenega stanja na
področju politike plač. Sistem plač, ki ga ureja ta zakon namreč
predstavlja le okvir, ki bo skupaj s postopkom sprejemanja
usklajenih sprememb omogočil realizacijo ključnih ciljev, ki jih
zasleduje uveljavitev pričujočega predloga zakona.

Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača zaposlenega ali
funkcionarja.

Preglednost in primerljivost plač v javnem sektorju

Dodatki naj se po novem ne bi več določali parcialno, temveč le z
zakonom, uredbo vlade ali kolektivno pogodbo za javni sektor,
torej ne več s kolektivnimi pogodbami dejavnosti ter poklicev. Na
ta način bi preprečili ponovitev stanja, ki je nastalo pred uveljavitvijo
tega zakonskega predloga.

To poglavje predstavlja bistven element predlagane zakonske
ureditve. V sodobnih ureditvah namreč velja načelo, da ima
preglednost trošenja javnih sredstev prednost pred varstvom
podatkov o plačah, saj je le na ta način lahko zagotovljen potrebni
nadzor nad tem bistvenim segmentom proračuna.

Položajni dodatek predstavlja del plače, ki ga prejme javni
uslužbenec ali funkcionar za čas, ko zaseda določen položaj.
Položaj v tem smislu predstavlja vodstveno delovno mesto ali
funkcijo (vodenje določenega organa, vodenje ter članstvo v
delovnem telesu, ipd). Višino položajnega dodatka za posamezni
položaj javnih uslužbencev določi vlada, medtem ko bi se višina
položajnega dodatka za posamezno funkcijo določila na podlagi
zakona. Višina položajnega dodatka je določena od 5% osnovne
plače do največ 20% osnovne plače.

Skladno s temi načeli določa predlog zakona, da so plače na
posameznih delovnih mestih, nazivih ali funkcijah javne. Javnost
teh plač se zagotavlja preko posredovanja podatkov o plačah
ministrstvu, pristojemu za sistem plač v javnem sektorju. Podatki
o plačah zajemajo podatke o osnovnih plačah, delovni uspešnosti
in dodatkih. Podatki o plačah v javnem sektorju se torej ne bi
vezali na imena javnih uslužbencev, temveč bi prikazovali podatke
o plači, ki pripada posamezni funkciji, nazivu ali delovnem mestu.

Ob navedenih dodatkih pozna predlog zakona tudi dodatke za
manj ugodne delovne pogoje in dodatne obremenitve, ki pripadajo
javnim uslužbencem, ki občasno opravljajo delo v takih pogojih.

Za zagotovitev primerljivosti plač. v javnem sektorju na ravni
ostalih sodobnih ureditev je pristojno ministrstvo dolžno voditi
evidenco ter enkrat letno pripraviti analizo ter jo v primerni obliki
posredovati javnosti.

Javnim uslužbencem pripadajo tudi dodatki za delo v manj
ugodnem delovnem času, funkcionarjem pa le v primeru, da tako
določi zakon.

Sklepanje kolektivnih pogodb

Postopek spreminjanja razponov med najvišjo in
najnižjo osnovno plačo oziroma razmerij med
plačnimi in poklicnimi skupinami

Ker je predlagani sistem na področju kolektivnega dogovarjanja
bolj fleksibilen, je potrebno za obvladljivost sistema ter za
zagotovitev ustreznega proračunskega načrtovanja tudi urediti
pristojnost in način sklepanja kolektivnih pogodb v javnem sektorju.
Tako zakon določa, da na strani delodajalcev sklepa kolektivne
pogodbe vlada.

Predlog zakona ureja tudi poseben postopek spreminjanja
zakonsko postavljenih omejitev v razmerjih plač v javnem sektorju.
Tako je predvideno, da se spremembe plačne lestvice in zakonskih
omejitev najvišjega in najnižjega razreda za posamezno poklicno
skupino lahko izvedejo le na podlagi postopka, ki mora biti izveden
skladno z določbami tega zakonskega predloga.

V imenu vlade kot delodajalca vodi postopek za sklenitev
kolektivnih pogodb ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem
sektorju, sodelujeta pa tudi ministrstvo, pristojno za finance, in
ministrstvo, pristojno za dejavnost ter reprezentativno združenje
lokalnih skupnosti.

Za vzpostavitev dialoga med socialnimi partnerji je predvidena
ustanovitev sveta za sistem in politiko plač, sestavljenega iz
predstavnikov državnih organov, koordinacije sindikatov javnega
sektorja in reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti. Svet se
ustanovi pri vladi.

Če ministrstva, pristojna za sistem plač v javnem sektorju, za
finance in za posamezno dejavnost, zastopajo v zvezi s sklenitvijo
kolektivne pogodbe različna stališča, odloči o spornih vprašanjih
vlada.

Navedeni svet obravnava predloge sprememb plačne lestvice
oz. najvišjih in najnižjih osnovnih plač po poklicnih skupinah in se
do njih opredeli. Postopek obravnave svet začne 30 dni po prejemu
predloga, najkasneje 90 dni po prejemu predloga pa mora sprejeti
odločitev o nadaljnjem postopku. V kolikor svet ne podpre predloga
za spremembe, ga skupaj s svojim mnenjem predloži državnemu
zboru, ki o predlogu odloči v 45 dneh od prejema predloga in
mnenja sveta. V kolikor svet predlog za spremembe podpre, ga
pošlje vladi, ki pripravi predlog spremembe zakona. Spremembe
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Predlog zakona določa, da v imenu vlade podpiše kolektivno
pogodbo predsednik vlade ali po pooblastilu vlade ministri: minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, minister, pristojen
za finance in minister, pristojen za posamezno področje.
Na podlagi pooblastila zakonskega predloga bo vlada natančneje
določila pristojnosti in naloge posameznih ministrstev in služb pri
sklepanju kolektivne pogodbe.
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Prehodne in končne določbe

Svet za sistem in politiko plač mora biti ustanovljen najkasneje v
30 dneh po uveljavitvi tega zakona.

Prehodne določbe pomenijo zelo pomemben del reforme plačnega
sistema, saj opredeljujejo prehod iz obstoječega v nov plačni
sistem.

Zakon se prične uporabljati s 01.01.2004.

Za prehod je prvi nujen pogoj sprejem enotne metodologije za
razvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede. Drugi
pomemben korak, ki izhaja iz metodologije, je določitev
orientacijskih delovnih mest in nazivov, ki se določijo s kolektivno
pogodbo za javni sektor. Ta drugi korak nato omogoča dokončno
uvrstitev vseh delovnih mest in nazivov v javnem sektorju z
uredbo vlade, splošnimi akti državnih organov in kolektivnimi
pogodbami dejavnosti oziroma uskladitev vseh kolektivnih pogodb
s tem zakonom in sprejem novih kolektivnih pogodb. To je zadnja
faza prehoda.

TARIFNI DEL ZAKONA - Priloge kot sestavni del
zakona
Priloga 1:

Plačna lestvica s plačnimi razredi in osnovnimi
PLAČAMI ZA ZAPOSLENE IN FUNKCIONARJE V JAVNEM
SEKTORJU

V prilogi 1 je predstavljena plačna lestvica, ki predstavlja osnovo
tarifnega dela zakona. Predstavljena plačna lestvica ni dokončna.
Na lestvici je 68 plačnih razredov. Najnižji plačni razred (1.plačni
razred) znaša 86.487 SIT, najvišji plačni razred (68. plačni razred)
pa znaša 1.197.249 SIT. Razlika med plačnimi razredi je 4 odstotke
(vsak naslednji plačni razred je za 4 odstotke višji od predhodnega
plačnega razreda).
Sleherno delovno mesto, naziv ali funkcija v javnem sektorju v
Republiki Sloveniji bodo uvrščeni v enega od plačnih razredov
plačne lestvice. S tem bo določena osnovna plača slehernega
javnega uslužbenca in funkcionarja v Republiki Sloveniji

Uskladitev vseh predpisov in kolektivnih pogodb s tem zakonom
je pogoj, da se lahko plače izplačujejo po tem zakonu. V
nasprotnem primeru se plače izplačujejo po predpisih in kolektivnih
pogodbah, ki so veljale do pričetka uporabe tega zakona.
Po uveljavitvi predpisov in kolektivnih pogodb se torej javni
uslužbenci razvrstijo v plačne razrede v skladu s temi predpisi.
Po tem zakonu pa lahko javni uslužbenec napreduje na delovnem
mestu oziroma funkciji, če zakon tako določa, samo za razliko
med številom plačnih razredov, v katere se je mogoče uvrstiti z
napredovanjem po tem zakonu in številom že doseženih plačnih
razredov na podlagi prej veljavnih predpisov.

Priloga 2:

Za prehod je ključna tudi premostitev problema višine plače po
starem in novem sistemu. Če bi namreč javni uslužbenec po
določitvi plače po tem zakonu prejel nižjo plačo kot jo je imel po
prejšnjih predpisih, se mu do izenačitve upošteva višja plača. Pri
tem se pri primerjavi obeh zneskov upoštevajo osnovna plača in
dodatki, razen dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času
in dela plače za delovno uspešnost.

Simulacija Najnižje in najvišje osnovne plače po
POSAMEZNI POKLICNI SKUPINI ZA FUNKCIONARJE IN
ZAPOSLENE V JAVNEM SEKTORJU PO DEJANSKIH
KOLIČNIKIH IN VELJAVNIH PREDPISIH

Glede na podpisani sporazum z reprezentativnimi sindikati v
državni upravi o uvedbi kolektivnega prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja ta predlog omogoča prevedbo
dodatkov v premije omenjenega zavarovanja. Tako se dodatki iz
Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih javnih
uslužbencev v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih
organih, ki pripadajo javnim uslužbencem od 1.5.2002 dalje,
izplačajo kot premija kolektivnega prostovoljnega pokojninskega
dodatnega zavarovanja.

V prilogi 2 so predstavljene najnižje in najvišje osnovne plače po
posamezni poklicni skupini za javne uslužbence in funkcionarje.
Priloga 2 v bistvu predstavlja tarifno prilogo zakona, saj se bodo
konkretne uvrstitve delovnih mest, nazivov in funkcij izvajale s
podzakonskimi predpisi ali kolektivnimi pogodbami za dejavnosti.
Predstavljena priloga 2 ni dokončna.
V prilogi 2 vrstice predstavljajo plačne razrede iz priloge 1 (68.
plačnih razredov), v stolpcih tabele pa je za posamezno poklicno
skupino na podlagi analize obstoječih podatkov plač javnega
sektorja, ki so jih posredovali proračunski uporabniki in na podlagi
veljavnih predpisov (k osnovnim količnikom so prišteti dodatki, ki
so trajne narave in pomenijo del zahtevnosti delovnega mesta,
pri funkcionarjih pa osnovna plača zajema poleg osnovnega
količnika tudi funkcionarski dodatek) za vsako poklicno skupino
določena najvišja oziroma najnižja osnovna plača, ki se nato
uvrsti v najbližji plačni razred. Najnižja osnovna plača trenutno
znaša 86.487 SIT, najvišja osnovna plača pa trenutno znaša
1.214.100 SIT (pri izračunu osnovnih plač je uporabljena v
decembru 2001 veljavna izhodiščna plača na negospodarstvo v
višini 48.317 SIT oz. veljavna funkcionarska osnova
127.800 SIT).

V pokojninski načrt se vključijo vsi javni uslužbenci, razen tistih,
ki izrecno izjavijo, da ne želijo biti vključeni v pokojninski načrt.

Priloga 3:

Kot stimulacijo za vstop v omenjeno dodatno pokojninsko
zavarovanje predlog tega zakona vpeljuje izjemo, s katero lahko
zavarovanci, ki se upokojijo pred pretekom 120 mesecev od
vključitve v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje, pridobijo pravico do izplačila odkupne vrednosti enot
premoženja.

V prilogi 3 je zajetih devet tarifnih skupin, v katerih je navedena
potrebna strokovna izobrazba za uvrstitev v tarifno skupino. K
vsaki tarifni skupini bo določen najvišji možni plačni razred brez
napredovanja, ki ga lahko doseže javni uslužbenec. Za prvo branje
tabela ni izpolnjena, saj je v obstoječem sistemu zaradi obilice
dodatkov, ki so deformirali uvrščanje dejanskih osnovnih plač v
tarifne skupine, podatke potrebno podrobneje preanalizirati.

Uvedba plačnega sistema po predlogu tega zakona bo zahtevala
postopno poviševanje obsega sredstev za delovno uspešnost.
Tako je predvideno, da v letu 2003 znašajo sredstva za delovno
uspešnost 2 odstotka letnih sredstev za osnovne plače. V
naslednjih letih se obseg sredstev za nadpovprečno delovno
uspešnost poveča v skladu s proračunskimi možnostmi.

Najvišji možni plačni razredi po tarifnih skupinah

Z dnem pričetka uporabe tega zakona prenehajo veljati določbe
zakonov in podzakonskih aktov, ki plače urejajo v nasprotju z
določbami tega zakona.

poročevalec, št. 9
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4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci
zakonodajne, izvršne ali sodne oblasti.

Zakon ob uveljavitvi ne bo zahteval dodatne mase sredstev za
plače v javnem sektorju. To pomeni, da bo masa plač v javnem
sektorju ob uveljavitvi zakona takšna kot bo predvidena z bilancami
javnega financiranja za leto 2003 oziroma takšna kot jo zahteva
uporaba sedanjega plačnega sistema. Uvedba novega plačnega
sistema, ki je predviden z začetkom uporabe tega zakona s
1.1.2004 sama po sebi ne bo zahtevala dodatnih proračunskih
sredstev. Uporaba zakona v letu 2004 je skladna tudi s sprejemom
novega dveletnega državnega proračuna 2004-2005.

3. Sistemizacija delovnih mest je akt, v katerem so v skladu z
notranjo organizacijo določena delovna mesta potrebna za
izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti
oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo
delovnih mest in nalog na posameznih delovnih mestih.
4. Delovno mesto je v organizacijski strukturi najnižja
organizacijska enota, ki ima v okviru delovnega ali poklicnega
področja opredeljene glavne naloge.

Ob prehodu v nov plačni sistem pa kratkoročno nedvomno ne bo
mogoče zagotoviti večje fleksibilnosti sistema, ampak bo ključno
zasledovanje cilja javno finančne obvladljivosti plač v javnem
sektorju. To seveda ne bo veljalo za proračunskege uporabnike,
ki bodo z racionalizacijami prihranili del sredstev za plače in bodo
lahko del teh sredstev uporabili za delovno uspešnost. Od leta
2004 naprej bo pomembno znotraj socialnega dialoga dogovoriti
zmeren dvig osnovnih plač, kar bo zagotovilo možnost za
oblikovanje mase za gibljivi del plač (uspešnost, napredovanje),
ki je ključen za vzdrževanje potrebne motivacije javnih
uslužbencev in funkcionarjev.

5. Naziv je poimenovanje, ki ga javni uslužbenec pridobi z
imenovanjem, izvolitvijo, podelitvijo ali napredovanjem na
delovnem mestu v skladu z zakonom.
6. Zahtevnost delovnega mesta, naziva in funkcije je prvina za
določanje osnovnih plač na plačni lestvici. Določa se z
zahtevano usposobljenostjo (zahtevana strokovna izobrazba,
potrebna dodatna znanja in izkušnje), odgovornostjo in
pooblastili, psihofizičnimi in umskimi napori ter z vplivi okolja.
7. Plačno skupino sestavljajo poklicne skupine. V poklicne
skupine se razvrščajo delovna mesta, nazivi in funkcije
podobne zahtevnosti oziroma drugih podobnih skupnih
značilnosti.

BESEDILO ČLENOV

8. Plačna lestvica je lestvica, ki je sestavljena iz plačnih razredov.
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

9. Plačni razred je del plačne lestvice, ki ima vrednost izraženo
v tolarskem znesku.

1. člen
(Vsebina in cilji zakona)

10. Osnovna plača je del plače, ki jo prejema javni uslužbenec ali
funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali funkciji
za opravljeno delo v polnem delovnem času v posameznem
mesecu, pri čemer je v osnovno plačo všteto tudi
napredovanje javnega uslužbenca ali funkcionarja.

Ta zakon ureja sistem plač funkcionarjev in javni uslužbenech v
javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in
izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače.

11. Del plače za delovno uspešnost je del plače, ki ga lahko
prejme javni uslužbenec in funkcionar za nadpovprečno
uspešno opravljeno delo in/ali nadpovprečno delovno
obremenitev v določenem obdobju.

Zakon določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in
sicer za uveljavitev načela enakega plačila za primerljive poklice,
za zagotovitev preglednosti in primerljivosti plačnih in poklicnih
skupin ter za stimulativen način nagrajevanja. Zakon opredeljuje
tudi postopek za spremembe razmerij med poklicnimi in plačnimi
skupinami v javnem sektorju.

12. Dodatki so del plače javnega uslužbenca in funkcionarja za
posebne pogoje, obremenitve in druge elemente, ki niso
značilnost delovnega mesta, naziva ali funkcije in niso
upoštevani pri vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta,
naziva ali funkcije.

2. člen
(Pomen izrazov)
Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen:

3. člen
(Določanje obsega sredstev za plače)

1. Javni sektor po tem zakonu sestavljajo:

-

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto se za
vsakega neposrednega in posrednega proračunskega
uporabnika (v nadaljevanju: uporabniki proračuna), upoštevaje
število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim
programom dela, njihove osnovne plače, obseg sredstev za
plačilo nadpovprečne delovne uspešnosti in obseg sredstev za
dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih
pogodbah, določa v skladu z določili tega zakona.

državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
javne agencije, javni skladi in javni 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.
Banka Slovenije ni del javnega sektorja po tem zakonu.

4. člen
(Sestava plače in usklajevanje osnovnih plač)

2. Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje
funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za
izvrševanje funkcije izvršne in sodne oblasti z izvolitvijo ali
imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije (v
nadaljevanju: državni zbor) ali predstavniškem telesu
samoupravne lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno
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(1) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov.
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(2) Znesek osnovne plače je določen z uvrstitvijo v posamezen
plačni razred.

5. člen
(Določitev plač)

(3) Plačna lestvica je določena v prilogi 1 tega zakona.

Po tem zakonu se določajo plače javnih uslužbencev in
funkcionarjev pri uporabnikih proračuna. Plače javnih uslužbencev
za delo v tujini se uredijo z uredbo vlade.

(4) Višina osnovnih plač iz plačne lestvice se usklajuje praviloma
enkrat letno. Višina uskladitve se dogovori med socialnimi
partnerji najkasneje do 30.06. tekočega leta za prihodnje
proračunsko obdobje. Vsakokratna višina osnovnih plač iz
plačne lestvice, usklajene v skladu s prejšnjim odstavkom,
se določi z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.

II. PLAČNE , POKLICNE IN TARIFNE SKUPINE
6. člen
(Določitev plačnih in poklicnih skupin)

(5) Socialni partnerji se lahko dogovorijo, da se del sredstev iz
naslova uskladitve osnovnih plač nameni za vplačilo premij
kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.

Plačne skupine
A - Funkcije v državnih organih in lokalnih
skupnostih

B - Funkcije, uradniška in druga delovna
mesta in nazivi v državnih organih in v
upravah lokalnih skupnostih

C - Delovna mesta v vzgoji, izobraževanju in
športu

D - Delovna mesta v znanosti
E - Delovna mesta v zdravstvu

F - Delovna mesta v socialnem varstvu
G - Delovna mesta v kulturi
H - Delovna mesta v drugih javnih zavodih,
javnih skladih in javnih agencijah ter v
drugih uporabnikih proračuna
I - Poslovodni orqani v javnih zavodih
J - Spremljajoča delovna mesta (velja za ves
javni sektor)

poročevalec, št. 9

Plačne in poklicne skupine so:

Poklicne skupine
A1 - Predsednik Republike in funkcionarji izvršne
oblasti
A2 - Funkcionarji zakonodajne oblasti
A3 - Funkcionarji v pravosodju
A4 - Funkcionarji v drugih državnih organih
A5 - Funkcionarji v lokalnih skupnostih
B1 - Imenovani funkcionarji in sekretarji
82 - Uradniki v drugih državnih organih
B3 - Uradniki v državni upravi in upravah lokalnih
skupnosti
B4 - Policisti
B5 - Vojaki
B6 - Cariniki
B7 - Inšpekorji
B8 - Pazniki
C1 - Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci
C2 - Višješolski učitelji in ostali strokovni delavci
C3 - Učitelji in ostali strokovni delavci v osnovnem
in srednjem šolstvu
C4 - Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih
D1 - Raziskovalci
D2 - Strokovni sodelavci
E1 - Zdravniki
E2 - Zdravstveni delavci
E3 - Zdravstveni sodelavci
F1 - Strokovni delavci
F2 - Strokovni sodelavci
G1 - Umetniški poklici
G2 - Strokovni delavci
H1 - Strokovni delavci

11 - Direktorji in ravnatelji
J1 - Administrativni poklici
J2 - Finančni in računovodski delavci
J3 - Informatiki
J4 - Ostali strokovno tehnični poklici
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7. člen
(Tarifne skupine)

Seznam delovnih mest, nazivov in funkcij v poklicnih skupinah
od B1 do J4 v skladu z zakonom, podzakonskim predpisom,
splošnim aktom organa ali kolektivno pogodbo objavi vlada.

Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo na podlagi uvrstitve
delovnih mest in nazivov v naslednje tarifne skupine:

II.

Uspešno končano izobraževanje oziroma pridobljena usposobljenost, ki
je praviloma potrebna za opravljanje delovnih nalog
• najmanj 6 razredov 8-letnega osnovnošolskega izobraževanja oziroma 7
razredov 9-letnega
• uspešno končano 8- ali 9-letno osnovnošolsko izobraževanje
• poklicno usposabljanje po osnovnošolskem izobraževanju

ill.

•

IV.

•

V.

•
•

Tarifna
skupina
I.

•
•
•
•

VI.

VII.
VIII.
IX.

•
•

nižje poklicno izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje, ki je trajalo
manj kot 3 leta
srednje poklicno izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje v trajanju 3
leta ali več
srednje splošno izobraževanje
poklicno izobraževanje z opravljenim mojstrskim ali temu ekvivalentnim
izpitom
maturitetni tečaj z opravljeno maturo
poklicni tečaj z opravljeno poklicno maturo
srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje ali
srednje poklicno-tehniško izobraževanje

•

višje strokovno izobraževanje
višješolsko izobraževanje, ki omogoča prehodnost v univerzitetnih
programih
višješolsko specialistično izobraževanje

•
•
•
•
•

visokošolsko strokovno izobraževanje
univerzitetno izobraževanje
podiplomsko specialistično izobraževanje
podiplomsko maqistrsko izobraževanje
doktorat znanosti

razredom, ki ga je funkcionar pridobil z napredovanjem, če
funkcionar lahko napreduje v skladu z zakonom.

Najvišji možni plačni razred brez napredovanja za posamezno
tarifno skupino je določen v prilogi 3 tega zakona.
III.

(3) V splošnih aktih, ki urejajo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest pri uporabnikih proračuna, je pri določanju in obračunu
plač obvezna uporaba plačnih razredov po tem zakonu.

OSNOVNA PLAČA
8. člen
(Osnovna plača)

9. člen
(Določitev osnovne plače)

(1) Osnovna plača zaposlenega je določena s plačnim razredom,
v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, na
katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma, ki ga je
pridobil z napredovanjem.

(1) Osnovne plače funkcionarjev so določene s plačnimi razredi
v okviru razponov iz priloge 2 tega zakona.
(2) Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede določi državni
zbor z odlokom.

(2) Osnovna plača funkcionarja je določena s plačnim razredom,
v katerega je uvrščena posamezna funkcija oziroma s plačnim
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10. člen
(Določitev osnovne plače ravnateljev in direktorjev)

13. člen
(Povečanje oziroma zmanjšanje osnovne plače)

(1) Osnovne plače ravnateljev in direktorjev javnih agencij, javnih
skladov in javnih zavodov ter drugih oseb javnega prava iz
prve točke 2. člena (v nadaljevanju: ravnatelji in direktorji),
upoštevaje zahtevnost delovnega mesta ter pomen osebe
javnega prava, ki jo vodijo, se določijo z uvrstitivijo v plačni
razred v okviru razponov iz priloge 2 tega zakona.

V primerih določenih s posebnim zakonom se lahko osnovna
plača javnega uslužbenca ali funkcionarja, kateremu je določena
večja ali manjša obremenjenost od normirane delovne
obremenjenosti, za čas trajanja večje ali manjše obremenjenosti
osnovna plača sorazmerno poveča oziroma zmanjša.

(2) Kriterije za določitev plačnih razredov ravnateljev in direktorjev
določi vlada.

IV. NAPREDOVANJE

(3) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in
direktorja pri osebah javnega prava iz prvega odstavka tega
člena, katerih ustanovitelj je država, določi minister, pristojen
za posamezno področje (v nadaljevanju: pristojni minister).

14. člen
(Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev
na bolj zahtevno delovno mesto oziroma v višji naziv
ali na položaj)

(4) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in
direktorja pri osebah javnega prava iz prvega odstavka tega
člena, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se plače
financirajo iz državnega proračuna ali iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, določi pristojni minister.

Javni uslužbenec ali funkcionar lahko napreduje na svojem
delovnem mestu na bolj zahtevno delovno mesto oziroma v višji
naziv ali na določen položaj, če je tako določeno z zakonom
oziroma aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest. Zaposlenemu in funkcionarju se ob napredovanju na novo
določi plačni razred za določitev osnovne plače.

(5) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in
direktorja pri osebah javnega prava iz prvega odstavka tega
člena, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se plače
financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, določi pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti v soglasju s pristojnim
ministrom.

15. člen
(Napredovanje v višji plačni razred)
(1) Javni uslužbenec lahko napreduje na delovnem mestu
oziroma v nazivu v višji plačni razred. O tem napredovanju
odloča organ oziroma predstojnik, ki je pristojen za določitev
osnovne plače. Funkcionar lahko napreduje v višji plačni
razred, če tako določa zakon.

11. člen
(Določitev osnovne plače delovnih mest ter nazivov)
(1) Enotno metodologijo za uvrščanje delovnih mest in nazivov v
plačne razrede določi vlada s podzakonskim predpisom.

(2) Javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka lahko napreduje
vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje. Kot
napredovalno obdobje se šteje čas od zadnjega napredovanja
v višji plačni razred, ki je lahko posledica izpolnjevanja pogojev
za napredovanje po tem zakonu ali uvrstitve v višji plačni
razred zaradi razporeditve na bolj zahtevno delovno mesto.
Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni
uslužbenec delal na delovnih mestih za katere je predpisana
enaka stopnja strokovne izobrazbe. Pristojni organ oziroma
predstojnik v državnem organu oziroma v javnem zavodu
najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za
napredovanje.

(2) Razponi plačnih razredov za posamezno poklicno skupino iz
5. člena tega zakona so določeni v prilogi 2 tega zakona.
12. člen
(Način uvrščanja v plačne razrede)
(1) Uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede se opravi
upoštevaje uvrstitev orientacijskih delovnih mest in nazivov.
Orientacijska delovna mesta in nazive ter njihovo uvrstitev v
plačne razrede se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.

(3) Javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je mogoče tudi
napredovanje v višji naziv, lahko v posameznem nazivu
napredujejo največ za 5 plačnih razredov, javni uslužbenci,
kjer ni mogoče napredovati v naziv, lahko na delovnem mestu
napredujejo največ za 7 plačnih razredov.

(2) Delovna mesta oziroma nazivi plačne skupine B, razen
poklicne skupine B2, se uvrščajo v plačne razrede z uredbo
vlade.
(3) Delovna mesta oziroma nazivi poklicne skupine B2 se
uvrščajo v plačne razrede s splošnim aktom državnega
organa ob upoštevanju uvrstitve, ki velja delovna mesta in
nazive iz prejšnjega odstavka. Splošni akt se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

16. člen
(Pogoji za napredovanje javnih uslužbencev v višji
plačni razred)

(4) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah C, D, E, F,
G in H se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo
dejavnosti.

(1) Pogoji za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem
mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred so:

(5) Delovna mesta oziroma nazivi v plačni skupini J se uvrščajo
v plačne razrede s kolektivno pogodbo za javni sektor.

1. delovna uspešnost, izkazana v napredovalnem obdobju,
2. samostojnost in zanesljivost pri delu,
3. ustvarjalnost in
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4. dodatno pridobljena znanja v napredovalnem obdobju,
če le-ta prispevajo k uspešnejšemu opravljanju dela na
delovnem mestu oziroma v nazivu.

V. DELOVNA USPEŠNOST
20. člen
(Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti)

(2) Natančnejše pogoje, postopek in način preverjanja
izpolnjevanja pogojev za napredovanje se za javne
uslužbence v organih državne uprave, v upravah
samoupravnih lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, v
javnih zavodih in drugih uporabnikih proračuna določi z uredbo
vlade.

(1) Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti znaša
največ 5 odstotkov letnih sredstev za osnovne plače.
(2) Obseg sredstev določi za organe državne uprave, javne
zavode, javne agencije in javne sklade vlada z uredbo, za
službe drugih državnih organov predstojnik tega organa s
splošnim aktom, za uporabnike proračuna samoupravne
lokalne skupnosti ter javne zavode, katerih ustanovitelj je
samoupravna lokalna skupnost, pa s predpisom pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti.

(3) Za javne uslužbence v drugih državnih organih se natančnejši
pogoji, postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev
za napredovanje določi s splošnim aktom, ki ga izda
predstojnik državnega organa.
(4) Za javne zavode s področja zdravstvenega zavarovanja,
zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti in
pokojninskega in invalidskega zavarovanja izda splošni akt,
direktor javnega zavoda v soglasju s pristojnim ministrom in
ministrom, pristojnim za finance, za visokošolske zavode pa
pristojni organ univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda s soglasjem Sveta za visoko šolstvo
Republike Slovenije.

(3) Uporabniki proračuna, ki pridobivajo del sredstev s prodajo
blaga in storitev na trgu, lahko v soglasju z ustanoviteljem del
sredstev, pridobljenih na trgu, uporabijo za plačilo povečane
delovne uspešnosti ali za plačilo povečanega obsega dela in
s tem povečajo obseg sredstev iz prve točke tega člena.
(4) Uporabnikom proračuna, ki z uresničitvijo programa
racionalizacije dosežejo prihranke pri obsegu sredstev za
plače določenem po tretjem členu tega zakona, se zagotovi
del tako privarčevanih sredstev za izplačilo delovne
uspešnosti v naslednjem proračunskem obdobju nad
omejitvijo iz prve točke tega člena.

(5) Splošni akti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(6) Pred izdajo uredbe in splošnih aktov je potrebno pridobiti
mnenje reprezentativnih sindikatov.

(5) Vlada določi prihodke, ki se štejejo kot sredstva, pridobljena
na trgu.

17. člen
(Napredovanje v višji plačni razred
v višji tarifni skupini)

21. člen
(Del plače za delovno uspešnost)

Z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu se lahko
javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, ki je uvrščen v višjo
tarifno skupino kot plačni razred za določitev osnovne plače
delovnega mesta oziroma naziva, na katerem napreduje, vendar
ne višje kot je določen najvišji plačni razred poklicne skupine.

(1) Del plače za delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu,
ki je pri delu v preteklem letu dosegel nadpovprečne delovne
rezultate ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen. Del
plače za delovno uspešnost pripada tudi funkcionarju, če
zakon tako določa. Ta del plače lahko znaša največ dve
osnovni mesečni plači zaposlenega ali funkcionarja.

18. člen
(Določitev plačnega razreda ob prvi zaposlitvi)

(2) Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega
zavoda in ravnatelja določi za njihovo imenovanje pristojni
organ na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.

Ob prvi zaposlitvi v javnem sektorju se javni uslužbenec praviloma
uvrsti v najnižji plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno
mesto oziroma naziv, za katerega je javni uslužbenec sklenil
delovno razmerje, oziroma na katerega je bil razporejen oziroma
imenovan. Če pristojni organ ugotovi, da javni uslužbenec
izpolnjuje pogoje za napredovanje, ga že ob prvi zaposlitvi uvrsti
v plačni razred, ki ga je možno doseči z napredovanjem.

VI. DODATKI
22. člen
(Vrste dodatkov)

19. člen
(Varovanje plačnega razreda doseženega z
napredovanjem)

(1) Javnim uslužbencem in funkcionarjem pripadajo:
položajni dodatek,
dodatek za delovno dobo,
dodatek za mentorstvo,

Če bi bil javni uslužbenec zaradi napredovanja na bolj zahtevno
delovno mesto ali v višji naziv uvrščen v nižji plačni razred, obdrži
plačni razred, ki ga je dosegel pred tem napredovanjem.
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dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj
za zasedbo delovnega mesta,
dodatek za dvojezičnost,
dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki se pojavljajo
občasno in niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta,
naziva oziroma funkcije,
dodatki za dodatne obremenitve, ki se pojavljajo občasno in
niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva
oziroma funkcije in
dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času,

27. člen
(Dodatek za dvojezičnost)
Višina dodatka za dvojezičnost se določi s kolektivno pogodbo
za javni sektor.
28. člen
(Dodatki za manj ugodne delovne pogoje)
(1) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje pripadajo javnim
uslužbencem in funkcionarjem le, če občasno opravljajo delo
v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani
v osnovni plači.

(2) Funkcionarjem pripadajo dodatki iz prejšnjega odstavka, če
tako določa zakon.
(3) Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača javnega
uslužbenca ali funkcionarja.

(2) Višina posameznega dodatka za manj ugodne delovne pogoje
lahko znaša največ 5 odstotkov osnovne plače, izplačuje pa
se le za čas, ko delavec dela v teh pogojih.

(4) Dodatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se izplačujejo
v višini, določeni z zakonom, uredbo vlade ali kolektivno
pogodbo za javni sektor.

29. člen
(Dodatki za dodatne obremenitve)

23. člen
(Položajni dodatek)

(1) Dodatki za dodatne obremenitve pripadajo javnim
uslužbencem in funkcionarjem le, če občasno opravljajo delo
v takih pogojih in dodatne obremenitve niso upoštevane v
osnovni plači.

(1) Položajni dodatek je del plače, ki pripada javnemu uslužbencu
na delovnem mestu, v nazivu ali funkcionarju, ki izvršuje
pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem
dela pri delodajalcu, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v
osnovno plačo delovnega mesta, naziva ali funkcije.

(2) Višina posameznega dodatka za dodatne obremenitve lahko
znaša največ 5 odstotkov osnovne plače, izplačuje pa se le
za čas, v katerem je bil delavec dodatno obremenjen.

(2) Višina položajnega dodatka znaša najmanj 5 odstotkov
osnovne plače in največ 20 odstotkov osnovne plače.

30. člen
(Skupni dodatki in njihova določitev)

(3) Višina položajnega dodatka za funkcionarje se določi z
zakonom, za ostale zaposlene v javnem sektorju pa kriterije
za določitev njihove višine določi vlada.

Višina vseh dodatkov iz 28. in 29. člena tega zakona ne sme
presegati 15 odstotkov osnovne plače. Dodatki iz prejšnjih
odstavkov so določeni z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo
za javni sektor.

24. člen
(Dodatek za delovno dobo)

31. člen
(Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času)

(1) Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se vrednotijo
delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi
zaposlenega ali funkcionarja.

(1) Javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem času, ki
je zanje manj ugoden, dodatki za:
izmensko delo,
delo v deljenem delovnem času
- delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot
dela prost dan ali praznik ter
za delo preko polnega delovnega časa.

(2) Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno leto
delovne dobe se določi z zakonom.
25. člen
(Dodatek za mentorstvo)
Višina dodatka za mentorstvo se določi s kolektivno pogodbo za
javni sektor.

(2) Javnim uslužbencem pripadajo tudi dodatki za čas
pripravljenosti na domu, delovnem mestu ali določenem kraju
ter za dežurstvo.

26. člen
(Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat)

(3) Dodatki iz prvega in drugega odstavka tega člena pripadajo
javnemu uslužbencu ali funkcionarju le za čas, ko dela v
času, ki je manj ugoden.

Znesek dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat se določi
s kolektivno pogodbo za javni sektor.
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VII. POSTOPEK SPREMINJANJA RAZPONOV MED
NAJVIŠJO IN NAJNIŽJO PLAČO OZIROMA
RAZMERIJ MED PLAČNIMI IN POKLICNIMI
SKUPINAMI

VIII. ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI IN
PRIMERLJIVOSTI PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
37. člen
(Preglednost plač v javnem sektorju)

32. člen
(Spremembe razmerij)

(1) Plače v javnem sektorju so javne.
(2) Uporabniki proračuna so podatke o plačah dolžni posredovati
ministrstvu, pristojemu za sistem plač v javnem sektorju.

Plačna lestvica in razponi med najvišjo in najnižjo plačo po poklicnih
skupinah (priloga 1 in 2 tega zakona) se lahko spreminjajo le po
postopku, ki ga določa ta zakon.

(3) Uporabniki proračuna samoupravne lokalne skupnosti so
dolžni podatke o plačah posredovati tudi pristojnemu organu
samoupravne lokalne skupnosti.

33. člen
( Svet za sistem in politiko plač v javnem sektorju)

(4) Podatki se posredujejo skladno z metodologijo, ki jo predpiše
minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju.

Za spremljanje in izvajanje tega zakona ter za določanje politike
plač v javnem sektorju se pri vladi ustanovi svet za sistem in
politiko plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: svet), ki ga
sestavljajo predstavniki državnih organov, koordinacije sindikatov
javnega sektorja in reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti.

38. člen
(Primerljivost plač v javnem sektorju)
(1) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, je
dolžno o podatkih iz prejšnjega člena voditi evidenco, enkrat
letno v skladu s predpisano metodologijo pripraviti analizo ter
jo v primerni obliki posredovati javnosti.

34. člen
(Predlog za spremembe plačne lestvice ali razmerij)
Predlog za spremembe plačne lestvice in razmerij iz 32. člena
tega zakona lahko pripravi posamezni državni organ, koordinacija
sindikatov javnega sektorja ali reprezentativno združenje lokalnih
skupnosti.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na uporabnike
proračuna države je vlada dolžna predložiti državnemu zboru
skupaj z zaključnim računom državnega proračuna Republike
Slovenije.

Predlog mora vsebovati:
spremembo razmerij s točno navedbo vsebine, finančnih
posledic in rokov sprememb,
utemeljitev predloga sprememb,
dokumentacijsko podlago utemeljitve (prikaz razmerij,
mednarodne primerjave),
mnenje pristojnega ministrstva,
mnenje ministrstva, pristojnega za sistem plač v javnem
sektorju in ministrstva za finance,
mnenje reprezentativnega sindikata dejavnosti.

39. člen
(Obračun plač)
(1) Vsi izplačevalci plač obračunavajo in izplačujejo plače na
podlagi enotne metodologije in obrazcev, ki jih predpiše vlada.
(2) Plače javnih uslužbencev se obračunavajo in izplačujejo na
podlagi povprečne mesečne delovne obveznosti, ki izhaja iz
sprejetega letnega delovnega koledarja.

35. člen
(Postopek predložitve predloga za spremembo
zakona)

IX.

Predlog za spremembo je potrebno posredovati svetu, ki mora v
30 dneh po prejemu predloga začeti postopek obravnave in
najkasneje v 90 dneh od prejema predloga sprejeti odločitev o
nadaljnem postopku.

40. člen
(Pristojnost za sklepanje kolektivnih pogodb)
(1) Na strani delodajalcev sklepa kolektivne pogodbe vlada.

V primeru, da svet ne podpre predloga za spremembo, ga skupaj
s svojim mnenjem predloži državnemu zboru, ki o predlogu odloči
v 45 dneh od prejema.

(2) V imenu vlade kot delodajalca vodi postopek za sklenitev
kolektivnih pogodb ministrstvo pristojno za sistem plač v
javnem sektorju, skupaj z Ministrstvom za finance in
ministrstvom, pristojnim za dejavnost in reprezentativnim
združenjem lokalnih skupnosti.

36. člen
(Postopek po doseženem soglasju o spremembi
razmerij)

(3) Če ministrstva, pristojna za sistem plač v javnem sektorju,
za finance in za posamezno dejavnost, zastopajo v zvezi s
sklenitvijo kolektivne pogodbe različna stališča, odloči o
spornih vprašanjih vlada.

V primeru, da svet predlog za spremembo podpre, ga posreduje
vladi, ki pripravi predlog sprememb zakona ter jih skupaj z
usklajeno višino osnovnih plač iz četrtega odstavka 4. člena tega
zakona predloži državnemu zboru v postopek hkrati z državnim
proračunom za naslednje proračunsko obdobje.

(4) V imenu vlade podpiše kolektivno pogodbo predsednik vlade
ali po pooblastilu vlade ministri: minister, pristojen za sistem
plač v javnem sektorju, minister, pristojen za finance in minister, pristojen za posamezno področje.

O predlogu za spremembo najnižjih in najvišjih osnovnih plač
funkcionarjev odloči državni zbor.
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46. člen

(5) Vlada natančneje določi pristojnosti in naloge posameznih
ministrstev in služb pri sklepanju kolektivne pogodbe.

Do uskladitve predpisov in kolektivnih pogodb s tem zakonom se
plače javnih uslužbencev in funkcionarjev izplačujejo po predpisih
in kolektivnih pogodbah, ki so veljale do pričetka uporabe tega
zakona.

41. člen
(Roki za uveljavitev kolektivne pogodbe)
Uveljavitev kolektivnih pogodb, ki pomenijo povečanje finančnih
obveznosti morajo biti dogovorjene pred sprejetjem proračuna
oz. najkasneje do 30.06. tekočega leta za prihodnje proračunsko
obdobje.

47. člen
Po uveljavitvi predpisov in kolektivnih pogodb se javni uslužbenci
razvrstijo v plačne razrede v skladu s temi predpisi. Po tem zakonu
lahko javni uslužbenec napreduje na delovnem mestu oziroma
funkciji, če zakon tako določa, samo za razliko med številom
plačnih razredov, v katere se je mogoče uvrstiti z napredovanjem
po tem zakonu in številom že doseženih plačnih razredov na
podlagi predpisov veljavnih pred uporabo tega zakona.

X. NADZOR
42. člen
(Pristojnost za nadzor)

48. člen

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno
za sistem plač v javnem sektorju, ministrstvo, pristojno za
posamezno področje ter ministrstvo, pristojno za finance v okviru
proračunskega nadzora.

Če bi javni uslužbenec po določitvi plače, v skladu z določbami
tega zakona prejel plačo v nižjem znesku kot je znesek plače po
predpisih, veljavnih do pričetka uporabe tega zakona, se mu do
izenačitve obeh zneskov izplačuje višji znesek plače.
Pri primerjavi obeh znesekov iz prejšnjega odstavka se
upoštevajo osnovna plača in dodatki, razen dela plače za delovno
uspšenost in dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.

XI. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen

49. člen

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
uporabnik proračuna oz. druga oseba javnega prava iz prve točke
2. člena tega zakona, če:

V letu 2003 znašajo sredstva za delovno uspešnost 2 odstotka
letnih sredstev za osnovne plače. V naslednjih letih se obseg
sredstev za nadpovprečno delovno uspešnost povečuje v skladu
s proračunskimi možnostmi.

določi in izplača plačo na podlagi drugačnih plačnih razredov
in dodatkov, kot so določeni s tem zakonom,
določi plačne razrede za osnovne plače v nasprotju z
določbami 8., 9. in 10. člena tega zakona,

50. člen
Dodatki iz 8., 9., 10. 14., 15. in 16. člena Uredbe o količnikih za
določitev osnovne plače in dodatkov zaposlenih v službah Vlade
Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/
96, 5/98, 33/2000, 1/2001 in 63/2001), ki pripadajo javnim
uslužbencem od 1.5.2002 dalje se izplačajo kot premija
kolektivnega prostovoljnega pokojninskega dodatnega
zavarovanja.

določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju z 21.
členom,
-

določi obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti v
nasprotju z 20. členom.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba uporabnika proračuna, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

V primeru, da delodajalec oblikuje pokojninski načrt kolektivnega
zavarovanja, ki ga sam financira, se ne glede na določilo drugega
odstavka 350. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 81/2000 in 124/
2000), v pokojninski načrt vključijo vsi javni uslužbenci, razen
tistih, ki izrecno izjavijo, da ne želijo biti vključeni v pokojninski
načrt.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen

51. člen

Enotna metodologija iz 11. člena tega zakona mora biti sprejeta
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Ne glede na določbo drugega odstavka 358. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko zavarovanci, ki
se upokojijo pred pretekom 120 mesecev od vključitve v kolektivno
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu s prejšnjim
členom tega zakona, pridobijo pravico do izplačila odkupne
vrednosti enot premoženja.

45. člen
Pogajanja za uskladitev kolektivnih pogodb s tem zakonom
oziroma sklenitev novih kolektivnih pogodb se pričnejo najkasneje
v 30 dneh po uveljavitvi metodologije iz 11. člena tega zakona.
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52. člen

zakonov in podzakonskih aktov, ki plače urejajo v nasprotju z
določbami tega zakona.

Svet iz 33. člena tega zakona se ustanovi najkasneje v 30 dneh
po uveljavitvi tega zakona.

54. člen
53. člen

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 01.01.2004.

Z dnem pričetka uporabe tega zakona prenehajo veljati določbe

OBRAZLOŽITEV

obseg sredstev za plačilo nadpovprečne delovne uspešnosti in
dodatke po zakonu, podzakonskih predpisih in kolektivnih
pogodbah.

1■ člen
(I. SPLOŠNE DOLOČBE)
Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju ureja sistem
plač funkcionarjev in javnih uslužbencev, osnovna pravila za
njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter za določanje
obsega sredstev za plače.

4, Člen
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov. Znesek osnovne plače je določen z
uvrstitvijo v posamezen plačni razred. Plačni razredi so prikazani
na plačni lestvici. Višina osnovnih plač iz plačne lestvice se
usklajuje praviloma enkrat letno. Višina uskladitve se dogovori
med socialnimi partnerji najkasneje do 30.6. tekočega leta za
prihodnje proračunsko obdobje. Vsakokratna višina osnovnih plač
iz plačne lestvice se določi z zakonom. V tem členu je dopuščena
možnost, da se namesto povišanja osnovnih plač iz naslova
uskladitve socialni partnerji lahko dogovorijo, da se del sredstev
iz naslova uskladitve osnovnih plač nameni za vplačilo premij
kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.

Zakon določa skupne temelje sistema piač v javnem sektorju, in
sicer: uveljavitev načela enakega plačila za primerljive poklice,
zagotovitev preglednosti in primerljivosti plačnih in poklicnih skupin
ter stimulativen način nagrajevanja. Zakon opredeljuje tudi
postopek za spremembe razmerij med poklicnimi in plačnimi
skupinami v javnem sektorju.
2. člen
Za notranjo skladnost vsebine zakona je potrebno določiti
natančen pomen posameznih izrazov. Tako je v tem členu določen
pomen naslednjim izrazom:
■
■

■
•
■

javni sektor,
funkcionarji,
sistemizacija delovnih mest,
delovno mesto,
naziv,
zahtevnost delovnega mesta, naziva in funkcije,
plačne skupine in poklicne skupine,
plačna lestvica,
plačni razred,
osnovna plača,
del plače za delovno uspešnost,
dodatki.

5. člen
V tem zakonu se določajo plače javnih uslužbencev in
funkcionarjev pri uporabnikih proračuna v javnem sektorju, pri
čemer se plače javnih uslužbencev za delo v tujini uredijo z uredbo
vlade (diplomatsko konzularna predstavništva, v raznih misijah
in pri sodelovanju vojaških in policijskih enot v raznih mednarodnih
mirovnih enotah).
6- Člen
(II. PLAČNE, POKLICNE IN TARIFNE SKUPINE)
Ločimo plačne skupine od A do J in poklicne skupine od A1 do J4.
Vsaka plačna skupina ima eno ali več poklicnih skupin.

& Člen
Zakon določa obseg sredstev za plače za posamezno
proračunsko leto za vsakega neposrednega in posrednega
proračunskega uporabnika. Omenjeni obseg sredstev se določi
tako, da se pri vsakem neposrednem in posrednem proračunskem
uporabniku upošteva število javnih uslužbencev ali funkcionarjev
v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače,
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8. člen
(III. OSNOVNA PLAČA)

Delovna mesta oziroma nazivi v plačni skupini J, se uvrščajo v
plačne razrede s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Osnovna plača je določena s plačnim razredom, v katerega je
uvrščeno delovno mesto ali naziv, na katerega je javni uslužbenec
razporejen. Enako velja za funkcionarje.

13. člen
V primerih določenih s posebnim zakonom se lahko osnovna
plača zaposlenega ali funkcionarja, kateremu je določena večja
ali manjša obremenjenost od normirane delovne obremenjenosti,
za čas trajanja večje ali manjše obremenjenosti osnovna plača
sorazmerno poveča oziroma zmanjša.

9. člen
Osnovne plače funkcionarjev so določene s plačnimi razredi.
Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede v okviru razponov
iz priloge 2 tega zakona določi z odlokom Državni zbor Republike
Slovenije.

14. člen
(IV. NAPREDOVANJE)
Javni uslužbenec ali funkcionar lahko napreduje na svojem
delovnem mestu na bolj zahtevno delovno mesto oziroma v višji
naziv ali na določen položaj, če je tako določeno z zakonom
oziroma aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest. Zaposlenemu in funkcionarju se ob napredovanju na novo
določi plačni razred za določitev osnovne plače.

10■ člen
Osnovne plače ravnateljev in direktorjev javnih agencij, javnih
skladov, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava, se določi
z uvrstitvijo v plačni razred iz priloge 2 tega zakona.
Kriterije za določitev plačnih razredov ravnateljev in direktorjev
oz. za njihovo uvrstitev v plačne razrede določi vlada.

15. člen

Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja ali direktorja
uporabnika proračuna, katerega ustanovitelj je država, določi •
pristojen minister.

Javni uslužbenec lahko napreduje na svojem delovnem mestu
oziroma v svojem nazivu v višji plačni razred. Funkcionar lahko
napreduje v višji plačni razred, če zakon tako določa. O tem
napredovanju odloča organ oziroma predstojnik, ki je pristojen za
določitev osnovne plače.

Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja ali direktorja
uporabnika proračuna, katerega ustanovitelj je lokalna skupnost,
in ki se financira iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, določi pristojen minister.

Javni uslužbenec lahko napreduje praviloma vsaka tri leta, če
izpolnjuje predpisane pogoje. Pristojni organ oziroma predstojnik
v državnem organu oziroma v javnem zavodu najmanj enkrat
letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.

Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja ali direktorja
uporabnika proračuna, katerega ustanovitelj je lokalna skupnost,
in ki se financira iz sredstev proračuna lokalne skupnosti, določi
pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti v soglasju s
pristojnim ministrom.

Javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je mogoče tudi
napredovanje v višji naziv, lahko v posameznem nazivu
napredujejo največ za 5 plačnih razredov, javni uslužbenci, kjer
ni mogoče napredovati v naziv, na delovnem mestu lahko
napredujejo največ za 7 plačnih razredov.

11■ člen
Posebno pomemben je postopek, ki delovna mesta oziroma
nazive uvršča v plačne razrede, saj sama uvrstitev pomeni
določitev osnovne plače zaposlenega. Uvrščanje delovnih mest
oziroma nazivov v plačne razrede se bo izvajalo s pomočjo enotne
metodologije, ki se določi v podzakonskem aktu.

16. člen

12. člen

Pogoji za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu
oziroma v nazivu v višji plačni razred so: delovna uspešnost,
izkazana v napredovalnem obdobju; samostojnost in zanesljivost
pri delu; ustvarjalnost in dodatno pridobljena znanja v
napredovalnem obdobju, če le-ta prispevajo k uspešnejšemu
opravljanju dela na delovnem mestu oziroma v nazivu.

Uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede se opravi
upoštevaje uvrstitev orientacijskih delovnih mest in nazivov.
Orientacijska delovna mesta in nazive plačnih skupin B do J ter
njihovo uvrstitev v plačne razrede se določi s kolektivno pogodbo
za javni sektor.

Natančnejše pogoje, postopek in način preverjanja izpolnjevanja
pogojev za napredovanje se za javne uslužbence v organih
državne uprave, v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, v
pravosodnih organih, v javnih zavodih in drugih uporabnikih
proračuna določi z uredbo vlade.

Delovna mesta oziroma nazive plačne skupine B, razen poklicne
skupine B2, se uvrščajo v plačne razrede vlada z uredbo.

Za javne uslužbence v drugih državnih organih se natančnejši
pogoji, postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za
napredovanje določi s splošnim aktom, ki ga izda predstojnik
državnega organa.

Delovna mesta oziroma nazivi poklicne skupine B2 se uvrščajo v
plačne razrede ob upoštevanju uvrstitve, kije predpisana z uredbo
vlade.

Za javne zavode s področja zdravstvenega zavarovanja,
zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti in
pokojninskega in invalidskega zavarovanja izda splošni akt,
direktor javnega zavoda v soglasju s pristojnim ministrom in

Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah C, D, E, F, Gin
H se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo za
dejavnosti.
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ministrom, pristojnim za finance, za visokošolske zavode pa
pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega
zavoda s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Tako del plače za delovno uspešnost pripada javnemu
uslužbencu, ki je pri delu v preteklem letu dosegel nadpovprečne
delovne rezultate ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen.
Del plače za delovno uspešnost pripada tudi funkcionarju, če
zakon tako določa.

Splošni akti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pred izdajo uredbe in splošnih aktov je potrebno pridobiti mnenje
reprezentativnih sindikatov.

22. člen
(VI. DODATKI)
Javnim uslužbencem pripada več vrst dodatkov: položajni
dodatek; dodatek za delovno dobo; dodatek za mentorstvo;
dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat; dodatek na
dvojezičnost; dodatki za manj ugodne delovne pogoje in dodatne
obremenitve, ki se pojavljajo občasno in niso upoštevani v
vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije in dodatki
za delo v manj ugodnem delovnem času.

17. člen
Z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu se lahko
javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, ki je uvrščen v višjo
tarifno skupino kot plačni razred za določitev osnovne plače
delovnega mesta oziroma naziva, na katerem napreduje, vendar
ne višje kot je določen najvišji plačni razred poklicne skupine.

Osnova za obračun dodatkov je osnovna' plača javnega
uslužbenca ali funkcionarja.

W- člen

Pri tem funkcionarjem pripadajo dodatki iz prvega odstavka, če
tako določa zakon.

Ob prvi zaposlitvi v ja vnem sektorju se ja vni uslužbenec pra viloma
uvrsti v najnižji plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno
mesto oziroma naziv. Če pristojni organ ugotovi, da javni
uslužbenec izpolnjuje pogoje za napredovanje, ga že ob prvi
zaposlitvi uvrsti v plačni razred, ki ga je možno doseči z
napredovanjem.

Dodatki se izplačujejo v višini, določeni z zakonom, uredbo vlade
ali kolektivno pogodbo za javni sektor.
23. člen

19. člen

Položajni dodatek predstavlja del plače, ki ga prejme javni
uslužbenec in funkcionar za čas, ko zaseda določen položaj.

Če bi bil javni uslužbenec zaradi napredovanja na bolj zahtevno
delovno mesto ali v višji naziv uvrščen v nižji plačni razred, obdrži
plačni razred, ki ga je dosegel pred tem napredovanjem.

Višina položajnega dodatka znaša najmanj 5 odstotkov osnovne
plače in največ 20 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca
ali funkcionarja.

ZQ, Člen
(V. DELOVNA USPESNOST)

Višino položajnega dodatka za posamezni položaj javnih
uslužbencev ter kriterije za določitev njihove višine določi vlada,
za funkcionarje pa se določijo z zakonom.

Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti znaša
največ 5 odstotkov letnih sredstev za osnovne plače pri
uporabniku proračuna.

24. člen

Obseg sredstev določi za organe državne uprave, javne zavode,
javne agencije in javne sklade vlada z uredbo, za službe drugih
državnih organov predstojnik tega organa s splošnim aktom, za
uporabnike proračuna samoupravne lokalne skupnosti ter javne
zavode, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost,
pa s predpisom pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti.

Dodatek za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe
se določi s tem zakonom.
25. Člen
Višina dodatka za mentorstvo se določi s kolektivno pogodbo za
javni sektor.

Uporabniki proračuna, ki pridobivajo del sredstev s prodajo blaga
in storitev na trgu, lahko v soglasju z ustanoviteljem del sredstev,
pridobljenih na trgu, uporabijo za plačilo povečane delovne
uspešnosti ali za plačilo povečanega obsega dela in s tem povečajo
obseg sredstev iz prve točke tega člena.

26- Člen
Znesek dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat se določi
s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Uporabnikom proračuna, ki z uresničitvijo programa racionalizacije
dosežejo prihranke pri obsegu sredstev za plače določenem po
tretjem členu tega zakona, se zagotovi del tako privarčevanih
sredstev za izplačilo delovne uspešnosti v naslednjem
proračunskem obdobju nad omejitvijo iz prve točke tega člena.

27. Člen
Višina dodatka za dvojezičnost se določi s kolektivno pogodbo
za javni sektor.

Vlada določi prihodke, ki se štejejo kot sredstva, pridobljena na
trgu.

28. člen
21■ Člen

Dodatki za manj ugodne delovne pogoje pripadajo javnim
uslužbencem in funkcionarjem le, če občasno opravljajo delo v
takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani v
osnovni plači.

Delovna uspešnost se ocenjuje in izplačuje letno in znaša največ
dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca ali funkcionarja.
29. januar2002
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Predlog mora vsebovati: spremembo razmerij s točno navedbo
vsebine, finančnih posledic in rokov sprememb; utemeljitev
predloga sprememb; dokumentacijsko podlago utemeljitve (prikaz
razmerij, mednarodne primerjave); mnenje pristojnega ministrstva;
mnenje ministrstva, pristojnega za sistem plač v javnem sektorju
in ministrstva za finance ter mnenje reprezentativnega sindikata
dejavnosti.

Višina posameznega dodatka za manj ugodne delovne pogoje
lahko znaša največ 5 odstotkov osnovne plače, izplačuje pa se
le za čas, ko delavec dela v teh pogojih.
29. člen
Dodatki za dodatne obremenitve pripadajo javnim uslužbencem
in funkcionarjem le, če občasno opravljajo delo v takih pogojih
niso upoštevane v osnovni plači.

35. člen

Višina posameznega dodatka za dodatne obremenitve lahko
znaša največ 5 odstotkov osnovne plače, izplačuje pa se le za
čas, v katerem je bil delavec dodatno obremenjen.

Predlog za spremembe je potrebno posredovati svetu, ki mora v
30 dneh po prejemu predloga začeti postopek obravnave in
najkasneje v 90 dneh od prejema predloga sprejeti odločitev o
nadaljnem postopku. V primeru, da svet ne podpre predloga za
spremembe, ga skupaj s svojim mnenjem predloži državnemu
zboru, ki o predlogu odloči v 45 dneh od prejema.

3Q- člen
Višina vseh dodatkov iz 28. in 29. člena tega zakona ne sme
presegati 15 odstotkov osnovne plače. Dodatki iz prejšnjih
odstavkov so določeni z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo
za javni sektor.

36. člen
V primeru, da svet predlog za spremembe podpre, ga posreduje
vladi, ki pripravi spremembo prilog tega zakona ter jih skupaj z
usklajeno višino osnovnih plač iz četrtega odstavka 4. člena tega
zakona predloži državnemu zboru v postopek hkrati z državnim
proračunom za naslednje proračunsko obdobje. O predlogu za
spremembo najnižjih in najvišjih osnovnih plač funkcionarjev
odloča državni zbor.

31. člen
Javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem času, ki je
zanje manj ugoden, dodatki za: izmensko delo; delo v deljenem
delovnem času; delo ponoči, v nedeljo, na dan, ki je z zakonom
določen kot dela prost dan ali praznik in za delo preko polnega
delovnega časa. Javnim uslužbencem pripadajo tudi dodatki za
čas pripravljenosti na domu, delovnem mestu ali določenem kraju
ter za dežurstvo.

37. Člen
(VIII. ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI IN
PRIMERLJIVOSTI PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Funkcionarjem pripada dodatek za delo v manj ugodnem delovnem
času, če zakon tako določa.

Plače v javnem sektorju so javne.
Uporabniki proračuna države morajo ministrstvu, pristojnemu za
sistem plač v javnem sektorju posredovati podatke o plačah.

Dodatki iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
pripadajo zaposlenemu ali funkcionarju le za čas, ko dela v času,
ki je manj ugoden.

Uporabniki proračuna sveta samoupravne lokalne skupnosti so
dolžni podatke o plačah posredovati tudi pristojnemu organu
samoupravne lokalne skupnosti.

32. člen
(VII. POSTOPEK SPREMINJANJA RAZPONA MED
NAJVIŠJO IN NAJNIŽJO PLAČO OZIROMA
RAZMERIJ MED PLAČNIMI IN POKLICNIMI
SKUPINAMI)

Podatki o plačah zajemajo podatke o osnovnih plačah, delovni
uspešnosti in dodatkih.
38. člen

Določen je postopek za spremembe plačne lestvice in razmerja
med najvišjo in najnižjo plačo po poklicnih skupinah (priloga 1 in
2 tega zakona), ki se po uveljavitvi tega zakona lahko spreminjajo
le po postopku, ki ga določa ta zakon.

Pristojno ministrstvo je dolžno o podatkih iz prejšnjega člena voditi
evidenco, enkrat letno v skladu s predpisano metodologijo pripraviti
analizo ter jo v primerni obliki posredovati javnosti.
Podatke iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na uporabnike
proračuna države je vlada dolžna predložiti Državnemu zboru
Republike Slovenije skupaj z zaključnim računom proračuna
Republike Slovenije.

33. člen
Za spremljanje in izvajanje tega zakona ter za določanje politike
plač se pri vladi ustanovi svet za sistem in politiko plač v javnem
sektorju, ki ga sestavljajo predstavniki državnih organov,
koordinacije sindikatov javnega sektorja in reprezentativnih
združenj lokalnih skupnosti.

39. Člen
Vsi izplačevalci plač obračunavajo in izplačujejo plače na podlagi
enotne metodologije in obrazcev, ki jih predpiše vlada.

34. č^n

Plače javni uslužbenech se obračunavajo in izplačujejo na podlagi
povprečne mesečne delovne obveznosti, ki izhaja iz sprejetega
letnega delovnega koledarja

Predlog za spremembe plačne lestvice in razmerij iz 32. člena
tega zakona lahko pripravi posamezni državni organ, koordinacija
sindikatov javnega sektorja ali reprezentativno združenje lokalnih
skupnosti.
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40. člen
(IX. SKLEPANJE KOLEKTIVNIH POGODB)

45. člen
Pogajanja za uskladitev kolektivnih pogodb s tem zakonom
oziroma sklenitev novih kolektivnih pogodb se pričnejo najkasneje
v 30 dneh po uveljavitvi metodologije iz 11. člena tega zakona.

Na strani delodajalcev sklepa kolektivne pogodbe vlada.
V imenu vlade kot delodajalca vodi postopek za sklenitev
kolektivnih pogodb ministrstvo pristojno za sistem plač v javnem
sektorju, skupaj z Ministrstvom za finance in ministrstvom,
pristojnim za dejavnost in reprezentativnim združenjem lokalnih
skupnosti.

46. člen
Do uskladitve predpisov in kolektivnih pogodb s tem zakonom se
plače javnih uslužbencev in funkcionarjev izplačujejo po predpisih
in kolektivnih pogodbah, ki so veljale do pričetka uporabe tega
zakona.

Če ministrstva, pristojna za sistem plač v javnem sektorju, za
finance in za posamezno dejavnost, zastopajo v zvezi s sklenitvijo
kolektivne pogodbe različna stališča, odloči o spornih vprašanjih
vlada.

47. člen

V imenu vlade podpiše kolektivno pogodbo predsednik vlade ali
po pooblastilu vlade ministri: minister, pristojen za sistem plač v
javnem sektorju, minister, pristojen za finance in minister, pristojen
za posamezno področje.

Po uveljavitvi predpisov in kolektivnih pogodb se javni uslužbenci
razvrstijo v plačne razrede v skladu s temi predpisi. Po tem zakonu
lahko javni uslužbenec napreduje na delovnem mestu oziroma
funkciji, če zakon tako določa, samo za razliko med številom
plačnih razredov, v katere se je mogoče uvrstiti z napredovanjem
po tem zakonu in številom že doseženih plačnih razredov na
podlagi predpisov veljavnih pred uporabo tega zakona.

Vlada natančneje določi pristojnosti in naloge posameznih
ministrstev in služb pri sklepanju kolektivne pogodbe.
41. člen

48. člen

Uveljavitev kolektivnih pogodb, ki pomenijo povečanje finančnih
obveznosti morajo biti dogovorjene pred sprejetjem proračuna
oz. najkasneje do 30.06. tekočega leta za prihodnje proračunsko
obdobje.

Če bi javni uslužbenec po določitvi plače, v skladu z določbami
tega zakona prejel plačo v nižjem znesku kot je znesek plače po
predpisih, veljavnih do pričetka uporabe tega zakona, se mu do
izenačitve obeh zneskov izplačuje višji znesek plače.

42. člen
(X. NADZOR)

Pri primerjavi obeh znesekov iz prejšnjega odstavka se
upoštevajo osnovna plača in dodatki, razen dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno
za sistem plač v javnem sektorju, ministrstvo, pristojno za
posamezno področje ter ministrstvo, pristojno za finance v okviru
proračunskega nadzora.

49. člen
V letu 2003 znašajo sredstva za delovno uspešnost 2 % letnih
sredstev za osnovne plače. V naslednjih letih se obseg sredstev
za nadpovprečno delovno uspešnost povečuje v skladu s
proračunskimi možnostmi.

43 člen
(XI. KAZENSKE DOLOČBE)
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek uporabnik proračuna oziroma oseba javnega prava iz
prvega odstavka 2. člena tega zakona, če: določi in izplača plačo
na podlagi drugačnih plačnih razredov in dodatkov, kot so določeni
s tem zakonom; določi plačne razrede za osnovne plače v
nasprotju z določbami 7., 8. in 10. člena tega zakona; določi del
plače za delovno uspešnost v nasprotju z 21. členom in če določi
obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti v nasprotju z 20.
členom.

50. člen
Dodatki iz 8., 9., 10. 14., 15., in 16. člena Uredbe o količnikih za
določitev osnovne plače in dodatkih javnim uslužbencem v
službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni
list RS, št. 35/96, 5/98, 33/2000, 1/2001 in 63/2001), ki pripadajo
javni uslužbenecm od 1.5.2002 dalje se izplačajo kot premija
kolektivnega prostovoljnega pokojninskega dodatnega
zavarovanja.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba pri uporabniku proračuna, oziroma osebi javnega prava iz
prvega odstavka 2. člena tega zakona za enake prekrške.

V primeru, da delodajalec oblikuje pokojninski načrt kolektivnega
zavarovanja, ki ga sam financira, se ne glede na določilo drugega
odstavka 350. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 81/2000 in 124/
2000), v pokojninski načrt vključijo vsi javni uslužbenec, razen
tistih, ki izrecno izjavijo, da ne želijo biti vključeni v pokojninski
načrt.

44. člen
(XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE)
Skupna metodologija iz 11. člena tega zakona mora biti sprejeta
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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51. člen

$3- Č'$n

Ne glede na določbo drugega odstavka 358. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko zavarovanci, ki
se upokojijo pred pretekom 120 mesecev od vključitve v kolektivno
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu s prejšnjim
členom tega zakona, pridobijo pravico do izplačila odkupne
vrednosti enot premoženja.

Z dnem pričetka uporabe tega zakona prenehajo veljati določbe
zakonov in podzakonskih aktov, ki plače urejajo v nasprotju z
določbami tega zakona.
54. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 01.01.2004.

52- Ven
Svet iz 33. člena tega zakona mora biti ustanovljen najkasneje v
30 dneh po uveljavitvi tega zakona.

PRILOGE (osnutek tarifne priloge)

količnik pa je nato pomnožen z izhodiščno plačo za negospodarske
dejavnosti.

Priloge 1. 2 in 3 predstavljajo osnutek tarifnega dela zakona.
Najvišje in najnižje osnovne plače, prikazane v prilogah, so
narejene na osnovi analize dejanskega stanja in bodo še predmet
dodatnega preverjanja in usklajevanja. Tako je pri funkcionarjih
poleg osnovnega količnika upoštevan tudi funkcionarski dodatek,
skupen količnik pa nato pomnožen s funkcionarsko osnovo. Pri
ostalih javnih uslužbencih so k osnovnemu količniku prišteti
dodatki, ki so bili uvedeni zaradi usklajevanja vrednosti delovnega
mesta ali naziva in v bistvu povečujejo osnovni količnik, skupen

Izračunanane osnovne plače funkcionarjev in javnih uslužbencev
bodo, po dodatnem preverjanju In morebitnih popravkih,
predstavljale izhodišče za dokončno določitev zgornje meje
(najvišja osnovna plača) in spodnje meje (najnižja osnovna plača)
po poklicnih skupinah ter za dokončno uvrstitev funkcij, delovnih
mest in nazivov v plačne razrede s podzakonskimi predpisi in
kolektivnimi pogodbami dejavnosti.
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Priloga 1:

17.01.2002

PLAČNA LESTVICA S PLAČNIMI RAZREDI ZA ZAPOSLENE IN
FUNKCIONARJE V JAVNEM SEKTORJU
Plačni
razred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

29. januar 2002

OSNOVNA PLAČA
(mesečna)

Plačni
razred

86.487
89.946
93.544
97.286
101.178
105.225
109.434
113.811
118.363
123.098
128.022
133.143
138.468
144.007
149.768
155.758
161.989
168.468
175.207
182.215
189.504
197.084
204.967
213.166
221.692
230.560
239.783
249.374
259.349
269.723
280.512
291.732
303.401
315.538

29

35
36
37
38
39
40
41

OSNOVNA PLAČA
(mesečna)
328.159

42
43
44
45
46
47
48
49

341.285
354.937
369.134
383.900
399.256
415.226
431.835
449.108
467.073
485.756
505.186
525.393
546.409
568.265

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

590.996
614.636
639.221
664.790
691.382
719.037
747.798
777.710
808.819
841.171
874.818
909.811
946.203
984.052
1.023.414
1.064.350
1.106.924
1.151.201
1.197.249
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PRILOGA 3:
NAJVIŠJI MOŽNI PLAČNI RAZREDI PO TARIFNIH SKUPINAH

Tarifna
skupina

I.

Uspešno končano izobraževanje oziroma
pridobljena usposobljenost, ki je praviloma
potrebna za opravljanje delovnih nalog
•

•
il.

•

III.

•

IV.

•

V.

•
•
•
•
•
•

VI.

VII.
VIII.
IX.

•
•

Najvišji možni
plačni razred brez
napredovanja *

najmanj 6 razredov 8-letnega
osnovnošolskega izobraževanja oziroma 7
razredov 9-letnega
uspešno končano 8- ali 9-letno osnovnošolsko
izobraževanje
poklicno usposabljanje po osnovnošolskem
izobraževanju
nižje poklicno izobraževanje oziroma poklicno
izobraževanje, ki je trajalo manj kot 3 leta
srednje poklicno izobraževanje oziroma
poklicno izobraževanje v trajanju 3 leta ali več
srednje splošno izobraževanje
poklicno izobraževanje z opravljenim
mojstrskim ali temu ekvivalentnim izpitom
maturitetni tečaj z opravljeno maturo
poklicni tečaj z opravljeno poklicno maturo
srednje tehniško in drugo strokovno
izobraževanje ali'
srednje poklicno-tehniško izobraževanje

•

višje strokovno izobraževanje
višješolsko izobraževanje, ki omogoča
prehodnost v univerzitetnih programih
višješolsko specialistično izobraževanje

•
•
•
•
•

visokošolsko strokovno izobraževanje
univerzitetno izobraževanje
podiplomsko specialistično izobraževanje
podiplomsko magistrsko izobraževanje
doktorat znanosti

* Najvišji možni plačni razredi po tarifnih skupinah bodo določeni v predlogu zakona za drugo
obravnavo na podlagi podrobne analize podatkov.
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Za preprečevanje izigravanja zakonske ureditve pozna BBesG
vrsto določil, ki onemogočajo prejemanje višjih dohodkov od tistih,
ki so določena v tem zakonu. Glede na to, da se torej plače
uradnikov, sodnikov in vojakov urejajo z zakonom, so po izrecni
zakonski določbi dodatna zagotovila, sporazumi in poravnave, ki
naj uradniku, sodniku ali vojaku preskrbijo višjo plačo od tiste, ki
mu pripada po zakonu, pravno neučinkovita. Isto velja tudi za
zavarovalne pogodbe, ki se sklenejo z istim namenom. Katerikoli
sporazum, ki bi lahko predstavljal podlago za prejemanje višjega
dohodka je po tem zakonu neveljaven, tako da ne predstavlja
veljavnega pravnega naslova, po katerem bi bil uradnik upravičen
do izplačila.

PLAČNI SISTEM V ZVEZNI REPUBLIKI
NEMČIJI
1.

OBSEG VELJAVNOSTI ZAKONSKE UREDITVE

Ureditev plač v javnem sektorju Zvezne republike Nemčije temelji
na delitvi statusa zaposlenih v javnem sektorju na uradnike
(Beamter), uslužbence (Angestellte) in delavce (Arbeiter). Plače
uradnikov enotno ureja poseben zvezni zakon (Zvezni zakon o
plačah - Bundesbesoldungsgesetz), medtem ko plače
uslužbencev in delavcev urejajo predvsem kolektivne pogodbe.

Po drugi strani pa zakon določa tudi, da se uradnik, sodnik ali
vojak ne more odpovedati svoji zakonsko določeni plači, ne delno
in ne v celoti, izjema velja za storitve s premoženjsko vrednostjo,
katere je lahko upravičen prejemati v skladu z določili posebnega
zakona.

Kljub urejanju plač zaposlenih v javnem sektorju na različne načine,
pa je potrebno poudariti, da je določanje in naraščanje plač
uradnikov ter uslužbencev in delavcev med seboj tesno
povezano. Tako spremembe kolektivnih pogodb sledijo
spremembam zakonodaje, ki ureja plače uradnikov in obratno.
Temeljna povezava med obema deloma sistema plač v javnem
sektorju ostaja poleg sorodnih institutov enotna plačna politika
vlade, ki jo udejanja bodisi kot predlagatelj zakonov, bodisi kot
podpisnik kolektivnih pogodb.

Zakon tudi ponovno poudarja, da je sestavni del uradniškega
razmerja dolžnost države do plačila uradnikov in ostalih oseb v
javnem sektorju. Tako je izrecno poudarjeno, da imajo uradniki,
sodniki in vojaki pravico (zahtevek, Anspruch) do plače. Ta pravica
nastane z dnem njihovega imenovanja, premestitve, prevzema
ali prestopa v službo k delodajalcu iz 1 .člena tega zakona. Pravica
do plače preneha z potekom dneva, na katerega uradnik, sodnik
ali vojak izstopi iz službenega razmerja, če ni z zakonom drugače
določeno.

Temelje plačne ureditve za uslužbence in delavce predstavljajo
kolektivna pogodba za cel javni sektor, t.i. BAT (Bundesangestelltentarifvertrag) ter kolektivne pogodbe (Tarifvertraegen)
sklenjene na nižjih ravneh ali za ožja področja. Kolektivna pogodba
opredeljuje strukturo plače, določa način določitve posameznih
delov plače, napredovanje v višji plačilni razred ter v prilogi določa
tudi plačne razrede.

Plačo lahko torej upravičene osebe iztožijo na podlagi določbe
tega zakona pred pristojnim (upravnim) sodiščem, s tem pa je
ustvarjen posebni zahtevek, katerega ima uradnik na voljo zoper
državo, ki krši njegove pravice.

Glede na precejšnjo medsebojno sorodnost navedenih ureditev
bo v tem prikazu predstavljena predvsem zakonska ureditev
sistema plač uradnikov.

Službeni prejemki se izplačujejo mesečno in sicer vnaprej, in ne
šele po opravljenem delu (kot to npr.določa francoski sistem).

Navedeni Zvezni zakon o plačah (BBesG) ureja plače ter ostale
prejemke:

V primerih opravljanja več delovnih mest, ko ni prišlo do ugotovitve
nezdružljivosti, se pojavi primer večkratnega plačila. Primer
zasedanja več delovnih mest oziroma nazivov zakon rešuje tako,
da se za primer, če ima uradnik, sodnik ali vojak z dovoljenjem
najvišjega nadrejenega organa (oberste Dienstbehoerde) več
plačanih glavnih nazivov (Hauptaemter), izplačuje plača, ki pripada
nazivu z višjimi službenimi prejemki. Če so za različne nazive
predvideni isti službeni prejemki, se mu izplačujejo tisti, ki pripadajo
nazivu, na katerega je bil najprej imenovan, če zakon ne določa
drugače.

1. zveznih uradnikov, uradnikov dežel, občin, zvez občin, kot
tudi ostalih organizacij, zavodov in skladov javnega prava1,
ki so podvrženi nadzoru dežel, izvzeti so častni uradniki in
uradniki do odpoklica2,
2. sodnikov zveznih in deželnih sodišč, z izjemo častnih
sodnikov in
3. poklicnih vojakov in vojakov, zaposlenih za določen čas.
Ker je torej plačni sistem enotno urejen z zveznim zakonom,
lahko dežele sprejmejo predpise, ki urejajo področje plač, katerega
ureja ta zakon, samo če je to z zveznim zakonom izrecno
predpisano. Ta ureditev jasno razmejuje med pristojnostjo Zveze
in zveznih dežel ter skrbi za homogenost ureditve plač na
celotnem področju ZRN. Prav tako pa je izrecno določeno, da
plačo uradnikov, sodnikov in vojakov ureja zakon, kar izključuje
urejanje s podzakonskimi predpisi ali kolektivnimi pogodbami.

Zakon sicer ne ureja plač političnih funkcionarjev, vendar pa je pri
tem potrebno opozoriti na dejstvo, da tako zakon o poslancih
(Abgeordnetengesetz), kot tudi zakon o zveznih ministrih
(Bundesministergesetz) urejata plačilo za opravljanje navedenih
funkcij ob sklicevanju na plačne razrede, ki so določene v
sistemskem zakonu o plačah, na ta način pa so tudi te funkcionarji
(posredno) vključeni v enotni plačni sistem.

Zakon določa vse sestavne dele plače (Besoldung) uradnikov in
ostalih oseb, ki prejemajo plačo po tem zakonu.

2.

V skladu s pravno vzpostavljenim razlikovanjem med javno in
zasebno sfero v nemškem pravnem in državnem sistemu je
določen zvezni uradnik (Bundesbeamter) kot oseba, ki je z Zvezo
ali z neposredno zvezno organizacijo, ustanovo ali skladom
javnega prava, v javnopravnem uslužbenskem in zvestobnem
razmerju, torej uradniškem razmerju (2. člen Zveznega zakona o
uradnikih, Bundesbeamtengesetz, BBesG). Ob tem je potrebno
poudariti, da je navkljub širokim zakonodajnim pristojnostim Zveze,
izvrševanje zveznih pravnih aktov v glavnem v pristojnosti
Zveznih dežel. Zveza le v manjšem obsegu opravlja tudi upravno

' Ker v skladu z nemškim pravnim sistemom tudi določene verske skupnosti
(RKC) štejejo za osebe javnega prava, bi se lahko ta zakon nanašal tudi
nanje, vendar po izrecni določbi ta zakon ne velja za javnopravne verske
skupnosti in njihove zveze.
2
Pri uradnikih do odpoklica gre za pripravnike, ki terminološko ne prejemajo
plače, temveč le plačilo za čas pripravništva.
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POJEM URADNIKA (ZAPOSLENEGA V JAVNEM
SEKTORJU)

33

poročevalec, št. 9

funkcijo preko njene lastne uprave (Bundesverwaltung), tako da
navedeni zakon ureja veliko manjše število uradnikov, kot bi bilo
na prvi pogled mogoče predvidevati.

1.
2.
3.
4.
5.

Zvezne dežele urejajo svoja uradniška razmerja do neke mere
raznoliko, vendar je tudi za urejanje teh razmerij Zveza z namenom
(delnega) poenotenja uradniških razmerij izdala okvirni zakon o
uradnikih (Beamtenrechtsrahmengesetz, BRRG), katerega
morajo dežele spoštovati pri sprejemanju lastnih ureditev. Okvirni
zakon je sicer manj podroben kot Zvezni zakon o uradnikih,
vendar sta si v velikem obsegu zelo sorodna, tako da je za
primerjalni pregled tudi obravnava zvezne ureditve ustrezna. V
skladu s tem so javni službi vse v Zvezi, Zveznih državah,
občinah, občinskih združenjih, organizacijah, ustanovah ali skladih
javnega prava zaposlene osebe. Sem pa ne spadajo osebe, ki so
zaposlene pri zasebnopravno organiziranih podjetjih, ki opravljajo
javne službe, torej javnih podjetjih (Unternehmen der oeffentlicher
Hand, npr. AG, GmbH) ali v podobnih mešanih podjetjih. To pa ne
velja za podjetja, ki nimajo lastne pravne osebnosti in so le deli
teritorialnih organizacij (torej neke vrste režijski obrati).

K plači spadajo nadalje tudi še ostali prejemki (Bezuege):
prejemki pripravnikov,
letna posebna plačila,
storitve s premoženjsko vrednostjo in
regres za letni dopust.

4.

DOLOČITEV OSNOVNE PLAČE

Zaradi tega zakon uvaja načelo funkciji (nalogam) ustrezne plače,
ki določa da se morajo funkcije (naloge) uradnikov, sodnikov in
vojakov v skladu z njihovimi zahtevnostmi ovrednotiti in dodeliti
ustreznim nazivom (Amtern). Nadalje je določeno, da se vzpostavi
splošno razmerje med nazivi in plačami uradnikov, sodnikov in
vojakov preko njihove razporeditve v plačne razrede. Tako se po
zakonski določbi nazivi uvrstijo v plačne razrede v skladu z
njihovo vrednostjo ob upoštevanju skupnih interesov vseh
delodajalcev.
Uradnik z določenim nazivom torej opravlja različne naloge,
vendar pa mu morajo biti dodeljene naloge, ki po zahtevnosti
ustrezajo hierarhični umeščenosti njegovega naziva v plačni
sistem. S tem je vzpostavljeno tudi razmerje med nalogami, katere
opravlja posamezen uradnik in plačo, katero ta uradnik prejema.

Uradniki imajo v skladu z zakonom zagotovljeno možnost kariere
in s tem napredovanja v višje nazive in s tem na bolj zahtevna
delovna mesta. Glede na zahtevano stopnjo izobrazbe se uradniki
delijo v kategorije:

Osnovna plača uradnika, sodnika ali vojaka se torej določi na
podlagi plačnega razreda, v katerega je uvrščen njegov naziv.

enostavne službe (einfaches Dienst),
srednje službe (mittleres Dienst),
višje službe (gehobenes Dienst),
visoke službe (hoeheres Dienst).

Nazivi uradnikov in vojakov ter njihove plačne skupine se določijo
s zveznimi in deželnimi plačnimi razvrstitvami Bundesbesoldnungsordnungen, Landesbesoldnungsordnungen).

Vsaki kategoriji ustreza tudi določena kariera uradnika, ki se
odraža v višini plače, ki jo lahko posameznik doseže z
napredovanjem v okviru te kariere.

Zvezne plačne razvrstitve A, B, C in R so določene v prilogah k
sistemskemu zakonu. To torej pomeni, da nazive, uvrstitev nazivov
v plačne skupine ter vrednost plačnih skupin ureja ta zakon. Na
ravni dežel se lahko zvezna razvrstitev dopolni ali spremeni samo
v primeru, da zakon tako izrecno določa.

Za razliko od uradnikov so uslužbenci in delavci izenačeni z
delojemalci v zasebnem sektorju, in torej niso zaposleni na podlagi
oblastvenih aktov (upravnih odločb), temveč na podlagi klasičnih
pogodb delovnega prava. Potrebno pa je poudariti, da tovrstna
zaposlitev pomeni zaposlitev za opravljanje nalog točno
določenega delovnega mesta, v načelu brez možnosti karierne
poti in ostalih pravic ter dolžnosti, pripadajo izključno uradnikom.

Plačna razv.stitev A predstavlja plačne razrede uradnikov, ki
lahko napredujejo v istem nazivu. Plačni razredi A1 do A12 imajo
največ dvanajst stopenj, ki predstavljajo možnost povečevanja
plač z napredovanjem, ne da bi uradnik napredoval v višji naziv
(ter plačni razred). Plačna razvrstitev B ne vključuje možnosti
horizontalnega napredovanja ter je namenjena najvišjim nazivom
uradnikov. Plačna razvrstitev C določa plače visokošolskih
profesorjev, plačna razvrstitev R pa plače sodnikov.

Delovnih razmerij uslužbencev in delavcev zvezni zakon torej ne
ureja podrobneje in so kot že navedeno podvržena splošnim
predpisom o delovnopravnih razmerjih in ustreznim kolektivnim
pogodbam (Tarifvertraggesetz, tako npr. Bundesangestelltentarifvertrag - BAT, Manteltarifvertrag).
3.

1.
2.
3.
4.

Nemški sistem ne navezuje plače na delovno mesto
posameznega uradnika, temveč na (osebni) naziv, ki ga le-ta
pridobi z imenovanjem.

Zakon o zveznih uradnikih določa, da se uradniško razmerje
sklene v primeru oblastveno-upravnih nalog in nalog, katerih se
iz razlogov varstva države ali javnega življenja ne sme poveriti
osebam, ki so v zasebnopravnem delovnem razmerju. Iz te
določbe sledi, da je mogoče za vse ostale naloge v javnem sektorju
skleniti delovno razmerje z uslužbenci in delavci. V praksi je
razmejitev med obema vrstama nalog precej fleksibilna, saj se
določene kategorije zaposlenih, ki so imele nekoč status
uradnikov, sedaj štejejo za uslužbence.

-

osnovna plača,
dodatki k osnovni plači za visokošolske profesorje,
družinski dodatek,
ostali dodatki4,
dodatki za delo v tujini,

Medtem, ko so torej nazivi in njihovi plačni razredi predmet
zakonskega urejanja, pa je dodelitev funkcij oziroma nalog tem
nazivom predmet podzakonskega urejanja.

STRUKTURA PLAČE (OSNOVNA PLAČA,
DODATKI...)

V skladu z zakonom sestavljajo plačo naslednji službeni prejemki
(Dienstbezuegef:

3

* Zakon uporablja različne izraze za dodatek k plači, tako npr. Zulage,
Verguetung, Zuschlag, itd., ki pa vsebinsko vsi ustrezajo našemu pojmu
dodatka k plači.

Zakon razlikuje med t.i. službenimi prejemki (Dienstbezuege) in ostalimi
prejemki (sonstige Bezuege)
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Tako bo omogočena regionalna, poklicna ter funkcionalna
diferenciacija oziroma diferenciacija glede na delodajalca, ki bo
omogočila ustreznejše določanje plače novim zaposlitvam, tako
z možnostjo določitve nižje ali višje plače, odvisno od krajevnih
okoliščin.

Tako je po tem zakonu Zvezna vlada pooblaščena, da z uredbo
v soglasju z Zveznim svetom, opredeli vsebino nalog, katero
opravljajo uradniki ter
vojaki z določenimi nazivi, ki so navedeni v
plačnih razvrstitvah5.
Za ohranitev enotnosti ureditve plač na celotnem državnem
ozemlju je določeno, da se v deželnih plačnih razvrstitvah lahko
ustvarijo drugačni nazivi samo takrat, ko je to izrecno predvideno
s tem zakonom ali če se od nazivov v zvezni plačni uvrstitvi po
vsebini njim dodeljenih funkcij bistveno razlikujejo. Deželne plačne
razvrstitve morajo ustrezati sestavi plačnih razredov zvezne
plačne razvrstitve.

5.

Zakon natančno določa vrste in višino posameznih dodatkov, ter
v plačnih razvrstitvah določa katerim nazivom posamezni dodatek
pripada ter kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev tega
dodatka.

Vrednosti plačnih razredov so v prilogi zakona določene v fiksnem
znesku (Euro) in predstavljajo zneske mesečnih bruto osnovnih
plač uradnikov. Bruto osnovna plača uradnika je torej vrednost
plačnega razreda v katerega je uvrščen njegov naziv.

5.1. Dodatek za naziv in dodatek za položaj
Za izjemne primere opravljanja nalog se lahko določijo dodatki za
naziv ali dodatki za položaj. Dodatki ne smejo preseči 75% razlike
v znesku med končno osnovno plačo plačnega razreda in končno
osnovno plačo naslednjega višjega plačnega razreda, razen če
zvezni zakon ne določa drugače.

Glede na zagotovljeno kariero uradnikov, določa zakon tudi pravila
za začetne uvrstitve nazivov različnih kategorij v ustrezne plačne
razrede:
1. v karierah enostavne službe se začetni nazivi uvrstijo v plačne
razrede A2, A3 ali A4,
2. v karierah srednje netehnične službe se začetni nazivi uvrstijo
v plačne razrede A5 ali A6,
3. v karierah srednje tehnične službe se začetni nazivi uvrstijo
v plačne razrede A6 ali A7,
4. v karierah višje službe se začetni nazivi uvrstijo v plačni
razred A9 in
5. v karierah visoke službe se začetni nazivi uvrstijo v plačni
razred A13.

Dodatki za naziv so nepreklicni in spadajo k osnovi za izračun
pokojnine. Štejejo se kot sestavni del osnovne plače.
Dodatki za položaj se lahko podelijo le za čas opravljanja določene
pomembne funkcije oziroma položaja. Navedeni dodatki za položaj
so predvideni le za določen čas opravljanja tovrstnih nalog in se
vštevajo v pokojninsko osnovo le, če je tako določeno z zakonom.
Za nazive, ki so določeni v zvezni plačni razvrstitvi lahko dežele
določajo dodatke za naziv in dodatke za delovno mesto samo v
primerih, kadar je to določeno z zveznim zakonom.

Za omilitev togosti dane ureditve zakon določa izjemo, da se
začetni naziv za posebne kariere določenih kategorij zaposlenih,
pri katerih

5.2. Nagrade in dodatki za posebne delovne rezultate
(Praemien und Zulagen ftir besondere
Leistungen)

1. se izobraževanje v nasprotju z netehnično ali tehnično
upravno službo konča s posebnim izpitom ali je predpisana
zahteva po dodatnem izpitu in
2. so za začetni naziv predpisani pogoji, ki pri pravičnem
ovrednotenju nujno zahtevajo uvrstitev začetnega naziva v
drug plačni razred

Kot možnost povečanja fleksibilnosti plače so zvezna vlada in
deželne vlade s sistemskim zakonom pooblaščene, da za
področje svoje pristojnosti z uredbo določijo poplačilo izstopajočih
posebnih delovnih rezultatov v obliki nagrad za posebne delovne
rezultate (Leistungspraemien, kot enkratno plačilo) in dodatke za
posebne delovne rezultate, vendar le za uradnike in vojake v
plačnem razredu A. Nagrade in dodatki se lahko podelijo le v
primeru, da je tako določeno v okviru posebnih proračunskih
določb, ki določajo za to namenjena sredstva.

lahko uvrsti v višji plačni razred, v katerega so uvrščeni
enakovredni nazivi. Določitev tega začetnega naziva je potrebno
v plačnih razvrstitvah posebej označiti.
Potrebno je omeniti dejstvo, da je togost tovrstne ureditve v praksi
precej kritizirana, zato je zvezna vlada v letu 2001 že sprejela
zakonski predlog, ki naj bi uvedel več fleksibilnosti pri določanju
začetnih plač. Problem, ki je razlog za tovrstno zakonsko
spremembo je dejstvo, da predvsem pri plačah ob novi zaposlitvi
ni mogoče upoštevati osebne sposobnosti kandidata ter razmer
na trgu delovne sile in da so posledično preveč različna dejanska
stanja podvržena isti pravni ureditvi (kot se navaja kot primer je
npr. dejstvo, da je za imetnike visokošolske diplome, ne glede na
njihovo usmeritev, določena enaka plača v vseh krajih po Nemčiji).
Tako naj bi po predlogu zakona uvedli določene plačne razpone
(Bezahlungsbandbreiten), ki bodo omogočali, da se pri višji in
visoki službi uradnikov določi tri možne plačne razrede, med
katerimi lahko delodajalec izbira pri vsakokratni novi zaposlitvi.

5

Nagrade in dodatki se lahko v posameznem koledarskem letu
podelijo največ 10% uradnikov in vojakov posameznega
delodajalca v plačnem razredu A.
Plačilo dodatkov za delovne rezultate je omejeno z rokom
izplačevanja (največkrat mesečno); Ta dodatek ne predstavlja
pravice uradnika, saj se lahko ob padcu delovne uspešnosti
odvzame, v primeru uspešnega dela pa je mogoča ponovna
določitev tega dodatka.
Višina nagrade in dodatka za posebne delovne rezultate je omejena
tudi v višini, saj nagrada ne sme preseči začetne osnovne plače
plačnega razreda uradnika ali vojaka, dodatki pa ne smejo preseči
mesečno 7% začetne osnovne plače plačnega razreda.
Potrebno je poudariti, da je ta fleksibilni del plače, ki je namenjen
plačevanju delovne uspešnosti, bil uveden šele z reformo leta
1997 in je na podlagi analiz zveznega ministrstva dal zelo ugodne
rezultate. Pri tem pa zaključki analize opozarjajo, da so omejitve

Tega pooblastila vlada nima za plačno skupino R (sodniki) in C (visokošolski
učitelji).
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(npr. 10% števila uradnikov) prenizke ter da bi bilo za učinkovito
nagrajevanje le-te potrebno povišati.

Ureditev Zvezne republike Nemčije pozna tako ureditev
vertikalnega napredovanja v karieri v višji naziv, kot tudi
horizontalno napredovanje na višjo plačo znotraj različnih stopenj
plačnih razredov. Vertikalno napredovanje ureja Zvezni zakon o
uradnikih (BBG), medtem ko horizontalno napredovanje v istem
nazivu ureja sistemski Zvezni zakon o plačah (BBesG).

5.3. Dodatek za posebno težavnost
Zvezna vlada je po tem zakonu pooblaščena z uredbo urediti
plačilo dodatkov za poplačilo posebnih, pri ovrednotenju naziva
neupoštevanih težavnosti. Te dodatke je mogoče odvzeti in se ne
vštevajo v pokojninsko osnovo.

7.1. Vertikalno napredovanje

5.4. Družinski dodatek

Vertikalno napredovanje predstavlja napredovanje v višji naziv in
s tem tudi v višji plačni razred. Napredovanje v višji naziv se po
zakonu izvede izključno na podlagi sposobnosti, strokovnosti in
delovnega uspeha brez diskriminacije. Imenovanje na višji naziv
je podeljeno na podlagi ugotovitve primernosti uradnika za
opravljanje nalog višjega delovnega mesta. Nastopi lahko šele po
preteku obvezne preizkusne dobe, ki ne sme biti daljša od 1 leta.
Izjeme se lahko določijo za višje plačne razrede.

Družinski dodatek se dodeli v višini glede na plačni razred in
stopnjo, ki ustreza družinskim razmeram (število otrok,..)
uradnika, sodnika ali vojaka.
Določeni so tudi posebni dodatki: za uradnike, ki opravljajo izvršilna
dejanja, ki opravljajo dodatne naloge po navodilu delodajalca,
učiteljski dodatki za profesorje in dodatki za vojake s posebnimi
časovnimi obremenitvami.

Nemški sistem postavlja določene omejitve glede napredovanja
uradnikov, tako da veljajo določene prepovedi. Nedovoljeno je
napredovanje:
ki pomeni preskok nazivov,
- med poskusno dobo,
pred potekom enega leta od zaposlitve (Anstellung) ali od
zadnjega napredovanja,
v zadnjih 2 letih pred upokojitvijo,
- za višjo službo: imenovanje v naziv iz plačnega razreda A13
pred potekom 8 let službene dobe in
- za visoko službo: imenovanje v naziv iz plačnega razreda
A1.6 ali višjega pred potekom 6 let službene dobe.

Potrebno je poudariti, da zakon v svojih prilogah, torej posameznih
plačnih razvrstitvah sam določa, kateri nazivi v katerih plačnih
skupinah prejemajo posamezne dodatke, ki so tu navedeni. Višina
vseh dodatkov je določena v prilogah tega zakona, kar preprečuje
nekontrolirano poviševanje plač z dodelitvami dodatkov
posameznim poklicem, kar bi pomenilo izigravanje zakona in
seveda posledično porušilo razmerja med nazivi in plačnimi
razredi.
Z istim namenom je tudi po zakonu izrecno določeno, da se drugi
dodatki kot tisti, ki so določeni v tem delu zakona lahko podelijo le,
če je tako določeno z zveznim zakonom.

Zakon določa splošne pogoje za napredovanje uradnika. Kot
osnovni pogoj mora biti razpisano prosto mesto za napredovanje
v okviru upravnega organa, v katerem je uradnik v uradniškem
razmerju.

Glede ostalih prejemkov zakon določa, da uradniki, sodniki ali
vojaki prejmejo posebni letni dodatek, storitve s premoženjsko
vrednostjo ter posebni dodatek za letni dopust v skladu s posebno
ureditvijo z zveznim zakonom. Določeni so tudi posebni dodatki
za osebe, ki opravljajo svoje delo v tujini.
6.

Da ne bi prišlo do pretiranega avtomatizma pri napredovanju v
višje nazive so deleži višjih nazivov z zakonom omejeni, in sicer
v določenem odstotku od vseh nazivov znotraj vsakega plačnega
razreda. Ta rešitev omejuje možnost dvigovanja plače preko
napredovanja prevelikemu številu zaposlenih.

SPREMINJANJE VIŠINE PLAČE NA SPLOŠNI
RAVNI

Glede na dejstvo, da so za uradnike, sodnike in vojake plače
določene z zakonom ter posameznimi podzakonskimi predpisi,
je za vsako spremembo plač potrebna sprememba zakona ali
določenega predpisa. Pri tem je seveda izključeno sodelovanje
sindikatov preko kolektivnih dogovarjanj.

Za zasedbo tega višjega naziva mora biti na podlagi opravljenega
javnega natečaja ugotovljeno, da je uradnik med ostalimi kandidati
glede na svoje osebne sposobnosti in kvalitete spoznan za
najprimernejšega. Če javni natečaj ni predpisan, napreduje uradnik
na podlagi njegovih strokovnih kvalitet. Uradniku se na podlagi
tega dodeli opravljanje nalog tega razpisanega delovnega mesta.

Zaradi odsotnosti mnogih (sindikalnih in kolektivnih) mehanizmov
za določanje višine plače, pa že sam zakon izrecno navaja, da
se višina plač redno prilagaja skladno z razvojem splošnih
gospodarskih in finančnih odnosov in ob upoštevanju z delovnimi
nalogami povezane odgovornosti.

Uradnik mora svojo primernost za prosto mesto za napredovanje
dokazati tudi v preizkusni cfobi na tem delovnem mestu. Tako po
nemškem sistemu obstaja pogoj dejanske potrditve sposobnosti
uradnika pred dokončnim imenovanjem v višji naziv in ne zadošča
le domneva oziroma napoved, da je glede na svoje pretekle uspehe
uradnik te naloge sposoben ustrezno opravljati. Ob tem so določeni
še nadaljnji pogoji, in sicer: da je obdobje med katerim uradnik ne
more napredovati preteklo, da z napredovanjem uradnika soglaša
kadrovski odbor in da ni druge prepovedi glede napredovanja
tega uradnika.

Ob povezavi ureditve plač ostalih zaposlenih v javnem sektorju
(uslužbencev in delavcev) s kolektivnimi pogodbami je tudi
zakonska ureditev plač uradnikov predmet pogovorov med vlado
in sindikati, čeprav ne more dati pravno zavezujočega rezultata.
Kljub temu pa vlada Zvezne republike Nemčije redno predlaga
zakonska dopolnila, ki urejajo uskladitve višine plač ter spremembe
določenih dodatkov ali uvrstitev nazivov v plačilne razrede in s
tem skrbi za ustrezno spremljanje višine plač zasebnega sektorja.

poročevalec, št. 9

SPREMINJANJE VIŠINE PLAČE NA
INDIVIDUALNI RAVNI

Zakonska novela iz 1997 določa novo in nekoliko drugačno
ureditev za položaje z vodstveno funkcijo (Amt mit leitender
Funktion, 24a čl. BBG).
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napredovanja za tiste zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne
delovne rezultate. Tako se lahko naslednja višja stopnja doseže
predčasno, vendar ne pred pretekom polovice časa, ki je določen
za napredovanje v višje stopnjo. Delež uradnikov, ki lahko pridobijo
povišanje plače predčasno je omejen na 10% uradnikov, ki lahko
predčasno napredujejo v posameznem koledarskem letu.

7.2. Ocenjevanje dela zaposlenih
Ocenjevanje z zakonom ni posebej urejeno, zato pa je določeno
na podlagi 40. in 41. člena BLV (Bundeslaufbahnverordnung).
Ocenjujeta se predvsem primernost in delovna uspešnost
posameznega uradnika. Kot posebno pomembne znake, katere
je potrebno vzeti v obzir, uredba navaja predvsem: splošna
motiviranost, osebnost, stopnja izobrazbe, storilnost, socialni
odnosi in obremenjenost.

Če se ugotovi, da delovni rezultati uradnika ali vojaka ne ustrezajo
povprečnim rezultatom tega naziva, ostanejo le-ti v isti stopnji,
dokler njihovi rezultati ne upravičijo napredovanja v neposredno
višjo stopnjo. Podrobnosti zadržanja horizontalnega napredovanja
v plači uredijo zvezna in deželne vlade z uredbo.

Za tako pridobljeno oceno se upošteva splošno lestvico
ocenjevanja, ki pa ni obvezno predpisana tako, da se lahko
uporabljajo tudi vse druge primerljive lestvice ocenjevanja, katere
se določijo z notranjimi predpisi posameznega organa. Ocena
mora biti uradniku predstavljena in z njim mora biti opravljen
pogovor o tej oceni. Tako je mogoče oceno dodatno utemeljiti,
preveriti in tudi dodati nova stališča ter mogoče ugovore
ocenjenega uradnika. Ocena se vstavi v osebni spis
(Personalakte) posameznega uradnika.

7.4. Izenačitev kupne moči
Za spoštovanje načela enakosti je določena uskladitev plače s
stroški uradnika (izenačitev kupne moči). V primeru, da ima
uradnik, sodnik ali vojak svoje delovno mesto na območju, kjer
se plačuje s tujo valuto in mora svojo plačo prejemati v tej tuji
valuti, je potrebno izenačiti njegovo plačo v skladu s kupno močjo
te valute in nemške marke, bodisi s povečanjem ali zmanjšanjem.
Ta primer, ki služi kot ilustracija doslednosti spoštovanja enotne
ureditve plač za vse uradnike, ne predstavlja posebnih bonusov
za delo na takem območju, temveč gre za usklajevanje osnovne
plače, bodisi z zvišanjem ali znižanjem.

Ocenjevanje se v skladu z uredbo opravi vsakih pet let in v
posebnih primerih tudi med tem obdobjem, kadar to zahtevajo
službene ali osebne razmere. Končna skupna ocena
posameznega ocenjevanja vsebuje tudi priporočilo za nadaljnjo
službeno razporeditev (uporabo) tega uradnika (npr. ocenjevanje
po preizkusni dobi za napredovanje, itd.).

Za ohranitev možnosti prilagajanja in spreminjanja zakonske
ureditve plač, ki bi lahko zaradi poseganja v obstoječe stanje bila
predmet sodnih postopkov, zakon izrecno določa, da v primeru,
če je uradnik, sodnik ali vojak na podlagi zakonske spremembe
njegove plače, vključno z uvrstitvijo njegovega naziva v plačne
razrede plačnih razporeditev z retroaktivno veljavo, postavljen v
slabši položaj, Se razlike v plači ne izplačajo. Ta določba med
drugim služi pravni varnosti zaposlenih oseb, saj jih vnaprej
seznani z možnostjo zakonskih sprememb v njihovo škodo in s
tem vzpostavi preglednost mehanizmov, ki jih ima na voljo država
in ki vplivajo na njihov položaj.

7.3. Horizontalno napredovanje
Horizontalno napredovanje določa napredovanje, ki se odrazi v
povišanju plače brez spremembe naziva in delovnega mesta in je
namenjeno le nazivom v plačni razvrstitvi A, pri kateri se v skladu
z zakonom osnovna plača določi v več stopnjah, ki predstavljajo
fiksne zneske bruto mesečnih osnovnih plač.
Napredovanje v stopnjah se določa glede na službeno dobo in
delovni učinek zaposlenega v posameznem plačnem razredu.
Pri horizontalnih povišanjih se po zakonu osnovna plača do pete
stopnje povečuje vsaki dve leti, do devete stopnje vsake tri leta in
višje vsake štiri leta. Avtomatizem tega napredovanja je bil
spremenjen z reformo leta 1997, ki je omogočila skrajšanje časa

Plačni
razred
A1
A2
A16

8.

Prikaz izračuna plače za posameznega uradnika

STOPNJE PO DELOVNI DOBI
8
2
7

1
2560
2701

2626
2766

2955
3093
8327

8669

12
10040

od 6 do 9 stopnje vsake tri leta in
višje na 4 leta.

V tabeli so navedeni mesečni zneski osnovne plače za plačne
razrede kategorije A (Bundesbesoldnungsordnung A)

Razmerje med najnižjo in najvišjo plačo v plačni razvrstitvi A je
torej 1 : 3,9, če pa upoštevamo razmerje med najnižjim plačnim
razredom uradnika (A1) in najvišjim (B11) je razmerje približno
1 : 8, brez upoštevanja eventuelnih dodatkov.

Uvrstitev v določen plačni razred je odvisna od naziva, katerega
ima posamezni uradnik, glede na njegovo uvrstitev v plačne
razvrstitve (npr. stražnik/VVachtmeister, spada v plačni razred
A2, veleposlanik in direktor oddelka/Abteilungspraesident pa v
plačni razred A16).

Posebne plačne razvrstitve so v nemškem sistemu določene za
uradnike na visokih šolah in univerzah (Bundesbesoldnungsordnung C) in sodnike (Bundesbesoldnungsordnung R).

Po zakonu se plača povečuje na podlagi službene dobe in
delovnega učinka
od 1 do 5 stopnje vsaki dve leti,
29. januar 2002
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3.

PLAČNI SISTEM V FRANCIJI
1.

V francoskem sistemu plač v javnem sektorju dohodek
zaposlenega vsebuje:

OBSEG VELJAVNOSTI ZAKONSKE UREDITVE

Plače zaposlenih v javnem sektorju ureja sistemski zakon o
uradnikih (t.i. Splošni statut o državnih uradnikih in uradnikih v
lokalnih skupnostih, Statut general des functionnaires de 1'Etat)
ter vrsta podzakonskih predpisov. Pri tem je potrebno poudariti,
da zakon sam ureja področje plač le na najbolj splošni ravni in
sicer opredeljuje le, da imajo uradniki pravico do plačila, ki obsega
plačo ter posamezne dodatke in nadomestila, ki jih določajo zakoni
ali podzakonski predpisi.

osnovno plačo (traitement de base) in
različne dodatke (indemnites diverses).
Osnovna plača predstavlja glavni del dohodka in je odvisna od
zgoraj navedenih pogojev (kategorije, zbora, naziva in stopnje).
Tako osnovna plača kot ostali dodatki zaposlenih v javnem sektorju
so lahko določeni le z zakonom ali z podzakonskim predpisom
(Dčcret 85-730 z dne 17. julija 1985).

Pojem uradnika v francoski ureditvi zajema večino zaposlenih v
javnem sektorju, torej zaposlene v državni upravi in upravi lokalnih
skupnosti ter ostalih osebah javnega prava. Ne glede na to, da v
pojem uradnika niso zajeti uslužbenci parlamentarne skupščine,
sodniki in vojaki ter zaposleni v javnem sektorju, ki nimajo statusa
uradnika, pa so njihove plače vezane na ista pravila. Izjemo od
enotne zakonske ureditve predstavljajo zaposleni, katerih plače
se določajo na podlagi pravil, ki veljajo v trgovini in industriji, torej
v zasebnem sektorju, predvsem zaradi narave njihove dejavnosti
(npr. javna podjetja).

4.

Za uvrstitev uradnikov v plačni sistem se uporabljajo bruto količniki.
Bruto količniki tako niso namenjeni izračunu osnovnih plač, temveč
predstavljajo hierarhično razporeditev posamezne kategorije
uradnikov v določeni lestvici. Bruto količniki so določeni v višini
od 100 do 1015, v praksi pa se ne uporabljajo več količniki pod
254, ki določa mejo minimalne plače.
Hierarhično razvrščanje na bruto količnike torej služi določitvi za
vsako kategorijo, zbor oziroma naziv ali delovno mesto začetni in
končni količnik v karieri. Uvrstitev se določi s podzakonskim
predpisom.

POJEM URADNIKA (ZAPOSLENEGA V JAVNEM
SEKTORJU)

Zaposleni v javnem sektorju v Franciji se delijo v tri osnovne
kategorije A, B in C, glede na zahtevano stopnjo izobrazbe pri
zaposlitvi na posamezno delovno mesto. Tako je za zaposlitev na
delovno mesto v kategoriji A potrebna visoka izobrazba, za
kategorijo B najmanj srednja izobrazba, za kategorijo C pa nižje
stopnje izobrazbe.

Tako je na primer za laboratorijskega tehnika višjega razreda v
kategoriji B določen začetni bruto količnik 359 ter končni bruto
količnik 579.
Novi povišani količniki so namenjeni izračunu plače posameznega
zaposlenega. Pri množenju novega povišanega količnika z
vrednostjo točke (valeur du point) dobimo letno osnovno plačo
posameznega zaposlenega. Lestvica novih povišanih količnikov
. se razteza od vrednosti 254 do vrednosti 8206.

Znotraj kategorij A, B in C se zaposleni delijo v številne zbore
(korpuse) uradnikov (Corps des fonctionnaires), ki temeljijo na
tradicionalni poklicni delitvi: npr. učitelji, administrativni delavci,
policijski inšpektorji, ipd.

Laboratorijskemu tehniku višjega razreda v kategoriji B bi tako
glede na njegove bruto količnike skladno s predpisano tabelo
pripadali začetni novi povišani količnik v višini 332 in končni v
višini 488.

Znotraj posameznih zborov je opredeljena hierarhična lestvica
nazivov (grades), tako da ima vsak uradnik svoj osebni naziv. Ta
naziv je ločen od delovnega mesta zaposlenega, saj je mogoče z
istim nazivom opravljati naloge na različnih delovnih mestih.
Posamezni zaposleni v določenem nazivu v teku svoje kariere
napreduje po različnih stopnjah znotraj posameznega naziva
(šchelon).

Povezava med obema vrstama količnikov je določena z enotno
uredbo, ki vsakemu bruto količniku določa tudi ustrezen novi
povišani količnik in s tem vzpostavi povezavo med kariero
zaposlenega in njegovo osnovno plačo. Prednost dveh različnih
vrst količnikov je v tem, da se lahko s spremembo brutp količnikov
fleksibilno spreminja določitev posamezne kariere zaposlenega,
ne da bi to poseglo v določitev plač ostalih kategorij, prav tako pa
je lahko naraščanje plač v različnih kategorijah uradnikov oziroma
v različnih delih lestvice neenakomerno, torej bolj ali manj
eksponentno ali linearno (s spreminjanjem novih povišanih
količnikov).

Določitev plače zaposlenega je tako odvisna od:
1. kategorije zaposlitve (npr. kategorija B),
2. zbora uradnikov (npr. laboratorijski tehniki, Corps des
techniciens de laboratoire),
3. naziva oziroma delovnega mesta zaposlenega (laboratorijski
tehnik višjega razreda, Technicien de la Classe Supšrieure)
in
4. stopnje napredovanja zaposlenega (npr. I).
Hierarhija nazivov oziroma delovnih mest znotraj posameznega
zbora, število stopenj v vsakem nazivu ter pravila napredovanja
v višjo stopnjo in napredovanja v višji naziv, itd. so določeni s
posebnimi podzakonskimi predpisi, ki urejajo posamezen zbor
uradnikov.

poročevalec, št. 9

DOLOČITEV OSNOVNE PLAČE

Plačni sistem zaposlenih v javnem sektorju v Franciji temelji na
enotni številčni lestvici količnikov. V okviru te lestvice sta določeni
dve vrsti količnikov: bruto količniki (indices bruts) in novi povišani
količniki (indices nouveaux majores).

Na sistem plač so posredno vezani tudi ostali funkcionarji, saj je
npr. osnovna plača ministra enaka najvišji možni osnovni plači
uradnika, osnovna plača poslanca pa povprečju najvišjih osnovnih
plač uradnikov iz najvišje lestvice (hors-šchelle).
2.

STRUKTURA PLAČE (OSNOVNA PLAČA,
DODATKI...)

6
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Potrebno je poudariti dejstvo, da posamezni deli lestvice pripadajo
določeni kategoriji, vendar se količniki posameznih kategorij
medsebojno prekrivajo. Tako se za določitev plače zaposlenega
v kategoriji C uporabljajo novi povišani količniki od 253 do 415, za
zaposlenega v kategoriji B količniki od 288 do 513 in za
zaposlenega v kategoriji A od 347 dalje.

Prva kategorija dodatkov (a) pripada vsem zaposlenim na podlagi
zakonskih določil, tako da:
Družinski dodatek k plači pripada zaposlenemu poleg ostalih
družinskih prejemkov, ki pripadajo vsem državljanom, znesek
pa je odvisen od števila nepreskrbljenih otrok. Dodatek je
deloma določen v fiksnem znesku in deloma izražen v
odstotkih od osnovne plače.

Poleg te lestvice količnikov pa je določena tudi posebna tabela
najvišjih plač, t.i. skupina 'zunaj lestvice' (hors-echelle). Ta tabela
ima 8 skupin od A-G, ki so razdeljene v tri stopnje (I, II in III.), v
katerih so plače določene v fiksnem letnem znesku. Znotraj te
skupine se določajo plače zaposlenim najvišje kategorije, bodisi
kot vrh posamezne kariere (npr. redni univerzitetni profesor) ali
pa za osebe na določenih najvišjih položajih (npr. direktorji upravnih
organov ali služb).

Dodatek za bivanje je ustvarjen za kompenziranje razlike v
življenjskih stroških med različnimi kraji v državi. Določen je v
odstotku od osnovne plače (največ 3%), in sicer glede na
cono ozemlja, kjer je njegovo bivališče. Cone se določijo na
osnovi statističnih poročil.
Druga kategorija dodatkov (b) je podvržena kritikam zaradi njihove
nepreglednosti in vzpostavljanja neutemeljenih razlik med različnimi
kategorijami, kar med drugimi tudi ugotavlja Računsko sodišče
Francije (Cour des comptes). Dodatke določajo zakoni ali
podzakonski predpisi. Prav zaradi tega je določeno v sistemskem
zakonu, da mora Vlada vsaki dve leti ob proračunu kot prilogo
priložiti poročilo o plačah uradnikov iz preteklih dveh let. Pri tem
morajo biti navedeni vsi viri plačil ter opredeljene različne vrste
dodatkov, kot tudi njihov delež v celotni plači.

Kot osnova za obračun plač se uporablja t.i. vrednost točke (valeur
du point). Vrednost točke se pridobi na podlagi določitve letne
bruto osnovne plače, ki pripada novemu povišanemu količniku
vrednosti 100. Letno vrednost navedene plače določa uredba
(D6cret). Vrednost točke predstavlja 1% vrednosti te plače. Da
pridobimo letno bruto osnovno plačo zaposlenega pomnožimo
novi povišani količnik tega zaposlenega z vrednostjo točke.
Letna bruto osnovna plača, ki pripada novemu povišanemu
količniku 100 znaša od 1.5.2001 33.754 FF. Vrednost točke torej
znaša 337,54 FF.
Laboratorijskemu tehniku višjega razreda torej pripada najnižja
letna bruto plača v višini 112.063 FF in najvišja v višini 164.719
(torej mesečna bruto plača najmanj 9.339 FF in največ 13.727
FF).

Ti dodatki so po svoji vsebini lahko precej raznoliki, med njimi so
tako tudi takšni, ki služijo omilitvi togosti načina določanja osnovne
plače. Tako je za določene dele javnega sektorja določen dodatek
za učinkovitost (primes de rendement), ki se izplačuje individualno
posameznemu zaposlenemu in se določa za vsako leto posebej
v višini določenega odstotka njegove osnovne plače. Za motivacijo
določenih zaposlitev se ob prvi zaposlitvi lahko za določen čas
dodelijo posebni dodatki (primes speciales džinstallation) in so
lahko določeni glede na geografsko področje (npr. lile de France,
Lille Decret n° 89-259 du 24/04/89) ali poklic (npr. določene skupine
učiteljev, ki jih določi minister prejemajo dodatek tri leta po zaposlitvi
- Decret n° 90-805 du 11/09/90 (Education Nationale) Arrete du
11- septembre 1990).

Najnižja mesečna bruto plača v javnem sektorju (novi povišani
indeks 253) znaša 7.116 FF in najvišja (skupina zunaj lestvice
G) 41.774 FF, kar da razmerje med najnižjo in najvišjo plačo
1 : 5,87. Potrebno je opozoriti, da pri tem niso upoštevani različni
dodatki in nagrade k plačam, ki lahko pri najvišjih plačah znašajo
tudi več kot 50% in bi bilo bolj realno razmerje med najnižjo in
najvišjo plačo okoli 1:9.

Prav tako so predvideni različni dodatki pri spremembi kraja
prebivanja zaposlenega, kot posledica premestitve ali
razporeditve, dodatki za poslovno obleko posameznim
kategorijam zaposlenih, ipd.

Določitve osnovne plače posameznega zaposlenega je torej v
celoti določena s predpisi in ne prepušča nobene diskrecije
oziroma fleksibilnosti pristojnim organom. Prav tako je ureditev
enotna za celoten javni sektor in ne dopušča razlik med
posameznimi lokalnimi skupnostmi ali drugimi osebami javnega
prava.

Ti dodatni dohodki, prilagodljivi na individualni ravni, omogočajo
uvajanje motivacijskega finančnega elementa v upravljanje s kadri,
s tem da omogočajo odgovorni osebi določen manevrski prostor
pri njihovem dodeljevanju. Ti dodatki (primes et indemnites)
predstavljajo v povprečju okoli 16% osnovne plače, vendar lahko
za določene visoke kategorije zaposlenih (posebej skupina zunaj
lestvice - hors echelle) presežejo celo polovico njihove plače.

Znotraj enotnega plačnega sistema v Franciji pa obstajajo določene
razlike, saj je plača lahko vezana na delovno mesto ali pa naziv
uradnika, odvisno od skupine zaposlenih. Pri uradnikih ima to za
posledico razlikovanje, pri katerem imajo uradniki na istem
delovnem mestu različno plačo, saj je plača vezana na naziv
uradnika in ne na delo, katerega uradnik dejansko opravlja.
5.

6.

DOLOČITEV DRUGIH DELOV PLAČE
(DODATKI...)

Plača zaposlenih v javnem sektorju ni predmet urejanja kolektivnih
pogodb, temveč je v celoti postavljena z lestvico plač in dodatkov,
ki so določeni s predpisi - v posameznih primerih z zakoni,
pretežno pa s podzakonskimi predpisi. Prav urejanje področja
plač s celo vrsto podzakonskih predpisov omogoča določeno
fleksibilnost in prilagajanje plač določenim spremenjenim
razmeram.

Ob osnovni plači sestavljajo plače zaposlenih v javnem sektorju
tudi različni dodatki, katere lahko razdelimo v dve skupini:
a. dodatki, katere prejemajo vsi zaposleni: družinski dodatek
(supplšment familial de traitement) ter dodatek za bivališče
(indemnite de residence) ter nekateri dodatki, ki so vezani na
delovni čas (dodatek za dodatno delo, nočno delo, ipd.)

Vendar kljub temu ni mogoče zanikati pomena sindikalnega
delovanja v javnem sektorju, saj so predmet dogovorov tako
vprašanja splošne plačne politike, kot tudi umestitve posamezne
skupine zaposlenih v sistemu določitve plač.

b. dodatki, ki pripadajo le določenim ministrstvom, službam,
zborom uradnikov, delovnim mestom, ipd.

29. januar 2002
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Sindikalne organizacije delujejo na podlagi določil sistemskega
zakona (Splošnega statuta), ki določa, da sindikati lahko sodelujejo
na predhodnih pogajanjih z vlado glede določitve politike in rasti
plač ter se o pogojih in organizaciji dela pogajajo, z osebami
odgovornimi za upravljanje na različnih nivojih.

imenovanja ali napredovanja v nazive, ki niso namenjena izključno
pridobitvi prostega delovnega mesta in opravljanju ustrezne
funkcije, nična. Torej je mogoče napredovati v višji naziv le, če je
na voljo tudi ustrezno prosto delovno mesto.

Pogajanja o plačah nimajo za predmet samo določitev rasti
osnovne plače, temveč tudi ponovno preverjanje situacije
posameznih kategorij uslužbencev (nižje kategorije, upokojitve...)
ali določenih elementov plače (cone dodatka za bivališče,
družinski dodatek k plači). Ob tej priložnosti se lahko tudi odprejo
druga vprašanja, npr. glede delovnega časa ali izboljšanja delovnih
razmer.

Napredovanje v nazivu poteka na podlagi z zakonom
predpisanega postopka, ki temelji na ocenjevanju zaposlenih
oziroma opravljanju ustreznih poklicnih izpitov. Podrobnejše pogoje
napredovanj določajo posebni podzakonski predpisi.

Napredovanje je lahko pogojeno z minimalnim obsegom
poklicnega izobraževanja v času zaposlitve v javni upravi.

Napredovanje v stopnji predstavlja napredovanje na istem
delovnem mestu (oziroma nazivu) in ima za posledico povišanje
plače zaposlenega, torej horizontalno napredovanje. Napredovanje
poteka trajno iz ene stopnje na naslednjo višjo stopnjo.
Napredovanje za več stopenj hkrati ni dopustno, tako da torej
določen uradnik ne more napredovati za več kot eno stopnjo
naenkrat. Napredovanje v stopnji je odvisno od delovne dobe in
poklicnega uspeha uradnika.

Splošno povišanje plač, namenjeno predvsem kompenzaciji rasti
cen, predstavlja predmet osrednjih pogajanj med državo in
sindikati. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da ta pogajanja ne
potekajo na ravni posameznega ministrstva, še manj pa na
individualni ravni. Povečevanje plač uradnikov se izvaja
najpogosteje preko dviga letne vrednosti plače, ki pripada novemu
povišanemu indeksu 100 (in s tem vrednosti točke), torej osnove
za obračun plač.

Predpisi določajo za posameznega zaposlenega najdaljšo delovno
dobo, pri kateri je napredovanje v stopnji doseženo po samem
zakonu, in najkrajšo delovno dobo, pri kateri je že mogoče
napredovanje v stopnji, vendar le na podlagi odločitve pristojnega
organa in odvisno od poklicne usposobljenosti zaposlenega.

Pogajanja o plačah so povsem neformalnega značaja, saj noben
pravni akt ne ureja njihovega poteka, vendar pa se je s časom
izoblikovala določena praksa. Pogajanja potekajo med vlado,
katero predstavlja minister, pristojen za javno upravo, ki deluje v
povezavi z ministrom, pristojnim za finance (proračun) ter
(sedmimi) reprezentativnimi sindikalnimi organizacijami uradnikov,
katere predstavljajo njihovi delegati.

Ocenjevanje zaposlenih izvaja predstojnik v sodelovanju z drugimi
pristojnimi organi (Decret 59-308). Ocena zaposlenega je
številčna (od 0 do 20) in temelji na splošni oceni o poklicni
usposobljenosti, sposobnosti opravljati zahtevnejše delo, osebno
mnenje ocenjenega zaposlenega o njegovih sposobnostih, ipd.
Prejeta ocena vpliva na napredovanje uradnika, bodisi v nazivu,
bodisi v stopnji.

Pogajanja se (lahko) končajo s sporazumom, katerega podpišejo
minister, pristojen za javno upravo in tisti sindikati, ki so sprejeli
sporazum. Ta sporazum v nasprotju s kolektivnimi pogodbami
nima nobene pravne veljave. Šele predpisi ali v posameznih
primerih zakoni lahko dajo temu sporazumu pravno veljavo. Kljub
temu pa posledično nastane moralna obveznost vlade, da pripravi
predloge oziroma sprejme ustrezne predpise.
7.

Pridobljena ocena je podlaga za uvrstitev zaposlenega na seznam
kandidatov za napredovanje v višji naziv. Seznam kandidatov se
sestavi vsako leto, napredovanje pa je odvisno od števila prostih
delovnih mest in poteka po vrstnem redu uvrstitve na seznam.

SPREMINJANJE VIŠINE PLAČE NA
INDIVIDUALNI RAVNI

Pri napredovanju v stopnji zaposlenih se vsako leto določi skupen
obseg časa, za katerega se lahko posameznemu zboru uradnikov
zmanjša čas, potreben za napredovanje v višje stopnje. To
skrajšanje obdobja za napredovanje se porazdeli med zaposlene
v skladu z njihovo oceno (tako da se pri npr. 60 mesecih skupnega
obsega skrajšanja obdobij za napredovanje v določenem zboru,
zaposlenemu z boljšo oceno odšteje 2 meseca od obdobja
potrebnega za napredovanje v stopnji, slabšemu 1 mesec, itd.).
Posledično določeni zaposleni napredujejo hitreje od ostalih,
vendar pa je potrebno ponovno poudariti, da vsi zaposleni že na
podlagi zakona napredujejo v višjo stopnjo, ko preteče najdaljši
rok, ki je predpisan za napredovanje v naslednjo stopnjo.

Francija ima za zaposlene v javnem sektorju (uradnike) karierni
sistem, kar pomeni, da je v okviru posamezne zaposlitve določena
karierna pot posameznika, vse od zaposlitve v javni upravi do
upokojitve.
Napredovanje uradnikov zajema:
1. napredovanje v nazivu (grade)
2. napredovanje v stopnji (šchelon)
Napredovanje v nazivu poteka trajno iz enega naziva v naslednji
višji naziv. Zaposleni lahko napreduje hkrati za več nazivov v
primeru, da je napredovanje posledica izvedenega javnega
natečaja (sšlection professionelle).

8.

Primer napredovanja v stopnjah:

Zakon vzpostavlja tudi povezavo med napredovanjem v nazivu
in delovnim mestom, tertako preprečuje neutemeljeno imenovanje
ali napredovanje v nazivu uradnikov, ki bi lahko zaradi ločenosti
naziva in delovnega mesta iz neutemeljenih razlogov pridobili višji
naziv (npr. zgolj za povišanje plače, etc.), kar bi vodilo v preveliko
heterogenost in neskladnost med različnimi deli javne uprave ter
nazivi in delovnimi mesti. Zaradi tega zakon določa, da so vsa
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PRIKAZI IN TABELE

Naziv: Tajnik občine v lokalnih skupnostih (Secrštaire de maire
territoriaux, Decret 87-1103 z dne 30.12.1987).
V skladu z navedenimi predpisi, gre za zaposlitev v kategoriji A.
Znotraj naziva je mogočih 12 stopenj napredovanja:
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stopnja
IB
IM
MIN
MAX

1
374
339
1a
1a

2
410
363
1a6m
2a

3

4

5

6
504
431
2a
2a6m

7

8

9

10

11
660
548
3a
3a6m

12
695
574
-

IB - bruto indeks
IM - novi povišani indeks
M!N - najkrajši čas za napredovanje na naslednjo stopnjo
MAX - najdaljši čas za napredovanje na naslednjo stopnjo (2a6m - 2 leti 6 mesecev)

Uradnik torej napreduje npr. iz 6 stopnje na 7 stopnjo najprej po
preteku 2 let, če tako določa njegova ocena, oziroma najkasneje

29. januar 2002

po preteku 2 let in 6 mesecev na tej stopnji, ko uradnik napreduje
na naslednjo stopnjo na podlagi zakona.
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Te številke ne pomenijo števila oseb, temveč le tako imenovane
»ekvivalente polne zaposlitve«, kar pomeni, da se delno zaposleni
uslužbenci štejejo le v obsegu njihove delne zaposlitve, polovično
zaposleni torej z 0,5. V teh številkah niso zajeti zvezni uradniki v
izločenih ustanovah, zlasti Pošti in Telekomu (okoli 38.000), katerih
aktivne prejemke pokrivajo same te izločene ustanove.

PLAČNI SISTEM V AVSTRIJI
1.

OBSEG VELJAVNOSTI ZAKONSKE UREDITVE

Avstrija je federativna država. Zakonodajna oblast je razdeljena
med zvezno državo in devetimi zveznimi deželami. Plačno pravo
zveznih uslužbencev z zakonom ureja zvezna država, plačno
pravo deželnih in občinskih uslužbencev pa zvezne dežele. V
nadaljevanju je prikazano plačno pravo zveznih uslužbencev.

Zvezni uradniki so razdeljeni v plačne skupine, zvezni pogodbeni
uslužbenci (v nadaljevanju: PU) pa v honorarne sheme.
Večina teh skupin in shem je nastalo med reformami v zadnjih
desetih letih. Uradniki in PU prejšnjih shem so lahko izbirali med
tem, da še naprej ostanejo v stari shemi ali pa se odločijo za novo.
Sorazmerno majhno število tako še vedno pripada stari shemi.
Nove uvrstitve v stare sheme niso dovoljene.

Plačna prava deželnih in občinskih uslužbencev delno - četudi z
nekaterimi odstopanji - posnemajo plačno pravo na zvezni ravni,
delno, na primer, v Gornji Avstriji in Vorarlbergu, pa predstavlja
popolnoma samostojno plačno pravo. Pri splošnih povišanjih
prejemkov ravnajo zvezne dežele največkrat sinhronizirano z
zvezno državo, in sicer tako z vidika začetka veljavnosti kot tudi
z vidika obsega povišanja.

2.

Število zaposlenih na ravni zvezni države znaša okoli 113.800
uradnikov in približno 52.100 pogodbenih uslužbencev, poleg tega
pa imamo še manjše število uslužbencev po posebnih pravnih
predpisih, na primer, kolektivnih pogodbah.

Področje urejanja
Službeno pravo

Plačno pravo

2.1 Plačno pravo
Službeno in plačno pravo zveznih uradnikov in PU je v celoti
zakonsko urejeno:

Uradniki
Zakon o uradniškem službenem
pravu iz leta 1979
(Zvez. urad. list št. 333)
Zakon o plačah iz leta 1956 (Zvezni uradni list št. 54)

Za službeno pravo in posebno plačno pravo sodniških pripravnikov
in sodnikov velja zakon o sodniški službi (Zvezni uradni list št.
305/1961).

PU

Zakon o pogodbenih
uslužbencih iz leta 1948
(Zvezni uradni list št. 86)

a) Plačna reforma za uradnike iz leta 1994
Najširše področje uporabe je imela plačna reforma iz leta 1994;
zaobsegla je uradnike s področja uprave (vključno z obrtniki),
izvršilne službe in vojske, torej skupno 3 plačne skupine z okoli
80.000 uradniki.

Plačno pravo (vsekakor maloštevilnih) uslužbencev po drugih
pravnih predpisih izhaja iz različnih pravnih predpisov, delno (za
manjše zaposlovalne obsege) na podlagi službenih pogodb po
civilnem zakoniku s prostim dogovorom o honoriranju.

Glavna točka kritike, ki jo je bilo deležno plačno in službeno pravo
treh starih plačnih skupin, je bil sistem službenih razredov s temi
pomanjkljivostmi:

S kolektivno pogodbo je honoriranje uslužbencev urejeno na
področjih cenitev kmetijskih zemljišč in (protokolarne) godbe
(skupno manj kot 40 pogodbenih uslužbencev). Za vajence (okoli
800 pogodbenih uslužbencev) veljajo panožne kolektivne
pogodbe; vajenci z zvezno državo niso v službenem, temveč
izobraževalnem razmerju.

starostne stopnje: togo navezovanje napredovanja na delovno
dobo je povzročalo, da je, na primer, ob prevzemu pomembnih
in odgovornih funkcij v mlajših letih do ustreznega nagrajevanja
oz. plače prišlo šele z velikim časovnim zamikom,

Plače skorajda vseh avstrijskih zveznih uslužbencev na podlagi
enotnih načel ureja bodisi za uradnike veljavni zakon o plačah (s
posebnimi določbami za sodnike v zakonu o sodniški službi) ali
za PU veljavni zakon o pogodbenih uslužbencih.

nezadostna transparentnost: sistematizacija za posameznega
uradnika ni bila razvidna iz zakona, temveč jo je bilo mogoče
ugotoviti le z uporabo teh kriterijev:
• interne smernice za napredovanje,
• le službodajalcu poznano in sistemsko neenotno
ocenjevanje delovnih mest,
• ugotavljanje storilnosti, pri katerem se je operiralo z
dejansko najrazličnejšo velikodušnostjo, zaradi česar so
bili uradniki v nižjih skupinah v povprečju zapostavljani
nasproti višje razvrščenim uradnikom (odstotek
uradnikov »z nadpovprečno storilnostjo« je naraščal z
višino kvalifikacijske skupine).

2.2. Plačne reforme
V zadnjih desetih letih je bilo večina plačnih skupin in honorarnih
shem predmet plačne reforme. Te reforme se niso zadovoljile le z
izvedbo sprememb na obstoječih shemah, temveč so dosedanje
sheme zamenjale s povsem novimi, ki se po strukturi, plačah in
povečini tudi nazivih jasno razlikujejo od starih. Pripadniki starih
shem so lahko izbirali med tem, da še naprej ostanejo v starih
shemah ali pa se odločijo za nove. Sprejem ali vrnitev v staro
shemo sta izključena.
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POJEM URADNIKA (ZAPOSLENEGA V JAVNEM
SEKTORJU)

Vse to in še zlasti - v primerjavi z zasebnim gospodarstvom zelo nizki začetni ir» zelo visoki končni prejemki so imeli za
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posledico, da se je prednost dajalo predvsem starosti in ne
storilnosti in so bili zato ravno mlajši zaposleni premalo motivirani.
Reforma je sistem službenih razredov, ki je bil pretežno odvisen
od dolžine delovne dobe, zamenjala s sistemom funkcijskih skupin,
ki se nanaša predvsem na delovno mesto. Podlaga novih
plačilnih shem je bilo dosledno ponovno ovrednotenje vseh
delovnih mest po popolnoma enotnih načelih.
Posamezna delovna mesta na zahtevo kadrovsko odgovornega
zveznega ministra ovrednoti zvezni minister za javno storilnost
in šport. Ovrednotenje in s tem povezana dodelitev v določeno
kvalifikacijsko skupino in - znotraj le-te - v osnovno
sistematizacijsko skupino ali funkcijsko skupino potrebuje soglasje
zvezne vlade.
Znotraj posameznih, na novo urejenih klasifikacijskih skupin je
bila ustvarjena transparentna, neprekinjena plačna kariera z
vsakokratnim dvoletnim napredovanjem. Potek plačne krivulje je
bil močneje usklajen ali vsaj približan poteku plačnih krivulj v
zasebnem gospodarstvu: prejemki v prvi karierni polovici so bili
namreč - drugače kot prejemki v drugi karierni polovici - posebej
občutno povišani.

•

Ker lahko delovna mesta v upravi zasedajo tako uradniki kot
PU, ponovno vrednotenje ni bilo potrebno in je bilo mogoče
navezati na vrednotenja in dodelitve iz plačne reforme iz leta
1994. Sorazmerno veliko število funkcijskih skupin je
zamenjalo nekoliko manjše število ovrednotenih skupin, in
sicer zato, ker se je medtem pokazalo, da prevelika
diferenciacija otežuje večje organizacijske ukrepe, ki so
pogosto povezani s spremembami delovnih mest.

•

Funkcijski dodatek vsakokratni ovrednoteni skupini pripada
v enotnem znesku neodvisno od delovne dobe.

•

Z razvojem kariere PU na področju uprave kot polne kariere
naj bi se odpravilo tudi pritisk na imenovanje uradnikov.
Pripadnikom nove kariere PU je zožena možnost imenovanja
za uradnika. Imenovanje za uradnika upravne službe ni
mogoče, če;
-

•

Kot storilnostna motivacija se je plači osnovne sistematizacijske
skupine takoj s prevzemom pomembne odgovornosti pridružilo
tudi nagrajevanje s funkcijskim dodatkom - ne le za managerske
funkcije, temveč tudi za druga delovna mesta, ki zahtevajo
izvedenska znanja ali posebne sposobnosti. Višina tega
funkcijskega dodatka je bila odvisna od višine funkcijske skupine,
ki ji je bilo delovno mesto dodeljeno na podlagi njegovega
ovrednotenja.

c)

je prekoračeno 40. leto starosti,
je PU bil že skupno več kot 5 let v zvezni službi.

Za PU na področju uprave - tako kot doslej - za razliko od
uradnikov ne veljajo nikakršne izobrazbene zahteve za
uvrstitev, kot, denimo, zaključen visokošolski študij, zrelostni
izpit in podobno. Vendar pa morajo enako kot uradniki opraviti
službeni izpit, potreben za določeno delovno mesto.
Plačna reforma za sodnike in državne tožilce

Pri plačni reformi za sodnike in državne tožilce, ki je bila izvedena
leta 1999, je bil poudarek - podobno kot pri plačni reformi za PU
in uradnike v upravi - na bolj ravnem poteku dohodkovne krivulje
z dvigom prejemkov prve karierne polovice in izravnanjem druge.
Vse elemente prejemkov se je združilo v kompletno plačo, ki
narašča v štiriletnih fazah in s katero se poplačujejo vse časovno
in količinsko pogojene dodatne storilnosti.
V ostalem se kariere - kot že poprej - diferencirajo glede na
instančno raven in ustrezno honorirajo po storilnostnih funkcijah
v sodni upravi.

Za nosilce časovno omejenih najvišjih funkcij so bile predvidene
visoke fiksne plače.
Funkcijski dodatek in fiksna plača sta bila vezana na opravljanje
določene funkcije in sta prenehala z njeno izgubo. Iz socialnih
preudarkov so bile predvidene določene, delno časovno omejene
prestrezne ureditve v primeru, da je uradnik svoje delovno mesto
izgubil iz razlogov, ki jih ni bilo mogoče pripisati njegovi krivdi.
Kritično velja pripomniti, da je bilo treba pri tej reformi delno sprejeti
kompromis, ki so ga narekovale okoliščine starih sistematizacijskih
skupin, ki so temeljile izključno na trajanju delovne dobe. Prvo
karierno polovico je bilo mogoče sicer močno zvišati, a zaradi
omejenih finančnih sredstev vendarle ne v celotnem zastavljenem
obsegu. Drugo karierno polovico ni bilo mogoče zravnati tako
močno, kot je bilo prvotno načrtovano, saj bi to pomenilo prevelike
zahteve glede sprejemljivosti na strani predstavnikov
službodajalcev. To je povzročilo, da se funkcijskega dodatka za
eno in isto delovno mesto ni določilo kot enotnega zneska, temveč
v štirih različno visokih zneskih, pač odvisno od delovne dobe.

d)

Plačna reforma za šolske in predmetne
inšpektorje

Leta 1999 je bila izvedena tudi plačna reforma za šolske in
predmetne inšpektorje. Za šolske inšpektorje je bila uvedena
ureditev s fiksno plačo (z dvoje napredovanj). S to fiksno plačo
se poplačujejo tudi vse časovno in količinsko pogojene dodatne
storilnosti, ki se jih je prej ločeno honoriralo. V to shemo so bili
vključeni tudi predmetni inšpektorji (inšpektorji za posamezne
učne predmete) z dvoje lastnih kvalifikacijskih skupin. Prej so
namreč pripadali shemi učiteljev. Inšpekcijsko dejavnost se jim je
prej poplačevalo z dodatkom.

b) Plačna reforma za PU iz leta 1999
e)

Pri plačni reformi za PU na področju uprave (vključno z obrtniki)
iz leta 1999 je bil manevrski prostor spričo veliko bolj izravnanih
starih sistematizacijskih skupin veliko večji in je lahko realiziral že
tudi izkušnje, pridobljene s plačno reformo iz leta 1994. Rezultat
tega so bila tale odstopanja od plačne reforme za uradnike:
•

Shema uradnikov in PU v zdravstvenih strokovnih službah je s
plačno reformo leta 1991 nastala iz vsakokratnih upravnih shem.
Povod so bile ustrezne reforme na ravni zveznih dežel, ki so
najpomembnejši financerji avstrijskih bolnišnic, medtem ko le
relativno maloštevilno tovrstno osebje spada v zvezno službo.

Kariere PU z mesečno plačo so potekale veliko bolj ravno kot
ustrezne kariere uradnikov s plačami: Začele so se višje,
presekale uradniške kariere tik pred 40. letom starosti in se
za tem veliko bolj ravno iztekle. Seštevek zaslužkov aktivne
kariere PU je bil oblikovan tako, ustreza seštevku zaslužkov
aktivne kariere uradnikov.

29. januar 2002

Plačna reforma za shemo zdravstvenih
strokovnih služb
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f)

če niso utemeljena s prevzemom zahtevnejšega
delovnega mesta. Če je trajni plačnopravni privilegij
nepovratno zagotovljen zgolj na podlagi posameznih
izrednih storilnosti, se lahko zgodi, da bo dotični
uslužbenec »počival na svojih lovorikah«.

Plačna reforma za univerzitetne učitelje

Plačna reforma za področje univerzitetnih učiteljev, predvidena
za 1.10.2001, je podrobneje opisana v točki 4.4. Pomembnejše
reformne točke so v tem, da:
•

se univerzitetne učitelje v prihodnje vselej sprejme v
pogodbeno službeno razmerje,

•

so službena razmerja asistentov nujno, službena razmerja
profesorjev pa v večini primerov časovno omejena,

•

zakonodajalec za določanje prejemkov profesorjev dopušča
široko paleto, ki omogoča upoštevanje njihove kakovosti (torej
njihove »tržne vrednosti«).

•

Razpisi se prav tako izvedejo pri imenovanjih za univerzitetne
profesorje ali vodje šol.
Trenutno se razmišlja, kako bi se objektivnost povečalo
s tem, da bi se kandidatom dodelilo status'stranke, in s
pritegnitvijo izvedencev, ki ne pripadajo zvezni službi.

2.3. Plačna načela
Iz navedenih reform so razvidna naslednja plačna načela:
•

;

Glavni Indikator za plačno višino so zahteve delovnega
mesta. Delovna mesta se zato vrednotijo po enotnem
sistemu In dodeljujejo določnim kategorijam z različno
visokimi plačili.

2.3.1. Izobraževanje
Posebne izobrazbene zahteve so na zakonski ravni predvidene
le za primer prehoda v višjo kvalifikacijsko skupino.
To ne izključuje, da se v razpisnem postopku pri vodstvenih
funkcijah ne bi moglo zahtevati določenih, za te funkcije
pomembnih stopenj izobrazbe (in tudi prakso, znanje določenih
jezikov itn.), ki v odvisnosti od razpisne vsebine bodisi
• predstavljajo obvezni pogoj za prevzem takšne funkcije ali
• sicer niso nujno potrebne, vendar pa povečujejo kandidatovo
primernost in s tem možnosti za prevzem razpisane funkcije.
Zvezna upravna akademija ponuja pettedenske tečaje za
vodstvene delavce, ki jih obiskujejo številni uslužbenci, ki želijo
prevzeti vodstvene funkcije. Ti tečaji sicer niso predpisani kot
obvezni, vendar pa njihovo absolviranje kandidatom povečuje
možnosti.
Za imenovanje za vodjo višje šole velja tole: Imenovanje
za vodjo je najprej časovno omejeno na dobo štirih let.
Pogoj za nadaljnje časovno neomejeno imenovanje je
• da se oseba izkaže pri opravljanju te funkcije in
• je absolvirala tečaj za šolske managerje v okviru
poklicnega izpopolnjevanja.

Vrsta In trajanje zahtevanega Izobraževanja se v svolem
delovnega mesta In nal bi se določala z vidika zahtev
vsakokratnega delovnega mesta.
Izključno pogojevanje plače z vrsto in trajanjem
predpisanega izobraževanja lahko privede do umetnega
podaljševanja ali siceršnjega precenjevanja tovrstnega
izobraževanja, da bi se na ta način iz tega lahko potegnilo
dodatne piačne pravice ali terjatve. To ne sme predstavljati
argumenta proti smiselnosti izobraževanja.

•

•

•

Neprekomerno poudarjanje načela, po katerem se prednosti
odmerjajo na podlagi delovne dobe in ne storilnosti: kariere na
podlagi napredovanj po možnosti čim bolj izravnane (torej z
ustrezno visokimi začetnimi prejemki, vsekakor po nekoliko
nižjih prejemkih v vstopni fazi, ko še ni mogoča polna
storilnost).
V kakšnih časovnih intervalih so predvideha
napredovanja, je manj pomembno od samega poteka
karierne krivulje. Doseči je mogoče ravno krivuljo z manj
(vendar tudi več), toda nižjimi napredovanji. V mnogih
kvalifikacijah (npr. tudi v najvišjih funkcijah) so smiselni
nestopnjevani prejemki (fiksni prejemki, po možnosti z
značajem, ki zaobsega vse posamezne piačne elemente
- značaj »kompletne plače«). »Nestopnjevan« pomeni,
da sistem ne pozna napredovanj. Splošna povišanja
prejemkov naj bi vključevala tudi takšne prejemke.

2.3.2. Razgovori z zaposlenimi
Znotraj posamezne kvalifikacijske skupine je pomembna v
dosedanji karieri pokazana storilnost, če oseba izpričuje
primernost za višjo funkcijo. Sredstvo za ugotavljanje takšnih
primernosti so z zakonom predpisani vsakoletni razgovori z
zaposlenimi, ki rabijo predvsem urejenemu službenemu
sodelovanju, vendar pa merijo tudi na individualni osebnostni
razvoj. Ti razgovori morajo biti podlaga za načrtovanje
izobraževanja in morebitne storilnostne premije.

Težiti je treba za čim bolj pregledno In razvidno plačno
ureditvijo. Vsaka plačna reforma si je prizadevala, da bi
razredčila »džunglo dodatkov«, nastalo med najrazličnejšimi
panožnimi pogajanji (na podlagi sindikalnih zahtev za določene
skupine uslužbencev) in dodatke neposredno vgradila v novo
plačo (mesečno plačo).

3.

URADNIKI

Večina plačnih skupin uradnikov je nastala med reformami v
zadnjih desetih letih. Uradniki prejšnjih shem so lahko izbirali med
tem, da še naprej ostanejo v stari shemi ali pa se odločijo za novo.
Sorazmerno majhno število tako še vedno pripada stari shemi.
Nove uvrstitve v stare sheme niso več dovoljene (npr. shema
službenih razredov za upravo, izvršilno službo in vojsko).

Upoštevanje izrednih storilnosti, kolikor je to finančno mogoče,
z enkratnimi premijami, ki naj se ne bi priznavale po načelu
škropilnice, temveč diferencirano po doseženi storilnosti.
Plačnopravna plačila s trajnimi posledicami (npr.
zgodnejše napredovanje v višjo sistematizacijsko skupino
s trajnim prejemanjem višjih prejemkov) niso dopustna,
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Imenovanje uradnikov naj bi se v prihodnje omejevalo na tista
področja, v katerih je to nujno potrebno z vidika določanja
nalog. Uradniški status je tudi v prihodnje predviden za
sodniški poklic. Razmišlja se tudi o visokih, s posebno
odgovornostjo povezanih funkcijah v upravi ter dejavnosti v
izvršilni službi. Ostale zaposlitve se lahko izvajajo v celoti na
podlagi pogodbenega službenega razmerja. To vprašanje je
' še predmet obravnave na politični ravni.

44

29. januar 2002

ne kompenzira s prostim časom, temveč se jih vselej izplača.
Poleg tega obstajajo tudi stranski prejemki za dežurstvo na domu
in dežurstvo v službi.

3.1 Splošno o plačah uradnikov
a) Mesečna plača (plača in dodatki) in posebno plačilo

Nagrade in plačila so v posameznih plačnih skupinah predvidena
tudi za določene zakonsko predvidene razloge.

Plača uradnikov obsega samo plačo in morebitne dodatke. Plača
in dodatki skupaj tvorijo mesečni prejemek. Vsake tri mesece jim
dodatno pripada še posebno plačilo v višini polovičnega
mesečnega prejemka. Mesečni prejemek je tako praktično
izplačan 14-krat na leto.

Na podlagi splošno veljavnega zakona o izenačitvi finančne
obremenitve družin uradniku za vsakega nepreskrbljenega otroka
pripada tudi družinski dodatek v mesečni višini 1.450 do 2.350
ATS na otroka. Višina tega dodatka je odvisna od otrokove starosti
in skupnega števila otrok v družini.

Višina plače je odvisna od plačne skupine (npr. uprava, izvršilna
služba, vojska, sodniki, učitelji, univerzitetni učitelji) in kvalifikacijske
skupine (npr. akademska izobrazba, maturantska izobrazba, za
strokovno službo, srednjo službo in enostavno službo). Za plačo
v večini primerov velja sistem napredovanja, po katerem uradnik
vsaki dve leti napreduje v naslednjo višjo plačno stopnjo. Za
napredovanje v višje prejemke se prištevajo določene predhodne
delovne dobe, vendar le, če je bila dotična oseba takrat že starejša
od 18 let.

3.2. Plače v upravni službi
a) Plača in dodatek na delovno dobo
Upravna služba obsega 7 kvalifikacijskih skupin s po 19 plačnimi
stopnjami.

Za vsakega otroka do njegovega 18. leta, v primeru njegovega
šolanja ali študija pa še nekaj let po doseženi polnoletnosti, uradniku
pripada otroški dodatek v višini 200 ATS.

Poleg plače pripada uradnikom v kvalifikacijskih skupinah
A1 in A2 po štirih letih dodatek na delovno dobo (DAZ) v višini
1,5-kratnika zneskov iz napredovanj,
- A3 do A7 po dveh letih dodatek na delovno dobo v višini
enega zneska iz napredovanja, ki se po nadaljnjih dveh letih
poviša na 2,5-kratnik zneskov iz napredovanj.

Drugi dodatki so predvideni v posebnih predpisih za posamezne
plačne skupine.
b) Stranski in drugi prejemki

b) Funkcijski dodatek

Plačno pravo poleg mesečne plače pozna tudi stranske in druge
prejemke (npr. nagrade in plačila). Za razliko od mesečne plače
pri teh prejemkih ni posebnega plačila.

V kvalifikacijskih skupinah A1 do A5 se delovna mesta v odvisnosti
od ovrednotenja dodeljujejo bodisi osnovni sistematizacijski skupini
ali funkcijski skupini. Če uradnik dela na delovnem mestu, ki je
dodeljen funkcijski skupini, mu poleg plače pripada tudi funkcijski
dodatek.

Stranski prejemki so predvideni kot:
plačilo za dodatno storilnost (razen pri »kompletnih plačah«),
povračila stroškov, npr. tudi potnin za službena potovanja,
dodatek za potne stroške, če stroški vsakodnevne vožnje v
službo in iz nje presegajo določen znesek,
- nagrada (za izredne storilnosti),
- plačilo za posebej težavne razmere ali nevarnosti,
jubilejne nagrade v višini 2 mesečnih prejemkov ob 25-letni
delovni dobi in v višini 4 mesečnih prejemkov ob 40-letni
delovni dobi,
nagrada po zakonu o narodnih manjšinah za obvladanje in
službeno uporabo katerega izmed jezikov, navedenih v tem
zakonu, kamor še zlasti šteje slovenski jezik (do 918 ATS).

c) Izobraževalna faza
Uradnikom med izobraževalno fazo (v kvalifikacijski skupini A1
in A2 so to prva 4 leta, v kvalifikacijski skupini A3 prvi 2 leti, v
kvalifikacijski skupini A4 in A5 pa prvo leto) ne pripada funkcijski
dodatek (razen v primeru, da je bil uradnik med razpisnim
postopkom postavljen na vodstveno funkcijo).
d) Fiksna plača

Kot najpomembnejši stranski prejemek za dodatno storilnost
uradnikom za odrejeno nadurno delo (razen v primeru »kompletne
plače«) pripada nadurna nagrada v 1,5-kratni višini urne plače.
Za nadure v nočnem času (od 22. do 6. ure) in ob nedeljah in
praznikih (v tem primeru se stranski prejemek imenuje »nagrada
za nedeljsko in praznično delo«) jim pripada nagrada v 2-kratni
višini urne plače, pri več kot 9 nadurah na nedeljo ali praznik pa v
3-kratni višini urne plače. Nadure ob delavnikih se kompenzirajo
predvsem s prostim časom (1:1 v istem letnem kvartalu, 1:1,5
zunaj istega letnega kvartala). Nadur ob nedeljah in praznikih se

Funkcijska skupina
7
8
9
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Najvišje ovrednotene funkcije so uvrščene v funkcijske skupine
9, 8 in 7 kvalifikacijske skupine A1. To so, na primer, sekcijske
vodje v ministrstvu (v odvisnosti od pomena sekcije funkcijska
skupina 9 ali 8) ali vodje posebej pomembne skupine (ki obsega
več oddelkov) v ministrstvu (funkcijska skupina 7). Te funkcije se
lahko opravlja le s časovno omejitvijo v trajanju do 5 let; dopustna
so ponovna imenovanja za nadaljnje petletno obdobjte. Namesto
naraščajoče plače in morebitnih dodatkov jim pripada fiksna plača
v višini, kot sledi:

Fiksna plača v 1. do 5. ietu
88.854
95.182
100.520
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Fiksna plača od 6. leta dalje
94.192
100.520
107.939
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reformi iz leta 1994 in so strukturirane po enakem sistemu kot v
upravni službi.

e) Značaj »kompletnosti«
S fiksno plačo v funkcijskih skupinah 7 do 9 kvalifikacijske skupine
A1 in funkcijskim dodatkom v funkcijskih skupinah 5 in 6
kvalifikacijske skupine A1 in funkcijski skupini 8 kvalifikacijske
skupine A2 so že poplačane tudi morebitne časovno in količinsko
pogojene dodatne storilnosti.

3.5. Plače sodnikov in državnih tožilcev
a) Plača

Poleg »kompletne plače« se lahko dodatno prejema tudi otroški
dodatek, družinski dodatek in stranske prejemke (razen takšnih
za dodatne storilnosti). To velja tudi za vse druge »kompletne
plače«.

Kariero se v prvih štirih letih začne kot sodniški pripravnik.
Kariera sodnika obsega 8 plačnih stopenj. Napreduje se vsaka 4
leta. Razlike v plači v nadaljnji sodniški karieri so odvisne od tega,
ali gre za sodnika okrožnega sodišča, deželnega sodišča, višjega
deželnega sodišča ali vrhovnega sodišča. Dodatkov na delovno
dobo ni.

f) Drugi dodatki in plačila

Prejemki državnih tožilcev so podobno oblikovani.

Ti prejemki uradnikom pripadajo, na primer, za trajne ali začasne
visoke kvalifikacije ali v določenih primerih nekrivdne izgube
delovnega mesta, vendar pa ne predstavljajo uradnikom na
splošno pripadajočih plačnih elementov.

b) Službeni dodatek in varstveni dodatek
Službeni dodatek pripada pomembnim funkcijam v sodni upravi,
ki jim poleg tega pripada tudi varstveni dodatek na plačo naslednje
višje kvalifikacijske skupine.

3.3. Plače v izvršilni službi
Plače uradnikov v izvršilni službi prav tako ureja zakon o plačni
reformi iz leta 1994 in so strukturirane po enakem sistemu kot v
upravni službi.

c) Fiksna plača

3.4. Plače v vojaški službi

Namesto vzpenjajoče se plače pripada fiksna plača naslednjim
najvišjim funkcijam:

Plače uradnikov v vojaški službi prav tako ureja zakon o plačni
Fiksna plača
118.826
118.397
130.752
121.476

Funkcija
Predsednik višjega deželnega sodišča
Podpredsednik vrhovnega sodišča
Predsednik vrhovnega sodišča
Vodja generalne prokurature

d) Značaj »kompletnosti«

letih na zadnji plačni stopnji učiteljem dodatno pripada dodatek na
delovno dobo v višini 1,5-kratnika zneskov iz napredovanja.

Vse plače te plačne skupine so kompletne plače. Izjeme: Sodnikom
deželnih sodišč, ki so pristojna za kazenske zadeve, pripadajo
dodatni stranski prejemki za dežurstvo v službi, dežurstvo na
domu in storitve na podlagi dela v okviru dežurstva na domu.

b) Službeni dodatek
Vodje šol prejemajo službeni dodatek, čigar višina je odvisna od
kvalifikacijske skupine, velikosti šole, delovne dobe (plačna
stopnja) in trajanja funkcije.

3.6. Plače univerzitetnih učiteljev

Za določene druge vodstvene funkcije (npr. predstojnik oddelka
na tehniškem ali obrtnem učnem zavodu, vzgojni vodja na višji
internatski šoli itn.) so prav tako predvideni službeni dodatki
(povečini v višini 2/3 dodatka, predvidenega za vodje šol).

Z novelo službenega prava za področje univerz za leto 2001 bo
službeno in plačno pravo univerzitetnih učiteljev po 1.10.2001
popolnoma na novo oblikovano. Univerzitetne učitelje se bo v
prihodnje sprejemalo izključno v pogodbeno službeno razmerje.
Obstoječa uradniška shema ostaja v veljavi do njenega izteka.
3.7. Plače učiteljev

Poleg tega obstajajo tudi službeni dodatki za posebne dejavnosti
(npr. v storilnostno diferenciranem pouku na osnovnih šolah, za
določene dejavnosti predmetnega usklajevanja itn.).

a) Plače

c) Nagrade

Plačna skupina učiteljev obsega - ne glede na dosedanji 2
iztekajoči se kvalifikacijski skupini - 6 kvalifikacijskih skupin s po
17 ali 18 plačnimi stopnjami z dvoletnim napredovanjem. Po štirih

Na višjih šolah in poklicnih šolah so predvidene nagrade za
dejavnost razrednika in skrbnika zbirk učnih sredstev in podobno.
Na osnovnih šolah se takšne dejavnosti ne honorirajo posebej,
temveč se vračunavajo v letni delovni čas.

poročevalec, št. 9

46

29. januar 2002

3.8. Plače šolskih in predmetnih inšpektorjev

b) Službeni dodatek

Šolski in predmetni inšpektorji prejemajo kompletno plačo. Njena
višina je odvisna od trajanja funkcije. Napredovanje v naslednjo
višjo stopnjo fiksne plače je po 5 letih. Ni dodatka na delovno
dobo.

Daje se za pomembne vodstvene funkcije ali dejavnost na področju
izobraževanja oziroma usposabljanja.

3.9. Plače uradnikov v zdravstveni strokovni službi

Kot plačilo za obremenitev, povezano z opravljanjem poklica, jim
pripada tudi posebna nagrada, ki se od 8. plačne stopnje dalje po
drugem letu poviša.

c) Nagrade

a) Plače
Zdravstvena strokovna služba obsega 6 kvalifikacijskih skupin s
po 20 plačnimi stopnjami. Po 2 letih v najvišji plačni stopnji
uradnikom pripada dodatek na delovno dobo v višini enega
zneska iz napredovanja, ki se po 2 nadaljnjih letih poviša na 2,5kratnik zneskov iz napredovanja.

4.

POGODBENI USLUŽBENCI (PU)

4.1. Splošno o plačah pogodbenih uslužbencev
Plačni sistem je podobno oblikovan kot plačni sistem uradnikov.
Namesto izrazov, ki veljajo za sistem plač uradnikov, se delno
uporabljajo drugi izrazi.

izrazom iz sistema plač uradnikov
plačna skupina
kvalifikacijska skupina
funkcijska skupina
plačna stopnja
plača
dodatek
mesečni prejemek
posebno plačilo
stranski prejemki
drugi prejemki (npr. nagrade)

ustrezajo ti izrazi iz sistema plač PU
honorarna shema
honorarna skupina
ovrednotena skupina
honorarna stopnja
mesečna plača
<kot uradniki>
mesečna plača (z dodatki)
<kot uradniki>
<kot uradniki>
<kot uradniki>

a) Mesečna plača (in dodatki) ter posebno plačilo

c)Posebne pogodbe

Plača pogodbenih uslužbencev obsega mesečno plačo in
morebitne dodatke. Vsake tri mesece jim dodatno pripada posebno
plačilo v višini polovične mesečne plače (+ dodatki). S tem jim
mesečna plača (skupaj z dodatki) praktično pripada 14-krat na
leto.

V izjemnih primerih se lahko sklepajo posebne pogodbe, ki
odstopajo od zakonskih ureditev, ki veljajo za pogodbene
uslužbence.
Prejemki na podlagi posebnih pogodb se gibljejo vzporedno s
splošnimi povišanji prejemkov, če posamična posebna pogodba
ne vsebuje drugačne valorlzacijske klavzule.

Višina mesečne plače je odvisna od honorarne sheme in
honorarne skupine. Za mesečno plačo v večini primerov velja
sistem napredovanja, po katerem PU vsaka tri leta napreduje v
naslednjo višjo honorarno stopnjo. Za napredovanje v višje
prejemke se prištevajo določene predhodne delovne dobe, vendar
le, če je bila dotična oseba takrat že starejša od 18 let.

4.2. Plače v upravni službi
a) Mesečna plača

Za vsakega otroka - enako kot pri uradnikih - pogodbenemu
uslužbencu pripada otroški dodatek v višini 200 ATS. Sheme PU
ne predvidevajo dodatkov na delovno dobo. Drugi dodatki so
predvideni v posebnih predpisih za posamezne honorarne sheme.

Za razliko od uradnikov obstajajo zaradi različne višine prispevkov
za zdravstveno zavarovanje ločene honorarne sheme za upravo
(= nameščenci) in obrtnike (= delavci).
Upravna služba obsega 5 honorarnih skupin s po 21 plačnimi
stopnjami.

b) Stranski in drugi prejemki
Kot pri uradnikih.
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b) Funkcijski dodatek

c) Fiksna mesečna plača

V honorarnih skupinah so delovna meta glede na ovrednotenje
dodeljena posameznim ovrednotenim skupinam. Če PU dela na
delovnem mestu, ki je dodeljeno ovrednoteni skupini, ki je višja od
ovrednotene skupine 1, mu poleg mesečne plače pripada še
funkcijski dodatek. Za razliko od uradniške sheme ima ta dodatek
- neodvisno od delovne dobe - enotno višino.

Najvišje ovrednotene funkcije so uvrščene v ovrednotene skupine
5, 6 in 7 honorarne skupine. Njihovo ovrednotenje ustreza
ovrednotenjem pri uradnikih v A1/7, 8 in 9. Kot pri uradnikih se
lahko te funkcije opravljajo s časovno omejitvijo na dobo 5 let, pri
čemer so dopustna ponovna imenovanja za nadaljnjo dobo 5 let.
Namesto naraščajoče mesečne plače in morebitnih dodatkov jim
pripada fiksna mesečna plača v višini, kot sledi:

Ovrednotena skupina
5
6
7

Fiksna plača v 1. do 5. letu
84.021
89.607
94.317

Fiksna mesečna plača je nominalno nižja od fiksne plače
primerljivih uradnikov. Zaradi različnih odbitnih obremenitev
(uradniki plačujejo, na primer, višji pokojninski prispevek, in sicer
tudi od prejemka, ki je nad najvišjo prispevno osnovo PU) dobimo
po odbitku prispevkov enako visoke prejemke kot pri uradnikih.

Fiksna plača od 6. leta dalje
88.732
94.317
100.864

b) Funkcijski dodatek
V honorarnih skupinah so delovna mesta glede na ovrednotenje
dodeljena posameznim ovrednotenim skupinam. Če PU dela na
delovnem mestu, ki je dodeljeno ovrednoteni skupini, ki je višja od
ovrednotene skupine 1, mu poleg mesečne plače pripada še
funkcijski dodatek. Za razliko od uradniške sheme ima ta dodatek
- neodvisno od delovne dobe - enotno višino.

d) Značaj »kompletnosti«
S fiksno plačo v funkcijskih skupinah 7 do 9 kvalifikacijske skupine
A1 in funkcijskim dodatkom v funkcijskih skupinah 5 in 6
kvalifikacijske skupine A1 in funkcijski skupini 8 kvalifikacijske
skupine A2 so že poplačane tudi morebitne časovno in količinsko
pogojene dodatne storilnosti (tako imenovani »kompletni
prejemki«),

c) Izobraževalna faza
Kot upravna služba. Med izobraževalno fazo jim poleg tega
pripadajo le nekoliko nižje postavke mesečnih plač.
d) Drugi prejemki

e) Drugi prejemki

Le za določene izjemne primere. Ne obstaja nikakršna splošna
plačna značilnost.

Le za določene izjemne primere. Ne obstaja nikakršna splošna
plačna značilnost.

4.4. Plače univerzitetnih učiteljev
4.3. Plače v obrtni službi

Nova shema začne veljati 1.10.2001.

a) Mesečna plača

a) Plače

Obrtna služba obsega 5 honorarnih skupin s po 21 plačnimi
stopnjami.

Letna bruto plača:

za
profesorje
za asistente z manj kot 4/4 ali več
tedenskih ur na semester
(zobo)zdravniki v kliničnem področju
(zobo)zdravniki v nekliničnem področju
drugi

od tega 1/14
= mesečno
42.857-128.571

letna bruto plača

od tega 1/14
= mesečno
42.857/50.000
39.286/46.429
35.714/42.857

600.000/700.000
550.000/650.000
500.000/600.000

Asistente se zaposluje le za določen čas (približno 4 do 6 let); za
tem se službeno razmerje konča ali pa mu sledi premestitev v
shemo Staff scientists.

Profesorje se zaposluje bodisi za določen čas (največ do 7 let) ali
nedoločen čas.
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po dogovoru
600.000-1,800.000
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Mesečna plača:
Staff Scientisls - to so znanstveni sodelavci na raziskovalnem ali
učnem področju ali na umetniškem področju z doktoratom ali
ekvivalentno umetniško, umetniško-znanstveno ali znanstveno
kvalifikacijo - prejemajo mesečno plačo. Preglednica prejemkov
obsega 11 honorarnih stopenj, napredovanje vsaka 4 leta.
b) Značaj »kompletnosti«

b) Službeni dodatki in nagrade
Kot učitelji; v številnih primerih je službeni dodatek v primerjavi z
uradniško shemo višji za 5%.
4.6. Plače pogodbenih uslužbencev v zdravstveni
strokovni službi

>

Vse plače v tej honorarni shemi so kompletne plače.

a) Plače

Izjeme: Ločeno se plačujejo zdravniške, zobozdravniške in
veterinarske storitve, dežurstvo v službi in dežurstvo na domu,
storitve v njihovem okviru ter dejavnosti v okviru delne pravne
sposobnosti univerze; za izredne storilnosti se lahko prizna
storilnostne premije.

Zdravstvena strokovna služba obsega 6 honorarnih skupin s po
22 plačnimi stopnjami.
b) Službeni dodatek
Za pomembne vodstvene funkcije ali dejavnost na področju
izobraževanja oziroma usposabljanja.

4.5. Plače pogodbenih učiteljev
Za pogodbene učitelje sta predvideni 2 honorarni shemi:
IL za učitelje v stalnem službenem razmerju,
IIL za učitelje v nestalnem službenem razmerju.
Pogodbeni učitelji IIL ne smejo več kot 7 let delati v tej honorarni
shemi. Ob prekoračenju tega roka njihovo službeno razmerje
postane stalno (IL). Dopusten je tudi predčasen sprejem v shemo
IL (tudi brez predhodnega IIL službenega razmerja).

c) Nagrade
Kot plačna skupina uradnikov v »zdravstveni strokovni službi«.
5.

Razdelitev pogodbenih učiteljev v honorarne skupine ustreza
razdelitvi učiteljev v kvalifikacijske skupine.

a) Piramida prejemkov
Sistem prejemkov najvišjih zveznih in deželnih organov je bil
reformiran pred nekaj leti. Uvedena je bila tako imenovana
»piramida prejemkov«, ki - izhajajoč iz zneska, ki je predmet
vsakoletne vrednostno zavarovane uskladitve - določa prejemke
v določenem odstotku od tega zneska. Za leto 2001 je ta znesek
101.273 ATS

a) Plača
Za pogodbene učitelje IIL je predviden letni honorar (brez
napredovanja). Njegova višina se ravna po mesečni plači za
pogodbene učitelje IL honorarne stopnje 4 ali 5 dotične honorarne
skupine.

Ta znesek v svoji polni višini velja za zvezno raven, na ravni
zveznih dežel pa se stopenjsko .zmanjšuje glede na velikost in
število prebivalstva v vsakokratni zvezni deželi.
Napredovanja v višje prejemke niso predvidena.

Pogodbeni učitelji IL prejemajo mesečno plačo po shemi z 19
honorarnimi stopnjami.
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%
280
250
220
210
200
190
180

Zvezna država
zvezni predsednik
zvezni kancler
podkancler (z resorjem)
predsednik državneqa zbora
podkancler (brez resorja), zvezni minister

Zvezne dežele

deželni qlavar
namestnik deželnega glavarja
deželni svetnik

predsednik računskega sodišča, državni
sekretar (zadolžen za določene naloge)
župan za Dunajem največjega mesta
170 2. in 3. predsednik državnega zbora,
vodja poslanske skupine v državnem
zboru
160 državni sekretar (brez zadolžitve za
določene naloge), varuh človekovih pravic
predsednik deželnega zbora (brez
150
•
stranskega poklica)
vodja poslanske skupine v deželnem
140
zboru (brez stranskega poklica)^
predsednik deželnega šolskega sveta
120
predsednik deželnega zbora (s stranskim
110
poklicem)
vodja
poslanske skupine v deželnem
100 član državnega zbora ali evropskega
zboru (s stranskim poklicem); namestnik
parlamenta; predsednik zbora zveznih
predsednika deželnega zbora
dežel
poslanec v deželnem zboru
80
70 predsednik frakcije v zboru zveznih dežel
50 član zbora zveznih dežel

b) Omejitev plač

c) Drugi prejemki

Za vse politike (tako zvezne kot deželne in občinske) velja, da
lahko prejemajo skupno največ dvoje prejemkov oziroma plač ali
pokojnin od pravnih subjektov, ki so podrejeni nadzoru računskega
sodišča. Če bi prejemali več kot dvoje prejemkov, morajo le-ti
mirovati.

Zveznemu predsedniku pripada uradno stanovanje.
Službeno vozilo pripada zveznemu predsedniku, članom zvezne
vlade, predsedniku državnega zbora, predsedniku zbora zveznih
dežel, predsedniku računskega sodišča in državnim sekretarjem.
Članom državnega zbora in zbora zveznih dežel za njihove
stroške, kot so potni stroški, stroški bivanja, pisarniški stroški
itn., pripada povračilo v višini dejanskih stroškov - vendar le ob
upoštevanju določene najvišje meje.

Poleg tega se od preostalih dveh plač ali pokojnin najnižjo plačo ali
pokojnino izplačuje le toliko, kolikor ne prihaja do prekoračevanja
določene najvišje meje.
Pri zveznih politikih znaša ta najvišja meja pri dveh aktivnih plačah
182.291 ATS, pri aktivni plači in pokojnini oziroma pri dveh
pokojninah 162.037 ATS. Pri deželnih in občinskih politikih je ta
najvišja meja nižja.
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Službena potovanja se plačujejo skladno z določbami pravilnika
o potninah, ki veljajo za zvezne uradnike.
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I. UVOD
Predloženo gradivo je drugi del Informacije o veljavnem plačnem sistemu v Republiki
Sloveniji in o plačni politiki od 1994-2000, ki jo je Vlada Republike Slovenije obravnavala
na svoji seji 1.2.2001.
V skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije, sprejetimi ob obravnavi prvega dela
informacije, so v nadaljevanju prikazani podatki o:
•

gibanju plač v javnem sektorju,

•

razmerjih med količniki za določitev osnovnih plač zaposlenih v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti, za katere velja zakon o razmeijih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: »zakon o
razmerjih plač«). S primerjavo količnikov za različna delovna mesta v posamezni
dejavnosti in primerjavo količnikov za delo podobne zahtevnosti v različnih
dejavnostih je prikazano začetno stanje ob uvedbi zakona o razmerjih plač in trenutno
stanje, ki je rezultat sprememb kolektivnih pogodb in drugih predpisov, ki poleg zakona
urejajo plače v javnem sektorju.

•

primerjavi količnikov za izbrane poklice v izobraževanju in zdravstvu s količniki za
sodnike in

•

mednarodnih primerjavah plač zaposlenih v javnem sektorju.

Ob koncu so dodane še zaključne ugotovitve ter predlogi sklepov Vlade Republike Slovenije.
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II.

GIBANJE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Gibanje plač v javnem sektorju je prikazano na podlagi podatkov Statističnega urada RS.
Zajema podatke o plačah v posameznih dejavnostih po Standardni klasifikaciji dejavnosti, kar
pomeni, da v teh podatkih niso zajeti le podatki o plačah zaposlenih v javnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, ampak pri vseh fizičnih in pravnih osebah,
ki so uvrščene v določeno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Glede nato. da v
teh dejavnostih prevladujejo pravne osebe javnega sektorja, so ti podatki z upoštevanjem
navedenega opozorila klub temu merodajni za presojo gibanja plač v javnem sektorju.

1. Gibanje povprečnih plač

Časovna vrsta podatkov o povprečnih bruto plačah v javnem sektorju, deflacionirana z
indeksom cen življenjskih potrebščin, prikazuje v obdobju 1994-2000 različno dinamiko po
dejavnostih. Razlike v trendih povprečnih plač v dejavnostih javnega sektorja so razvidne iz
grafikona, kjer je trend povprečnih slovenskih plač linearen. Od leta 1995 dalje je nazorno
razvidna pospešena rast plač v zdravstvu, trend je presegel slovensko povprečje. Trend plač
zaposlenih v izobraževanju in javni upravi pa ostaja od realnega znižanja od leta 1994 v
celotnem opazovanem obdobju pod slovenskim povprečjem. Trend plač v izobraževanju je v
letu 1997 rahlo presegel trend plač v javni upravi in do leta 1999 naraščal usklajeno, v letu
2000 pa je v izobraževanju razvidna najhitrejša rast v primerjavi z umirjeno rastjo plač v
primerjalnih dejavnostih, predvsem v javni upravi in slovenskem povprečju.

Realna rast povprečnih plač v Javnem sektorju 1994-2000
- - - Slovenija

Vir SURS

2. Spremembe ravni plač

Dinamika rasti bruto plače na zaposlenega v dejavnostih javnega sektorja v obdobju 1994 do
2000 je vplivala tudi na spremembe razmerja ravni bruto plač na zaposlenega v dejavnostih
javnega sektorja do ravni povprečne slovenske bruto plače. V letu 1995 seje razmerje ravni
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bruto plač na zaposlenega v dejavnostih javnega sektorja do ravni povprečne slovenske bruto
plače močno izboljšalo za vse dejavnosti razen za dejavnost izobraževanja in dejavnost javne
uprave in obrambe. Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti seje realiziral šele koncem leta 1994, zato so spremembe v razmerjih ravni
očime šele v letu 1995. Za vse dejavnosti javnega sektorja je bilo najvišje doseženo razmerje
ravni bruto plač do ravni povprečne slovenske bruto plače v letu 1996, ko je bruto plača na
zaposlenega v javnem sektorju realno porasla za okoli 7%, v zasebnem sektorju pa 4%. Leta
1997 se je močno izboljšalo tudi razmerje ravni za dejavnost izobraževanja, ker je bilo s
spremembo v Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti omogočeno napredovanje v plačilne razrede tudi za dejavnost
izobraževanja. Z rahlimi nihanji je bilo v letu 2000 doseženo razmerje ravni v dejavnostih
javnega sektorja različno glede na razmerje ravni doseženo v letu 1995. Za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva ter za dejavnost raziskovanje in razvoj je doseženo razmerje v
letu 2000 višje kot v letu 1995. To velja tudi za dejavnost izobraževanja, kjer pa do leta 1997
zaposleni niso imeli možnosti napredovanja v plačilne razrede, zaposleni v ostalih dejavnostih
pa že od koncem leta 1994 dalje. Za ostale dejavnosti je doseženo razmerje ravni v letu 2000
nekoliko nižje kot je bilo leta 1995. Najhitrejša rast v izobraževanju je bila predvsem rezultat
napredovanje učiteljev v plačilne razrede in nazive, saj so ravno v tem letu pretekla tri leta od
spremembe zakona, ki je tudi učiteljem omogočil napredovanje.

Skupaj
Raziskovanje in razvoj
Dej. javne uprave in obrambe
Izobraževanje
Zdravstvo in socialno varstvo
Umetniško ustvarjanje in poustvaijanje
Dej. knjižnic, arhivov, muzejev idr.

1994
100,0
141,4
131,1
109,1
105,7
104,6
109,6

1995
100,0
147,5
130,9
106,2
115,0
118,2
113,9

1996
100,0
151,6
132,8
107,3
118,0
119,3
114,2

1997
100,0
147,0
131,5
112,9
117,6
120,7
116,2

1998
100,0
149,0
128,1
110,9
115,3
121,6
114,5

1999 | 2000
100,0 100,0
148,1 150,2
129,2 127.6
110,9 115,1
117,2 117,2
119,4 116,9
111.6 112,0

3. Izdatki za plače v letu 2000
V letu 2000 so vse pravne osebe v Sloveniji po podatkih SURS izplačale plače v skupni
vrednosti 1.321 milijard tolarjev, kar predstavlja 32% bruto domačega proizvoda. Masa plač
je lani porasla nominalno za 12,4% in realno 3,3% v primerjavi z letom prej. Skupno število
zaposlenih je bilo 577.137 ali 1,1% več kot leto prej.
V konsolidirani bilanci javnega financiranja' so znašali v letu 2000 izdatki za plače in druge
izdatke zaposlenim 387 milijard tolarjev (v državni upravi in v javnih zavodih), kar je
predstavljalo 21,75% skupnih odhodkov. Izdatki proračuna za plače so lani nominalno porasli
za 10,5% oziroma realno za 1,5%.
Po podatkih SURS je bila lani nominalna vrednost plač v javnem sektorju 414 milijard
tolarjev, kar je 31,4% skupne vrednosti plač ali 10,2% delež v bruto domačem proizvodu. V
primerjavi z letom prej so plače porasle nominalno za 14,5% oziroma realno2 za 5,1%. V

' Ministrstvo za finance, Bilten javnih financ, 1/2001
2

Merjeno z 8,9% rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2000
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javnem sektorju je bilo zaposlenih skupno 152.059 oseb ali 3,2% več kot leto prej, kar
predstavlja 26,3% skupnega števila zaposlenih.
Po področjih so v šolstvu sredstva za plače najvišja tako zaradi velikega števila zaposlenih kot
zaradi visoke izobrazbene strukture le-teh (večina zaposlenih z visoko strokovno ali
univerzitetno izobrazbo). Pri teh sredstvih je zaznati tudi najbolj dinamično rast v letu 2000,
predvsem zaradi učinka napredovanja učiteljev v plačilne razrede, ki jim ga je omogočila
sprememba zakona tri leta pred tem. V izobraževanju so plače znašale 133 milijard tolarjev,
nominalno so porasle za 16,4% in realno za 6,9%. V šolstvu je plače v letu 2000 prejelo
50.144 zaposlenih ali 1,2% več kot leto prej. V okviru šolstva je 77 milijard tolarjev ali 58%
delež namenjen za plače v vrtcih in osnovnih šolah, 26 milijard tolarjev ali 20% za plače v
srednjih šolah in 24 milijard ali 18% za plače na univerzah. Najhitreje (10%) so porasli
izdatki za plače na univerzah zaradi 3,7% rasti zaposlenosti.
Področje zdravstva in socialnega varstva je namenilo za plače 127 milijard tolarjev, in sicer za
47.792 zaposlenih, kar je 4,4% več kot v preteklem letu. Nominalna rast plač je bila 14,2%,
realna pa 4,9%. V okviru zdravstva je bil lani znesek izplačanih plač 89 milijard tolarjev, kar
je realno 3,9% več kot leto prej. V okviru zdravstva so v bolnišnični zdravstveni dejavnosti
plače znašale 54 milijard tolarjev, kar je 6,4% realno več, za 1,8% je porasla zaposlenost. V
izven bolnišnični zdravstveni dejavnosti pa so bili izdatki za plače v višini 28 milijard tolarjev
realno na ravni predpreteklega leta, ker se je za 2,7% znižalo število zaposlenih. Socialno
varstvo je lani za plače namenilo 34 milijard tolarjev ali realno 11% več ob 12,7% rasti
zaposlenosti.
Na tretjem mestu po višini izdatkov za plače je javna uprava z 121 milijardami tolarjev, t.j.
nominalno 13,7% ali realno 3,7% več kot leto prej. V javni administraciji je bilo zaposlenih
lani 42.394 oseb ali 4,9% več. V okviru področja je v dejavnosti uprave polovica zaposlenih
in izdatkov za plače, tu je bila realna rast plač 5,5%, predvsem na račun rasti zaposlenosti v
javnih ustanovah za pospeševanje poslovnih dejavnosti. V okviru posebnih dejavnosti so
plače naraščale bolj umirjeno, v obrambi za 1,9%, v pravosodju za 2,3% in javni varnosti za
2,1%.
Kulturne dejavnosti so lani namenile za plače 19 milijard tolaijev ali realno 4,1% več kot leto
prej ob 1,6% rasti zaposlenosti. Umirjeno 2,5% rast plač je imela radijska in televizijska
dejavnost, medtem ko so v dejavnosti umetniško ustvarjanje realno plače porasle za 6,5% ob
5,7% rasti zaposlenosti. V okviru dejavnosti knjižnic so plače porasle za 4,6% in v dejavnosti
muzejev za 5,1%. Raziskovalna dejavnost je lani obračunala za plače 15 milijard tolarjev ali
4,4% več. V raziskovanju na področju naravoslovja so bile plače realno višje za 4% (82%
delež v panogi), na področju družboslovja pa so bile plače višje za 6,2%. Zaposlenost je ostala
nespremenjena in na ravni leta 1999.
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Izdatki za plače v javnem sektorju (mio SIT)
Raziskovanje

a 2000 01999

Kulturne dejavnosti
-Javna uprava
Zdravstvo in socialno
varstvo

L_

Izobraževanje
v mio Sit

••■■".fr • ~
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Vir: SURS
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III.

PRIKAZ
KOLIČNIKOV
ZA TIPIČNA DELOVNA
MESTA
V
DEJAVNOSTIH, ZA KATERE VELJA ZAKON RAZMERJIH PLAČ V
JAVNIH ZAVODIH, DRŽAVNIH ORGANIH IN V ORGANIH LOKALNIH
SKUPNOSTI

1.0

Pravne podlage za določanje plač

Zakon o razmeijih plač je bil uveljavljen v aprilu leta 1994, pomenil pa naj bi le prehodno
rešitev do celovite ureditve sistema javnih uslužbencev s posebnim zakonom, ki naj bi uredil
položaj zaposlenih in vzpostavil enotni plačni sistem.
Z zakonom o razmeijih plač so določeni količniki za tipična delovna mesta na vseh področjih
nekdanjega negospodarstva vključno z državno upravo, in sicer za vse zaposlene, torej tudi za
določene funkcionarje in direktorje javnih zavodov. Zakon o razmeijih plač določa tudi
pogoje za napredovanje zaposlenih na delovnem mestu in obseg sredstev, ki se lahko
namenijo za nagrajevanje delovni uspešnosti na ravni zavoda oziroma organa in za
posameznega zaposlenega. Ob zakonu o razmeijih plač pa so pomembna podlaga za
določanje plač v javnem sektorju tudi kolektivne pogodbe. Za dejavnosti in posamezne
poklice veljajo tudi področni zakoni in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo posebnosti
dejavnosti ali poklica. Seznam teh predpisov je v prilogi I.
2.0

Struktura plače

Zakon o razmeijih plač določa, daje plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se izračuna na podlagi osnove za obračun, ki je enaka izhodiščni plači,
dogovorjeni s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred
(količnik 1) in za januar 2001 znaša 48.317 SIT, ter količnika, določenega za delovno
mesto, oziroma količnika, doseženega z napredovanjem.
Del plače za delovno uspešnost lahko v skladu z zakonom znaša največ 20% osnovne
plače posameznika. Omejitev glede višine dela plače za delovno uspešnost ne velja za
funkcionarje, prav tako pa del plače za delovno uspešnost ne pripada funkcionarju, ki
prejema funkcijski dodatek.
-

Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti lahko mesečno v skladu s prvim z
zakonom znaša največ 3% sredstev za plače. Javni zavodi, ki pridobivajo del sredstev s
prodajo blaga in storitev na trgu ali na podlagi javnih razpisov, lahko v soglasju z
ustanoviteljem povečajo obseg sredstev za delovno uspešnost.V ta obseg sredstev se ne
vštevajo sredstva za plačilo delovne uspešnosti funkcionarjev.

-

Zakon določa, da zaposlenim pripadajo dodatki, ki so določeni s kolektivno pogodbo,
zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom. Zaposlenim pripadajo tudi drugi
dodatki, ki izhajajo iz posebnosti dela oziroma iz razporeditve-delovnega časa.
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3.0 Primerjava količnikov tipičnih delovnih mest
3.1 Izhodišča za primerjave
V primeijavi so upoštevani izbrani količniki za tipična delovna mesta v posameznih
dejavnostih javnega sektorja. Upoštevani so količniki iz osmih od devetih tarifnih skupin,
določenih v zakonu o razmeijih plač. Količnik iz I. tarifne skupine ni upoštevan, ker gre za
količnik za najenostavnejša delovna mesta (čistilke), ki niso tipična za dejavnost in jih
praviloma ne opravljajo zaposleni v dejavnosti, ampak pogodbeni izvajalci.
Pregled izbranih količnikov:
Tarifna skupina
n.
m.
IV.
V.
VL
vn., vn., ix.

Količnik
1,30
1,50
1,80
2,20; 2,30
2,65; 2,75
3,25; 3,40; 3.60; 3,S0; 4,40; 5,60; 6,00; 6,40; 6,80

Pri izboru količnikov oziroma delovnih mest, prikazanih v nadaljevanju za posamezne
dejavnosti, so bili upoštevani zgoraj navedeni količniki za določitev osnovne plače, in za
dejavnost najbolj tipična delovna mesta, za katere veljajo ti količniki.
V primerjavo pa niso vključeni količniki za vodilna in vodstvena delovna mesta v
posameznih dejavnostih.
V pregledu so upoštevani osnovni količniki po zakonu, količniki doseženi z
napredovanjem v skladu s pravilniki o napredovanju, ki so bili ob enotnih izhodiščih na
podlagi zakona sprejeti za vsako posamezno dejavnost, in v količniku izraženi dodatki. V
primeijavi uporabljamo izraz »minimalni dodatki« za tiste dodatke, ki jih lahko vsak
zaposleni doseže na določenem delovnem mestu in se mu mesečno izplačujejo kot sestavni
del plače. To so praviloma dodatki, ki so se v času od uveljavitve zakona uvajali s
spremembami kolektivnih pogodb in podzakonskih predpisov.
Z njimi so se parcialno uresničevale zahteve sindikatov po splošnem povečanju plač, ki
jih ni bilo mogoče uresničiti s povečanjem izhodiščne plače v kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti, ki služi kot osnova za določanje plač po zakonu o razmeijih plač in
zahteve po ustreznejšem vrednotenju posameznih bolj zahtevnih del oziroma nosilnih
poklicev v določeni dejavnosti v primerjavi z drugimi poklici v javnem sektorju, za
katere zakon o razmerjih plač ne velja (sodniki, poslanci).
Izraz »maksimalni dodatki« pa uporabljamo za seštevek minimalnih in posebnih dodatkov,
pri čemer »posebni dodatki« pomenijo specifiko delovnega mesta in pripadajo zaposlenemu
samo za čas, ko opravlja delo na tem delovnem mestu.
Upoštevani so vsi dodatki, ki izhajajo iz sklenjenih kolektivnih pogodb ali drugih predpisov,
ne glede na to ali je njihova uveljavitev določena za kasnejše obdobje. V določenih
primerih so namreč dogovorjene spremembe dodatkov, ki naj bi se uveljavile šele v drugi
polovici letošnjega leta oziroma v prihodnjem letu. Tako je v predloženih primerjavah
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upoštevan tudi drugi del dodatka za zdravnike in zobozdravnike, katerega uveljavitev je
bila ob podpisu aneksa h kolektivni pogodbi vezana na sprejem nove kolektivne pogodbe za
zdravnike in zobozdravnike, ki pa je še ni. V primeijavah pa ni upoštevano povišanje
dodatkov za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki je bilo dogovorjeno s sindikati vzgoje
in izobraževanje ter parafirano, vendar spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za
dejavnost vzgoje in izobraževanja še niso podpisane.
V primerjavi niso upoštevani dodatki, ki pod enakimi pogoji pripadajo vsem zaposlenim,
in sicer:
•
•
•
•
•

dodatek za delovno dobo,
dodatek za znanstveni naziv, ki ni pogoj za zasedbo delovnega mesta,
dodatek za dvojezičnost,
dodatki za manj ugoden delovni čas
dodatek za mentorstvo, razen na področju znanstvene in raziskovalne dejavnosti, kjer je ta
dodatek določen kot fiksen mesečni količnik,
dodatek za terensko delo.

Prav tako pa v primeijavah ni upoštevan del plače za delovno uspešnost.
V tabelah in grafih sta za vsako posamezno izbrano delovno mesto iz določene tarifne skupine
prikazana dva podatka, in sicer podatek za osnovni količnik, določen za delovno mesto z
zakonom, ter podatek za najvišji možni količnik, dosežen z napredovanjem na istem
delovnem mestu. Pravilniki o napredovanju praviloma sedaj določajo 5 možnih razredov
napredovanja, za zdravnike in zobozdravnike pa 7 možnih razredov napredovanja. Ob
uveljavitvi zakona o razmerjih plač je bilo s pravilniki o napredovanju določeno, da imajo
zaposleni v nižjih tarifnih skupinah do vključno V. tarifne skupine pravico do napredovanje
za tri razrede in v VI.' tarifni skupini za štiri. Zaposleni lahko ob izpolnjevanju pogojev
praviloma napreduje vsaka tri leta. predvidene pa so tudi izjeme, ko je mogoče napredovati v
krajšem časovnem obdobju.V analizi so upoštevana maksimalna možna napredovanja za vse
dejavnosti, za katere so bili do marca 2001 spremenjeni pravilniki o napredovanju (zdravsrvo,
kultura, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje).
V stolpičih tabele so navedeni osnovni količnik za delovno mesto, minimalni dodatki ter
seštevek osnovnega količnika in »minimalnega dodatka« (min.skupaj), »maksimalni
dodatki« ter seštevek osnovnega količnika, »minimalnega dodatka« ter »posebnih
dodatkov« (max.skupaj) za isto delovno mesto. Zaradi lažje primeijave so prikazani še deleži
»minimalnih dodatkov« v seštevku osnovnega količnika in minimalnega dodatka ter delež
možnih dodatkov v seštevku osnovnega količnika, »minimalnih dodatkov« in »posebnega
dodatka«. Dodan je še indeks porasta maksimalne vrednosti količnikov za delovno mesto v
primerjavi z osnovnim količnikom istega delovnega mesta.
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PREGLED PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH
1.1. Državna uprava
V tabelah in grafih sta za vsako posamezno izbrano delovno mesto v državni upravi iz
določene tarifne skupine prikazana dva podatka, in sicer podatek za osnovni količnik,
določen za delovno mesto z zakonom, ter podatek za najvišji možni količnik, dosežen z
napredovanjem na istem delovnem mestu. Podatkom o osnovnih in najvišjih možnih
količnikih so dodani še podatki o višini minimalnega in maksimalnega dodatka.
Plače v javnem sektorju - Državna uprava
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""Prazen prostor v grafu pomeni, da v državni upravi ni tipičnega delovnega mesta, uvrščenega
v plačilni razred 3,80 v VII. tarifni skupini.

Delovno mesto

osn. kol.

min.
dod.

min.
skupaj

max.
dod.

max.
skupaj

*

1

2

3=1+2

4

5=1+4

Max.
delež
delež
min.dod. max.dod. v Skupaj/osn.
v min. sk max. sk. kol (indeks)
i(%)
(%)
6=2/3

7=4/5

8=5/1
152,3
145,3

kurir, kuhinjska pomočnica
ILTS

1,30
1,50

0,58
0,58

1,88
2,08

0,68
0,68

1,98
2,18

30,9
27,9

administrativni manipulant,
servirka - 1U.TS

1,50
1,70

0,56
0,56

2,06
2,26

0,66
0,66

2,16
2,36

27,2
24,8

34,3
31,2
30,6
28,0

sodelavec m, hišnik

1,30

0,52

2,32

0,62

2,42

22,4

25,6

134,4

iv.ts

2,10

0,52

2,62

0,62

2,72

19,8

22,8

129,5

administrativni sodelavec
V.TS

2,20
2,65

0,7
0,7

2,9
3,35

0,8
0,8

3
3,45

24,1
20,9

26,7
23,2

136,4
130,2

policist, vojak, carinik

2,30

0,7

3

1,36

3,66

23,3

37,2

159,1
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V.TS

2,75

0.7

3,45

1,51

4,26

20.3

35,4

154,9

referent 11
VI.TS

2,65
3,10

0.8
0,8

3,45
3,9

1,48
1,63

4,13
4,73

23,2
20,5

35,8
34,5

155,8
152.6

inšpektor lit
VI.TS

2,75
3,25

0,8
0,8

3,55
4,05

4,55
5,35

22,5
19,8

39,6
39,3

165,5
164,6

višji referent, samostojni
strokovni delavec- VII.TS

3,25
4,20

1,00
1,00

4,25
5,2

1,8
2,1
1,69
2,02

4,94
6,22

23,5
19,2

34,2
32,5

152.0
148.1

svetovalec II, inšpektor II
VII.TS

3,40
4,40

1,00
1,00

4,4
5,4

1,74
2.09

5,14
6,49

22,7
18,5

33,9
32,2

151,2
147,5

svetovalec l
VII.TS

3,60
4,70

0,92
1,14

4,52
5,84

2.36
3,02

5,96
7,72

20,4
19,5

165,6
164,3

višji svetovalec
vn.TS

4,40
6,00

1,54
2,1

5,94
8,1

2,86
3,9

7,26
9,9

25,9
25,9

39,6
39,1
39,4
39,4

pomočnik predstojnika
VII.TS

5,60
7,60

1,96
2,66

7,56
10,26

2,52
3,42

8,12
11,02

25,9
25,9

145.0
145,0

svetovalec vlade
vn.TS

6,00
8,00

2.1
2.8

8,1
10,8

3
4

9
12

25,9
25,9

31,0
31,0
■>

državni podsekretar

2.24

VII.TS

6,40
8.50

2.98

8,64
11,48

3.2
4.25

9,6
12,75

25,9
26,0

33,3
33,3

150.0
150.0

generalni sekretar
vn.TS

6,80
9,00

2,38
3,15

9,18
12,15

2.38
3,15

9,18
12,15

25,9
25,9

25,9
25,9

135,0
135,0

165,0
165,0

150,0
150,0

Za delovna mesta v državni upravi so prav tako kot za ostale dejavnosti značilni različni
dodatki, pri čemer pa je potrebno opozoriti, da gre pri tem za dodatke, ki pripadajo določenim
kategorijam zaposlenih zaradi posebnosti njihovega dela (policist, vojak, carinik, inšpektor),
in sicer ne glede na to, ali ima zaposleni določen osnovni količnik ali količnik za
napredovanjem. V teh primerih gre praviloma za delavce s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi.
Ugotavljamo, da so »minimalni dodatki« prisotni pri vseh delovnih mestih v državni upravi.
Del teh dodatkov izhaja iz posebnih pooblastil in odgovornosti zaposlenih na določenih
delovnih mestih in so določeni s področnimi zakoni ali z uredbo vlade na podlagi zakonskega
napotila. Ne glede na »vsebino« pa tudi ti dodatki pomenijo le način povečanja plače. Drugi
del dodatkov, ki je bil določen z uredbo vlade, pa je očitni rezultat pritiskov za splošno
povečanje plač, ki ga ni bilo mogoče uresničiti z dvigom izhodiščne plače (»min.dod.« v
tabeli).
Iz tabele, kjer so prikazani deleži minimalnih dodatkov, je razvidno, da povečevanje plač z
dodatki ni posegalo v z zakonom o razmerjih plač določena razmerja med plačami v
posameznih tarifnih skupinah. Delež teh dodatkov je namreč v vse tarifnih skupinah približno
enako visok in znaša približno 25% skupnega količnika. Izstopa le delež minimalnih
dodatkov v II. in III. tarifni skupini, ki znaša med 27 in 31%.
Posebni dodatki, ki vplivajo na višino maksimalnega dodatka, pa izhajajo predvsem iz
specifičnosti dela določenih kategorij zaposlenih na določenem delovnem mestu (na primer:
policija, vojska, carina, davčna uprava). Med take dodatke v državni upravi sodi na primer
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dodatek za nevarnost, ki pripada delavcu za čas, ko je razporejen na delovno mesto, za
katerega je v sistemizaciji delovnih mest tak dodatek določen glede na vsebino in pogoje dela.
Seštevek minimalnih ter izjemnih dodatkov pomeni maksimalno možno višino dodatkov na
določenem delovnem mestu (»max.dod.« v tabeli).
Posamezni zgoraj navedeni dodatki so bili v veljavi že ob uveljavitvi zakona o razmerjih
plač, zato je pri določenih poklicih to potrebno upoštevati (gre predvsem za policiste, delavce
na obrambnem področju, carinike). Zaradi tega razlik med začetnim in končnim seštevkom
količnikov ni mogoče v celoti pripisovati le spremembam v višini in vrsti dodatkov po
uveljavitvi zakona o razmerjih.
Poleg tega pa imajo v državni upravi glede pravice do dodatkov poseben status še določeni
delavci s posebnimi pooblastili, ki imajo s področnim zakoni (zakon o policiji, zakon o
carinski službi, zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, zakon o SOVI) uveden dodatek na
stalnost v višini 0,5 % za vsako leto delovne dobe s takim statusom nad 5 let delovne dobe.
Pri deležih maksimalnih dodatkov pa so razlike večje, saj znašajo deleži od 22 do 39 %, kar
kaže na poseg v razmerja med plačami, določena z zakonom o razmerjih plač. Iz podatkov o
deležih maksimalnih dodatkov (max.dod.) v skupni maksimalni višini količnikov
(max.skupaj) je mogoče ugotoviti, da je delež dodatkov v količnikih najvišji pri »nosilnih«
poklicih, kot so policist, vojak, carinik (v V. tarifni skupini) in inšpektor III (v VI. tarifni
skupini) in pri delovnih mestih višjih upravnih delavcev, ki prav tako pomenijo nosilne
poklice v določenih dejavnostih (na primer: inšpektor, inšpektor v CURS, inšpektor v DURS.
inšpektor v policiji s statusom višjega svetovalca) na nižjih količnikih.
Ugotavljamo, da kljub temu, da so nosilni poklici pridobili v višini količnikov, pa se razmerje
med najvišjim in najnižjim količnikom (brez prve tarifne skupine) brez napredovanja
zmanjšuje, saj znaša 1: 5,2, z minimalnimi dodatki znaša 1: 4,9, upoštevaje še posebne
dodatke pa 1 : 4,6. V kolikor se upošteva še napredovanje, znaša razmerje med najnižjim in
najvišjim količnikom 1:6,9, z minimalnimi dodatki znaša 1: 6,5, upoštevaje posebne dodatke,
kijih pri delovnem mestu z najvišjim količnikom v državni upravi ni, znaša razmerje 1: 6,1.
Navedena razmerja kažejo, da so se kljub številnim spremembam razponi med
najnižjimi in najvišjimi količniki zmanjšali.
Za primerjavo so upoštevana naslednja tipična delovna mesta v državni upravi:
II. tarifna skupina:
• količnik 1,3 0 - kurir, kuhinj ska pomočnica
III. tarifna skupina:
• količnik 1,50 - administrativni manipulant, servirka
IV. tarifna skupina:
• količnik 1,80 - sodelavec III, hišnik
V. tarifna skupina:
• količnik 2,20 - administrativni sodelavec
• količnik 2,30 - policist, vojak, carinik
VI. tarifna skupina:
• količnik 2,65 - referent II.
• količnik 2,75 - inšpektor III.
VII., VIII., IX. tarifna skupina:
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količnik 3,25 - višji referent, samostojni strokovni sodelavec
količnik 3,40 - svetovalec II., inšpektor II.
količnik 3,60 - svetovalec I.
količnik 3,80
količnik 4,40 - višji svetovalec
količnik 5,60 - pomočnik predstojnika,
količnik 6,00 - svetovalec vlade
količnik 6,40 - državni podsekretar
količnik 6,80 - generalni sekretar
Pri »minimalnih dodatkih« so bili upoštevani dodatki, določeni z uredbo vlade, ter dodatki,
določeni v posameznih področnih zakonih.
Dodatki, vključeni v primerjavo:
I. Dodatki po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti za I. do vključno IV. tarifno
skupino v višini od 0,15 količnika v I.tarifni skupini, 0,13 v II. tarifni skupini, 0,11 v III.
tarifni skupini in 0,07 količnika v IV. tarifni skupini (v primerjavo so vključeni podatki od II.
tarifne skupine dalje)
II. Dodatki po uredbi, in sicer:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

dodatek za posebna pooblastila in odgovornosti po 6. členu uredbe v višini 15 % za
inšpektorje,
dodatek za posebna pooblastila in odgovornosti po 6. členu uredbe v višini 12 % za
davčne izterjevalce,
dodatek za vodenje po 7. členu uredbe v višini do 10 % osnovne plače za zaposlene, ki
vodijo organizacijske enote in nimajo statusa višjega upravnega delavca,
dodatek za vrednotenje omejitev, ki izhajajo iz dela (omejitev dodatnega dela) prve alinee
8. člena uredbe za višje upravne delavce v višini 15 %,
dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev in odgovornosti iz druge alinee 8. člena
uredbe za višje upravne delavce v višini 20 % (s 1.12.2001 v višini 15 % in s 1.5. 2002 v
višini 20 %),
dodatek za vrednotenje posebnih omejitev in prepovedi za določene kategorije zaposlenih
iz 9. člena uredbe v višini 15 %,
dodatek za vrednotenje posebnih omejitev, ki izhajajo iz dela,za delavce davčne uprave iz
prve alinee 10. člena uredbe v višini 15 %.
dodatek za vrednotenje posebnih odgovornosti, ki izhajajo iz dela,za delavce davčne
uprave iz druge 10. člena uredbe v višini do 30 %,
dodatek za omejitev pravice do stavke v višini 0.10 količnika po 10. členu uredbe za
zaposlene, ki imajo navedeno omejitev vsebovano v področnem zakonu,
dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev, ki izhajajo iz dela v postopkih
denacionalizacije v višini do 20 %,
dodatek za upravne delavce, ki ne prejemajo drugih dodatkov, po 14. členu uredbe v
višini 0,75 količnika za V. tarifno skupino, 0,85 količnika za VI. tarifno skupino in 1,05
količnika za VII. tarifno skupino (realizirano s 1.12.2001 in dokončno s 1.5.2002),
dodatek za strokovno tehnične delavce, ki ne prejemajo drugih dodatkov, po 15. členu
uredbe v višini 0,70 količnika za V. tarifno skupino, 0.80 količnika za VI. tarifno skupino
in 1,00 količnika za VII. tarifno skupino (realizirano s 1.12.2001 in dokončno s 1.5.2002),
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•
•
•

dodatek zaposlenim v upravi po 16. členu uredbe v višini 0,45 količnika,
dodatek za nevarnost določenim zaposlenim po 20. členu uredbe v višini 0,20 količnika.
dodatek za nevarnost policistom v skladu z zakonom o policije po 20. členu uredbe v
višini 0,10 količnika,

III. Dodatki po posebnih zakonih, in sicer:
•
•
•
•
•
•

dodatek za posebne pogoje dela in posebne odgovornosti v višini do 20 % za policiste po
130. členu zakona o policiji,
dodatek za vrednotenje posebnih pogojev dela in pooblaščenost v višini do 20 % po 62.
členu zakona o carinski službi,
dodatek za vrednotenje posebnih odgovornosti v višini do 20 % po 62. členu zakona o
carinski službi,
dodatek za posebne pogoje dela in posebne odgovornosti v višini do 20 % po 259. členu
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v povezavi z zakonom o policiji,
dodatek za delavce, ki poklicno delajo na obrambnem področju v višini do 20 % po 107.
členu zakona o obrambi v povezavi z zakonom o obrambi in zaščiti,
dodatek za posebne pogoje dela in odgovornosti v višini do 20 % iz zakona o SOVI v
povezavi s 136. členom zakona o notranjih zadevah,

Za določene kategorije zaposlenih je v skladu z navedenimi zakoni, razen za delavce na
obrambnem področju, določen tudi dodatke za stalnost, in sicer v višini 0.5% za vsako leto
delovne dobe nad 5 let.
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1.2. Pravosodje - strokovno in tehnično osebje
V tabelah in grafih sta za vsako posamezno izbrano delovno mesto strokovnega in tehničnega
osebja v pravosodju iz določene tarifne skupine prikazana dva podatka, in sicer podatek za
osnovni količnik, določen za delovno mesto z zakonom, ter podatek za najvišji možni
količnik, dosežen z napredovanjem na istem delovnem mestu. Podatkom o osnovnih in
najvišjih možnih količnikih so dodani še podatki o višini minimalnega in maksimalnega
dodatka.
V primeijavi so upoštevani količniki za delovna mesta administrativnih, strokovnih in
tehničnih delavcev na sodiščih, tožilstvih, pravobranilstvu in organih za postopek o prekrških,
niso pa upoštevani sodniki, saj zanje zakon o razmerih plač ne velja, temveč velja zakon o
sodniški službi.
Plačo v Javnem sektorju * Pravosodje
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*Prazen prostor v grafu pomeni, da v pravosodju za strokovno in tehnično osebje ni tipičnih
delovnih mest, uvrščenih v plačilne razrede 1,30, 3,25, 3,60 in 4,40.
min.
dod.

min.
skupaj

max.
dod.

max.
skupaj

1

2

3=1+2

4

5=1+4

razmnože valcc
HI.TS

1,50
1,70

0,66
0,66

2,16
2,36

0,66
0,66

2,16
2,36

telefonist -informator
rv.Ts

1,80
2,10

0,62
0,62

2,42
2,72

0,62
0,62

receptor - varnosmik
V.TS

2,20
2,65

0,85
0,85

3,05
3,5

sidni zapisnikar, finančni
referent-V.TS

2,30
2,75

0,85
0,85

3,15
3,6

Delovno mesto

osn.
kol.
•' •» '

*
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delež
max.
delež
min.dod. max.dod. skupaj/osn
.Kol
v max.
v min.
(indeks)
sk.(%)
sk(%)

30,6
28,0

7=4/5
30,6
28,0

8=5/1
144,0
138,8

2,42
2,72

25,6
22,8

25,6
22,8

134,4
129,5

0,85
0,85

3,05
3,5

27,9
24,3

27,9
24,3

138,6
132,1

0,85
0,85

3,15
3,6

27,0
23,6

27,0
23,6

137,0
130,9

6=2/3
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sodelavec za sodno upravo
VI.TS

2,65
3,10

0,95
0,95

3,6
4,05

0,95
0,95

3,6
4,05

26,4
23,5

26,4
23,5

135.8
130,6

vodja tehnično vzdrž. službe.
ref. I. v zemlj. knjigi-VI.TS

2,75
3,25

0,95
0,95

3,7
4,2

1,275
1,275

4,025
4,525

25,7
22,6

31,7
28,2

146.4
139,2

svetovalec v postopkih zoper
mladoletnike-VII.TS

3,40
4,40

1,15
1.15

4,55
5,55

1,15
1,15

4,55
5,55

25,3
20,7

25,3
20,7

133.8
126.1

vodja kadrovske službe
VII.TS
višji strokovni sodelavec t.
VII.TS

3,80
5,00

1,15
1,15

4,95
6,15

1,53
1,65

5,33
6,65

23.2
18,7

28,7
24,8

140.3
133,0

5,60
7,60

1,15
1,15

6,75
8,75

U5
1.15

6,75
8,75

17,0
13,1

17,0
13,1

120.5
115.1

sekretar I
VII.TS

6,00
8,00

1,15
1,15

7,15
9,15

1,15
1,15

7.15
9,15

16,1
12.6

16,1
12.6

119.2
114.4

VII.TS

6,40
8,50

1,15
1,15

7,55
9,65

1,15
1,15

7.55
9,65

15,2
U,9

15,2
11,9

118.0
113.5

sekretar vrhovnega sodišča RS
VII.TS

6,80
9,00

1,15
1.15

7,95
10,15

1,15
1,15

7,95
10,15

14,5
11,3

14,5
11.3

116.9
112.8

Dodatke, ki pripadajo zaposlenim na delovnih mestih strokovnega in tehničnega osebja v
pravosodju, delimo na tiste, ki pripadajo vsem zaposlenim, in na tiste, ki pripadajo
zaposlenim na določenih delovnih mestih zaradi specifike teh delovnih mest. Med
»minimalnimi dodatki« je upoštevan dodatek zaradi posebnosti dela v pravosodju, ki je
progresiven in se giblje od 0,45 količnika do 1,05 količnika. Pripada vsem zaposlenim v
pravosodju. Poleg tega jim pripada še dodatek zaradi omejitve pravice do stavke, ki je prav
tako enak za vse zaposlene in znaša 0,10 količnika.
Delež »minimalnih dodatkov« v skupnem količniku je najvišji v III. tarifni skupini in znaša
30%, nato pa se ta delež zmanjšuje in dosega v VII. tarifni skupini za plačilni razred 6,80
okoli 14%, upoštevaje napredovanje na tem delovnem mestu pa 11%.
»Posebni dodatek«, ki vpliva na višino maksimalnega dodatka, pripada zaradi specifike le
zaposlenim na določenih delovnih mestih, je v pravosodju namenjen sodnim referentom, ki
opravljajo naloge na področju zemljiške knjige, sodnega registra in denarnih izvršb. Zaradi
samostojnosti pri odločanju jim pripada dodatek za odločanje v višini 0.10 količnika, v
primeru vodenja pa tudi vodstveni dodatek, ki lahko znaša 5 ali 10% osnovne plače.
Vodstveni dodatek lahko pripada tudi drugim vodjem organizacijskih enot, na primer
zaposlenemu na delovnem mestu vodje kadrovske službe, ki je v tej primerjavi prav tako
upoštevano.
Zaradi tega se delež maksimalnega dodatka v skupni maksimalni višini količnika spremeni
le pri nosilnem delovnem mestu sodnega referenta, ki opravlja naloge na področju zemljiške
knjige, sodnega registra in denarnih izvršb.
Razmetje med najvišjim in najnižjim količnikom (v pravosodju ni delovnega mesta v II.
tarifni skupini in se kot minimum upošteva delovno mesto v III. tarifni skupini) brez
upoštevanja napredovanja in brez dodatkov znaša 1 : 4,5, ob upoštevanju minimalnih
dodatkov 1 : 3,7, ob upoštevanju maksimalnih dodatkov pa tudi 1 : 3,7. V kolikor se
upošteva še napredovanje, znaša razmerje med najvišjim in najnižjim količnikom brez
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dodatkov 1 : 6,0. ob upoštevanju minimalnih dodatkov 1 : 4,7, ob upoštevanju maksimalnih
dodatkov pa ravno tako 1 : 4,7.
Za delovna mesta strokovnega in tehničnega osebja v pravosodju med minimalnimi in
maksimalnimi dodatki pri številnih poklicih ni razlik, razlike so le pri delovnem mestu
referenta kot nosilnega poklica. Ugotavljamo, da so se razponi med najnižjim in
najvišjim količnikom zmanjšali, saj se delež minimalnega dodatka zelo očitno zmanjšuje
od III. tarifne skupine proti višjim tarifnim skupinam.
Za primerjavo so upoštevana naslednja tipična delovna mesta strokovnega in tehničnega
osebja v pravosodju:
II. tarifna skupina:
• količnik 1,30III. tarifna skupina
• količnik 1,50 - razmnoževalec
IV. tarifna skupina
• količnik 1,80 - telefonist-informator
V. tarifna skupina
• količnik 2,20 - receptor-vamostnik
• količnik 2,30 - sodni zapisnikar, finančni referent
VI. tarifna skupina
• količnik 2,65 - sodelavec za sodno upravo
• količnik 2,75 - referent I. v zemljiški knjigi
VII., VIII., IX. tarifna skupina
• količnik 3,25 • količnik 3,40 - svetovalec v postopkih zoper mladoletnike
• količnik 3,80 - vodja kadrovske službe
• količnik 4,40 • količnik 5,60 - višji strokovni sodelavec I.
• količnik 6,00 - sekretar I
• količnik 6,40 - sekretar višjega sodišča
• količnik 6,80 - sekretar vrhovnega sodišča RS
Dodatki, vključeni v primerjavo:
I. Dodatki po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti za I. do vključno IV. tarifno
skupino v višini od 0,15 količnika v I.tarifni skupini, 0,13 v II. tarifni skupini, 0.11 v III.
tarifni skupini in 0,07 količnika v IV. tarifni skupini (v primerjavo so vključeni podatki od II.
tarifne skupine dalje)
II. Dodatki po uredbi o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter
drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za
postopek o prekrških:
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•

Dodatek zaradi posebnosti dela v pravosodju - 2. člen uredbe: od I. do IV. tarifne skupine
0,45 količnika, v V. tarifni skupini 0,75 količnika, v VI. tarifni skupini 0,85 količnika, od
VII. do IX. tarifne skupine pa 1,05 količnika.

•

Dodatek za odločanje - 3. člen uredbe: 0,10 količnika

•

Vodstveni dodatek - 5. člen uredbe - 10% osnovne plače (če je več kot 5 zaposlenih), od
3-5 zaposlenih pa 5% osnovne plače.

•

Dodatek za obveznost zagotavljanja nemotenega opravljanja nalog med stavko - 8a člen
uredbe: dodatek 0,10 količnika.
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1 J. Kultura
V tabelah in grafih sta za vsako posamezno izbrano delovno mesto v kulturi iz določene
tarifne skupine prikazana dva podatka, in sicer podatek za osnovni količnik, določen za
delovno mesto z zakonom, ter podatek za najvišji možni količnik, dosežen z napredovanjem
na istem delovnem mestu. Podatkom o osnovnih in najvišjih možnih količnikih so dodani še
podatki o višini minimalnega in maksimalnega dodatka.

Ptače v javnem sektorju - Kultura
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*Prazen prostor v grafu pomeni, da v kulturi ni tipičnih delovnih mest, uvrščenih v plačilne
razrede 2,75, 3,80, 5,60,6,00 in 6,40.

Delovno mesto

osn.
kol.

min.
dod.

Min.
skupaj

*

1

2

3=1+2

Muzejski Čuvaj
ILTS

1,30
1,65

0,63
0,63

1,93
2,28

Odrski scenski delavec
HI.TS

1,50
1,90

0,61
0,61

Manipulant (arhiv, muzej.
Knjižnice) - IV.TS

1,80
2,30

0,57
0,57

Krojač, šivilja, modelar
V.TS

2,20
2,75

Restavralor tehnik.
Konservator tehnik- V.TS

2,30
2,75
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max. max.
max.
delež
delež
dod. skupaj min.dod. v max.dod. skupaj/osn
. kol
min. sk.(
v max.
sk.(
%)
(indeks)
%)
5=1+4

6=2/3

7=4/5

8=5/1

0,63
0,63

1,93
2,28

32,6
27,6

32,6
27,6

148,5
138,2

2,11
2,51

0,76
0,8

2,26
2,7

28,9
24,3

33,6
29,6

150,7
142,1

2,37
2,87

0,75
0,8

2,55

29,4
25,8

141,7
134,8

0,6
0,6

2,8
3,35

0,82
0,88

3,1
3,02
3,63

24,1
19,9
21,4
17,9

27,2
24,2

137,3
132,0

0,6
0,6

2,9
3,35

0,83
0,89

3,13
3,64

20,7
17,9

26,5
24,5

136,1
132,4
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Pevec solist v oper. zboru
VI.TS

2,65
3,25

0,7
0,7

3,35
3,95

3.79
4,35

20,9
17,7

30,1
25,3

143,0
133,8

Bibliotekar, dramski igralec
VI1.TS
Lektor
vii.ts

3,25
4,20

0,8
0,8

4,05
5

4,84
5,91

19.8
16,0

32,9
28,9

148,9
140,7

3,40
4,40

0,8
0,8

4,2
5,2

1,71
1,77
1,75

5,17
6,15

19,0
15,4

34,2
28,5

152,1
139,8

Solist (operni, bal., glasb.)
VII.TS

3,60
4,70

0,8
0,8

4,4
5,5

t,46
1,34

5,06
6,04

18,2
14,5

28,9
22,2

140,6
128,5

Koncertni mojster
VII.TS

4,40
6,00

1
1

5,4
7

1,2
1,6

5.6
7,6

18,5
14,3

21,4
21,1

127.3
126.7

Ustvarjalni prvak (glasbeni,

6,80

0,8

7,6

2,8

9.6

10,5

29,2

141,2

baletni>V!I.TS

9,00

0,8

9,8

2,92

11,92

8,2

24,5

132.4

1,14
U
1,59

V dejavnosti kulture je upoštevan ožji izbor tipičnih delovnih mest, kajti ta dejavnost
vključuje knjižnice, umetniške ustanove in zavode s področja varstva premične in nepremične
kulturne dediščine.
Zaposleni v kulturi, razporejeni na delovna mesta od II. tarifne skupine navzgor, kjer
opravljajo upravne, tehnične, finančne in administrativne naloge, prejemajo »minimalne
dodatke« za posebno obremenitev in posebno naravo dela v kulturi v višini 0,50 količnika.
Prav tako prejemajo ta dodatek vsi zaposleni z nosilnimi poklici v tarifnih skupinah od V. do
IX., vendar v višji vrednosti, in sicer od 0,60 do 1,90 količnika.
Najvišji delež minimalnih dodatkov v skupnem količniku je pri delovnih mestih v II. in III.
tarifni skupini in znaša od 29 do 33%, medtem ko se pri ostalih delovnih mestih giblje med
10,5 in 24%. V IX. tarifni skupini, kjer so razvrščeni gledališki in glasbeni ustvarjalci s širše
priznanimi umetniškimi dosežki in zaposleni v zavodih z doktoratom znanosti, ki so pridobili
naziv svetnika, pa je najnižji in dosega 10,5%.
Posebni dodatek v kulturi pripada zaposlenim za delo v težjih pogojih (v višini 10%
osnovne plače) in ga lahko prejemajo zaposleni na delovnih mestih v vseh tarifnih skupinah.
Poleg tega jim pripada še dodatek za stalno delo v neenakomerno razporejenem delovnem
času (v višini 15% osnovne plače), ki pripada zaposlenim v poklicnih gledališčih. Pri
zaposlenih v zavodih s področja varstva kulturne in naravne dediščine je posebni dodatek za
pridobljeni strokovni naziv upoštevan samo za zaposlene z doktoratom znanosti v IX. tarifni
skupini (ostali upravičenci do tega dodatka zaradi selekcije delovnih mest niso vključeni v
primerjavo).
Delež maksimalnega dodatka v skupni maksimalni višini količnika je približno enakomerno
razporejen in se giblje od 24 do 34%. Delovno mesto kustosa in arhivista z doktoratom
znanosti izstopa v višini deleža maksimalnih dodatkov, saj le-ta znaša le 21,4%. Vzrok
nižjega deleža je v tem, ker to ni gledališki poklic in mu ne pripadata dodatka za težje pogoje
dela in neenakomerni delovni čas.
Po 65.a členu kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, ki določa dodatke k plači za
posebno naravo dela v kulturi, pripadajo dodatki zaposlenim, ki so pridobili strokovni naziv
po pravilniku o pripravništvu, strokovnih izpitih in nazivih v dejavnostih s področja varstva

poročevalec, št. 9

72

29. januar 2002

kulturne dediščine in po sporazumu o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske
stroke. (1,20 količnika za delovno mesto višji kustos, višji bibliotekar, višji arhivist, višji
konservator, višji restavrator, 1,60 količnika za delovno mesto svetovalca in 1,90 količnika za
delovno mesto svetnika).
V poklicnih gledališčih in orkestrih zaposleni z umetniški poklici nimajo posebnih dodatkov,
vendar imajo možnost napredovati na bolj zahtevno delovno mesto gledališkega ali
glasbenega ustvarjalca s priznanjem za pomembna umetniška dela (najmanj osnovni plačilni
razred 4,20 količnika, največ osnovni plačilni razred 5,60 količnika) oziroma na najbolj
zahtevno delovno mesto gledališkega in glasbenega ustvarjalca z izjemnimi, širše priznanimi
dosežki (najmanj osnovni plačilni razred 6.80 količnika, največ osnovni plačilni razred 9,00
količnika). Zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev strokovnega naziva prvaka v
gledališču, je upravičen do dodatka k plači v višini 1,90 količnika po 65.a členu kolektivne
pogodbe.
Razmerje med najvišjim in najnižjim količnikom brez napredovanja znaša 1:5,2, z
minimalnimi dodatki znaša 1:3,9, upoštevaje še posebne dodatke pa 1:5,0. V kolikor se
upošteva še napredovanje, znaša razmerje med najnižjim in najvišjim količnikom 1:6,9, z
minimalnimi dodatki znaša 1:5,1, upoštevaje posebne dodatke znaša razmerje 1:6,2.
Ugotavljamo, da so »nosilni« poklici s sistemom »minimalnih dodatkov« k plači izgubili
v višini količnikov glede na razmerja, ki so bila z zakonom določena med najnižjim in
najvišjim količnikom brez napredovanja. Razmerje se je nekoliko izboljšalo z
upoštevanjem posebnih dodatkov.
Za primerjavo so upoštevana naslednja tipična delovna mesta v kulturi:
II. tarifna skupina:
• količnik 1,30 - muzejski čuvaj
III. tarifna skupina:
• količnik 1,50 - odrski scenski delavec
IV. tarifna skupina:
• količnik 1,80 - manipulant (arhiv, muzej, knjižnice)
V. tarifna skupina:
• količnik 2,20 - krojač, šivilja, modelar
• količnik 2,30 - restavrator tehnik, konservator tehnik
VI. tarifna skupina:
• količnik 2,65 -.pevec sofist v opernem zboru
• količnik 2.75 VII., VIII., IX. tarifna skupina:
• količnik 3,25 - igralec
• količnik 3.40 - .inženir oblikovalec svetlobe
• količnik 3,60 - solist (operni, baletni, glasbeni)
• količnik 3,80 -
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•
•
•
•
•

količnik 4,40 - kustos, arhivist z doktoratom zanosti
količnik 5,60 količnik 6,00 količnik 6,40 količnik 6,80 - ustvarjalni prvak (glasbeni, baletni)

Dodatki, vključeni v primerjavo:
I. Dodatki po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti za I. do vključno IV. tarifno
skupino v višini od 0,15 količnika v I.tarifni skupini. 0,13 v II. tarifni skupini. 0,11 v III.
tarifni skupini in 0,07 količnika v IV. tarifni skupini (v primerjavo so vključeni podatki od II.
tarifne skupine dalje)
II. Dodatki po kolektivni pogodbi za kulturno dejavnost
•
•

•
•

Za posebno naravo dela po 65.a členu KP za kulturno dejavnost,
Za zaposlene v gledališčih dodatek po 76.a členu kolektivne pogodbe za stalno delo v
neenakomerno razporejenem delovnem času v višini 15% od osnovne plače (ta dodatek
se upošteva za čas dela)
Dodatek za težje pogoje dela po 69. členu je pri vseh zaposlenih upoštevan v maksimalni
vrednosti (10% od osnovne plače)
Dodatek za vodenje oddelkov (0,40 količnika) in dislociranih organizacijskih enot (0.50
količnika) ter funkcijski dodatek za pomočnika direktorja (1,0 količnika) po 66. členu
kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti.

III. Pri predstavitvi plač za izbrane tipične poklice v kulturi niso upoštevani:
1. Delovna uspešnost,
2. Dodatki po kolektivni pogodbi:
•
•

•
•
•
•

Dodatek za delovno dobo po 70. členu kolektivne pogodbe
Dodatek za delo v času, kije manj ugoden: po 72. členu (stalno izmensko delo. ki pride v
poštev samo v knjižnicah), za nočno delo po 74. členu (se izplačuje v gledališčih,
izjemoma), za delo na dan nedelje in praznikov po 75. členu ( se izplačuje samo v
gledališčih), za delo po posebnem razporedu po 76. členu (izjemoma v gledališčih), za
delo preko polnega delovnega časa po 77. členu (praviloma se izplačuje izjemoma).
Dodatek za mentorsko delo pripravnikom po 78 členu (pripravništvo v zavodih izjemoma,
ker ni novega zaposlovanja)
Dodatek po 78. a členu za vskoke v predstavo (plačuje v gledališčih praviloma izjemoma)
Dodatek aktivno/pasivno znanje jezika narodnosti na narodnostno mešanih območjih po
78. b členu
Dodatek po 65. členu za znanstvene nazive, ko ta ni pogoj za zasedbo delovnega mesta.
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1.4. Vzgoja in izobraževanje
V tabelah in grafih sta za vsako posamezno izbrano delovno mesto v vzgoji in izobraževanju
iz določene tarifne skupine prikazana dva podatka, in sicer podatek za osnovni količnik,
določen za delovno mesto z zakonom, ter podatek za najviSji možni količnik, dosežen z
napredovanjem na istem delovnem mestu. Podatkom o osnovnih in najvišjih možnih
količnikih so dodani še podatki o višini minimalnega in maksimalnega dodatka.
Plača v javnem sektorju - Vzgoja In izobraževanje
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*Prazen prostor v grafu pomeni, da v vzgoji in izobraževanju ni tipičnega delovnega mesta,
uvrščenega v plačilni razred 1,50 in 6,40.
Delovno mesto

osn.
kol.

*

1

2

perica
n.Ts

1,30
1,65

0,63
0,63

1,93
2,28

0,63
0,63

tehnični delavec (hišnik)
IV.TS

1,80
2,20

0,57
0,57

2,37
2,77

tajnica
V.TS

2,20
2,75

0,8
0,8

laborant
V.TS

2,20
2,75

računovodja

min. min,
dod. skupaj

max.
dod.

max.
max.
delež
Delež
skupaj min.dod. max.dod. skupaj/osn.
kol
v min.
v max.
(indeks)
sk.( %) SL( %)
6=2/3

7=4/5

8=5/1

1,93
2,28

32,6
27,6

32,6
27,6

148,5
138,2

0,57
0,57

2,37
2,77

24,1
20,6

24,1
20,6

131,7
125,9

3,00
3,55

0,80
0,80

3,00
3,55

26,7
22,5

26,7
22,5

136,4
129,1

0,95
0,95

3,15
3,70

0,95
0,95

3,15
3,70

30,2
25,7

30,2
25,7

143,2
134,5

V.TS

2,30
2,75

0,8
0,8

3,10
3,55

1,25
1,25

3,55
4,00

25,8
22,5

35,2
31,3

154,3
145,5

laborant (na VŠ)
VLTS

2,65
3,25

0,95
0,95

3,60
4,20

1,22
1,27

3,87
4,52

26,4
22,6

31,5
28,1

146,0
139,1

29. januar 2002

3=1+2

75

4

5=1+4

poročevalec, št. 9

učitelj praktičnega pouka
VI.TS

2,75
3,40

1,28
1,28

4,03
4,68

1,46
1,50

4,21
4,90

31.8
27.4

34,7
30,6

153,1
144,1

učitelj brez naziva
VII.TS

3,25
4,20

1,28
1,28

4,53
5,48

1,89

28.3
23,4

36,8
31,3

158,2
145,5

asistent
VII.TS

3,25
4,20

1,98
2,21

5,23
6,41

1.91
1,98
2,21

5,14
6,11
5,23
6,41

37,9
34,5

37,9
34,5

160,9
152,6

bibliotekar (na VŠ)
VII.TS

3,40
4,40

1,28
1,28

4,68
5,68

1,28
1,28

4,68
5,68

27.4
22.5

27,4
->t s

137.6
129,1

učitelj mentor
VU.TS

3,60
4,70

1,23
1,53

4,83
6.23

1,90
2,407

5.50
7,11

25.5
24,6

34,5
33,9

152,8
151,2

asistent s spec. ali mag
VII.TS

3,60
4,70

2,33
2,63

5,93
7,33

2,33
2,63

5,93
7,33

39,3
35.9

39,3
35,9

164,7
156,0

učitelj svetovalec
VII.TS

3,80
5,00

1,48
1,48

5,28
6,48

2,19
2,41

5,99
7,41

28.0
22.8

36,6
32,5

157,6
148,2

pomočnik ravnatelja svetnik
VII.TS

4,40
6,00

1,98
1,98

6,38
7,98

2.529
2,712

6,929
8,712

31.0
24,8

36,5
31,1

157,5
145.2

izredni profesor
VII.TS

5,60
7,60

3,32
3,74

8,92
11,34

3,32
3,74

8,92
11,34

37,2
33.0

37,2
33,0

159,3
149,2

glavni tajnik univerze
VII.TS

6.00
8,00

1,63
1,63

7,63
9,63

1,63
1,63

7,63
9,63

21.4
16,9

21,4
16,9

127,2
120,4

redni profesor

6,80
9,00

3,69
4,15

10,49
13,15

3,69
4,15

10,49
13,15

35.2
31,6

35,2
31,6

154,3
146,1

VII.TS
Osnovno in srednje šolstvo

Na področju vzgoje in izobraževanja so bili uvedeni različni dodatki, deloma na podlagi
zakonodaje, večinoma pa s kolektivno pogodbo. Za osnovno in srednje šolstvo je najvišja VII.
tarifna skupina s plačilnim razredom 4.40, in sicer z delovnim mestom pomočnik ravnatelja.
Zato so tudi ugotovljena razmerja med najnižjimi in najvišjimi količniki ustrezno nižja.
/
»Minimalni dodatki« pripadajo vsem zaposlenim v vzgojnoizobraževalnih zavodih in na
univerzi, razporejenim na delovna mesta od II. do vključno V. tarifne skupine, pripada
dodatek za delo z otroki, mladostniki oziroma študenti, ki znaša med 0,513 do 0,95 količnika.
Zaposleni strokovni delavci, razporejeni na delovna mesta v višjih tarifnih skupinah,
prejemajo splošni dodatek za posebne psihofizične obremenitve in odgovornosti, ki znaša
med 1,18 do 1,28 količnika. Zaposlenim v vrtcu in šoli. ki jim zakon priznava usposobljenost
mentorstva pripravnikom, pa pripada še dodatek za mentorstvo v višini 0.30 količnika, ki pa
ni vezan na samo opravljanje nalog mentorstva.
Delež minimalnih dodatkov v skupnem količniku se pri nosilnih poklicih osnovnega in
srednjega šolstva giblje med 30 in 32% na delovnih mestih z nižjo zahtevnostjo (laborant v
IV. tarifni skupini, učitelj praktičnega pouka v V. tarifni skupini), medtem ko se na delovnih
mestih VII. tarifne skupine delež minimalnih dodatkov giblje med 26 in 28%. Povečanja
dodatkov kažejo na tendenco zmanjševanja razponov med plačami nosilnih poklicev.
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Za delovna mesta do V. tarifne skupine ni določenih posebnih dodatkov. Za nosilne poklice
na področja vzgoje in izobraževanja so bili zaradi specifičnih pogojev dela uvedeni še
posebni dodatki (za razredništvo, za pouk v maturitetnih oddelkih oziroma skupinah, za pouk
predmetov, ki se eksterno preverjajo, za poučevanje materinega jezika, matematike in tujih
jezikov in ostalih maturitetnih predmetov, za poučevanje treh ali več predmetov za
poučevanje v oddelkih narodnosti), tako da se maksimalno možni dodatek pri tej kategoriji
zaposlenih giblje med 1,50 in 2,413 količnika (oziroma do 2.525 količnika za učitelja svetnika
v plačilnem razredu 4,20, ki ni vključen v preglednici).
Delež maksimalnih dodatkov v skupni maksimalni višini količnikov se je izdatneje povečal
pri nosilnih poklicih z višjo zahtevnostjo (VII. tarifna skupina) in sicer za okoli devet
odstotnih točk in se giblje med 35 in 37%. .
Zakon o razmerjih plač je na tem področju opredelil zelo zoženo razmerje med najnižjim
količnikom I. tarifne skupine in najvišjim količnikom za nosilne poklice osnovnega in
srednjega šolstva (1:2,96), saj v šolstvu ni bilo uvedenih delovnih mest, na katera bi učitelji
lahko napredovali. Napredovanje je bilo opredeljeno le s pridobitvijo nazivov ter z dodatki za
te nazive. Šele s spremembami kolektivne pogodbe dejavnosti so se uveljavila nova delovna
mesta (učitelj mentor, učitelj svetovalec in učitelj svetnik). Predvsem pa je bilo pomembno,
da je bilo s spremembo zakona na teh delovnih mestih omogočeno tudi napredovanje v
plačilne razrede, ki ga stare določbe zakona o razmerjih plač niso predvidele.
V osnovnem in srednjem šolstvu razmerje med najnižjim in najvišjim količnikom (za VII
tarifno skupino in za plačilni razred 4.40) znaša brez upoštevanja dodatkov l: 3,4, ob
upoštevanju minimalnih dodatkov je 1:3,3, ob upoštevanju maksimalnih dodatkov pa 1:3,6. V
kolikor se upošteva še napredovanje znaša razmerje med najnižjim in najvišjim količnikom
brez dodatkov 1:4,6, ob upoštevanju minimalnih dodatkov 1:4,1 in ob upoštevanju
maksimalnih dodatkov 1:4,5.
S spremembami kolektivne pogodbe v dejavnosti osnovnega in srednjega šolstva so se
razponi med najnižjim in najvišjim količnikom rahlo povečali pri količnikih brez
napredovanja in rahlo zmanjšali pri količnikih z največjim možnim napredovanjem.
Področna zakonodaja v okviru 40-urne tedenske obveznosti omogoča dodatna plačila
učiteljem za izvedene pedagoške obveznosti, opravljene nad normativno učno obveznostjo
(do obsega 5 ur tedensko, kar pomeni med 22 in 25 % normativne tedenske pedagoške
obremenitve, kar pa podatki v tej tabeli ne izkazujejo).
Visoko šolstvo
Za visoko šolstvo je najvišje uvrščeno delovno mesto rednega profesorja, in sicer v IX. tarifni
skupni s plačilnim razredom 6,80. Na tem področju delavcem pripadajo »minimalni
dodatki«, opredeljeni s kolektivno pogodbo, in sicer za delo s študenti in poseben dodatek
zaradi izvolitve v naziv. Posebej je treba poudariti, da je izvolitev v naziv (habilitacija) po
zakonu o visokem šolstvu pogoj za zasedbo pedagoških delovnih mest. Dodatek zaradi
izvolitve v naziv je tipičen dodatek za povečanje plače. Dodatka se med seboj izključujeta.
Delež minimalnih dodatkov v skupnem količniku se pri nepedagoških poklicih giblje med
21 in 33%, od tega je najvišji količnik za II. tarifno skupino. Pri pedagoških pa je precej višji
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in se giblje med 38 in 43%. Povečevanje plač zaradi dodatkov je povečalo tudi razliko med
plačami pedagoških in nepedagoških poklicev v korist pedagoških.
V visokem šolstvu ni posebnih dodatkov in je zato delež minimalnih dodatkov enak deležu
maksimalnih dodatkov.
V visokem šolstvu je razmerje med najnižjim in najvišjim količnikom brez napredovanja
1:5,2, z minimalnimi dodatki znaša 1:5,4, ker ni posebnih dodatkov, se to razmerje z
maksimalnimi dodatki ne spremeni. V kolikor se upošteva še napredovanje, znaša razmerje
med najnižjim in najvišjim količnikom brez dodatkov 1:6,9, ob upoštevanju minimalnih
dodatkov 1:6,8 in ostane enako tudi ob upoštevanju maksimalnih dodatkov.
Kljub temu, da se je razlika med pedagoškimi in nepedagoškimi poklici povečala, pa so
se razponi med najnižjimi in najvišjimi količniki le zelo rahlo povečali pri količnikih
brez napredovanja in rahlo zmanjšali pri količnikih z največjim možnim
napredovanjem.
Ob tem je bilo s spremembami kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje zaposlenim v
visokem šolstvu omogočeno dodatno povečanje splošnega dodatka v primeru, ko si
visokošolski zavod pridobi sredstva za plače iz neproračunskih virov. V tem primeru se lahko
posamezniku v odvisnosti od delovnega mesta izplača dodatek v razponu med 0,81 in 1.9
količnika. Povečanje plač z dodatki iz drugih virov korigira razmerja med plačami v
posameznih tarifnih skupinah, ki so bila vzpostavljena z zakonom o razmerjih plač. Ta
dodatek zaradi poenotenih izhodišč v predloženi tabeli ni upoštevan.
V tabeli ni zajeto tudi plačilo pedagoškim delavcem, ki ga ti lahko pridobijo s povečanjem
dejanske pedagoške obremenitve glede na normativno pedagoško obremenitev, in sicer v
okviru polnega delovnega časa, kot to dovoljuje Zakon o visokem šolstvu. Količniki za
dodatno pedagoško uro (ure) se zato lahko dodatno povečajo in se v ta namen lahko gibljejo
med 1,3 količnika (za asistente) do 3,0 količnika (za rednega profesorja). Tudi ta možnost
povečanja plač v primerjalni tabeli ni zajeta.
Če bi upoštevali še vse možne dodatke iz naslova lastne dejavnosti in pedagoških
nadobremenitev, se bi delež maksimalnih dodatkov v skupni maksimalni višini količnikov
gibal med 50 in 59% in bi se razmerje, upoštevaje možno napredovanje, med najnižjim in
najvišjim količnikom povečal na 1:9,3.
Za primerjavo so upoštevana naslednja tipična delovna mesta za osnovno in srednje šolstvo:
II. tarifna skupina:
•

količnik 1,30-perica

III. tarifna skupina:
• količnik 1,50IV. tarifna skupina:
• količnik l ,80 - tehnični delavec (hišnik)
V. tarifna skupina:
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•
•

količnik 2,20 - laborant, tajnica
količnik 2,30 - računovodja

VI. tarifna skupina:
• količnik 2,75 - učitelj praktičnega pouka
VII., VIII. in IX. tarifna skupina:
• količnik 3,25 - učitelj brez naziva
• količnik 3,60 - učitelj mentor
• količnik 3,80 - učitelj svetovalec
• količnik 4,40 - pomočnik ravnatelja svetnik
Za primerjavo so upoštevana naslednja tipična delovna mesta za visoko šolstvo:
II. tarifna skupina:
• količnik 1,30 - perica
III. tarifna skupina:
• količnik 1,50-

s

IV. tarifna skupina:
• količnik 1,80 - tehnični delavec (hišnik)
V. tarifna skupina:
• količnik 2,20 - laborant, tajnica
• količnik 2,30 - računovodja
VI. tarifna skupina:
• količnik 2,65 - laborant na VŠ
VII., VIII. in IX. tarifna skupina:
• količnik 3,25 - asistent
• količnik 3,40 - bibliotekar
• količnik 3,60 - asistent s specializacijo ali mag
• količnik 5,60 - izredni profesor
• količnik 6,00 - glavni tajnik univerze
• količnik 6,40 • količnik 6,80 - redni profesor
Dodatki, vključeni v primerjavo:
I. Dodatki po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti za I. do vključno IV. tarifno
skupino v višini od 0,15 količnika v I.tarifni skupini, 0,13 v II. tarifni skupini, 0,11 v III.
tarifni skupini in 0,07 količnika v IV. tarifni skupini (v primerjavo so vključeni podatki od II.
tarifne skupine dalje).
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II. Dodatki po kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

80. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS: Povečanje
vrednosti pedagoške ure (10%) za poučevanje matematike, slovenskega jezika, ali tujega
jezika v maturitetnih oddelkih.
80.b člen KP: Dodatek za vodenje pomočnikom ravnateljev.
80.Č člen KP (prvi odstavek): Dodatek za usposobljenost mentorstva pripravnikom.
80.Č člen KP (drugi odstavek): Dodatek za razredništvo.
80.d člen KP: Dodatek za delo z otroki, mladostniki oziroma študenti, ki pripada vsem
zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih razen tistim, ki prejemajo dodatek po 80.e
ali 80.f členu KP.
80.e člen KP: Dodatek zaradi obveznosti izvolitve v naziv za zaposlene na visokošolskih
zavodih.
80.f člen KP: Dodatek za psihofizične obremenitve in odgovornost, ki ga prejemajo
strokovni delavci v vrtcih, dijaških domovih, osnovnih srednjih in glasbenih šolah,
zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, višjih šolah ter visokošolskih
zavodih.
^ 80.g člen KP: Povečanje dodatka iz 80.e člena, ki se financira iz proračunskih sredstev.
80.h člen KP: Povečanje dodatka iz 80.e člena, ki se lahko zaposlenim izplača, če zavod s
tekočim poslovanjem pridobiva zadostna sredstva iz lastnih virov.
80.i člen KP: Dodatek glavnemu tajniku univerze, ki se v višini 40% zagotovi iz
proračunskih sredstev...
80.i člen KP (lastni viri):... v višini 60% pa se zagotovi iz lastnih virov.
81. člen KP: Dodatek za računovodjo. ki vodi službo, in sicer 0.30 količnika za službo s
tremi ali štirimi delavci in 0,45 za službo s petimi ali več delavci.
81.b Člen KP: Dodatek administrativnim in finančno-računovodskim delavcem (od IV.
tarifne skupine navzgor) za delo s finančnimi in materialnimi sredstvi.
81.c člen KP: Dodatek laborantu za delo z učenci, dijaki oziroma študenti v laboratoriju.
83. člen KP: Dodatek za težje delovne pogoje (mikroklima, osvetlitev, ropot, ročno pranje
posode, fizične obremenitve).
85.a člen KP: Dodatek za popoldansko delo.

III. V primerjavo niso vključeni naslednji dodatki:
•
•
•
•
•
•
•

Dodatek za mentorstvo (30% ume vrednosti za vsako z normativom določeno mentorsko
uro) - 80.a KP
Dodatek za vodenje podružnične šole (štiri in manj oddelkov 0.3 količnika, pet in več
oddelkov 0,4 količnika) - 80.c člen KP
Dodatek za aktivno (6%) oziroma pasivno (3%) znanje jezika narodne skupnosti - 82.
člen KP
Dodatek za specializacijo (0.2), magisterij (0,3) oziroma doktorat (0.5), ki ni pogoj za
zasedbo delovnega mesta - 82.a člen KP
Dodatek za delovno dobo - 84. člen KP
Dodatki za izmensko delo, deljen delovni čas, nočno delo, delo na dela proste dneve za
delo preko polnega delovnega časa - 86. - 90. člen KP
Delovna uspešnost - 91. člen KP
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1.5. Znanost in raziskovalna dejavnost
V tabelah in grafih sta za vsako posamezno izbrano delovno mesto v znanosti in raziskovalni
dejavnosti iz določene tarifne skupine prikazana dva podatka, in sicer podatek za osnovni
količnik, določen za delovno mesto z zakonom, ter podatek za najvišji možni količnik,
dosežen z napredovanjem na istem delovnem mestu. Podatkom o osnovnih in najvišjih
možnih količnikih so dodani še podatki o višini minimalnega in maksimalnega dodatka.
Plače v javnem sektorju - Znanost in raziskovalna dejavnost
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*Prazen prostor.v grafu pomeni, da v znanosti in raziskovalni dejavnosti ni tipičnega
delovnega mesta, uvrščenega v plačilni razred 2,30, 3,80, 4,40, 6,00 in 6,40. Dodano pa je
delovno mesto s količnikom 4,70, ki je značilno za to dejavnost.
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kurir
BLTS

1
1,30
1,50

2
3=1+2
0,80
2,10
0,80
2,30

4
5=1+4
0,87
2,17
0,88
2,38

6=2/3
38,1
34,8

7=4/5
40,1
37,0

8=5/1
166,9
158,7

strojepisec
DLTS

1,50
1,70

0,80
0,80

2,30
2,50

0,88
0,89

2,38
2,59

34,8
32,0

37,0
34,4

158,7
152,4

laborant
iv.ts

1,80
2,10

0,80
0,80

2,60
2,90

0,89
0,91

2,69
3,01

30,8
27,6

33,1
30,2

149,4
143,3

tehnik
V.TS

2,20
2,65

0,85
0,85

3,05
3,50

0,96
0,98

3,16
3,63

27,9
24,3

30,4
27,0

143,6
137,0

inženir
VI.TS

2,65
3,10

0,95
0,95

3,60
4,05

1,68

4,33
4,81

26,4
23,5

38,8
35,6

163,4
155,2

strokovni sodelavec
VLTS

2,75
3,25

0,95
0,95

3,70
4,20

1,69

4,44
4,96

25,7
22,6

38,1
34,5

161,5
152,6
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5,23
6,41

2,74
3,02

5,99
7,22

37,9
34,5

45,7
41,8

184,3
171,9

3,40
4,40

1,98
2,21
2,14
2,39

5,54
6,79

2,91
3,21

6.31
7,61

38,6
35,2

46,1
42,2

185,6
173,0

3,60
4,70

2,33
2,63

5,93
7,33

3,11
3,47

6,71
8,17

39,3
35,9

46,3
42,5

186,4
173,8

raziskovalec
VTLTS

3,25
4,20

asistenc
VTLTS
asistent z mag.,asistent
specialist -VTII.TS

3,80
4,40
Znanstveni sodelavec
DC.TS

4,70
6,40

3,13
3,53

7,83
9,93

5,77
6,25

10,47
12,65

40,0
35,5

55,1
49,4

222,8
197,7

višji znanstveni sodelavec z
doktoratom znanosti-DC.TS

5,60
7,60

3,32
3,74

8,92
11,34

6
6,52

U.6
14,12

37,2
33,0

51,7
46,2

207,1
185,8

znanstveni svetnik z
doktoratom znanosti-IX.TS

6,80
9,00

3,69
4,15

10,49
13,15

6,43
7

13,23
16

35,2
31,6

48,6
43,8

194,6
177,8

Za delovna mesta v znanstveno raziskovalni dejavnosti so značilni različni dodatki, tako po
vsebini kot po višini, kljub temu pa vsi zaposleni prejemajo enega ali več izmed navedenih
dodatkov.
Na tehnično administrativnih delovnih mestih prejemajo zaposleni »minimalne dodatke« po
54.a (splošne dodatek zaposlenim v raziskovalni dejavnosti) in 54. b (dodatek zaposlenim za
posebne obremenitve in odgovornosti) členu Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost,
in sicer gre za splošen dodatke, ki v bistvu pomenijo le povečanje plače in ne vrednotenja
posebnosti delovnega mesta. Praviloma te dodatke prejemajo zaposleni na delovnih mestih od
II. do vključno VT. tarifne skupine. Enako kot velja za ostale dejavnosti je tudi za znanstveno
raziskovalno dejavnost značilno, da je delež minimalnih dodatkov v skupnem količniku za
delovna mesta v II. in HI. tarifni skupini visok in znaša od 35 do 38%.
Na delovnih mestih od VII. do K. tarifne skupine pa so razvrščeni nosilni poklici znanstveno
raziskovalne dejavnosti. Minimalni dodatki za ta delovna mesta izhajajo iz 54. c in 54. d člena
kolektivne pogodbe in pripadajo zaposlenim na delovnih mestih, za katere je pogoj izvolitev
oziroma reelekcija v ustrezni naziv na delovnem mestu, ki ga zaseda zaposleni za določen čas
na podlagi projektnega (programskega) financiranja. Tudi pri teh delovnih mestih
ugotavljamo, da minimalnimi dodatki pomenijo način korigiranja razmerij, določenimi z
osnovnimi količniki. Tako znaša najvišji delež minimalnih dodatkov v skupnem količniku
pri delovnih mestih s količniki 3,25, 3,40 in 3,60, kar pomeni VE. tarifno skupino, med 38 in
39%. V IX. tarifni skupini (zahtevan doktorat znanosti) s količnikom 5,6 in 6,80 pa je ta delež
nižji. Osnovna ugotovitev, značilna za raziskovalno dejavnost v teh tarifnih skupinah je, da
pomenijo dodatki homogenizacijo plač raziskovalcev.
Posebni dodatek izraža posebnosti pogojev na določenem delovnem mestu, in sicer gre za
težje delovne pogoje za tehnično administrativnih delovnih mestih in znaša 5 % osnovne
plače. Pri »nosilnih« poklicih pa izjemni dodatek za težje delovne pogoje nima posebnega
vpliva. Bolj so pomembni ostali izjemni dodatki (navedeni v nadaljevanju), ki so predvsem
namenjeni vrednotenju vodenja projektov.
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Iz deleža maksimalnih dodatkov (max.dod) v skupni maksimalni višini količnika
(max.skupaj) pa izhaja, da se je le-ta močno povečal pri delovnih mestih raziskovalcev z
zahtevanim doktoratom znanosti v IX. tarifni skupini in znaša med 48,6 in 51,7 %. Za
vodenje projektov in programov mora zaposleni imeti doktorat znanosti, zaradi cesarje visok
delež najvišjih maksimalnih dodatkov v IX. tarifni skupini pogoj razumljiv.
Izmed navedenih dodatkov v primeijavi ni upoštevan tisti del dodatka na izvolitev v nazive, ki
ga zagotavljajo javni raziskovalni zavodi sami v primeru zagotovitve sredstev iz naslova
uspešnosti tekočega poslovanja in jih ne zagotavlja proračun (54. e člen kolektivne pogodbe).
Ta dodatek znaša od 0,73 količnika do 1,90 količnika za delovno mesto v IX. tarifni skupini
za zaposlenega v najvišjem plačilnem razredu 9,00.
Ugotavljamo, da so »nosilni« poklici nekoliko pridobili v višini količnikov upoštevaje
posebne dodatke. Razmerje med najvišjim in najnižjim količnikom brez napredovanja (ni
upoštevana I. tarifna skupina), znaša 1:5,2, z minimalnimi dodatki znaša 1:5,0, upoštevaje še
posebne dodatke pa 1:6,1. V kolikor se upošteva še napredovanje, znaša razmerje med
najnižjim in najvišjim količnikom 1:6,9, z minimalnimi dodatki znaša 1:6,3, upoštevaje
posebne dodatke, ki so pri delovnih mestih z najvišjimi količniki v znanstveno raziskovalni
dejavnosti prisotni, znaša razmerje 1:7,4.
Navedena razmerja kažejo, da so se s spremembami kolektivne pogodbe za raziskovalno
dejavnost razponi med najnižjimi in najvišjimi količniki povečali.
Za primerjavo so upoštevana naslednja tipična delovna mesta v znanosti in raziskovalni
dejavnosti:
II. tarifna skupina:
• količnik 1,30 - kurir
III. tarifna skupina:
• količnik 1,50 - strojepisec
IV. tarifna skupina:
• količnik 1,80 - laborant
V. tarifna skupina:
• količnik 2,20 - tehnik
• količnik 2.30 VI. tarifna skupina:
• količnik 2,65 - inženir
• količnik 2,75 - strokovni sodelavec
VII., VIII in IX tarifna skupina:
• količnik 3,25 - raziskovalec
• količnik 3,40 - asistent
• količnik 3,60 - asistent z magisterijem, asistent specialist
• količnik 3,80 • količnik 4,40 • količnik 4,70 - znanstveni sodelavec, raziskovalno-razvojni sodelavec
• količnik 5,60 - višji znanstveni sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec
• količnik 6,00 • količnik 6,40 • količnik 6,80 -znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik
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Dodatki, vključeni v primerjavo:
I. Dodatki po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti za I. do vključno IV. tarifno
skupino v višini od 0,15 količnika v I.tarifhi skupini, 0,13 v II. tarifni skupini, 0,11 v III.
tarifni skupini in 0,07 količnika v IV. tarifni skupini (v primerjavo so vključeni podatki od II.
tarifne skupine dalje)
II. »Minimalni« dodatki so opredeljeni s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost, in
sicer:
• dodatek za delo v raziskovalni dejavnosti (54. a člen KP) v višini 0,5 količnika
• dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti (54. b člen KP) v višini od 0,3 do 0,75
količnika
• dodatek zaposlenim na delovnih mestih, za zasedbo katerih je pogoj izvolitev oziroma
reelekcija v ustrezni naziv na delovnih mestih, ki so zasedena za določen čas na podlagi
projektnega financiranja (54.c člen KP) v višini od 0,6 do 2,0 količnika
• povečanje dodatka iz 54.c člena iz naslova proračunskih virov (54.d člen KP) v višini 0,99
do 2,15 količnika
III. Tudi posebni dodatki so določeni s Kolektivno pogodbe za raziskovalno dejavnost, in
sicer:
• funkcijski dodatek oziroma dodatek za vodenje organizacijske enote oziroma projekta
(51.čl.) v višini od 0,4 do 0,8 količnika oziroma dodatek za vodenje službe (50. člena KP)
v višini od 0,3 do 0,6 količnika, ki se med seboj izključujejo
• dodatek delavcem, izvoljenim v ustrezne znanstveno-raziskovalne ali raziskovalnorazvojne nazive za raziskovalno in razvojno delo, financirano izven Nacionalnega
raziskovalnega programa oziroma za sodelovanje v pedagoškem procesu in mentorstvo
magistrantom ali doktorantom (5 l.a člen KP) v višini 0,35 do 1,0 količnika
• dodatek za mentorstvo pripravnikov oziroma specializantov (51. b člen) v višini 0,15 do
0,60 količnika
• dodatek za težje delovne pogoje (54. člen KP, tč. 4) v višini najmanj 5% osnovne plače
Posebni dodatki so v primeijavi upoštevani v najvišjem možnem znesku in skupaj z
»minimalnimi« dodatki tvorijo »maksimalne« dodatke. Pri tem pa je potrebno poudariti, da ga
dobijo le nekateri zaposleni v posameznih plačilnih razredih in še to občasno.
IV. V primerjavo niso vključeni dodatki:
• dodatno povečanje dodatka iz 54.c člena KP v primeru, da zavod za tako povečanje s
tekočim poslovanjem pridobiva zadostna sredstva iz drugih virov (54. e člena KP) v višini
od 0,73 do 1,90 količnika
• dodatek za delovno uspešnost (52. in 53. člen KP)
• dodatek za posebne pogoje dela, ki se občasno pojavljajo (54.člen KP, tč. 1)
• dodatek za delo v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden in jim je tako delo
odrejeno, za čas pripravljenosti na domu in delo v dežurstvu (54.člen KP, tč.2) v višini od
10 do 100% osnovne plače
• dodatek na delovno dobo (54. člen KP, tč.3)
• dodatek zaposlenim s specializacijo po dveletnem programu, z magisterijem oziroma z
doktoratom znanosti, ki ni pogoj za zasedbo delovnega mesta (54. f člen KP) v višini od
0,2 do 0,5 količnika
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1.6. Socialno varstvo
V tabelah in grafih sta za vsako posamezno izbrano delovno mesto v socialnem varstvu iz
določene tarifne skupine prikazana dva podatka, in sicer podatek za osnovni količnik,
določen za delovno mesto z zakonom, ter podatek za najvišji možni količnik, dosežen z
napredovanjem na istem delovnem mestu. Podatkom o osnovnih in najvišjih možnih
količnikih so dodani še podatki o višini minimalnega in maksimalnega dodatka.
Plače v javnem sektorju - Socialno varstvo
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♦Prazen prostor v grafu pomeni, da v socialnem varstvu ni tipičnega delovnega mesta,
uvrščenega v plačilni razred 1,50, 3,80, 5,60, 6,00, 6,40 in 6,80. Posebej pa opozarjamo, daje
v grafu in tabeli vključeno delovno mesto bolničar s količnikom 1,65, ker gre za nosilni poklic
v socialnem varstvu, v drugih dejavnostih tipičnega delovnega mesta v tem plačilnem razredu
ni, zato v primerjavo znotraj tarifne skupine med dejavnostmi ni vključeno.

Delovno mesto
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osn.
kol.

1
1,30
1,50
1,65
2,10
1,80
2,10
2,20
2,65
2,30
2,75

min.
dod.

max.
dod.

min.
skupaj

2
3=1+2
0,64
1,94
0,68
2,18
0,66
2,31
2,81
0,71
0,52
2,32
0,61
2,71
0,70
2,90
0,83
3,48
0,88
3,18
1,08
3,83

85

max.
skupaj

4
5=1+4
2.33
1,03
1,14
2,64
2,77
1.12
3,38
1,28
0,62
2,42
0,71
2,81
3,00
0,80
3.58
0,93
1,49
3,79
4,57
1,82

max.
Delež
Delež
skupaj/osn
min.dod. v max.dod.
.kol
min. sk. ( v max.
Sk.(%) (indeks)
%)
6=2/3
33,0
31,2
28,57
25,27
22,4
22,5
24,1
23,9
27,7
28,2

7=4/5
44,2
43,2
40,43
37,87
25,6
25,3
26,7
26,0
39,3
39,8

8=5/1
179,2
176,0
167,88
160,95
134,4
133,8
136,4
135,1
164,8
166,2
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socialni delavec
Vl.TS
višja medicinska sestra
Vl.TS
dipl. socialni delavec
VH.TS
univ. dipl. defektolog
VH.TS
dipl. soc. del. - sam.
svetovalec - V1I.TS
univ. dipl. pravnik s
prav. izpitom- VH.TS

2,65
3,10
2,75
3,25
3,25
4,20
3,40
4,40
3,60
4,70
4,40
6,00

1.13
1,35
1,09
1.32
1,35
1,69
1,23
1.67
1,66
1,84
t,76
226

3,78
4,45
3,84
4,57
4,60
5,89
4,63
6,07
5,26
6,54
6,16
8,26

1,31
1,55
1.80
2,17
1,45
1,79
2,08
2,74
1,87
2,08
2,73
3,17

3,96
4,65
4,55
5,42
4,70
5,99
5,48
7,14
5,47
6,78
7,13
9.17

29,9
30.3
28.4
28.9
29,3
28,7
26,6
27.5
31.6
28.1
28,6
27,4

33,1
33,3
39,6
40,0
30,9
29,9
38,0
38,4
34,2
30,7
38,3
34,6

149,4
150,0
165,5
166,8
144,6
142,6
161,2
162.3
151,9
144,3
162,0
152,8

Za uvrstitev delovnih mest v socialnem varstvu v plačilne razrede je značilno, daje zelo malo
delovnih mest uvrščeno v višje plačilne razrede, zaradi česar je tudi povprečna plača v
socialnem varstvu nizka. Najvišje uvrščeno delovno mesto po kolektivni pogodbi spada v
plačilni razred 4,40 v VII. tarifni skupini. Višje so v samih zavodih uvrščena le delovna mesta
vodilnih in vodstvenih delavcev, ki niso predmet te primerjave. Zaradi tega je tudi razpon
med najnižjimi in najvišjimi plačami manjši, kot velja za nekatere druge dejavnosti. Uvedbo
delovnih mest z nazivi s 1.7.2000 pomeni za delavce z nazivi višje plače, vendar seje hkrati
pojavilo neravnovesje znotraj zavodov med plačami strokovnih delavcev, ki imajo možnost
pridobiti naziv, in plačami ostalih, ki naziva v skladu z obstoječimi predpisi ne morejo
pridobiti.
Vsi delavci, zaposleni v socialnem varstvu, prejemajo dodatke, ki so bili uvedeni na podlagi
kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, zaposleni v prvih štirih
tarifnih skupinah pa tudi dodatke na podlagi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti.
Večina dodatkov ni vezana na specifiko dela na posameznem delovnem mestu, ampak so
dodatki odvisni od plačilnega razreda ali tarifne skupine ali pa vezani na dejavnost socialnega
varstva kot panogo. Nekateri dodatki so določeni v kolektivni pogodbi v razponu in so pri
posameznih delavcih lahko različni, nekateri pa pripadajo le delavcem v posameznih vrstah
javnih zavodov (npr. dodatek za delo z varovanci z motnjo v telesnem in duševnem razvoju).
»Minimalni dodatki« pripadajo delavcem na vseh delovnih mestih. Poleg dodatka za težje
delovne pogoje jim pripadajo še dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela. dodatek za
posebne obremenitve in odgovornosti ter dodatek, značilen za to dejavnost, in sicer za delo s
psihično motenimi osebami.
Delež minimalnih dodatkov v skupnem količniku se pri nosilnih poklicih giblje med 27 in
32%. Najvišji delež minimalnega dodatka je v II. tarifni skupini na delovnem mestu strežnika.
Za socialno varstvo velja enako kot za vse dejavnosti javnega sektorja, in sicer, da je delež
minimalnega dodatka najvišji v II. tarifni skupini.
Posebni dodatek v dejavnosti socialnega varstva pripada zaposlenim na delovnih mestih, kjer
so zaposleni še posebej izpostavljeni specifičnim pogojem dela. ki so sicer v socialnem
varstvu splošno prisotni. Gre zlasti za delovna mesta, na katerih zaposleni stalno in
neposredno delajo z varovanci z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ali z osebami s
psihično prizadetostjo.
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Delež maksimalnega dodatka se pri nosilnih poklicih giblje med 31 in 44%. Najvišji delež
ima ponovno delovno mesto v II. tarifni skupini, in sicer delovno mesto strežnika.
Razmerje med najnižjim (plačilni razred 1,30) in najvišjim količnikom (plačilni razred 4.40),
upoštevanim v primerjavi, brez napredovanja in brez dodatkov znaša 1:3,4, ob upoštevanju
minimalnih dodatkov 1:3,2, ob upoštevanju maksimalnih dodatkov pa je 1:3,1. Razmerje med
najnižjim in najvišjim količnikom ob upoštevanju napredovanja pa znaša brez dodatkov 1:4,6,
z minimalnimi dodatki 1:4,3, z maksimalnimi dodatki pa 1:3,9.
Ker je najvišji delež dodatkov pri delovnem mestu strežnika v II. tarifni skupini, to
zmanjšuje razpon med obema skrajnostma saj se v splošnem razponi niso povečali med
plačami zaposlenih v socialnem varstvu, ampak so se celo nekoliko zmanjšali, kar velja
tako za učinek minimlanih kot maksimalnih dodatkov. V razlikovanju plač praktično ni
nikakršne razlike pri učinku minimalnih in maksimalnih dodatkov. Največje
razlikovanje v plačah prinaša napredovanje in pridobitev naziva.
Za primerjavo so upoštevana naslednja tipična delovna mesta v socialnem varstvu:
II. tarifna skupina:
• količnik 1,30 - bolniški strežnik
III. tarifna skupina:
• količnik 1,50 • količnik 1.65 - bolničar
IV. tarifna skupina:
• količnik 1,80 - vzdrževalec, kurjač
V. tarifna skupina:
• količnik 2,20 - tajnica
• količnik 2.30 - zdravstveni tehnik
VI. tarifna skupina:
• količnik 2,65 - socialni delavec
• količnik 2,75 - višja medicinska sestra
VII. tarifna skupina:
• količnik 3,25 - diplomirani socialni delavec
• količnik 3,40 - univerzitetni diplomirani defektolog
• količnik 3,60 - diplomirani socialni delavec - samostojni svetovalec
• količnik 3,80 • količnik 4,40 - diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom
• količnik 5,60 • količnik 6,00• količnik 6,40 • količnik 6,80 Dodatki, vključeni v primerjavo, so naslednji:
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I. Dodatki po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti za I. do vključno IV. tarifno
skupino v višini od 0,15 količnika v [.tarifni skupini, 0,13 v II. tarifni skupini, 0,11 v III.
tarifni skupini in 0,07 količnika v IV. tarifni skupini (v primerjavo so vključeni podatki od II.
tarifne skupine dalje)
II.Dodatki po kolektivni pogodbi dejavnosti:
•

•

•

•

•

Dodatki 78. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/94) za delo s psihično motenimi osebami
v višini 3%, 5% ali 8% so odvisni od delovnega mesta in od obsega dela z varovanci glede
na njihovo prizadetost.
Dodatki 89. a člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/94) za neposredno delo z varovanci z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju v višini 10%, 16%. 20% ali 25% so bili
določeni z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št.57/95) in so začeli veljati z Odredbo o
določitvi socialno varstvenih zavodov in delovnih mest (Uradni list Republike Slovenije,
št.7/96) od 1.4.1996 dalje.
Dodatki 89. b člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/94) za zahtevnost in izpostavljenost dela
so bili sprejeti v višini 0,15 za vse zaposlene (Uradni list Republike Slovenije, št 19/96) in
so se spremenili glede na posamezna področja dela z Aneksom h kolektivni pogodbi za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št.
76/98) z veljavnostjo 1.11.1998. Ponovno so bili povišani za področje nege (področje 13)
z Aneksom h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list Republike
Slovenije, št.73/2000) in sicer s 1.5.2000 in s 1.12.2000.
Dodatki 89. c člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/94) za posebne obremenitve in
odgovornosti so bili določeni z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 19/96) v višini od 0,05
do 0.35 količnika.
Vrednotenje nazivov (mentor, svetovalec, samostojni svetovalec, višji svetovalec) je bilo
uveljavljeno z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
(Uradni list Republike Slovenije, št.76/98) z datumom veljavnosti 1.7.2000.

III. Pri predstavitvi plač za izbrane tipične poklice niso upoštevani:
•
•

Delovna uspešnost,
Dodatki po kolektivni pogodbi:
- dodatek za dvojezično poslovanje je bil sprejet z Aneksom h kolektivni pogodbi
(Uradni listi9/96) in ga imajo zavodi, ki pokrivajo območje italijanske in madžarske
narodnostne manjšine.
- dodatek za delovno dobo (82. člen): V višini 0.5% od osnovne plače delavca za vsako
izpolnjeno leto delovne dobe. Delavkam, ki imajo več kot 25 let delovne dobe se
poveča še za 0,25% za vsako izpolnjeno leto delovne dobe nad 25 let;
- dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (83. - 85. člen):
o za izmensko delo v popoldanskem in nočnem času oziroma za redno delo v
popoldanskem in nočnem času. pripada delavcu dodatek v višini 10% od
osnove;
o za delo v deljenem delovnem času pripada delavcu dodatek v višini:
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-

-

-

-

15% od osnove, če prekinitev delovnega časa traja 1 uro ali več;
20% od osnove, če prekinitev delovnega časa traja 2 uri ali več;
o za nočno delo pripada delavcu dodatek v višini 50% od osnove, razen za
primere in drugega in tretjega odstavka 87. člena in za opravljene storitve v
času dežurstva oz. stalne pripravljenosti, ki so izražene v pavšalu, ko delavcu
pripada dodatek v višini 30% od osnove, kot jo določa 87. člen;
o za delo v nedeljo pripada delavcu dodatek v višini 100% od osnove;
o za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne po zakonu pripada
delavcu dodatek v višini 130% od osnove;
o za delo preko polnega delovnega časa (nadure) pripada delavcu dodatek v
višini 50% od osnove. Delo preko polnega delovnega časa se obračuna in
izplača mesečno.
Ti dodatki se medsebojno ne izključujejo razen dodatka na dan državnega praznika in
dodatka za delo na nedeljo.
Dodatek za mentorsko delo (86. člen); Delavcu, ki je ob svojem rednem delovnem
času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju,
pripada za vsako, s programom določeno mentorsko uro, dodatek v višini 30% od urne
vrednosti njegove osnovne plače.
Dežurstvo in stalna pripravljenost (87.člen); Za vsako uro obvezne prisotnosti pripada
delavcu ob delavnikih plačilo v višini 90% urne vrednosti osnovne plače delovnega
mesta, za katero se dežurstvo opravlja. Če ure obvezne prisotnosti sovpadajo z
nedeljo, praznikom ali nočnim časom, pripadajo delavcu tudi dodatki v višini, kot so
določeni v 84. členu. Za vsako uro stalne pripravljenosti pripada delavcu plačilo v
višini 30% ume vrednosti osnovne plače delovnega mesta, za katero se stanje
pripravljenosti opravlja. Ob nedeljah, praznikih ali nočnem času se dodatek poveča za
ustrezne dodatke iz 84. člena.
Dodatek za vodenje (funkcijski dodatek) (88.a člen); Dodatek znaša od 0.2 do 1.00
količnika glede na število delavcev, za katere je odgovoren; glede na vsebino in obseg
dela; glede na izobrazbeno strukturo zaposlenih.
Dodatek za znanstveno stopnjo (89. člen); za magistra 0,20, za doktorja znanosti 0,50.
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1.7. Zdravstvo
V tabelah in grafih sta za vsako posamezno izbrano delovno mesto v zdravstvu iz določene
tarifne skupine prikazana dva podatka, in sicer podatek za osnovni količnik, določen za
delovno mesto z zakonom, ter podatek za najvišji možni količnik, dosežen z napredovanjem
na istem delovnem mestu. Podatkom o osnovnih in najvišjih možnih količnikih so dodani še
podatki o višini minimalnega in maksimalnega dodatka
Zaradi boljše preglednosti so v grafu in tabeli ločeno prikazani zdravstveni in nezdravstveni
poklici. Nezdravstveni poklici so v grafu prikazani kot prva dvojica (osnovni količnik in
količnik, dosežen z najvišjim možnim napredovanjem) pri vsakem plačilnem razredu, v tabeli
pa so podatki za te poklice znotraj vsake tarifne skupine navedeni na prvem mestu.
Plače v javnem sektorju - Zdravstvo
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•Prazen prostor v grafu pomeni, da v zdravstvu med zdravstvenimi poklici ni tipičnega
delovnega mesta, uvrščenega v plačilni razred 6,40 in 6,80, med nezdravstvenimi poklici pa
ni tipičnih delovnih mest, uvrščenih v plačilni razred 6,00, 6,40 in 6,80.

Delovno mesto

*
vratar - receptor
bolniški strežnik
ILTS
administrativni manipuiant
bolničar
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osn.
kol.

min.
dod.

min.
skupaj

max.
dod.

max.
skupaj

2

3=1+2

4

5=1+4

1
1,30
1,50
1,30
1.50

0,55
0,57
0,62
0,72

1,85
2,07
1,92
2,22

0,55
0,57
0,92
1,62

1,50
1,70
1,50

0,54
0,65
0,6

2,04
2,35

0,45
0,65
0,9

2,1
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max.
delež
Delež
min.dod. v max.dod. skupaj/osn
.. kol
min. sk. ( vmax.
(indeks)
sk.(%)
%)
6=2/3

7=4/5

8=5/1

1,85
2,07
2,22
3,12

29,7
27,5
32,3
32,4

29,7
27,5
41,4
51,9

142,3
138,0
170,8
208,0

1,95
2,35
2,4

26,5
27,7
28,6

23,1
27,7
37,5

130,0
138,2
160,0
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2.4
3,31

28,6
29,5

37.5
48,6

160,0
194,7

2,37
2,82
2,43
2,86

0,9
1,61
0,57
0,72
0,63
0,76

2,37
2,82
2,43
2,86

24,1
25,5
25,9
26,6

24,1
25,5
25,9
26,6

131,7
134,3
135,0
136.2

0,75
0,95
0,75
1,03

2,95
3,6
2,95
3,68

0,75
0,95
1,05
1,93

2,95
3,6
3,25
4,58

25,4
26,4
25,4
28,0

25,4
26,4
32,3
42,1

134,1
135,8
147,7
172,8

2,30
2,75
2,30
2,75

0,54
0,6
0,81
1,06

2,84
3,35

0,54
0,6

3,11
3,81

1,11
1,96

2,84
3,35
3,41
4,71

19,0
17,9
26,0
27,8

19,0
17.9
32,6
41,6

123,5
121,8
148,3
171,3

2,65
3,10
2,65
3,10

0,9

3,55
4,2
3,63
4,21

0,9
1,1
1,28
2.16

3,55 " 25,4
26,2
4,2
3.93
27,0
26,4
5,26

25,4
26,2
32,6
41,1

134,0
135,5
148,3
169,7

3,78
4,54
3,76
4,54

1,03
1,29
1.31
2,19

3,78
4,54
4,06
5,44

27,2
28,4
26,9
28,4

27,2
28,4
32,3
40,3

137,5
139,7
147,6
167,4

bolničar
IU.TS

1,50
1,70

0,6
0,71

2,1
2,41

vzdrževalec objektov

1,80
2,10
1,80
2,10

0,57
0,72
0,63
0,76

zdravstveni tehnik
V.TS

2,20
2,65
2,20
2,65

knjigovodja - bilancist
•
zdravstveni tehnik v int. Negi
V.TS
sanitarni inženir

laborant
IV.TS
reievalec - voznik

viSja medicinska sestra
VI.TS

1.1
0,98

2.75
3,25
2,75
3,25

1,11
1,03
1,29
1,01
U29

3,25
4,20
3.25
4,20

1,14
1,53
1,29
1,54

4,39
5,73
4,54
5,74

1.14
1,53
1,59
2,44

4,39
5,73
4,84
6,64

26,0
26,7
28,4
26.8

26,0
26,7
32,9
36,7

135,1
136,4
148,9
158,1

3,40
4,40
3,40

1,05
1,26
2,29

4.45
5,66
5,69

1,05
1,26
2,29

4,45
5,66
5.69

23,6
22.3
40,2

23,6
22,3
40,2

130,9
128.6
167.4

3,60
4,70
3,60
4,70

1.2
1,52
3,81
5,63

4,8
6,22
7,41
10,33

1.2
1,52
3,81
5,63

4,8
6,22
7,41
10,33

25,0
24,4
51,4
54,5

25,0
24,4
51.4
54,5

I
132,3
205,8
219,8

3,80
5,00
3,80
5,60

1,19
1,44
4,04
6,84

4,99
6,44
7,84
12,44

1,19
1,44
4,04
6,84

4,99
6,44
7,84
12,44

23,8
22,4

23,8
22,4

51,53
54,98

51,53
54,98

131,3
128,8
206.3
222,1

zdravnik specialist
VII.TS

4,40
6,00
4,40
6,80

1.41
1,75
5,32
6,88

5,81
7,75
9,72
13.68

1,41
1,75
5,62
7,78

5,81
7,75
10,02
14,58

24,3
22.6
54,7
50.3

24.3
22,6
56,1
53,4

132.0
129,2
227,7
214,4

zdravnik z usmerjeno spec.
VII.TS

6,00
9,00

6,54
8.47

12,54
17.47

6,84
9,37

12.84
18.37

52.2
48.5

53,3
51,0

214,0
204.1

socialni delavec
višja med. sestra v int. Negi
VI.TS
dipl. defektolog
dipl. medicinska sestra
VII.TS
dipl. pravnik
zdravnik - sekundarij-VII.TS
farmacevt - receptar
zobozdravnik
VII.TS
dipl. pravnik s prav. Izpitom
splošni zdravnik brez spec.
VII.TS
spec. klinične psihologije
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Zaradi velikih razlik med dodatki, ki v zdravstvu pripadajo zdravstvenim in nezdravstvenim
poklicem, sta kategoriji v celotnem prikazu obravnavani ločeno.
»Minimalni dodatki« so prisotni pri vseh delovnih mestih in v bistvu pomenijo dodatek
zaradi vplivov delovnega okolja. Zdravniki prejemajo zdravniški dodatek, pripada pa jim tudi
dodatek za občasne težke delovne pogoje. Upoštevanje tudi drugi del povečanja zdravniškega
dodatka v višini, ki bi jim pripadal s 1.7.2001, katerega uveljavitev je bila ob podpisu Aneksa
h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS z dne 20.10.2000 vezana na
sprejem nove kolektivne pogodbe, ki je še ni. Zaradi zdravniškega dodatka zdravniki ne
prejemajo minimalnega dodatka, ki izhaja iz 89.b člena (dodatek za zahtevnost in
izpostavljenost dela) in 89.c člena (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti)
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, saj sta že
vsebinsko vključena v zdravniški dodatek. Ta dodatek prejemajo vsi ostali poklici v
zdravstvu. Minimalni dodatki tako izhajajo predvsem iz posebnih pooblastil in odgovornosti
zaposlenih na delovnih mestih in so določeni s področnimi zakoni in kolektivnimi pogodbami.
V svojem bistvu pa so to le načini povečevanja plače.
Delež minimalnih dodatkov v skupnem količniku za nezdravstvene poklice nakazuje
osnovno značilnost, ki se pojavlja v dejavnostih javnega sektotja in sicer visok delež
minimalnih dodatkov za delovna mesta v II. in III. tarifni skupini, ki znaša med 27 in 30%.
Ostala delovna mesta imajo približno enak delež minimalnih dodatkov in sicer v višini 24 do
27%. Izstopa delež minimalnih dodatkov za delovno mesto knjigovodje v V. tarifnem razredu
s količnikom 2,30 v višini 19%.
Za zdravstvene poklice je relativno visok delež minimalnih dodatkov v skupnem količniku
prav tako za delovna mesta v II. in III. tarifni skupini, ki znaša med 32 in 36%. Do vključno
plačilnega razreda 3,25 v VII. tarifni skupini, se delež minimalnega dodatka giblje med 25 in
28%. Od VII. tarifne skupine s količnikom 3,40, kjer je uvrščen poklic zdravnika sekundarija,
pa se delež minimalnega dodatka močno poveča in se giblje med 40 in 55%. Najvišji delež
minimalnega dodatka, to je 54,73%, je za plačilni razred 4,40 za delovno mesto zdravnika
specialista.
Posebni dodatki pripadajo samo določenim zaposlenim glede na specifiko dela, ki ga
opravljajo zaposleni v zdravstvu. Ti dodatki zaposlenim na tistih delovnih mestih, kjer poteka
bodisi delo s citostatiki, delo s psihično motenimi osebami ali pa v kontroliranem področju
ionizirajočega sevanja. Zaradi nevarnosti, ki ji je delavec z delom na takih delovnih mestih
izpostavljen, mu pripadajo posebni dodatki. Ker posamezni zaposleni hkrati ne more delati na
delovnem mestu, ki bi bil izpostavljen vsem trem zgoraj navedenim nevarnim vplivom, smo
med maksimalne dodatke šteli delovno mesto, pri katerem je zgornja meja posebnega
dodatka najvišja (čeprav se v realnosti kot maksimum izplačujejo zelo nizkemu deležu
zaposlenih - npr. le 3,2% zaposlenih zdravnikov).
Delež maksimalnega dodatka v skupni maksimalni višini količnika se za nezdravstvene
poklice ne spremeni, ker nimajo posebnega dodatka. Delež maksimalnega dodatka za
zdravstvene poklice se ravno tako ne spremeni za poklice laboranta, zdravnika sekundarija, zobozdravnike in zdravnika specializanta. Zdravnik sekundarij in specializant tega dodatka še
ne prejemata, laborant in zobozdravnik pa ne opravljata takega dela, da bi bilo njuno zdravje
ogroženo. Za tista delovna mesta, ki posebne dodatke prejemajo, se delež maksimalnega
dodatka v skupni maksimalni višini količnika poveča za okoli 4 odstotne točke glede na delež
minimalnega dodatka v skupnem količniku.
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Za nezdravstvene poklice je razmerje med najvišjim in najnižjim količnikom brez
napredovanja (ni upoštevana I. tarifna skupina), 1:3,4, z minimalnimi dodatki znaša 1:3,1,
ker pa posebnih dodatkov ni, se razmerje z maksimalnimi dodatki ne spremeni. V kolikor se
upošteva še napredovanje v najvišji možni plačilni razred, znaša razmerje med najnižjim in
najvišjim doseženim količnikom 1:4,6, z minimalnimi dodatki znaša 1:4,2, ker pa posebnih
dodatkov ni, se tudi razmerje ne spremeni.
Navedena razmerja kažejo, da so se s spremembami kolektivne pogodbe za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva razponi med najnižjimi in najvišjimi količniki nekoliko
zmanjšali.
Za zdravstvene poklice je razmerje med najvišjim in najnižjim količnikom brez
napredovanja (ni upoštevana I. tarifna skupina) 1:4,6, z minimalnimi dodatki znaša 1:6,5,
upoštevaje še posebne dodatke pa 1:6,4. V kolikor se upošteva še napredovanje v najvišji
plačilni razred, znaša razmerje med najnižjim in najvišjim količnikom 1:6,9, z minimalnimi
dodatki znaša 1:9,1, upoštevaje posebne dodatke, ki so pri delovnih mestih z najvišjimi
količniki v zdravstveni dejavnosti prisotni, znaša razmerje ravno tako 1:9,1 .
(
Navedena razmerja kažejo, da so se s spremembami kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike razponi med najnižjimi in najvišjimi količniki močno povečali.
Za primerjavo so upoštevana naslednja tipična delovna mesta za zdravstvo:
II. tarifna skupina:
• količnik 1,30 - vratar - receptor. bolniški strežnik

l

III. tarifna skupina:
• količnik 1,50 - administrativni manipulant, bolničar
IV. tarifna skupina:
• količnik 1,80 - vzdrževalec objektov, laborant
V: tarifna skupina:
• količnik 2,20 - reševalec-voznik, zdravstveni tehnik
• količnik 2,30 - knjigovodja - bilancist, zdravstveni tehnik v int. negi
VI. tarifna skupina:
• količnik 2,65 - sanitarni inženir, višja medicinska sestra
• količnik 2,75 - socialni delavec, višja medicinska sestra v int. negi
VII.. VIII, IX. tarifna skupina:
• količnik 3,25 - diplomirani defektolog, dipl. medicinska sestra
• količnik 3,40 - dipl. pravnik, zdravnik - sekundarij
• količnik 3,60 - farmacevt - receptar, zobozdravnik
• količnik 3,80 - dipl. pravnik s pravosodnim izpitom, zdravnik - specialist
• količnik 4,40 - special. klinične psihologije, zdravnik specialist
• količnik 5,60 • količnik 6,00 - zdravnik z usmerjeno specializacijo
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•
•

količnik 6,40 količnik 6,80 -

Dodatki, vključeni v primerjavo:
I. Dodatki po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti za I. do vključno IV. tarifno
skupino v višini od 0,15 količnika v I.tarifhi skupini, 0,13 v II. tarifni skupini, 0,11 v III.
tarifni skupini in 0,07 količnika v IV. tarifni skupini (v primerjavo so vključeni podatki od II.
tarifne skupine dalje)
II. Dodatki po kolektivni pogodbi:
Pri dodatkih so upoštevani minimalne in posebne dodatke iz Kolektivne pogodbe za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva, Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike in
Kolektivne pogodbe za zdravstveno nego.
Minimalni dodatki
•

t
Dodatki po Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, in sicer:

a) 76. člen KP - vplivi delovnega okolja kot dodatek, če obsega delo v takšnih pogojih več
kot 1/3 delovnega časa, in sicer za povečan vpliv 0,10 količnika in za močan vpliv 0.15
količnika,
b) 89. b člen KP - dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela izražen v količniku, ki je
odvisen od plačilnega razreda delavca in se od 01.12.2000 giblje od 0,30 količnika do 2,03
količnika,
c) 89. c člen KP - dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti pripada zaposlenim, ki so
razporejeni na delovna mesta v tarifnih skupinah IV. do IX., in sicer v višini 0,05
količnika do 0,35 količnika.
•

Zdravniški dodatek po Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki se izključuje
z dodatki za težje delovne pogoje iz 89. b in 89. c člena. Višina zdravniškega dodatka je
določena glede na plačilni razred.

Posebni možni dodatki
Poleg rednih dodatkov pripadajo delavcem še dodatki v primeru delovnega mesta zaradi
oteženih delovnih pogojev in vplivov delovnega okolja, kot so:
• 77. člen KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva - delo s citostatiki:
a) če je več kot 1/3 delovnega časa od 0,15 količnika do 0,90 količnika,
b) če je manj kot 1/3 delovnega časa od 0,10 količnika do 0,30 količnika,
• 78. člen KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva - delo s psihično motenimi
osebami:
a) če je več kot 1/3 delovnega časa 5% do 8% osnovne plače delavca.
b) če je manj kot 1/3 delovnega časa 3% do 5% osnovne plače delavca.
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• 79. člen KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva - ionizirajoče sevanje:
a) od 0,30 količnika do 0,90 količnika
III. V predloženi analizi plač za izbrane tipične poklice v dejavnosti zdravstva niso
upoštevani dodatki po KP, kot so:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

za delovno uspešnost (do 20 % osnovne plače delavca)
dodatek za delovno dobo (0.5 % od osnovne plače za vsako leto delovne dobe)
dodatek za mentorsko delo (30 % od ume vrednosti osnovne plače delavca)
dodatek za vodenje (0,20 količnika dol,00 količnika,
dodatek za znanstveno stopnjo (magister 0,20 količnika, doktor znanosti 0,50 količnika),
dodatek za dvojezično poslovanje (6% osnovne plače delavca).

Glede na specifiko dela v zdravstvu pripadajo delavcem poleg dodatkov za redno delo tudi
dodatki za nadurno delo, dežurstvo, čas pripravljenosti in dodatki za posebne pogoje dela, kot
so:
a) dodatki za posebne delovne razmere, ki izvirajo iz razporeditve delovnega časa, kjer je
osnova za obračun osnovna plač delavca, in sicer:
• nočno delo 50%
• delo na praznik in v nedeljo 100%
• izmensko delo v popoldanskem in nočnem času 10%
• za delo v deljenem delovnem času 15% do 20%.
b) dodatek za dežurstvo in stalno pripravljenost:
• za vsako uro obvezne prisotnosti pripada 90 % urne vrednosti osnovne plače delovnega
mesta
• za vsako uro stalne pripravljenosti pripada 30 % ume vrednosti osnovne plače delovnega
mesta
c) dodatek za delo preko polnega delovnega časa:
• za vsako uro preko polnega delovnega časa pripada 150 % vrednosti urne postavke
osnovne plače delovnega mesta.
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IV.

PRIMERJAVE KOLIČNIKOV ZA TIPIČNA DELOVNA MESTA ENAKE
ZAHTEVNOSTI MED DEJAVNOSTMI JAVNEGA SEKTORJA, ZA KATERE
VELJA ZAKON O RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH ZAVODIH, DRŽAVNIH
ORGANIH IN V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI

V tem delu informacije so prikazani količniki za delovna mesta enake zahtevnosti, in sicer
primerjalno po vseh dejavnostih. Upoštevani so enaki količniki kot v drugem poglavju te.
informacije, pri njihovem prikazu pa je tudi uporabljen enak pristop, kije v drugem poglavju
tudi podrobneje obrazložen.
V posamezni tabeli in grafikonu so prikazani količniki za delovna mesta v različnih
dejavnostih, ki imajo v zakonu o razmerjih plač enak izhodiščni (osnovni) količnik. Pri
primerjanju podatkov v najvišjih tarifnih skupinah je potrebno upoštevati skupaj več
tabel in grafikonov, ker vse dejavnosti nimajo delovnih mest z najvišjimi osnovnimi
količniki.
Primerjava kaže, da je učinek uvedbe dodatkov v različnih tarifnih skupinah v posameznih
dejavnostih različen.
V nižjih tarifnih skupinah do V. tarifne skupine so višine količnikov relativno usklajene,
večje razlike se pojavljajo pri poklicih, za katere so značilni posebno zahtevni pogoji dela
(bolniški strežnik, medicinska sestra).
Podobno je v VI. tarifni skupini, kjer ob relativni usklajenosti izstopa dejavnost socialnega
varstva in zdravstva.
V VIL tarifni skupini, kjer so vključeni najzahtevnejši poklici, so podatki prikazani v več
preglednicah, saj sem sodijo delovna mesta s plačilnimi razredi od 3.25 do 6,80 količnika. V
preglednici s plačilnim razredom 3,25 izhodiščnega količnika, so skupni količniki po
dejavnostih relativno usklajeni. V naslednji preglednici s plačilnim razredom 3,40
izhodiščnega količnika pa se že kažejo večja odstopanja pri maksimalnih količnikih v
socialnem varstvu in znanstveno raziskovalni dejavnosti. V socialnem varstvu so prisotni
posebni delovni pogoji, ki so razlog za manjše ali nekoliko večje odstopanje skupnih
količnikov v primerjavi po dejavnostih. V znanstveno raziskovalni dejavnosti so bolj
povečevali minimalne dodatke na manj zahtevnih delovnih mestih VII. tarifne skupine in
manj pri najbolj zahtevnih delovnih mestih za doseganje večje homogenizacije plač
raziskovalcev.
Zdravstveni poklici so bolje ovrednoteni v skupini 3,60, 3,80 in 4,40. V vseh treh sledi po
višini skupnih količnikov znanost, vendar ostale dejavnosti ne zaostajajo bistveno za
znanostjo. V plačilnem razredu 5,60, kjer je uvrščen znanstveni sodelavec z doktoratom,
delovnega mesta zdravnika ni. Primerjava s podatki za plačilni razred 4,40 pa pokaže, da
zdravnik specialist z začetnim količnikom 4,40 z najvišjim možnim količnikom preseže
najvišji možni količnik znanstvenega sodelavca z doktoratom. V skupini zaposlenih z
začetnim količnikom 6.00 je položaj zdravnikov posebno ugoden. V skupini z začetnim
količnikom 6,40 se pojavlja le pravosodje in uprava in izstopa slednja. V skupini z osnovnim
količnikom 6,80 pa se pojavljajo vse dejavnosti razen socialnega varstva in zdravstva, po
višini skupnega količnika pa izstopa znanost.
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Ne glede na to pa je absolutno največji količnik dosežen v zdravstvu, in sicer 18,37, ki ga
dosega zdravnik z usmerjeno specializacijo na najbolj zahtevnem mestu, katerega začetni
količnik je 6,00. Najbližje mu je s količnikom 16,00 znanstveni svetnik z doktoratom
znanosti, ki začenja s količnikom 6,80, sledi mu višji znanstveni svetnik z doktoratom
znanosti (14,12) i začetnim količnikom 5,60 in redni profesor v visokem šolstvu s količnikom
13,15 ob začetnem količniku 6,80.
Tudi v tej primerjavi so v zdravniških količnikih zajeti dodatki, ki naj bi se uveljavili s
1.7.2001. V kolikor teh podatkov ne bi upoštevali, bi zdravnik z usmerjeno specializacijo
imel nižji količnik, in sicer 16,62, kar bi pomenilo še vedno najvišji količnik med vsemi.
OPOMBA H GRAFIKONOM:
Zaradi velikih razlik v višinah količnikov med najnižjimi in najvišjimi tarifnimi skupinami ni
bilo mogoče uporabiti enakega razpona pri prikazu grafov. Tako je za II. in III. tarifno
skupino višina grafa omejena na tri količnike, za IV. tarifno skupino je višina 3,5 količnika,
za V. tarifno skupino s plačilnim razredom 2,20 je višina štirih količnikov in za plačilni razred
2,30 je višina pet količnikov. Nato je za VI. tarifno skupino višina grafa šest količnikov in za
VII. tarifno skupino s plačilnima razredoma 3,25 in 3,40 višina osem količnikov, za plačilni
razred 3,60 je višina dvanajstih količnikov in od plačilnega razreda 3,80 naprej v višini
dVajset količnikov.
Zato je pri primerjavi podatkov nujno potrebno upoštevati podatke o višinah količnikov iz
tabele.
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Plača v javnem sektorju (II. tar.sk.)

□ Osnovna Dlača ffl Dodatki min. S! dodatki max, j
J

področje
javnega
sektorja
zdravstvo i izd.
max.
zdravstvo
izh.
!max

osn.plača! min. dod.
1
I
2
1,30
0,55;
1,50
0,57:
1,30
0,62
1,50
0,72

min. sk max. dod., max. sk
4
i 5=1+4
3=1+2
1,85
0,55;
1,85
0,57
2,07
2,07
1,92
0,72!
2,02
0,87
2,37
2,22

max/max maxsk/ospl
index
sk (%)
7=5/1
6=4/5
29,73
142,31
138,00
27,54
35,64
155,38
158,00
36,71

sociala

izh.
max.

1,30
1,65

0,64.
0,68'

1,94
2,33

1,03
1,14

2,33
2,79

44,21
40,86

179,23
169,09

Šolstvo

izh.
max.

1,30
1,65

0,63
0,63

1,93
2,28

0,63
0,63

1,93
2,28

32,64
27,63

148,46
138,18

kultura

Izh.
max.

1,30
1,65

1,93
2,28

0,63
0,63

1,93
2,28

32,64
27,63

148,46
138,18

znanost

izh.
max

1,30
1,50

0,63!
0,63
i
0,80
0,80

2,10
2,30

0,87
0,88

2,17
2,38

40,09
36,97

166,92
158,67

pravosodje

izh.
max

1,30
1,50

1,88
2,08

J
0,68i
0,68!

1,98
2,18

34,34
31,19

152,31
145,33

uprava

1
'izh.
!max.

t
1,30
1,50'

1
0,58
0,58 i

I

* Vsi dodatki so izraženi v količnikih
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□ Osnovna plača a Dodatki min. a Dodatki max.
J
področje
javnega
sektorja
zdravstvo
izh.
max
zdravstvo
izh.
max.

1
!
l
max/max maxsk/ospl
1
osn. plača min. dod. min. sk max. dod.1 max. sk
sk (%)
index
1
i
2
: 3=1+2
4
I 5=1+4
6=4/5
7=5/1
1,50
0,54
2,04
0,54
2,04
26,47
136,00
1,70
0,65
2,35
0,65
2,35
138,24
27,66
1,50
0,60
2,10
0,701
2,20
146,67
31,82
1,70
0,71
2,41
0,86
2,56
150,59
33,59

sociala

izh.
max.

1,50^
1,70

šolstvo

izh.
max.

1,50
1,70

kultura

izh.
max.

1,50
1,90

0,61
0,61

2,11
2,51

0,76
0,80

2,26
2,70

33,63
29,63

150,67
142,11

znanost

izh.
max.

1,50
1,70

0,80
0,80

2,30
2,50

0,88
0,89

2,38
2,59

36,97
34,36

158,67
152,35

pravosodje

izh.
max

1,50
1,70

0,66
0,66

2,16
2,36

0,66
0,66

2,16
2,36

30,56
27,97

144,00
138,82

uprava

izh.
max.

1,50
1,70

0,56
0,56

2,06
2,26

0,66
0,66

2,16
2,36

30,56
27,97

144,00
138,82

i

* Vsi dodatki so izraženi v količnikih
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PISčo v javnem sektorju (IV. tar.sk.)

□ Ospovna piača ® Dodatki min. 3 Dodatki max.
J

področje
javnega
sektorja
;
zdravstvo
izh.
!max
zdravstvo
I izh.
imax.
i
l
sodala
! Izh.
!
max
iolstvo

izh.
max

kultura

!izh.
!max.
i
lizh.
imax.
'".j"

znanost
pravosodje

uprava

!izh.
imax.
!
!tzh.
•max.

max/max maxsk/ospl
i
osn.plača min. dod. min. sk max. dod max. sk
index
sk (%)
2
1
3=1+2
4
5=1+4
6=4/5
7=5/1
0,57'
2,37
1,80
131,67
2,37
24,05
0,57
2,10!
0,72;
2,82
25,53
134,29
0,72
2,82
1,80;
0,63:
135,00
25,93
0,63
2,43
2,43
2,10»
0,76
2,86
0,76
2,86
26,57
136,19
i
1,80'
0,52
2,32
134,44
25,62
0,62
2,42
2,30
0,61
2,91
0,7
130,87
23,59
3,01
t
:
1,80
0,57
2,37
131,67
0,57
2,37
24,05
124,78
2,30
0,57
2,87
19,86
0.57
2,87
l
1,80:
0,57
2,37
29,41
141,67
0.75!
2,55
2,30'
0,57!
2,87
25,81
134,78
0,803,10
«
i
I
1,80;
0,80 i
2,60
149,44
0,89;
2,69
33,09
2,100,80'
2,90
0,91;
3,01
30,23
143,33
■ li
1,80
0,62.
2,42
134,44
0,62
2.42
25,62
2.10:
0,62
2,72
129,52
22,79
0,62
2,72
j
l
1,80
0.52i
2,32
134,44
0,62'
2,42
25,62
2,10
0,52!
2,62
129,52
22,79
0,62'
2,72

#
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Plače v javnem sektorju (V. rar.sK.)

področje
javnega
sektorja
zdravstvo
Izh.
max.
zdravstvo
izh.
max.
saciaia

izh.
max.

Šolstvo

1
1
osn.plača \ min. dod.' min. sk max. dod. 1 max sk
4
i 5=1+4
112' 3=1+2
2,20!
0,75
2,95
0,75
2,95
2,65.
0,95
3,60
0,95
3,60
2,20;
0,75
2,95
0,95
3,15
2,65
1,03
3,68
1,33.
3,98
i
2,20
0,70
2,90
0,80
3,00
2,75:
0,83
3,58
0,93.
3,68

max/max maxsk/ospl
index
sk (%)
6=4/5
7=5/1
25,42!
134,09
26,39:
135,85
30,16:
143,18
33,42
150,19
1
26,67;
136,36
25,27
133,82

|izh.
imax.
i
kultura
!lzh.
max.
j
znanost
|izh.
Ima*.
i
pravosodje izh.
;max.

2,20
2,75

0,80
0,80

3,00
3,55

0,95
0,95

3,15
3,70

30,16
25,68

143,18
134,55

2,20
2,75

0,60
0,60

2,80
3,35

0,82
0,88

3,02
3,63

27,15
24,24

137,27
132,00

2,20
2,65

0,85
0,85

3,05
3,50

0,96
0,98

3,16
3,63

30,38'
27,00'

143,64
136,98

2,20
2,65

0,85
0,85

3,05
3,50

0,85
0,85

3,05
3,50

27,87
24,29

138,64
132,08

uprava

2,20
2,65

0.70
0,70

2,90
3,35

0,80
0,80

3,00
3,45

i izh.
Imax.

r
26,67:
23.19'

136,36
130,19
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Plača v javnem sektorju (V. tar.sk.)

/

/

✓
✓
/
/
□ Osnovna pia&a S Dodatki min. 2! Dodatki max. j

/

/
)

področje
javnega
sektorja
zdravstvo
!izh.
!max.
zdravstvo
j izh.
max.

osn.plača! min. dod.
1
I
2
2,30'
0,54;
2,75
0,60
2,30
0,81:
2,75
1,06

min. sk max. dod.' max. sk
3=1+2
4
I 5=1+4
2,84
0,54;
2,84
3,35
0,60
3,35
3,11
1,01'
3,31
3,81
1,36
4,11

max/max maxsk/osp
sk (%)
index
6=4/5
7=5/1
19,01
123,48
17,91
121,82
30,51
143,91
33,09
149,45

sodala

izh.
•max.

2,30
2,90

0,88
1,08

3,18
3,98

1,49
1,82

3,79
4,72

39,31
38,56

164,78
162,76

šolstvo

^izh.
.max

2,30
2,90

0,80
0,80

3,10
3,70

1,25
1,25

3,55
4,15

35,21
30,12

154,35
143,10

kultura

; izh.
ima*.

2,30
2,90

0,60'
0,60

2,90
3,50

0,83
0,89

3,13
3,79

26,52
23,48

136,09
130,69

znanost

. izh.
imax.
i
izh.
imax.

2,30
2,75
2,30
2,75

3,15
3,60

26,98
23,61

136,96
130,91

'izh.
max.

2,30
2,75;

3,66
4,26

37,16
35,45

159,13
154,91

i

pravosodje

uprava

.
0,85
0,85.
i
0,70 !
0,70!

3,15
3,60
3,00
3,45

0,85:
0,85.
I
1,36
1,51
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G Osnovna plača SI Dodatki min. £0 Dodatki max.

področje
javnega
sektorja

zdravstvo

max. dod.

max/max maxsk/ospl
index
sk (%)
6=4/5

max.
llzh.
!max

iolstvo
max.
kultura
max.
max
pravosodje : izh.

uprava

* Vsi dodatki so izraženi v količnikih
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□ Osnovna plača a Dodatki min. 13 Doaatki rnax.
J
področje
javnega
sektorja
:
zdravstvo
izh.
max.
zdravstvo 'izh.
max.

•
osn. plača min. dod.
1
2
2,75.
1,03!
3,25
1,29
2,75
1,01
3,25:
1,29

1

min. sk max. dod. max. sk
3=1+2
5=1+4
4
3,78
1,03
3,78
4,54
4,54
1,29
3,76
4,06
1,31
5,44
4,54
2,19

max/max maxsk/ospl
index
sk (%)
6=4/5
7=5/1
27,25
137,45
28,41
139,69
147,64
32,27
40,26
167,38

sociaia

izh.
max.

2,75
3,40:

1,09
1,32

3,84
4,72

1,80
2,17

4,55
5,57

39,56
38,96

165,45
163,82

šolstvo

izh.
max.

2,75
3,40

1,28
1,28

4,03
4,68

1,46
1,50

4,21
4,90

34,68
30,61

153,09
144,12

izh.
max.
j
izh.
max

2,75!
3,40
2,75
3,25

0,95
0,95

3,70
4,20

4,44
4,96

38,06
34,48

161,45
152,62

pravosodje

izh.
max.

2,75
3,40

3,70
4,35

4,03
4,68

31,68
27,27

146,36
137,50

uprava

izh.
max

2,75
3,25

0,95
0,95:
1
0,80
0,80'

4,55
5,35

39,56
39,25

165,45
164,62

kultura
znanost

:

1

3,55
4,05

j
i
;
!
1,69.
1,71
i
1,28:
1,28
i
1,80,
2,10!
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Plača v javnem sektorju (VII. tar.sk.)

□ Osnovna plača IB Dodatki min, a Dodatki max. j

področje
javnega
sektorja
zdravstvo |izh.
;max
zdravstvo iizh.
max.
'
sociala
;izh.
;max.

osn.plača
1
3,25
4,20
3,25
4,20

{
max/max maxsk/ošpl
min. dod. i min. sk max. dod. | max. sk
index
sk (%)
7=5/1
2
i 3=1+2
4
| 5=1+4
6=4/5
25,97
1,14i
4,39
135,08
1,14'
4,39
1,53 i
5,73
26,70
136,43
1,53
5,73
32,85
1,29
4,54
1,59
4,84
148,92
1,54
5,74
2,44
6,64
158,10
36,75

3,25
4,20

1,35
1,69!

4,60
5,89

1,45
1,79

4,70
5,99

30,85
29,88

144,62
142,62

šolstvo

fizh.
max.

3,25
4,20

1,28
1,28

4,53
5,48

1,98
2,21

5,23
6,41

37,86
34,48

160,92
152,62

kultura

!tzM.
max.

3,25
4,20

4,05
5,00

1,59
1,71

4,84
5,91

32,85
28,93

148,92
140,71

znanost

'Izh.
max.

3,25
4,20

0,80.
0,80:
;
1,98
2,21

5,23
6,41

2,74
3,02

5,99
7,22

45,74
41,83

184,31
171,90

pravosodje

lzh.
max.

3,25
4,20

uprava

izti.
max.

3,25
4,201

1,00
1,00

4,25
5,20

1,69
2,02

4,94
6,22

34,21
32,48

152,00
148,10
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□ Osnovna plača S Dodatki min. a Dodatki max. j

področje
javnega
sektorja
zdravstvo
i izh.
imax.
zdravstva
!izh.
im«x.
J
sociala
izh.
max.

osn. plača min. dod. min. sk max. dod. max sk
1
2
3=1+2
4
5=1+4
3,40
1,05
4,45
1,05
4,45
4,40
1,26'
5,66
1,26
5,66
3,40;
2,29.
5,69
2,29;
5,69
,
'
'
3,40
1,23 i
4,63
2,08
5,48
4,40'
1,67!
6,07
2,74
7,14
•
3,40
1,28
4,68
1,28
4,68
4,40
1,28
5,68
1,28
5,68

Šolstvo

izh.
max.

kultura

'izh.
max

3,40
4,40:

znanost

izh.
max

3,40
4,40

pravosodje

;lzh.
imax.
i
;izh.
imax

uprava

max/max maxsk/osp!
index
sk (%)
6=4/5
7=5/1
23,60
130,88
128,64
22,26
40,25
167,35
37,96
38,38

161,18
162,27

27,35
22,54

137,65
129,09

4,20
5.20

1,77
1,75

5,17
6,15

34,24
28,46

152,06
139,77

5,54
6,79

I
2,91 ■
3,21

6,31
7,61

46,12
42,18

185,59
172,95

3,40
4,40

0,80 ;
0,80:
1
2,14
2,39
i
1,15
1,15

4,55
5,55

25,27
20,72

133,82
126,14

3,40;
4,40'

1,00
1,00!

4,40
5,40

5.14
6,49

33,85
32,20

151,18
147,50

l

4,55
5,55

1.16
1,151
i
1,74;
2,09!
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GGsncvna piača aDodath! min. □ Dcaatki max. j -

področje
javnega
sektorja
zdravstvo i izh.
Ima*.
zdravstvo I izh.
imax.

osn. plača min. dod.' min. sk max. dod. max. sk
4
1
2
I 3=1+2
5=1+4
3,60
1,20,
4,80
1,20
4,80
4,70
1,52 :
6,22
1,52'
6,22
3,60
3,81
7,41
3,81
7,41
5,63
10,33
4,70
5,63
10,33

rnax/max maxsk/ospl
index
sk (%)
7=5/1
6=4/5
25,00
133,33
132,34
24,44
205,83
51,42
219,79
54,50

sociala

izh.
max

3,60
4,70

1,66
1,84

5,26
6,54

1,87
2,08

5,47
6,78

34,19
30,68

151,94
144,26

Šolstvo

izh.
max

3,60
4,70

1,23
1,53

4,83
6,23

2,33
2,63

5,93
7,33

39,29
35,88

164,72
155,96

'teh.
max

3,60
4,70

0,80
0,80

4,40
5,50

1,46
1,34

5,06
6,04

28,85
22,19

140,56
128,51

2,33
2,63

:

5,93
7,33

3,11
3,47

6,71
8,17

46,35
42,47

186,39
173,83

0,92
1,14

4,52
5,84

2,36
3,02

5,96
7,72

39,60
39,12

165,56
164,26

I
kultura
znanost

izh.
max.

3,60
4,70

pravosodje

izh.
:max.

3,60
4,70

izh.
max.

3,60
4,70

uprava
!

1

J
1
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/

/

/

/

/

□ Osnovna plača O Dodatki min. 31 Dodatki max. I

področ/6
javnega
sektorja
zdravstvo
izh.
;max
zdravstvo iizh.
max
sociala

osn.plača II min. dod.!' min. sk max. dod. max. sk
1
'
2
| 3=1+2
4
5=1+4
3,80
1,19
4,99
1,19
4,99
5,00
1,44
6,44
1,44
6,44
3,80
4,04
7,84
4,04
7,84
5,60
6,84
12,44
6,84
12,44

izh.
max

3,80
5,00

Šolstvo

' izh.
:max.

3,80
5,00

kultura

izh.
max.

3,80
5,00

znanost

Izh.
max.

3,80
5,00

pravosodje

izh.
max.

3,80
5,00

uprava

:izh.
max.

3,80
5,00

max/max maxsk/ospl
sk (%)
index
6=4/5
7=5/1
23,85
131,32
22,36
128,80
51,53
206,32
222,14
54,98

•
j
1,48
1,48

5,28
6,48

2,19
2,41

5,99
7,41

36,56
32,52

157,63
148,20

6,36
7,88

3,35
3,73

7,15
8,73

46,85
42,73

188,16
174,60

4,95
6,15

1,53
1,65

5,33
6,65

28,71
24,81

140,26
133,00

.
;
■

!
2,56
2,88:
i
1,15
1,15

.
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1

□ Osnovna plača B Dodatki min. O Dodatki max.
J

področje
javnega
sektorja
zdravstvo
Izh.
max.
zdravstvo
izh.
max.

osn. plača min. dod.
1
2
4,40
1.41
6,00
1.75
4,40
5,32
6,88
6,80

min. sk max. dod.
3=1+2
4
5,81
1.41
7,75
1.75
9,72
5,62
13,68
7,78

max/max maxsk/ospl
index
max. sk,
sk (%)
5=1+4 ■" 6=4/5
7=5/1
132,05
5,81
24,27
22,58
129,17
7,75
56,09
227,73
10,02
214,41
53,36
14,58

sociala

izh.
max.

4,40
6,00

1,76
2,26!

6,16
8,26

2,73
3,17

7,13
9,17

38,29
34,57

162,05
152,83

Šolstvo

izh.
max.

4,40
6,00

1,98
1,98

6,38
7,98

2,529
2,712

6,929
8,712

36,50
31,13

157,48
145,20

kultura

izh.
max.

4,40
6,00

1,00
1,00

5,40
7,00

1,20
1,60

5,60
7,60

21,43
21,05

127,27
126,67

znanost

Izh.
max.

4,40
6,00

pravosodje

izh.
max.

4,40
6,00

uprava

izh.
max.

4,40
6,00

1,54
2,10

5,94
8,10

2,86
3,90

7,26
9,90

39,39
39,39

165,00
165,00
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Plače v javnem seKtorju (VII. tar.sk.)

□ Osnovna plača B Dodatki min, 3 Dodatki max.!
J
področje
javnega
sektorja
zdravstvo izh.
max.
zdravstvo ' izh.
max.
sociala

izh.
max.

5,60'
7,60'

šolstvo

izh.
max.

5,60
7,60

kultura

izh.
max.

znanost

:

pravosodje

izh.
imax.

uprava

i izh.
l
max

izh.
max

min. sk
3=1+2

osn.plača min. dod.
1
2
5,60
7,605,60:
7,60
1

f
5,60;
7,60;
i
5,60:
7,60'
5,60
7,601
5,60:
7,60!

max. dod. max. sk
4
5=1+4
1

max/max maxsk/ospl
index
sk (%)
7=5/1
6=4/5

!

8,92
11,34

3,32
3,74

8,92
11,34

37,22
32,98

159,29
149,21

3,32
3,74

8,92
11,34

6,00
6,52

11,60
14,12

51,72
46,18

207,14
185,79

1,15
1,15

6,75
8,75

1,15
1,15

6,75
8,75

17,04
13,14

120,54
115,13

1,96:
2,66

7,56
10,26

2,52
3,42

8,12
11,02

31,03
31,03

145,00
145,00

3,32
3,74

;
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□ Osnovna plača aOodatkimin. SDocatki max. j

'

'

•

■•

i
-

•

b U L
J?
i®/

-i*&
v

področje
javnega
sektorja
zdravstvo
izh.
max
zdravstvo j izh.
>max.

|
osn.plača I min. dod.
1
I
2
6,00
9,00

6,54
8,47

i
max/rhšx maxsk/ospl
max. dod.' max. sk
index
sk (%)
4
I 5=1+4
7=5/1
6=4/5
•
I
12,54
6,84'
12,84
53,27
214,00
17,47
9,37!
18,37
51,01
204,11

min. sk
3=1+2

l
sociala

izh.
imax.

6,00
8,00

:

izh.
max.

6,00'
8,00

kultura

Izh.
max.

6,00
6,00

znanost

izh.
'max.

6,00
8,00

pravosodje

izh.
max.

uprava

izh.
max

6,00
8,00'
t
6,00
8,00:

Šolstvo

»
1,63
1,63

7,63
9,63

1,63
1,63

7,63
9,63

21,36
16,93

127,17
120,38

7,15
9,15

16,08
12,57

119,17
114,38

9,00
12,00

33,33
33,33

150,00
150,00

i
J

1,15
1,15

7,15
9,15

1,15
1,15

2,10
2,80'

8,10
10,80

3,00
4,00

:
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□ Osnovna plača S Dodatki min. 3 Dodatki max. j

področje
javnega
sektorja
zdravstvo
izh.
ima*
zdravstvo
izh.
max
sodala

i Izh.
|max
|

šolstvo

! izh.
max.
1
i izh.
:max.
1
izh.
'max.
i '
izh.
max

kultura
znanost

pravosodje

državni
izh.
podsekretar max

osn.plača min. dod.
2
1
6,40
8,50
6,40
i
8,50
i
6,40
8,50'

min. sk
3=1+2

max. dod. max sk
4
! 5=1+4
I
|
I
i
i

6,40
8,50
6,40
8,50

max/rriax maxsk/ospl
sk (%)
index
6=4/5
7=5/1

1

ri

;
6,40
8,50!
•
6,40
8,50

!

1,00,
1,00:

7,40
9,50

1,00
1,00

7,40
9,50

13,51
10,53

115,63
111,76

6,40'
8,50:

2,24
2,98 <

8,64
11,48

3,20
4,25

9,60
12,75

33,33
33,33

150,00
150,00
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G Osnovna oiača ■ Dodatki min. a DooatKi max. |
J
področje
javnega
sektorja
zdravstvo
izh.
max
zdravstvo
izh.
max.
sociala
šolstvo

' izh.
max.
!
izh.
max

osn.plača' min. dod. min. sk
3=1+2
1
I
2
6,80>
9,00
;
6,80'
9,00
I
6,80'
9,00i
I
i
6,80
9,00

i

kultura

izh.
max.

6,80
9,00

znanost

Izh.
max.

6,80
9,00

pravosodje

'izh.
max.

6,80
9,00:

uprava

I izh.
:max.

6,80;
9,00

i

i
!
max. dod. i max. sk
4
; 5=1+4

max/max maxsk/dspl
sk (%)
index
6=4/5
7=5/1

i

■

3,69
4,15

10,49
13,15

3,69
4,15

10,49
13,15

35,18
31,56

154,26
146,11

0,80
0,80

7,60
9,80

2,80
2,92

9,60
11,92

29,17
24,50

141,18
132,44

;
3,69
4,15'

10,49
13,15

6,43
7,00

13,23
16,00

48,60
43,75

194,56
177,78

7,95
10,15

1.15
1,15

7,95
10,15

14,47
11,33

116,91
112,78

9,18
12,15

2,38
3,15

9,18
12,15

25,93
25,93

135,00
135,00

1,15'
1,15
;
2,38:
3,15:
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v.

PRIMERJAVE
KOLIČNIKOV
ZA
IZBRANE
POKLICE
IZOBRAŽEVANJU IN ZDRAVSTVU S KOLIČNIKI ZA SODNIKE

V

V tabelah in grafikonih so prikazani količniki za nekatere poklice v izobraževanju, zdravstvu
in sodstvu, ki se najpogosteje primerjajo med seboj pri postavljanju zahtev o ustreznih
razmerjih med plačami zaposlenih v različnih dejavnostih javnega sektorja. V prvi primerjavi
so prikazani podatki za sodnike, zdravnike in univerzitetne profesorje, v drugi pa
primerjave plač med zdravniki in učitelji.
Ne glede na to, da plače sodnikov ureja Zakon o sodniški službi, so v tej primerjavi plače
sodnikov preračunane po sistemu, ki izhaja iz zakona o razmerjih plač v državni organih in
javnih zavodih. Nominalni zneski plač, izračunani na podlagi Zakona o sodniški službi, ki
določa drugačne količnike in drugačne osnove, so deljene z vrednostjo izhodiščne plače po
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki je osnova za izračun plač zaposlenih za
katere velja Zakon o razmerjih plač. Tako so za sodnike zgolj za ilustracijo izračunani
količniki, ki bi jih imeli, če bi tudi zanje veljal sistem zakona o razmerjih plač. Tako kot
za ostale poklice v tej analizi so ločeno prikazani količniki osnovne plače in količniki
dodatkov.
Tako kot v celotni analizi sta praviloma za vsak poklic navedena dva podatka in narisana dva
stolpiča, in sicer enkrat osnovni količnik brez napredovanja z vsemi dodatki in podatek o
količniku, doseženem z najvišjim možnim napredovanjem. Izjema je zdravnik sekundarij, ker
na tem delovnem mestu ni predvideno napredovanje.
Za zdravnike so navedeni dvojni podatki, in sicer podatki, v katere ni vključeno povečanje
dodatkov s 1.7.2001 in podatki, v katerem so ta povečanja upoštevana. Pri učiteljih in
profesorjih pa niso upoštevani novi dodatki, ki so bili na ravni pogajalskih skupin že
parafirani, ni pa še bila podpisana kolektivna pogodba in dokončno dogovorjen rok njihove
uveljavitve.
Primerjava količnikov za sodnike, zdravnike in univerzitetne profesorje kaže, da so na
začetnih ravneh plače sicer relativno usklajene, da pa se razlike povečujejo pri višjih
količnikih. Ob upoštevanju vseh dodatkov je najvišji skupni količnik pri zdravnikih z
upoštevanjem dodatkov, ki naj bi se uveljavili s 1.7.2001 že presegel najvišji sodniški
količnik, med tem, ko najvišji količnik rednega univerzitetnega profesorja približno dosega
minimalno raven najbolje plačanega sodnika, zaostaja pa občutno za maksimalno ravnjo
sodnika in zdravnika, še posebej če so pri zdravnikih upoštevani še nerealizirani podatki.
Primerjava količnikov učiteljev in zdravnikov podobne zahtevnosti prav tako kaže, da so
zdravniki z uvedbo dodatkov precej »prehiteli« učitelje in to tudi v primeru, ko so upoštevani
le že realizirani dodatki.
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Primerjava plač: sodniki, zdravniki, prdfesorji

Področje javnega sektorja
J
osn.plača preračun
v količnik miri. dod,- ; infiri: šk

sodniki _

okrajni

izh.
max.

sodniki
2,00
2,94

okrožni

izh.
max.

višji
vrhovni

1

2

delež
max.sk
max/max /osn kol
sk (%)
index
5=1+4
6=4/5
7=5/1
8,33
157,47
36,49
167,87
13,06
40,43

max. dod. mic.sk

5,29
7,78

2,65
3,88

3=1+2
7,94
11,66

4 v.
3,04
5,28

2,25
3,14

5,95
8,31

2,98
4,15

8,93
12,46

3,42
6,14

9,37
14,45

36,50
42,49

157,48
173,89

izh.
max.

2,89
3.47

7,64
9,18

3,82
4,59

11,47
13,77

4,40
6,79

12,04
15,97

36,54
42,52

157,59
173,97

izh.
max.

3,31
3,72

8,76
9,84

4,38
4,92

13,14
14,76

5,03
7,87

13,79
17,71

36,48
44,44

157,42
179,98

max.sk
delež
zdravniki
max/max /osn kol
z dodatkom osn.plača min. dod. min. sk max. dod. max sk
lndex
sk (%)
1.7.2001
1
2
3=1+2
4
5=1+4
6=4/5
7=5/1
specialist izh.
4,40
5,32
5,62
56,09
227,73
9,72
10,02
6,88
max.
6,80
13,68
7,78
14,58
53,36
214,41
spec. z
us. spec

izh.
max.

6,00
9,00

6,54
8,47

12,54
17,47

6,84
9,37

12,84
18,37

53,27
51,01

214,00
204,11

. •
zdravniki
delež
max.sk
• t'4 max/max /osn kol
brez
dodatka
osn.plača min. dod. min. sk max dod. max 3k- sk(%)
index
1.7.2001
1
2
3=1+2
5=1+4
6=4/5
4
7=5/1
4,40
4,17
8,57
specialist izh.
4,47
8,87
201,59
50,39
max.
5,48
6,80
12,28
6,38
13,18
48,41
193,82
spec. z
us. spec
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profesorji vf-.v'. osn.piaia min. dod. ■'rnin.sk \ max. dod. max.sk
4
. 2 V5 ;• 3=1+2 ■ > ■ 4
7 5=1+4..;
im
redni
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3,32
8,92
3,32
5,60
8,92
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11,34
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4,15

max.sk
delež
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ik j%) " ' ■: nidetx
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37,22
32,98
149,21
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13,15

35,18
31,56
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Primerjava plač: zdravniki, učitelji

□ Osnovna plača u Dodatki mn. 3 Dodatki max.
Področje javnega sektorja

max.šk
delež
zdravniki
max/max /osn kol
z dodatkom osn. plača min. dod. min. sk max. dod. max. sk
sk (%)
index
1.7.2001
3=1+2
4
5=1+4
6=4/5
7=5/1
1
I
2
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3,40
2,29
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2,29
167,35
40,25
5,69
max.
zoboz.

Izh.
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3,60
4,70

3,81
5,63

7,41
10,33

3,81
5,63

7,41
10,33

51,42
54,50

205,83
219,79

splošni
izh.
brez. spi. max.

3,80
5,60

4,04
6,84

7,84
12,44

4,04
6,84

7,84
12,44

51,53

206,32
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4,40
6,80

5,32
6,88

9,72
13,68
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10,02
14,58

56,09
53,36

227,73
214,41
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delež
max.sk
zdravniki
max/max /osn kol
brez
osn. plača min. dod. min. sk max. dod. max. sk
sk (%)
dodatka
index
4
5=1+4
6=4/5
2
3=1+2
1
7=5/1
1.7.2001
5,34
1,94
5,34
3,40
1,94
36,33
sekunda. izh.
157,06
max.
zoboz.

izh.
max.

3,60
4,70

splošni
izh.
brez. spi. max.

3,80
5,60j

specialict [izh.
|max.

4,401
6,80|

3,26
4,43]
I
3,44
5,29|
|
4,17|
5,481

6,86
9,13

3,26
4,43

6,86
9,13

47,52
48,52
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194,26

7,24
10,89

3,44
5,29

7,24
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47,51
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8,57
12,28

4,47
6,38;

8,87
13,18
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48,41
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1
2
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4,53
3,25
1,28
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1,28
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i
i
mentor iizh.
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1,23
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4,47!
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{
!
. i
3,80!
1,48i
5,28
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i
i
C
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6,48
i
i
1
svetnik
izh.
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1,48
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učitelji
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max.sk
delež
max/max /osn kol
max. dod. max. sk
sk (%)
index
4
5=1+4
6=4/5
7=5/1
1,98
5,23
37,86
160,92
6,41
2,21
34,48
152,62
1i •
2,33:
5,93
39,29
164,72
2,63!
7,10
37,04
158,84
I
2,19!
5,99
36,56
157,63
2,411
I
2,26i
2,53!

7,41

32,52

148,20

6,46
8,13

34,98
31,12

153,81
145,18
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VI.

MEDNARODNE PRIMERJAVE

1. Primerjave razmerij plač med javnim in zasebnim sektorjem
Primerjava med javnim in zasebnim sektorjem je povzeta iz raziskave » Empirične značilnosti
plačnega sistema širše države«, ki jo je pripravil mag.Velimir BOLE in je v celoti priložena
tej informaciji. Temelji na primerjavi podatkov o plačah v državah OECD.
Raziskava kaže, da so plače v javnem sektorju v Sloveniji relativno visoke in da tako v
upravi, zdravstvu in izobraževanju dosegajo najvišje vrednosti v analiziranih razvitih državah.
Povprečni bruto prejemki zaposlenih v javnem sektorju v Sloveniji so od prejemkov v
zasebnem sektorju višji za skoraj 30%,. Le v eni od analiziranih držav OECD je to razmerje
višje, v večini držav pa so razmerja znatno nižja. Relativne bruto plače v javni upravi,
izobraževanju zdravstvu in ostalih skupnih storitvah v Sloveniji v primerjavi z zasebnim
sektorjem so bistveno večje ( za okrog 20%) od povprečja vzorca razvitih držav OECD in so
v letu 2000 dosegle ali presegle maksimalne vrednosti v državah OECD z najvišjo ravnijo
plač javnega sektorja v primerjavi z zasebnim sektorjem.
Primerjava deleža aktivnega prebivalstva, zaposlenega v dejavnostih javnega sektorja, kaže.
da je v Sloveniji v primerjavi z analiziranimi državami, zaposleno opazno manj delavcev v
javni upravi, saj je v povprečju držav OECD javna uprava za približno 14% večja. Več
delavcev, kot v večini analiziranih držav, pa je v Sloveniji zaposlenih v izobraževanju,
medtem ko je v zdravstvu v razvitejših državah zaposlenih več delavcev, v enako ali manj
razvitih od Slovenije pa je zaposlenih v zdravstvu manj.
Struktura plač javnega sektorja v Sloveniji ne kaže znakov za večino drugih držav značilnega
t.i. dvojnega neravnovesja. Za klasične plačne sisteme javnega sektorja analiziranih držav je
namreč v primerjavi s plačnimi sistemi zasebnega sektorja značilna majhna disperzija oz.
velika kompresija plač, ki je posledica dejstva, da so višje kvalificirani delavci v javnem
sektorju plačani relativno slabše kot v zasebnem sektorju. Za Slovenijo je za razliko od
večine analiziranih držav značilna precejšnja disperzija plač v javnem sektorju. Kar
zadeva ravnovesje ali ne ravnovesje po kvalifikacijski strukturi pa so v zdravstvu bruto plače
praktično pri vseh kvalifikacijah višje od ustreznih bruto prejemkov v vseh sektorjih skupaj, v
izobraževanju so pri vseh kvalifikacijah nekoliko pod povprečjem, v javni upravi pa so višje v
višjih kvalifikacijskih skupinah.
2. Primerjave med plačami različnih poklicnih skupin
Izdatki za plače zaposlenih v javnem sektorju so v državah OECD1 pomembna proračunska
postavka - merijo polovico javne potrošnje oziroma od 8% do 11% BDP. Izdatki za plače so
pod vplivom politike zniževanja inflacije, zato imajo plače v večini držav OECD trend
umirjene rasti, praviloma naraščajo počasneje od gospodarske rasti. Številni razlogi
vodijo razvite države k procesom reformiranja javnega sektorja, in sicer ekonomska
stabilnost, omejevanje javne potrošnje in izpolnjevanje kriterijev za vključitev v monetarno
unijo, potreba po večji fleksibilnosti trga dela.
Številne publikacije različnih mednarodnih institucij prikazujejo mednarodne primerjave plač.
ki pa so praviloma osredotočene na primerjavo sistemov določanja plač in modele
usklajevanja plač v javnem sektorju, manj pa je na voljo neposrednih primerjav višine plač za
' Trends in Public Sector Pay in OECD Countries, OECD, 1997
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posamezne poklice. Razlog je različno zajemanje podatkov o plačah po posameznih državah,
različen način obračunavanja obveznosti delavca in delodajalca za prispevke in davke ter
različna struktura plač, kar vse otežkoča primerjave.
Podatki o višini plač v javnem sektorju po posameznih poklicih so bili za potrebe te analize
zbrani neposredno po državah.
V Avstriji plače zaposlenih v javnem sektoiju usklajujejo na osnovi inflacije, gospodarske
rasti in trendov v plačah v zasebnega sektorja, le-te pa naraščajo skladno s produktivnostjo.
Pogajanja o plačah se odvijajo enkrat letno. Uradnikom letno pripada 14 mesečnih plač.
Povprečna bruto plača učitelja v srednji šoli je 31.600 do 33.000 šilingov (neto je tretjino
nižja), kar je preračunano 508.200 tolarjev. V primerjavi s srednješolskim učiteljem je plača
raziskovalca 12%, sodnika 44% in splošnega zdravnika 58% višja. Najvišja je plača
sekcijskega šefa v državni upravi (145% višja), ministrskega svetnika (85% višja) in
univerzitetnega profesorja (65% višja).
V Franciji se plače v javnem sektorju usklajujejo glede na anticipirano rast cen, pri odločanju
je ključnega pomena makroekonomska in proračunska situacija. Plače se tudi večkratno
razlikujejo glede na to, ali je oseba na začetku ali na koncu kariere. Bruto plača profesorja na
srednji šoli na začetku kariere je 9.664 francoskih frankov, ob koncu kariere pa 21.778
frankov, kar je preračunano od 313.114 do 705.607 tolarjev (neto plača je za petino nižja).
Plača univerzitetnega profesorja je za 23%, sodnika za 33% in svetovalca vlade za 35% višja
od plače srednješolskega profesorja ob zaključku kariere.
V Italiji plače zaposlenim v javnem sektorju usklajujejo skladno z anticipirano inflacijo in s
proračunskimi možnostmi. Povprečne plače se razlikujejo za tretjino glede na to ali je oseba
začetnik v poklicu. Za vse zaposlene razen za sodnike velja Nacionalna kolektivna pogodba.
Povprečna bruto izhodiščna plača (brez dodatkov) učitelja v srednji šoli je 3.655.018 lir, kar je
preračunano 401.321 tolaijev. V primerjavi z le-to je plača sodnika začetnika enkrat višja,
sodnika senioija pa trikrat višja. Plača splošnega zdravnika začetnika je višja za 123%,
povprečna plača splošnega zdravnika je višja za 162%, plača državnega uradnika in policista
z enako izobrazbo je enaka učiteljevi, plača raziskovalca pa je za 34% višja. Plača splošnega
zdravnika je 12% višja od plače univerzitetnega profesorja.
Švica ima na zvezni ravni enoten in usklajen sistem plač v javnem sektorju. Usklajevanje plač
se odvija enkrat letno in je odvisno od rasti življenjskih stroškov, rasti plač v zasebnem
sektorju in produktivnosti. Švica je ena redkih držav, ki ima uravnan in usklajen sistem plač v
javni upravi, saj ni velikih odstopanj med plačilnimi razredi z enako šolsko izobrazbo. Vsi
zaposleni v javnem sektorju dobijo letno 13 plač. Povprečna neto osnovna mesečna plača
učitelja na srednji šoli se giblje od 5.586 do 7.762 švicarskih frankov, kar je preračunano od
776.454 do 1.079.694 tolaijev. Plača ambulantnega zdravnika je enaka učiteljevi, plača
strokovnega sodelavca je za 5% višja, plača zdravnika primarija. raziskovalca in docenta je
višja za 15%, izrednega univerzitetnega profesorja je za 26% višja, zdravnika vodja oddelka
za 32% in rednega univerzitetnega profesorja za 45% višja. Najvišja plača višje medicinske
sestre je za 8%, srednje medicinska sestre pa za 19% nižja od plače ambulantnega zdravnika.
Relativno raven plač v javnem sektorju držav nazorneje prikazujejo grafikoni. Primerjava plač
po posameznih državah, za katere razpolagamo s podatki, prikazuje, da se razlikujejo plače
med posameznimi poklici v javnem sektorju. V Švici so plače najvišje in med poklici
usklajene glede na izobrazbo. V Avstriji imajo zdravniki višje plače od učiteljev, najvišje
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plače v javnem sektorju imajo visoki državni uradniki. V Franciji so razmerja med plačami
drugačna, večkratne so razlike glede na začetek ali zaključek poklicne kariere. V Italiji so
razlike največje, najbolj so cenjeni sodniki, zdravniki in univerzitetni profesoiji.

Relativna razmerja povprečnih bruto plač v Avstriji
(Indeksi ravni, plača učitelja v srednji šoli = 100)
Vzgojiteljica v vrtcu C
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Razmerja bruto plač v javnem sektorju v Franciji
(Indeksi ravni, plača učitelja v srednji šoli =100)
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Relativna razmerja neto plač v javnem sektorju v Švici
(indeksi ravni, plača učitelja v srednji šoli = 100)
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Razmerja bruto plač v javnem sektorju v Italiji
(Indeksi ravni, plača učitelj v srednji šoli = 100
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VI.
•

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
Iz I. dela Informacije o plačah v javnem sektoiju, ki gaje Vlada Republike Slovenije
obravnavala na seji dne 01.02.2001 izhaja, daje v obdobju zadnjih štirih let globalno
bil dosežen cilj, da plače na zaposlenega naraščajo počasneje od produktivnosti dela
in da je bila rast tudi počasnejša od rasti BDP. V posameznih letih so bila ta
zaostajanja sicer različna, prav tako so bila različna tudi za zasebni in javni sektor, vendar
je najpomembneje to, da niti v enem letu ni prišlo do neravnovesja pri doseganju
temeljnega makroekonomskega cilja o zaostajanju rasti plač za rastjo produktivnosti in da
je v povprečju zadnjih štirih let rast plač na zaposlenega bila za polovico nižja od rasti
BDP in skoraj za polovico nižja od rasti produktivnosti.
Ob tem, ko na globalni ravni sicer še ni bilo večjih odmikov od makroekonomsko
sprejemljive rasti plač, pa se je znotraj javnega sektorja že pojavljalo notranje
neravnovesje in spreminjanja razmerij med plačami različnih poklicnih skupin, kar
je kljub relativno visoki ravni povprečnih plač povzročalo vse večje nezadovoljstvo med
zaposlenimi in ponavljajajoče se zahteve po dvigu plač v posameznih dejavnostih ali za
posamezne poklicne skupine. Ob tem, ko je izhodiščna plača kot osnova za obračun plač
ostajala na relativno nizki ravni, so se povečevanja plač dogajala na podlagi uvajanja
novih in povečevanja obstoječih dodatkov k osnovnim plačam. Zakon o razmerjih plač
v javnih zavodih, državnih organih in v lokalnih skupnostih je namreč precej podrobno
določil in omejil možnosti za določanje dveh elementov plače, to je količnikov osnovnih
plač in delovne uspešnosti, ni pa omejil tretjega elementa, to je možnosti za določanje
dodatkov k plačam.
Nadaljevanje trendov povečevanja plač na osnovi dodatkov bi v letu 2001 že pripeljalo do
bistveno previsoke rasti plač v javnem sektoiju. zato je Vlada RS v decembru leta 2000
pričela pogajanja s sindikati, ki naj bi privedla do zaustavitve teh trendov in do
sprejemljivejših razmerij med plačami zaposlenih v javnem sektorju.
S sindikati javnega sektorja je bil za leto 2001 podpisan nov dogovor o načinu
usklajevanja plač, Vlada RS pa je sprejela sklep o pripravi zakona, ki naj bi na novo uredil
sistem plač v tem sektoiju in tudi že sprejela izhodišča za pripravo tega zakona.

•

Analiza gibanj in ravni plač v posameznih dejavnostih javnega sektorja ter razmerij med
plačami posameznih poklicnih skupin kaže. daje od leta 1994, ko je bil sprejet zakon o
razmerjih plač, prišlo znotraj tega sektorja do določenih sprememb.
Predvsem je moč ugotoviti, da se je raven plač v javnem sektorju povečala. V veliki
večini dejavnosti javnega sektorja se je povprečna plača na zaposlenega v primerjavi s
povprečno slovensko plačo od leta 1994 precej povečala. Hkrati je v teh dejavnostih
naraščalo tudi število zaposlenih
Primerjava trendov rasti povprečnih plač po letu 1994 po dejavnostih kaže. daje bila v
celotnem obdobju pospešena zlasti rast plač v zdravstvu, v letu 2000 pa je bila
najhitrejša rast plač v izobraževanju.
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Mednarodna primeijava kaže, da so plače v javnem sektorju v Sloveniji relativno
visoke in da tako v upravi, zdravstvu in izobraževanju dosegajo najvišje vrednosti v
analiziranih razvitih državah. Povprečni bruto prejemki zaposlenih v javnem sektorju v
Sloveniji so od prejemkov v zasebnem sektorju višji za skoraj 30%. Le v eni od
analiziranih držav OECD je to razmerje višje, v večini držav pa so razmerja znatno nižja.
Relativne bruto plače v javni upravi, izobraževanju zdravstvu in ostalih skupnih storitvah
v Sloveniji v primerjavi z zasebnim sektorjem so bistveno večje (za okrog 20%) od
povprečja vzorca razvitih držav OECD in so v letu 2000 dosegle ali presegle
maksimalne vrednosti v državah OECD z najvišjo ravnijo plač javnega sektorja v
primerjavi z zasebnim sektorjem.
Primerjava deleža aktivnega prebivalstva, zaposlenega v dejavnostih javnega sektorja,
kaže, da je v Sloveniji v primerjavi z analiziranimi državami, zaposleno opazno manj
delavcev v javni upravi, saj je v povprečju držav OECD javna uprava za približno 14%
večja. Več delavcev, kot v večini analiziranih držav, pa je v Sloveniji zaposlenih v
izobraževanju, medtem ko je v zdravstvu v razvitejših državah zaposlenih več delavcev, v
enako ali manj razvitih od Slovenije pa je zaposlenih v zdravstvu manj.
Struktura plač javnega sektorja v Sloveniji ne kaže znakov za večino drugih držav
značilnega t.i. dvojnega neravnovesja. Za klasične plačne sisteme javnega sektorja
analiziranih držav je namreč v primerjavi s plačnimi sistemi zasebnega sektorja značilna
majhna disperzija oz. velika kompresija plač, ki je posledica dejstva, da so višje
kvalificirani delavci v javnem sektorju plačani relativno slabše kot v zasebnem sektorju.
Za Slovenijo je za razliko od večine analiziranih držav značilna precejšnja disperzija
plač v javnem sektorju. Kar zadeva ravnovesje ali neravnovesje po kvalifikacijski
strukturi pa so v zdravstvu bruto plače praktično pri vseh kvalifikacijah višje od ustreznih
bruto prejemkov v vseh sektorjih skupaj, v izobraževanju so pri vseh kvalifikacijah
nekoliko pod povprečjem, v javni upravi pa so višje v višjih kvalifikacijskih skupinah.

•

Temeljna razmerja med plačami v javnem sektorju so bila določena v letu 1994 s
sprejemom zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti. Ob sprejemu zakona so v posameznih dejavnostih obstajali nekateri
specifični dodatki, večina dodatkov pa je bila uvedenih ali povečanih po letu 1996.
Dodatki so v strukturi plače postajali vse bolj pomembna kategorija, saj danes
predstavljajo v plači od 10 pa do 55 %- ni delež, večinoma pa se gibljejo v razponu
od 25 do 35 %. Do njih so upravičeni vsi zaposleni, določeni pa so večinoma z akti. ki
veljajo za celotno dejavnost.
Analiza kaže, da uvedba dodatkov znotraj posamezne dejavnosti ni bistveno
spremenila razmerij med višino plač poklicnih skupin v najnižjih in najvišjih plačilnih
razredih, praviloma je obstoječe razpone iz zakona nekoliko znižala.
Izjema velja za dejavnost zdravstva in za raziskovalno dejavnost, za kateri je uvedba
dodatkov spremenila razmerja med plačami najnižjih in najvišjih plačilnih razredov v
smeri povečanja razponov.
V vseh dejavnostih pa je značilno, da so nekoliko višji dodatki nosilnih poklicev.
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Iz primerjave med dejavnostmi pa je razvidno, da je uvajanje dodatkov povzročilo
določeno spremembo razmerij. Primerjava višine plač na delovnih mestih, ki so bila z
zakonom ali kolektivno pogodbo uvrščena v isti izhodiščni plačilni razred, spadajo pa v
različne dejavnosti, zaradi česar dodatke urejajo različne kolektivne pogodbe oz. drugi
akti, kaže, da v nižjih tarifnih skupinah (do V. tarifne skupine) uvajanje dodatkov ni
povzročilo večjih nesorazmerij med višino plač. Razlikovanje se pričenja v VT. tarifni
skupini, kjer so že opazna določena nesorazmerja, in se veča v VII. tarifni skupini, z
višanjem plačilnih razredov pa je vpliv dodatkov vse bolj različen in zato tudi
sprememba razmerij med plačami vse bolj očitna.
V plačilnih razredih VII. tarifne skupine so se z dodatki najbolj povečale plače v
raziskovalni dejavnosti in v zdravstvu.
Primerjava poklicev, ki se najpogosteje primerjajo med seboj oziroma se pri zahtevah za
povišanje plač sklicujejo na zaostajanje za drugimi (sodniki, zdravniki, profesorji) kaže.
da so njihove plače na začetnih (izhodiščnih) ravneh relativno usklajene, razlike pa se
povečujejo pri višjih količnikih. Zaostajajo zlasti poklici v izobraževanju, najvišje plače
zdravnikov pa bi ob uveljavitvi dodatkov s 1.7.2001 že presegle plače sodnikov.

•

Primerjave razmerij med plačami posameznih poklicnih skupin v različnih državah
kažejo, da so ta razmerja po državah zelo različna in da ni moč najti splošno ali pretežno
veljavnega razmerja, ki bi ga lahko brez upoštevanja razmer v Sloveniji uporabili kot
merilo za opredelitev najbolj ustreznih razmerij med plačami. Te primerjave jasno kažejo,
daje vrednotenje zahtevnosti, odgovornosti in družbene teže posameznih poklicev po
državah zelo različno, zato vrednotenje posameznega poklica v neki izbrani državi ne
more biti merilo oz. referenca za vrednotenje istovrstnega poklica v Sloveniji.
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VIII.

PREDLOGI SKLEPOV

•

Vlada RS sprejema Informacijo o plačah v javnem sektorju.

•

Vlada RS ugotavlja, da dosežena raven plač v javnem sektorju ob hkratnih nesorazmerjih
znotraj sektorja terja čim hitrejšo pripravo novega sistema plač v javnem sektorju, zato
nalaga delovni skupini, zadolženi za pripravo novega sistema, da pospeši pripravo nove
zakonske ureditve. Delovna skupina naj pri pripravi zakona upošteva ugotovitve
obravnavane informacije in oblikuje rešitve, ki bodo odpravljale slabosti obstoječega
sistema.

•

Vladna pogajalska skupina za pogajanja s sindikati negospodarstva naj pri pogajanjih s
sindikati upošteva ugotovitve o obstoječih nesorazmerjih in naj v pogajanjih uveljavlja
rešitve, ki bodo v času do uveljavitve novega sistema plač prispevale k zmanjšanju
obstoječih nesorazmerij in ne bodo povečale ravni povprečnih plač javnega sektorja v
razmerju do povprečnih plač zasebnega sektorja.
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PRILOGA 1.
PREGLED PREDPISOV, KI UREJAJO PODROČJE PLAČ ZAPOSLENIH V JAVNEM
SEKTORJU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1.
4/93, 18/94, 41/94, 70/97 in 87/97),
zakon o funkcionaijih v državnih organih (Uradni list RS, 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1.
4/93, 18/94, 41/94, 70/97 in 87/97),
zakon o razmeijih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 - odločba US, 36/96 in 20/96).
zakon o plačah v vzgojno izobraževalnih zavodih,
zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega
razmerja (Uradni list RS, št. 19/97),
zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni
list RS, št. 87/97 in 9/98),
uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98 in 56/98).
uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade
Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98 in ..2001).
pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94.
33/95 in 23/97),
sklep izvršnega sveta Skupščine republike Slovenije št. 114-02/90-1/11-8 z dne
31.10.1991 (delno),
sklep Vlade Republike Slovenije št. 113-07/92-81-8 z dne 27.03.1992 (določa višino
osnove za obračun nadomestil za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni),
kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS
18/91 ter vse spremembe, dopolnitve in aneksi),
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št.
15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98,102/00)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS. št.
45/94, 39/96. 82/99 in 102/2000),
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS.
št. 41/94, 2/96 in 106/2000),
Merila za določitev strokovnega naziva prvak (Uradni list RS, št. 57/96),
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98. 73/98.
63/99, 73/00).
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (Uradni list RS, št. 14/94. 15/94,
22/96, 23/96, 39/98, 46/98, 97/00)
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/95, 50-4/92, 5/93,
50/94, 45/96, 51/98, 73-1/98, 106/99 in 107/00)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije
(Uradni list RS, št. 41/94 in 65/95)
Pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju Programa dela JRO (Uradni list RS. št.
52/98. 67/98 in 72/98)
Odlok o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih
zavodih (Uradni list RS, št. 2/99)
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Odredba o kriterijih za povečanje obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti za plače v
javnih zavodih na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list .RS, št. 9/96)
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOG ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU - prva obravnava
2001-1711-0056

EVA -

1) Naslov predloga akta:
Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju - prva
obravnava - EVA 2001-1711-0056

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) /

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo: /

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene: /

6) Ali |e predlog akta preveden in v kateri jezik? /

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD,
Univerza...) /

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): /

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev:

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: /
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost /

dr. Rado BOHINC
MINISTER

*
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Predlog zakona o

NADZORU

DRŽAVNE

MEJE

(ZNDM-1)

prva obravnava - EPA 416 - III
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
1998-1711-0030
Številka: 003-08/2001-1
Ljubljana, 17.01.2002
Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 17.1.2002 določila
besedilo:

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE - EU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Dne 1.5.1999 je stopila v veljavo Amsterdamska pogodba s katero
je bil schengenski pravni red prenesen v pravni red EU. S
sklepoma Sveta EU št 1999/435/EC in 1999/436/EC z dne
10.5.1999 (Ur.list EU št L 176 z dne 10.7.1999) je tudi natančno
definirano, kaj obsega schengenski pravni red in določen pravni
temelj posameznih določb schengenskega pravnega reda. V
protokolu k Amsterdamski pogodbi (Protokol o prevzemu
schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije) je
določeno, da morajo vse bodoče članice EU v celoti prevzeti
schengenski pravni red.

UVOD
RAZLOGI ZA PRIPRAVO ZAKONA
Slovenija je dne 10.6.1996 podpisala Evropski sporazum o
pridružitvenem članstvu med R Slovenijo in EU, ki ima za končni
cilj polnopravno članstvo Slovenije v EU. Istega dne je vložila tudi
prošnjo za polnopravno članstvo v EU.
Polnopravno članstvo v EU zahteva tudi uskladitev pravnega
reda R Slovenije s pravnim redom EU. Na pregledu usklajenosti
slovenske zakonodaje s pravnim redom EU za področje
pravosodja in notranjih zadev (bilateralni screening februarja in
marca 1999), je bilo ugotovljeno, da bo zaradi uskladitve pravnega
reda potrebno sprejeti nov zakon o nadzoru državne meje. Zato
je bilo v Državnem programu R Slovenije za prevzem pravnega
reda EU do konca leta 2002 določeno, da bo nov zakon o nadzoru
državne meje sprejet do konca junija 2002 in uveljavljen do konca
leta 2002.

Določbe schengenskega pravnega reda bistveno posegajo v
koncept nadzora državne meje, kot ga pozna trenutno veljavni
zakon o nadzoru državne meje. Bistvo schengenskega pravnega
reda je, da lahko vsi (tako državljani držav članic, kot državljani
tretjih držav) notranje meje med državami članicami prehajajo
kadarkoli in kjerkoli brez mejne kontrole, celotna mejna kontrola
ob vstopu v schengenske države pa se opravlja na zunanjih
mejah in to v imenu in za vse države članice. Da je to sploh
možno in za to, da ne bi zaradi tega prišlo do poslabšanja
varnostnih razmer v državah članicah, pa schengenski pravni
red določa številne t.i. izravnalne ukrepe, kamor sodijo enotna
vizna politika, enoten informacijski sistem in intenzivno prekomejno
policijsko sodelovanje, vključno z možnostjo izvrševanja nekaterih
policijskih pooblastil v točno določenih primerih preko meje na
ozemlju druge države pogodbenice.

V Pogajalskih izhodiščih RS za področje 24 Pravosodje in notranje
zadeve za Medvladno konferenco o pristopu RS k EU se je
Slovenija zavezala, da bo v celoti uskladila svoj pravni red na tem
področju s pravnim redom EU najkasneje do konca leta 2002 in v
prilogi navedla tudi sprejem novega zakona o nadzoru državne
meje.
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popravljati ali dopolnjevati, temveč je bilo potrebno pripraviti novega.
Potrebno je poudariti, da so pripravljavci osnutka upoštevali vse
dobre in učinkovite rešitve obstoječe zakonodaje in jih nadgradili
oziroma dopolnili z zahtevami pravnega reda EU ter izkušnjami
tujih držav (predvsem ZR Nemčije in R Avstrije). Ena izmed
bistvenih odločitev pripravljavcev je bila, da nov zakon ne posega
v področje prenosa orožja preko državne meje, kar je posledica
zahteve po usklajenosti s pravnim redom EU. Najmočnejši argument za takšno odločitev je zagotovo celovitost in preglednost
pravnega sistema in primerljivosti s sistemi držav, ki so že članice
EU, saj to področje ne spada med ukrepe za učinkovit nadzor
državne meje. Ker pa veljavni Zakon o orožju ne ureja tega
področja, saj so zakonodajalcu ustrezale določbe sedaj
veljavnega Zakona o nadzoru državne meje, bi ob popolnem
preklicu veljavnosti starega zakona ob uveljavitvi novega zakona
nastala nedopustna pravna praznina. Zaradi tega je v prehodnih
in končnih določbah določeno, da v delu, ki se nanaša na prenos
orožja preko državne meje, ostane v veljavi še star zakon. S
takšno rešitvijo so se strinjali tako tuji strokovnjaki, kakor tudi
strokovnjaki s področja orožne zakonodaje v RS.

Tako nov zakon o nadzoru državne meje pomeni realizacijo
obveznosti R Slovenije, da na tem segmentu uskladi svoj pravni
red s pravnim redom EU, omogočil pa bo tudi izvajanje določb
schengenskega pravnega reda v praksi (tudi določb glede
prekomejnega policijskega sodelovanja in izvajanje pooblastil tako
slovenski policiji na ozemlju drugih držav pogodbenic kot tujih
varnostnih organov na območju R Slovenije), ko bo ta stopil v
veljavo za Republiko Slovenijo in zagotavljanje zadostne in
zahtevane stopnje varnosti tudi po ukinitvi mejne kontrole na
notranjih mejah.

USKLAJENOST OSNUTKA NOVEGA ZAKONA O
NADZORU DRŽAVNE MEJE S PRAVNIM REDOM
EVROPSKE UNIJE
Republika Slovenija je v pripravah na vstop v EU od EU dobila
pomoč na različnih področjih. Za vzpostavitev učinkovitega
nadzora državne meje je dobila pomoč v okviru tako imenovanega
Phare Institution BuildingTVVINNING projekta (partnerski dogovor
št. SL99/IB/JHA/02), ki je bil dne 18.7.2000 sklenjen med
ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Zveznim
ministrstvom za notranje zadeve Zvezne Republike Nemčije,
Zveznim ministrstvom za notranje zadeve Republike Avstrije,
Evropsko komisijo in Centralno finančno in pogodbeno enoto. Od
1.8.2000 do 31.8.2001 je tako potekal imenovani TVVINNING
projekt, katerega del je bila tudi pomoč vrhunskih pravnih
strokovnjakov za področje pravnega reda EU, še posebej za
področje nadzora zunanjih in notranjih meja EU.V letu dni, kolikor
je trajalo sodelovanje, so delavci Ministrstva za notranje zadeve
ob sodelovanju tujih strokovnjakov pripravili osnutek besedila
Zakona o nadzoru državne meje, kot je predlagan v razpravo,
poleg tega pa še osnutke ustreznih bilateralnih sporazumov, ki jih
bo morala Republika Slovenija podpisati s sosednjimi državami,
da bo nadzor tako na notranjih kakor tudi na zunanjih mejah
ustrezno učinkovit.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Nov zakon ne pomeni novih finančnih posledic, saj pomeni
kontinuiteto nadzora državne meje. Zakon je le prilagoditev novo
nastalim razmeram. V delu, ki se nanaša na ustanovitev začasnih
mejnih prehodov in mejnih prehodov za določen krog oseb, pa
prinaša pozitivne proračunske posledice, saj predlog predvideva,
da bodo osebe, ki bodo predlagale ustanovitev takšnih prehodov
stroške, ki bodo z ustanovitvijo nastali tudi povrnile. Dosedanja
ureditev izdaje dovoljenj za prehajanje državne meje izven mejnih
prehodov takšne povrnitve nastalih stroškov ni predvidevala.
Predlagatelj je bil dolžan plačati takso za izdajo dovoljenja, medtem,
ko je dejanske stroške, ki so zaradi mejne kontrole nastali kril
proračun.

Ker, da so v projektu sodelovali tuji strokovnjaki, ki so potrdili, da
osnutek besedila v celoti ustreza s pravnemu redu EU (to je
razvidno iz zaključnega poročila TVVINNING projekta) ocenjujemo,
da je besedilo zakona v celoti usklajeno s pravnim redom EU.

BESEDILO ČLENOV:
I.

PRIMERJAVA OSNUTKA NOVEGA ZAKONA Z
DOSEDANJIM ZAKONOM O NADZORU DRŽAVNE
MEJE

1. člen
(Vsebina zakona)
Ta zakon določa organizacijo in način izvajanja nadzora državne
meje, izvajanje policijskih ukrepov v notranjosti in mednarodno
policijsko sodelovanje.

Sedaj veljavni Zakon o nadzoru državne meje je nastal v okviru
t.i. osamosvojitvene zakonodaje in je bil objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 1/91. Nastajal je v luči in duhu izredno
hitrih in radikalnih sprememb v obdobju osamosvajanja. Kljub zelo
kratkemu času za pnpravo, je bil zakon pripravljen kvalitetno in je
nudil zadostno pravno podlago za vzpostavitev učinkovitega
nadzora državne meje, kot ga je Republika Slovenija nujno
potrebovala. V določenih delih je še opazen močan vpliv
zakonodaje SFRJ oz. pred osamosvojitvenih predpisov, ki so
urejali to področje, je pa bil kljub temu dovolj moderen, in kar je
najpomembnejše, dovolj učinkovit, da ga do sedaj ni bilo potrebno
spreminjati (s tega zornega kota je eden redkih predpisov, ki so
nastali v času osamosvajanja).

Za nadzor državne meje po tem zakonu se štejejo ukrepi za
varovanje državne meje in mejna kontrola.
Za policijske ukrepe v notranjosti po tem zakonu se štejejo ukrepi
za preprečevanje oz. odkrivanje ilegalnega bivanja in prekomejne
kriminalitete.
Mednarodno policijsko sodelovanje obsega dejavnost tujih
policijskih organov na državnem ozemlju Republike Slovenije
oziroma organov Republike Slovenije na tujem državnem ozemlju,
sodelovanje s tujimi varnostnimi organi in izmenjavo uradnikov
za zveze.

Hitre spremembe, ki jih s sabo prinaša postmoderna doba, in
predvsem odločitev Slovenije, da se pridruži državam, ki so že
članice EU, zahtevajo določene spremembe tudi na tem področju.
Unifikacija predpisov, ki jih prinaša schengenski pravni red,
zahtevajo tolikšne spremembe, da zakona, ni bilo več mogoče
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UVODNE DOLOČBE

Izvajanje nadzora državne meje po tem zakonu ne posega v
izvajanje pooblastil, ki jih imajo v skladu z veljavno zakonodajo
drugi državni organi.
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2. člen
(Namen nadzora državne meje)

II. ORGAN, KI OPRAVLJA NADZOR DRŽAVNE MEJE
IN POOBLASTILA

Nadzor državne meje še opravlja z namenom, da se:
- zavaruje življenje in zdravje ljudi;
preprečuje in odkriva kazniva dejanja in prekrške ter odkriva
in prijema njihove storilce;
preprečujejo nedovoljene migracije;
- zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja na ozemlju
Republike Slovenije;
preprečujejo in odkrivajo druge nevarnosti za javno varnost
in red.

4. člen
(Organ, ki opravlja nadzor državne meje)
Za izvajanje nadzora državne meje je pristojna Policija.
Vlada Republike Slovenije lahko z uredbo določi, katere izmed
oblik nadzora državne meje lahko izvajajo tudi drugi državni organi
in območje, na katerem jih izvajajo.

3. člen
(Pomen posameznih izrazov)

5. člen
(Pooblastila)

Posamezni izrazi navedeni v tem zakonu imajo naslednji pomen:

Za izvajanje nalog nadzora državne meje imajo policisti pooblastila,
ki jih predpisuje ta zakon in pooblastila, ki jih predpisujejo drugi
zakoni.

Mejna črta razmejuje območje Republike Slovenije od območij
sosednjih držav.

V kolikor naloge nadzora državne meje, izvaja drug državni organ, imajo delavci tega državnega organa poleg svojih pooblastil
tudi pooblastila policistov, potrebna za izvajanje nalog, določenih
z uredbo iz drugega odstavka prejšnjega člena.

Državna meja po tem zakonu so kopenska in morska meja ter
letališča in pristanišča preko katerih poteka mednarodni promet.
Mejni prehod je kraj, na katerem lahko v času obratovanja mejo
prehaja določen krog oseb.
Mejna kontrola je kontrola, ki se izvaja izključno ob nameravanem
ali neposredno po izvedenem prestopu državne meje.

V kolikor s tem ali drugim predpisom ni določeno drugače, morajo
policisti in drugi delavci, kadar izvajajo naloge po tem zakonu,
upoštevati mednarodne običaje.

Schengenski izvedbeni sporazum je sporazum z dne 19. junija
1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija
1985 med vladami Gospodarske unije Beneluxa, Zvezne republike
Nemčije in Republike Francije o postopni odpravi kontrol na
skupnih mejah.

6. člen
(Ukrepi za preprečevanje nevarnosti)
Policija lahko za izvajanje nadzora državne meje, če ta ali drugi
zakoni posebej ne urejajo posebnih pooblastil, sprejema in izvaja
tudi druge nujne ukrepe za preprečevanje nevarnosti, ki v
konkretnem primeru pomenijo neposredno ogrožanje javne
varnosti in reda, še zlasti življenja in zdravja ljudi ter premoženja.

Država pogodbenica po tem zakonu je vsaka država, za katero
veljajo določila Schengenskega izvedbenega sporazuma.
Zunanja meja je po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega
sporazuma v Republiki Sloveniji, državna meja Republike Slovenije
z državo, ki ni država pogodbenica in letališča in pristanišča
preko katerih poteka mednarodni promet, v kolikor niso notranja
meja.

7. člen
(Načelo sorazmernosti)
Policija mora pri izvajanju nalog nadzora državne meje uporabiti
tisto izmed več pooblastil, ki posameznika ali skupnost najmanj
prizadene, vendar še vedno zagotavlja dosego zakonitega cilja.

Notranja meja je po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega
sporazuma v Republiki Sloveniji, skupna državna meja Republike
Slovenije z državo pogodbenico kot tudi letališča ter pristanišča
preko katerih se odvija neposredni trajektni promet izključno z
ozemlja in na ozemlja držav pogodbenic.

Izvrševanje pooblastil ne sme povzročiti škode, ki bi bila v očitnem
nesorazmerju z njihovim namenom in zastavljenimi cilji njihove
uporabe.

Za notranji let se po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega
sporazuma v Republiki Sloveniji šteje neposredni let, med državami
za katere veljajo določbe Schengenskega izvedbenega
sporazuma.

Posamezno pooblastilo se sme uporabljati le, dokler ni dosežen
cilj, zaradi katerega je bilo uporabljeno ali do trenutka, ko se
izkaže, da se s tem pooblastilom cilja ne da doseči.

Za notranjo plovbo se po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega
sporazuma v Republiki Sloveniji štejejo neposredne redne
trajektne in potniške plovbe med državami za katere veljajo
določbe Schengenskega izvedbenega sporazuma.

8. člen
(Omogočanje nadzora državne meje)

Mednarodni običaji so pravila splošne prakse in splošno sprejeta
pravila, ki se nanašajo na vsebino in zadeve urejenih s tem
zakonom.

Policija sme postaviti table z opozorilnimi napisi in drugo
signalizacijo ali namestiti in uporabljati tehnična sredstva za
izvajanje nadzora državne meje in narediti ali izboljšati obmejne
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kontrolne poti, prehode, mostove ali postaviti ovire, s katerimi se
preprečuje nedovoljeno prehajanje državne meje. Za vzdrževanje
tabel in druge signalizacije po tem členu je zadolžena policija.

določa drugače, je za zagotovitev vidnosti pristojen upravni organ, pristojen za geodetske zadeve.
>
Minister, pristojen za notranje zadeve lahko, iz razlogov javnega
reda, z odredbo prepove plovbo, lov, ribolov, lete letal in drugih
naprav za letenje, gibanje ali zadrževanje oseb ob mejni črti.
Prepoved traja dokler trajajo razlogi.

Policisti lahko, če je to potrebno za uspešno izvedbo nalog po tem
zakonu, brez obveznosti plačila odškodnine vstopajo na in vozijo
po zemljiščih ne glede na lastništvo.
Lastniki ali posestniki zemljišč morajo pustiti prosto pot za
nemoteno izvajanje nalog nadzora državne meje. Direktor
policijske uprave lahko z odločbo zahteva od lastnikov ali
posestnikov zemljišč, da na lastne stroške na ograje namestijo
vrata, da naredijo mostove čez kanale, in dovolijo postavitev ovir,
s katerimi se preprečuje nedovoljeno prehajanje državne meje.

Zaradi vidnosti mejne črte lahko direktor policijske uprave z
odločbo prepove sajenje in setev določenih vrst drevja in drugih
rastlin ob mejni črti.

9. člen
(Uporaba vozil in plovil)

12. člen
(Gradnja objektov ob mejni črti)

Za izvajanje nalog nadzora državne meje smejo policisti, ne glede
na določbe drugih predpisov, uporabljati vse vrste vozil, vodna
plovila in zrakoplove v širšem območju ob državni meji, na drugih
območjih pa le, če je to potrebno, da se pride do takšnega območja.

Organ pristojen za izdajo dovoljenj za gradnjo objektov, sme izdati
lokacijsko dovoljenje oziroma dovoljenje za gradnjo objektov ali
za postavitev začasnega objekta v območju 50 metrov od mejne
črte, če je za to predhodno izdano soglasje krajevno pristojnega
direktorja policijske uprave.

Prizadeti po drugem odstavku tega člena nimajo pravice do
odškodnine zaradi izvajanja potrebnih ukrepov po tem členu.

Soglasje se ne izda, če bi objekt onemogočal ali oviral izvajanje
nadzora mejne črte.

III. MEJNA ČRTA

Soglasje velja do izdaje ustreznega gradbenega ali drugega
dovoljenja, vendar najdlje eno leto.

10. člen
(Označitev mejne črte)

13. člen
(Mejni incident)

Zadeve v zvezi z označevanjem mejne črte opravlja ministrstvo
pristojno za zunanje zadeve.

V primerih, ko Policija ugotovi ravnanje tujih državnih organov na
ozemlju Republike Slovenije, ki ni dovoljeno z mednarodnimi
pogodbami ali s predpisi Republike Slovenije oziroma nedovoljeno
poseganje v okolje in prostor ob mejni črti Republike Slovenije, ki
ga izvršijo državni organi ali druge osebe tujih držav, o tem obvesti
ministrstvo pristojno za zunanje zadeve.

Za strokovno - tehnična opravila v zvezi z označevanjem mejne
črte je pristojen upravni organ, pristojen za geodetske zadeve.
Ob cestah, ki vodijo proti mejni črti ter na letališčih in pristaniščih
preko katerih poteka mednarodni promet, se s tablami na primeren
način opozori na članstvo Republike Slovenije, in po potrebi
sosednjih držav, v Evropski uniji.
Če potek mejne črte ni dovolj razpoznaven, je potrebno bližino
mejne črte na cestnih in drugih komunikacijah označiti s posebnimi
opozorilnimi tablami, zapornicami ali z drugo primemo signalizacijo,
ki opozarja na neposredno bližino mejne črte.

IV. PRESTOP DRŽAVNE MEJE IN MEJNI PREHOD
14. člen
(Prestop državne meje)

Na opozorilne table in drugo signalizacijo je prepovedano pritrjevati
ali namestiti karkoli, prepovedana pa so tudi druga ravnanja, s
katerimi bi se zakrivala vidnost teh tabel ali druge signalizacije.

Prestop državne meje je vsako človekovo gibanje preko državne
meje.

Oznake iz prvega odstavka 8. člena tega zakona se evidentirajo
v evidenci državne meje, ki jo vodi upravni organ, pristojen za
geodetske zadeve. Vpis ali spremembo vpisa oznak iz prvega
odstavka 8. člena tega zakona izvede upravni organ, pristojen za
geodetske zadeve, na predlog Policije.

Državno mejo, po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega
sporazuma pa državno mejo, ki ni notranja meja, se sme prestopiti
samo na za to določenih mejnih prehodih, v skladu z namembnostjo
mejnih prehodov, v času, ki je za to določen in v obsegu, kot je
določen.

Lastniki in upravitelji cest, poti in drugih zemljišč morajo brezplačno
dovoliti prehod in so dolžni brezplačno omogočiti postavitev mejnih
oznak, opozorilnih tabel in druge signalizacije.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se sme v primeru višje
sile ali če je z mednarodno pogodbo drugače urejeno, državno
mejo prestopiti kjerkoli in kadarkoli. Tisti, ki državno mejo prestopi
zaradi višje sile, mora takoj, ko je to mogoče, o tem obvestiti
policijo.

11. člen
(Vidnost mejne črte in prepoved dejavnosti
ob mejni črti)

15. člen
(Prestop notranje meje)

V kolikor mora biti mejna črta na podlagi mednarodne pogodbe
prosta drevja, grmičevja in drugega rastlinja, ki zmanjšuje vidnost
mejnih oznak ali poteka mejne črte, in mednarodna pogodba ne
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Notranje meje se lahko prestopajo brez mejne kontrole kadarkoli
in na kateremkoli mestu.
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V primeru, da se ustanovi mejni prehod za določen krog oseb na
letališču ali vzletišču direktor policijske uprave izda odločbo v
soglasju z direktorjem carinskega urada in direktorjem Uprave
Republike Slovenije za civilno letalstvo.

Če je potrebno zaradi zagotavljanja javnega reda ali nacionalne
varnosti, lahko minister pristojen za notranje zadeve z odredbo
določi, da se določeni deli notranje meje, za določen čas, smejo
prestopati le na za to določenih začasnih mejnih prehodih in da se
izvaja mejna kontrola. Odredba se objavi v sredstvih javnega
obveščanja.

Začasni mejni prehod po tem členu se lahko ustanovi za največ
šest mesecev v dvanajstih mesecih, razen zaradi razlogov
navedenih v zadnji alinei prvega odstavka tega člena, za katere
se mejni prehod ustanovi za čas trajanja teh del oziroma za čas,
dokler obstoji širši javni interes.

16. člen
(Tranzitni promet)
Za osebe, ki državno mejo prečkajo v zračnem prometu ne velja
obveznost mejne kontrole:

V odločbi se navede, poleg kraja odprtja začasnega mejnega
prehoda, tudi čas obratovanja mejnega prehoda, obseg uporabe
mejnega prehoda in druge pogoje.

če po pristanku na letališču brez odlašanja znova odletijo in v
tem vmesnem času ne zapustijo zračnega plovila ali
prostorov, ki so namenjeni za tranzit potnikov;
če gre za prelet zračnega plovila brez vmesnega pristanka.

20. člen
(Stroški ustanovitve mejnega prehoda)

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pomorski
promet.

Stroške ustanovitve in obratovanja začasnega mejnega prehoda
in mejnega prehoda za določen krog oseb, krije pobudnik
ustanovitve takšnega mejnega prehoda. Stroški se v tem primeru
smejo obračunati pavšalno, glede na predvidene stroške za
nadzor državne meje. Stroški se opredelijo v odločbi o določitvi
takšnega mejnega prehoda.

17. člen
(Določitev mejnih prehodov)
Mejne prehode, v soglasju s sosednjo državo, z uredbo določi
Vlada Republike Slovenije.

21. člen
(Ureditev mejnega prehoda)

Minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom,
pristojnim za finance in pristojnimi organi sosednje države, z
odredbo določi obratovalni čas in obseg uporabe mejnih prehodov.

Mejni prehodi morajo biti urejeni tako, da omogočajo smotrno,
preprosto in s čim manjšimi stroški povezano izvajanje mejne
kontrole.

18. člen
(Določitev mejnih prehodov za določen krog oseb)

Upravljalci letališč, pristanišč in železniških postaj morajo z
ustreznimi objekti in organizacijskimi ukrepi poskrbeti, da se lahko
mejna kontrola izvaja skladno z določbami tega zakona. Na
letališčih, če na njih ne potekajo le notranji leti, je potrebno postaviti
objekte, ki omogočajo, da se potnike na notranjih letih loči od
drugih potnikov.

Direktor policijske uprave lahko ob izkazanem upravičenem
interesu, v soglasju z direktorjem carinskega urada, z odločbo
ustanovi mejni prehod za poimensko določene osebe. V primeru,
da se ustanovi mejni prehod za določen krog oseb na letališču ali
vzletišču direktor policijske uprave izda odločbo v soglasju z
generalnim direktorjem Carinske uprave Republike Slovenije in
direktorjem Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo.

Upravljalci iz prejšnjega odstavka so dolžni Policiji, oziroma organu
iz drugega ostavka 4. člena tega zakona, če ta opravlja katere
izmed oblik nadzora državne meje, brezplačno zagotoviti ustrezne
službene prostore in zadostno število parkirnih mest, brezplačno
omogočiti dostop do svojih objektov in naprav, nuditi brezplačen
prevoz pri opravljanju nalog in takoj, ko je to mogoče brezplačno
sporočiti vozne rede, rede letenja in vsa dejanska prometna
gibanja.

Mejni prehod po tem členu se lahko ustanovi za največ tri leta.
V odločbi se navede, poleg kraja odprtja mejnega prehoda za
določen krog oseb, tudi poimenski seznam oseb, ki jim je dovoljen
prehod, čas obratovanja mejnega prehoda, obseg uporabe
mejnega prehoda in druge pogoje.

Stroške postavitve in vzdrževanja takšnih objektov, kakor tudi
druge stroške, ki nastanejo v zvezi s temi objekti, krijejo upravitelji
letališč, pristanišč in železniških postaj.

19. člen
(Določitev začasnih mejnih prehodov)

22. člen
(Območje mejnega prehoda)

Direktor policijske uprave lahko v soglasju z generalnim
direktorjem Carinske uprave Republike Slovenije z odločbo
ustanovi začasni mejni prehod, če je to potrebno za smotrno
izvajanje kratkotrajnih' čezmejnih dejavnosti, kot so:

-

Vsakemu mejnemu prehodu, razen mejnim prehodom določenim
v drugem odstavku 15. člena tega zakona ter v 18. in 19. členu
tega zakona, pripada območje, ki je potrebno za opravljanje mejne
kontrole ter neposredna okolica z objekti, ki so potrebni za smotrno
in varno odvijanje prometa in opravljanje mejne kontrole.

vaje za primer naravnih nesreč;
športne prireditve;
ukrepi za preusmerjanje prometa;
kulturne, znanstvene, strokovne in turistične prireditve in
aktivnosti;
izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb;
kmetijska, gozdarska dela in druga dela ter opravila, za katera
obstoji širši javni interes.
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V območje mejnega prehoda za železniški promet spada tudi
železniški tir s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem od mejne
črte do mejnega prehoda.
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Območje mejnega prehoda z odločbo določi direktor policijske
uprave. Območje mejnega prehoda na letališču v soglasju z
direktorjem Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo z
odločbo določi direktor pristojne policijske uprave.

naznaniti vse potnike, ki nimajo veljavnega dokumenta za prestop
državne meje.
Poveljnik plovila mora storiti vse potrebno, da se potniki, ki nimajo
veljavnega dokumenta za prestop državne meje ali jim je bil vstop
v Republiko Slovenijo zavrnjen, ne izkrcajo z ladje v pristanišče,
brez dovoljenja Policije.

Na območju mejnega prehoda je gibanje in zadrževanje dovoljeno
le osebam, ki nameravajo prestopiti državno mejo ali so jo že
prestopile in se na mejnem prehodu zadržujejo zaradi mejne
kontrole ter drugim osebam, ki imajo upravičen razlog.

Določbe prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo tudi v zračnem prometu, določbe tretjega
in četrtega odstavka tega člena pa se smiselno uporabljajo tudi v
avtobusnem prometu.

23. člen
(Označitev mejnega prehoda in njegovega območja)
Mejni prehod in njegovo območje se označita z opozorilnimi in
dopolnilnimi tablami.

V. MEJNA KONTROLA

Obliko vsebino in način postavitve opozorilnih in dopolnilnih tabel
v soglasju z ministrom pristojnim za promet, določi minister
pristojen za notranje zadeve s pravilnikom.

27. člen
(Obveznost podreditve mejni kontroli)

Postavitev opozorilnih in dopolnilnih tabel ni potrebna na:

Oseba, ki namerava prestopiti ali je že prestopila mejno črto,
razen mejne črte na notranji meji po uveljavitvi Schengenskega
izvedbenega sporazuma, je dolžna izročiti veljavni dokument za
prestop državne meje in se podrediti mejni kontroli ter ne sme
zapustiti območja mejnega prehoda ali se skriti, dokler ni mejna
kontrola opravljena.

začasnih mejnih prehodih, ustanovljenih na podlagi drugega
odstavka 15. člena tega zakona in 19. člena tega zakona;
mejnih prehodih, na katerih je prestop državne meje dovoljen
poimensko določenim osebam.

Oseba iz prvega odstavka tega člena mora policistu, ki izvaja
mejno kontrolo, pojasniti vse okoliščine, pomembne za prehod
državne meje.

24. člen
(Obveznost potnikov in drugih oseb, ki se nahajajo na
območju mejnega prehoda)

Oseba iz prvega odstavka tega člena se je dolžna ravnati po
navodilih in odredbah uradnih oseb, ki izvajajo mejno kontrolo.

Potniki in druge osebe, ki se nahajajo na mejnem prehodu oziroma
območju mejnega prehoda, morajo upoštevati navodila in odredbe
uradnih oseb organa, ki opravlja mejno kontrolo.

28. člen
(Mejna kontrola)

25. člen
(Gradnja in postavitev objektov na območju mejnega
prehoda)

Policist, ki izvaja mejno kontrolo, sme:
-

Za gradnjo, postavitev oziroma spremembo namembnosti
objektov in naprav na območju mejnega prehoda, je potrebno
soglasje, ki ga izda direktor policijske uprave.
Soglasje iz prejšnjega odstavka se ne izda, če bi objekt, naprava
ali dejavnost ovirala izvajanje mejne kontrole in varnostnih ukrepov
na državni meji.

V kolikor opravlja na mejnem prehodu policist kontrolo v
neposredni bližini carinskega delavca, policist, praviloma pred
izvedbo kontrole po tretji alinei prejšnjega odstavka, omogoči
osebi pri kateri izvaja mejno kontrolo predložitev blaga pri
carinskem organu.

Soglasje velja do izdaje ustreznega gradbenega ali drugega
dovoljenja, vendar najdlje eno leto.
26. člen
(Obveznost poveljnika plovila)

29. člen
(Osebna kontrola, kontrola prevoznega sredstva in
kontrola stvari)

Poveljnik plovila mora ob prihodu iz tujine oziroma pred odhodom
v tujino izročiti policistu prepis seznama članov posadke in seznam
potnikov na plovilu ter mu dati na vpogled potne listine članov
posadke.

Osebna kontrola je kontrola, ki obsega preverjanje dokumentov
za prestop državne meje z ugotavljanjem identitete osebe, ki
namerava prestopiti državno mejo in drugih pogojev za prestop
in tiralično tehnično preverjanje osebe z odvzemom prstnih odtisov
in odtisov dlani ter preverjanje drugih telesnih identifikacijskih
značilnosti. .

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za seznam potnikov v
trajektnem prometu.
Ob prihodu iz tujine mora poveljnik plovila zagotoviti, da člani
posadke in potniki ne zapustijo plovila, preden ni opravljena mejna
kontrola, če se mejna kontrola opravlja na plovilu.

Policist sme zahtevati od osebe naj pokaže kaj ima pri sebi. V
primeru suma posedovanja prepovedanih stvari, predmetov ali
zaradi ugotavljanja identitete, sme policist pregledati ali preiskati

Poveljnik ladje ali zastopnik ladjarja mora, še preden pripluje ladja
v pristanišče ali najkasneje ob pristanku v pristanišču, Policiji
poročevalec, št. 9

zahtevati predložitev veljavnih dokumentov, ki so potrebni za
prestop državne meje za osebe in stvari;
vnesti v dokumente za prestop državne meje podatke o
pomembnih okoliščinah za vstop ali Izstop iz države;
opraviti osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva in
kontrolo stvari, ki jih ima oseba s seboj;
zadržati osebo za nujno potreben čas.
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osebo. Preiskava po tem členu ne obsega preiskave telesnih
votlin.

34. člen
(Odstop od izvajanja mejne kontrole)

Kontrola prevoznega sredstva je kontrola, ki obsega zunanji in
notranji vizualni pregled prevoznega sredstva in preiskavo
prevoznega sredstva.

Če iz posebnih razlogov ni mogoče izvajati mejne kontrole v
celoti, ker bi kljub temu, da so izkoriščene vse kadrovske in
organizacijske možnosti, prišlo do nesprejemljivih čakalnih dob
za prestop meje ali drugih nesprejemljivih motenj pri odvijanju
prometa preko mejnega prehoda, sme policist, odgovoren za
cganizacijo in vodenje mejne kontrole, začasno odrediti delno
opustitev mejne kontrole.

V primeru suma, da oseba v prevoznem sredstvu prevaža
prepovedane predmete ali stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju
njene identitete ali identitete drugih potnikov ter zaradi
preprečevanja nedovoljenega vstopa v Republiko Slovenijo, sme
policist preiskati prevozno sredstvo, kar pomeni podroben pregled
vseh delov, vključno z razstavljanjem posameznih delov
prevoznega sredstva.

Pri tem policist, odgovoren za organizacijo in vodenje mejne
kontrole, določi prednostne cilje mejne kontrole, ki se morajo
prilagajati konkretnim razmeram tako, da je mejna kontrola čim
bolj učinkovita.

Kontrola stvari obsega kontrolo predmetov in stvari, ki jih ima
oseba, ki namerava prestopiti državno mejo s seboj ali v
prevoznem sredstvu.

V teh primerih ima kontrola vstopa v državo praviloma prednost
pred kontrolo izstopa iz države.

Pri izvajanju osebne kontrole, kontrole prevoznega sredstva in
kontrole stvari, sme policist uporabljati ustrezne tehnične
pripomočke.

VI. UKREPI V NOTRANJOSTI DRŽAVE

30. člen
(Pravica prisotnosti)

35. člen
(Ukrepi v notranjosti)

Lastnik prevoznega sredstva in lastnik stvari, oziroma oseba, ki
jih ima v posesti, ima pravico biti prisotna pri pregledu oziroma
preiskavi.

Policisti lahko z namenom preprečevanja nedovoljenega vstopa
in bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in
odkrivanja čezmejne kriminalitete na mednarodnih prometnih
povezavah in objektih pomembnih za čezmejni promet, če to
opravičujejo varnostne razmere, ugotavljajo identiteto oseb ter
opravijo osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva in
kontrolo stvari.

31. člen
(Uporaba drugih predpisov)
Če policist med pregledom ali preiskavo osebe, stvari ali
prevoznega sredstva najde predmete, ki se smejo odvzeti po
določilih Kazenskem zakoniku, ali predmete, ki utegnejo biti
pomembni za kazenski postopek ali postopek o prekršku, policist
nadaljuje postopek po določilih zakona, ki ureja kazenski postopek
in zakona, ki ureja postopek o prekršku.

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE

Če policist med pregledom ali preiskavo osebe, stvari ali
prevoznega sredstva najde predmete, ki ne spadajo med
predmete iz prejšnjega odstavka tega člena, pa v skladu s
predpisi, ki urejajo področje carine pomenijo carinsko blago, jih v
nadaljni postopek prepusti carinskemu delavcu.

Vstop v Republiko Slovenijo se lahko dovoli pripadnikom tujih
varnostnih organov v uniformi, z orožjem in z vozili, ki so označeni
z njihovimi znaki in emblemi.

36. člen
(Tuji varnostni organi)

Dovoljenje za vstop tujih varnostnih organov na ozemlje Republike
Slovenije izda generalni direktor Policije, pod pogojem, da to ni v
nasprotju z interesi Republike Slovenije.

32. člen
(Zadržanje osebe)

V dovoljenju se lahko določijo posebni pogoji za vstop.

Policist sme za nujno potreben čas, vendar za največ 48 ur,
zadržati osebo, ki namerava ali je že prestopila mejno črto in je
zadržanje potrebno zaradi ugotovitve vseh potrebnih dejstev in
okoliščin prehajanja državne meje ali zaradi zavrnitve tujca, ki ne
izpolnjuje pogojev za vstop v državo.

Ob pogoju vzajemnosti smejo pripadniki tujih varnostnih organov,
ki so člani uradnih delegacij na službenih obiskih vstopiti v
Republiko Slovenijo in brez posebnega dovoljenja nositi uniformo
in osebno orožje, če je le to del njihove uniforme.

33. člen
(Območje opravljanja mejne kontrole)

Pripadniki tujih varnostnih organov, ki spremljajo predstavnika te
države na uradnem obisku v Republiki Sloveniji, lahko vnesejo in
nosijo kratkocevno orožje in pripadajoče strelivo s soglasjem
generalnega direktorja policije.

Mejno kontrolo opravi policist praviloma na mejnem prehodu
oziroma območju mejnega prehoda. V primeru, da je oseba
zalotena pri nezakonitem prestopu državne meje, policist opravi
mejno kontrolo na območju, kjer je takšno osebo zalotil.

37. člen
(Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi)
Ne glede na določbe prejšnjega člena smejo vstopiti v Republiko
Slovenijo in izvajati z mednarodnim sporazumom določene ukrepe
za nadzor državne meje in druge naloge mednarodnega

Mejna kontrola ali del mejne kontrole, se sme opraviti, če tako
določa mednarodna pogodba, tudi na ozemlju druge države ali
med vožnjo na vlaku, ki je ali bo prevozil državno mejo.
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policijskega sodelovanja pooblaščene osebe drugih držav, prav
tako pa smejo, v skladu z mednarodnimi sporazumi, tovrstne
ukrepe in naloge izvajati tudi policisti Republike Slovenije v tujini.

podatki, bivališče, državljanstvo, podatki o listini, s katero oseba
prestopa državno mejo, kraj, čas in smer prestopa državne meje,
ter prstni odtisi, odtisi dlani in druge telesne identifikacijske
značilnosti, če so bili osebi odvzeti.

Ob pogoju vzajemnosti smejo na ozemlju Republike Slovenije
pripadniki tujih varnostnih organov, ki izvajajo naloge in ukrepe iz
prejšnjega odstavka tega člena, brez posebnega dovoljenja nositi
uniformo, osebno orožje ali druga prisilna sredstva, če je to del
njihove službene opreme, vendar smejo orožje in druga prisilna
sredstva uporabiti le, če je to potrebno, da bi odvrnili od sebe ali
koga drugega istočasen protipraven napad.

V evidenci iz druge alinee prejšnjega člena se smejo zbirati in v
evidenci hraniti naslednji podatki: ime in priimek, rojstni podatki,
bivališče, državljanstvo, podatki o listini na podlagi katere je bila
ugotovljena identiteta in okoliščine ugotavljanja identitete ter prstni
odtisi, odtisi dlani in druge telesne identifikacijske značilnosti če
so bili osebi odvzeti.
V evidenci, vodeni na podlagi tretje alinee prejšnjega člena se
smejo zbirati in v evidenci hraniti naslednji podatki: ime in priimek,
rojstni podatki, bivališče, državljanstvo, kraj dovoljenega prehoda,
čas dovolitve prehajanja državne meje.

38. člen
(Uradnik za zvezo)
Z mednarodnimi sporazumi se lahko napoti ali sprejme uradnike
za zvezo, ki svetujejo in pomagajo pri opravljanju nalog nadzora
državne meje. Naloge in status uradnika za zvezo se določijo z
mednarodnim sporazumom.

Podatki zbrani na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena
se smejo hraniti 10 let po vnosu v evidenco. Podatki zbrani na
podlagi tretjega odstavka tega člena pa se smejo hraniti še pet let
po preteku časa, za katerega je bilo posamezniku dovoljeno
prehajanje državne meje na mejnem prehodu za določen krog
oseb.

VIII. POGLAVJE
ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV IN EVIDENCE

IX. KAZENSKE DOLOČBE

39. člen
Avtomatske fotografske in snemalne naprave

43. člen

Policija sme na območjih mejnih prehodov in na drugih območjih
ob državni meji namestiti avtomatske fotografske in snemalne
naprave.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
fizična oseba, ki:

Avtomatske fotografske in snemalne naprave, ki so nameščene
na območjih mejnih prehodov morajo biti nameščene tako, da so
vidne. Osebe, ki se nahajajo na takšnem območju, morajo biti na
takšne naprave opozorjene.
Če se pri tem snemajo osebni podatki, je potrebno te posnetke
uničiti v roku enega leta, razen, če se ne potrebujejo za pregon
kaznivega dejanja ali prekrška.
40. člen
Avtomatsko zbiranje podatkov
Policija sme od oseb, pri katerih se opravlja mejna kontrola,
neposredno zbirati osebne podatke, ki se hranijo v evidencah po
tem zakonu, pri tem pa lahko za zbiranje osebnih podatkov
uporabljajo tudi ustrezna tehnična sredstva.
41. člen
Evidence
Policija lahko za potrebe učinkovitega varovanja državne meje
vodi:
evidenco oseb, zoper katere je bila izvedena mejna kontrola;
evidenco oseb, za katere se izvede postopek ugotavljanja
identitete po 35. členu tega zakona;
- evidenco oseb, ki jim je dovoljen prehod državne meje na
mejnih prehodih za poimensko določen krog oseb.

44. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev, se na kraju prekrška kaznuje
fizična oseba, ki:

42 člen
(Osebni podatki)

na opozorilne table in drugo signalizacijo, postavljeno po tem
zakonu, ali predpisih izdanih na podlagi tega zakona pritrjuje
kakršne koli druge table, napise, lepake in podobno (peti
odstavek 10. člena);

V evidenci iz prve alinee prejšnjega člena se smejo zbirati in v
evidenci hraniti naslednji osebni podatki: ime in priimek, rojstni
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ne pusti proste poti za nemoteno izvajanje nalog državne
meje, ali ne namesti vrat na ograjo ali ne naredi mostu čez
kanale ali ne dovoli postavitve ovir (tretji odstavek 8. člena);
seje ali sadi določene vrste drevja ali rastlin v nasprotju z
odločbo izdano na podlagi tretjega odstavka 11. člena tega
zakona;
prestopi državno mejo v nasprotju z drugim odstavkom 14.
člena tega zakona;
prestopi državno mejo zaradi višje sile, pa o tem takoj ne
obvesti Policije (tretji odstavek 14. člena);
na območju mejnega prehoda ne upošteva navodil in odredb
policista;
brez dovoljenja kakorkoli spremeni namembnost objekta ali
naprave, ki je na območju mejnega prehoda;
poveljnik plovila ali druga oseba, ki ravna v nasprotju s 26.
členom tega zakona;
se izmakne mejni kontroli;
se poskuša izmakniti mejni kontroli, se skrije ali samovoljno
zapusti območje mejnega prehoda, dokler mejna kontrola ni
opravljena (prvi odstavek 27. člena);
ne pojasni okoliščin pomembnih za prehod državne meje ali
ne upošteva navodil in odredb policistov, ki izvajajo mejno
kontrolo (drugi odstavek 27. člena);
se pri mejni kontroli izkaže s tujo ali neveljavno listino za
prestop državne meje (prvi odstavek 27. člena).
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-

pluje, izvaja lov, ribolov, se giblje ali zadržuje ob mejni črti,
kadar je to z odredbo, izdano na podlagi drugega odstavka
11. člena tega zakona, prepovedano;
prestopi notranjo mejo v nasprotju z odredbo, izdano na podlagi
drugega odstavka 15. člena tega zakona;
se giblje ali zadržuje na območju mejnega prehoda, pa za to
nima upravičenega razloga.

Do izdaje podzakonskih aktov po prejšnjem odstavku tega člena,
se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o nadzoru državne
meje (Uradni list RS, št. 19/91 in 9/98), v kolikor niso v nasprotju
s tem zakonom.
47. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na notranje meje, se pričnejo
izvajati šele po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega
sporazuma v Republiki Sloveniji.

45. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev, se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki:

-

Po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega sporazuma v
Republiki Sloveniji se na notranjih mejah prenehajo uporabljati
določbe IV. in V. poglavja tega zakona.

ne pusti proste poti za nemoteno izvajanje nalog nadzora
državne meje, ali ne namesti vrat na ograjo ali ne naredi
mostu čez kanale ali ne dovoli postavitve ovir (tretji odstavek
8. člena);
ne poskrbi, da bi se mejna kontrola lahko izvajala skladno z
določbami tega zakona (drugi odstavek 21. člena);
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 21. člena tega zakona;
brez dovoljenja kakorkoli spremeni namembnost objekta ali
naprave, ki je na območju mejnega prehoda;
pravna oseba, katere poveljnik plovila ali druga oseba, dopusti
ravnanje, ki je v nasprotju s 26. členom tega zakona.

Po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega sporazuma v
Republiki Sloveniji se preneha uporabljati drugi odstavek 4. člena
tega zakona.
Določba tretjega odstavka 10. člena tega zakona se prične izvajati
šele po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo.
48. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek po tem členu.

Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati vse določbe
Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list Republike Slovenije,
številka 1/91), razen določb od 34. do vključno 46. člena.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 87. člen Zakona
o orožju (Uradni list RS, št. 61/2000). Določbe 67., 68., 69., 70. in
71. člena Zakona o orožju pa se začnejo uporabljati z vstopom
Republike Slovenije v Evropsko unijo, istočasno za državljane
Evropske unije prenehata veljati prva alinea 37. člena in prva
alinea 53. člena Zakona o orožju.

46. člen
Minister pristojen za notranje zadeve v roku 6 mesecev po
uveljavitvi tega zakona s pravilnikom podrobneje uredi izvajanje
drugega in tretjega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11.
člena, 13. člena, drugega odstavka 15. člena, prvega odstavka
22. člena, drugega odstavka 23. člena, druge alinee 28. člena ter
prvega in drugega odstavka 39. člena tega zakona.

50. člen
Ta zakon prične veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Minister pristojen za notranje zadeve lahko z navodilom podrobneje
uredi način izvajanja mejne kontrole in izvajanja drugih ukrepov
za varovanje državne meje po tem zakonu.

29. januar 2002

137

poročevalec, št. 9

OBRAZLOŽITEV

V šestem členu je predpisana tako imenovana generalna klavzula.
Ker je varovanje državne meje izjemno pomembno, ne samo za
Republiko Slovenijo, temveč po vstopu RS v EU tudi za druge
države članice, je nujno potrebno, da zakonodajalec dopušča
tudi možnost drugih nujnih ukrepov, ki jih preprosto ni mogoče
vnaprej predvideti, seveda le ko je konkreten, dejanski stan
takšen, da pomeni neposredno ogrožanje javne varnosti in reda,
še zlasti življenja in zdravja ljudi in premoženja. Da pa ti in drugi
ukrepi ne bi pomenili nedopustnega poseganja v posameznikove
pravice, je v sedmem členu opisano načelo sorazmernosti, ki se
nanaša na vsa pooblastila, še posebej pa na generalno policijsko
klavzulo.

PRVO POGLAVJE
V prvem členu je opredeljena vsebina zakona. V nadaljevanju še
pojasnjuje, da se nadzor državne meje v grobem deli na dva
vsebinsko ločena dela in sicer na mejno kontrolo - gre za ukrepe,
pooblastila in dolžnosti na mejnih prehodih, in na ukrepe za
varovanje državne meje zunaj mejnih prehodov, med katere sodijo
predvsem obveznosti, pooblastila in ukrepi, ki so potrebni za
učinkovit sistem nadzora državne meje.
V drugem členu so navedeni temeljni vzroki, zaradi katerih je
sistem nadzora državne meje sploh vzpostavljen in potreben.
V tretjem členu so opredeljeni posamezni izrazi, ki se v zakonu
pogosteje pojavljajo ali pa se zakon v nekaterih delih posredno,
drugje pa neposredno sklicuje nanje na njih in so zaradi
zapletenosti zakonske dikcije umeščeni v pojmovno razlagalni
del.

V osmem členu so opisani ukrepi, ki so nujno potrebni, da je
zagotovljeno nemoteno izvajanje varovanja državne meje, kar je
gotovo eden večjih nacionalnih interesov. S tem zakon sicer
posega v temeljne lastninske pravice posameznikov
(najpogosteje gre za motenje posesti), vendar je takšna »prisila«
nujna. Če bi bila prehodnost območij ob meji odvisna zgolj in samo
od privolitve posameznikov, ne bi bila možna izvedba učinkovitih
ukrepov za varovanje državne meje. Gre tako za vožnjo in hojo
kakor tudi za postavitev tabel in drugih opozorilnih znakov ter
namestitev tehnike za morebitno tehnično varovanje državne
meje. Ob čedalje večji zavednosti lastnikov zemljišč, da je
zasebno zemljišče »skoraj nedotakljivo«, je nujna tudi določba o
namestitvi vrat na ograje ali postavitvi mostov (če bi posamezniki
svoje zemljišče ogradili ali izkopali jarke, ki bi onemogočali
prevoznost ob državni meji).

DRUGO POGLAVJE
Glede na to, da Carina po sedaj veljavni zakonodaji opravlja mejno
kontrolo na določenih mejnih prehodih, je do uveljavitve
schengenskega izvedbenega sporazuma v Republiki Sloveniji
smiselno in racionalno nadaljevati s takšno prakso. Po uveljavitvi
schengenskega izvedbenega sporazuma pa prenos pooblastil
brez možnosti nadzora in usmerjanja nad organom, na katerega
so posamezna pooblastila prenesena ni dopustno. Konvencija za
izvedbo schengenskega sporazuma v 6. členu namreč izrecno
zahteva, da se mejna kontrola na zunanjih mejah izvaja po enotnih
načelih, ki so v schengenskem pravnem redu podrobno
razdelana. Ministrstvo za finance se strinja s prenosom pooblastil
(na Carino), ne pristane pa na usmerjanje in nadzor, ki bi ga v
skladu s schengenskim pravnim redom izvajala Policija. Glede na
prej navedene razloge je torej možen prenos pooblastil (kot to
predvideva drvgi odstavek 4. člena) le do uveljavitve
schengenskega izvedbenega sporazuma v Republiki Sloveniji.
Da bo ugodeno zahtevam pravnega reda EU, je v prehodnih in
končnih določbah (tretji odstavek 47. člena) navedeno, da se po
uveljavitvi schengenskega izvedbenega sporazuma v Republiki
Sloveniji preneha uporabljati drugi odstavek 4. člena.

Ker je z vrsto predpisov na določenih območjih prepovedana
uporaba določenih vozil, vodnih in zračnih plovil, za učinkovito
varovanje državne meje pa je uporaba teh sredstev nujno
potrebna, mora biti takšna izjemna uporaba teh sredstev tudi na
teh območjih dovoljena s specialnim predpisom (to je s tem zakon).
TRETJE POGLAVJE
V desetem členu je opredeljeno označevanje mejne črte.
Posamezne določbe so neposredna implementacija pravnega
reda EU (npr. postavitev tabel, ki opozarjajo na članstvo v EU
sosednje države), druge določbe pa so namenjene zgolj primerni
označitvi mejne črte. V tem členu določitev mejne črte ni nikjer
omenjena niti to ne pomeni kakršne koli prejudikacije določitve
meje med Republiko Slovenijo in katerokoli tujo državo. V
nadaljevanju so tudi določbe, ki izvirajo iz nekaterih mednarodnih
obveznosti RS (vidnost mejne črte) in določajo pristojne organe.
Nov zakon v tem delu sledi določbam sedaj veljavnega zakona.

Na prvi pogled se zdi, da je prvi odstavek petega člena
nepotreben, saj je v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
jasno, da imajo policisti tudi druga - z drugimi predpisi določena
pooblastila. Dikcija je nujna na eni strani zaradi transparentnosti da povprečen državljan nedvoumno ve, da ima policist na meji
tudi vsa druga (policijska) pooblastila, po drugi strani pa je določba
nujno potrebna zaradi drugega odstavka tega člena. V skladu z
zahtevami pravnega reda EU je nujno, da imajo tisti državni
uradniki, ki opravljajo primarno policijske naloge, tudi izenačena
pooblastila. V tretjem odstavku se zakon sklicuje na mednarodne
običaje. Mišljena so predvsem tista strokovna pravila, ki so znotraj
EU sprejeta kot obvezna navodila - priročniki in podobno (npr. vsi
organi v članicah EU upoštevajo t.i. skupni schengenski priročnik
v katerem so zelo podrobna in natančna napotila za izvajanje
posameznih pooblastil). Zaradi razvejanosti pravnega reda EU,
in njegove skoraj nepreglednosti, takšna določba prinaša pravilo,
ki usmerja izvajanje nacionalnega zakona v unificiran in že
uveljavljen sistem delovanja - seveda v kolikor v notranjem pravu
karkoli ni eksplicitno urejeno drugače. Ne gre za prenos
suverenosti, temveč samo za poenotenje, ki je nujno potrebno,
saj se bo po vstopu Republike Slovenije v EU tudi v RS varovala
zunanja meja EU.
poročevalec, št. 9

V posameznih primerih je zaradi nacionalnega interesa za varnost
potrebno prepovedati ali samo omejiti določene aktivnosti ob
državni meji ter tudi omejiti svobodo pri postavljanju kakršnih koli
objektov, ki bi lahko posredno ali pa celo neposredno vplivali na
sam nadzor nad državno mejo.
Bistveno drugače kakor sedaj veljavni zakon pa osnutek
obravnava tako imenovani mejni incident. Osnutek predvideva,
da gre za mejni incident le v primeru, ko državni organi tujih držav
nedovoljeno posegajo v suvereno območje Republike Slovenije
ter tudi kadar gre za nedovoljeno poseganje v okolje in prostor.
Ker gre pri takšnem enkratnem dogodku lahko tudi za prekršek
ali kaznivo dejanje, ki se preganja v skladu z notranjim pravnim
redom, osnutek zakona predvideva le obveščanje ministrstva
pristojnega za zunanje zadeve. To bo (v skladu z besedilom tega
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zakona) dolžno ravnati tudi v skladu z mednarodnimi običaji, ki
veljajo na tem področju. Praviloma bo šlo za uraden protest.

je, da gospodarske družbe (ne glede na lastništvo), ki upravljajo
letališča, pristanišča in železnico, zagotovijo pogoje, da se lahko
opravlja mejna kontrola.

ČETRO POGLAVJE

V 24. členu so navedene dolžnosti potnikov in drugih oseb, ki se
nahajajo na območju mejnega prehoda. Novost tega določila je,
da osebe, ki trajno ali začasno opravljajo svojo dejavnost na
območju mejnega prehoda, ne potrebujejo več posebnega
dovoljenja za muditev in gibanje na območju mejnega prehoda.
Zadostuje, da ima oseba upravičen interes (v skladu z 22. členom
osnutka se na območju MP lahko zadržujejo potniki in druge
osebe, ki imajo upravičen interes), da se zadržuje na območju
mejnega prehoda. Na to je vezana tudi kazenska odgovornost,
saj osnutek predvideva, da sme policist osebo, ki se neupravičeno
zadržuje na tem območju, kaznovati z denarno kaznijo, oseba pa
mora tudi takoj zapustiti območje mejnega prehoda. Za
zagotavljanje reda pa je nujno potrebno policisti pooblastilo, da
osebam izdajajo odredbe in navodila.

V členih 14, 15 in 16 je urejen prestop državne meje. Osnutek je
pripravljen tako, da bo učinkoval tako v času od uveljavitve do
sprejema v polnopravno članstvo v EU kakor tudi po uveljavitvi
schengenskega sporazuma v RS. V skladu s schengenskim
pravnim redom je urejen tako prestop zunanje kot notranje meje
ter tudi tranzit. Precej določil je neposredno povzetih po
schengenskem sporazumu.
V nasprotju s sedaj veljavnim zakonom, ki je poznal samo mejne
prehode in pod določenimi pogoji dopuščal dovoljeno prehajanje
državne meje izven mejnih prehodov, nov osnutek prinaša nekaj
novosti. V skladu s schengenskim pravnim redom ni možno legalno
prestopanje državne meje izven mejnih prehodov (razen zaradi
višje sile - prehod v teh primerih pa je izvzet iz kaznivosti že po
kaznovalni zakonodaji). Zaradi tega nov osnutek po vzoru tujih
zakonodaj predvideva tri različne vrste mejnih prehodov.

Skoraj enako kot to ureja sedaj veljavni zakon tudi nov osnutek
predvideva izdajo posebnega dovoljenja za gradnjo na območju
mejnega prehoda, saj je območje mejnega prehoda vendarle
območje s posebnim statusom, namenjenim zagotavljanju varnosti
in učinkovitemu nadzoru državne meje, zato so tudi posegi v ta
prostor pogojeni z preverjanjem morebitnega vpliva na varnost.

Običajne mejne prehode (običajne zato, ker jih pozna tudi sedaj
veljavna zakonodaja) v skladu z uveljavljeno prakso določa vlada
RS. Po vzoru tujih držav pa minister pristojen za notranje zadeve,
v soglasju z ministrom pristojnim za finance določi obratovalni
čas in obseg uporabe mejnih prehodov. V praksi se je namreč
pogosto dogajalo, da je bilo zaradi potreb lokalnega prebivalstva
ali drugih potreb in mednarodno izraženega interesa potrebno
spreminjati vladne uredbe, tako smo na primer ugodili lokalnemu
prebivalstvu in podaljšali obratovanje npr. mejnega prehoda
Pavličevo sedlo še čez prvonovembrske praznike (s prvotno
uredbo je bil mejni prehod odprt do 31.10. v letu), ali za čas
trajanja turistične sezone prekategorizirali določene mejne prehode
za meddržavni promet v mejne prehode za mednarodni promet.
Poudariti velja, da letno preko mejnih prehodov Republike Slovenije
potuje preko 180.000.000 potnikov.

Za posebne kategorije prometa (letalski, pomorski in železniški)
so določene tudi nekatere posebnosti. V sedaj veljavnem predpisu
so bile te posebnosti urejene v več členih, v osnutku pa je v
skladu s schengenskim pravnim redom in po vzoru tujih držav to
urejeno nekoliko poenostavljeno, vendar še vedno dovolj
učinkovito.
PETO POGLAVJE
Mejna kontrola je temeljno pooblastilo za učinkovit sistem nadzora
državne meje. Zagotovo sta prehod državne meje in izvedba
mejne kontrole tista točka, kjer sta v neposredni koliziji interes
posameznika za zagotavljanje njegovih pravic in temeljnih
svoboščin in interes države za zagotavljanje dovolj visoke stopnje
varnosti. Ravno slednje se je v času intenzivnega boja proti
terorizmu v marsikateri državi pokazalo kot nujno potrebno.
Pooblastila, ki jih ima policija (ali v skladu z osnutkom drug državni
organ), načeloma ostajajo enaka pooblastilom, ki jih za
zagotavljanje dovolj visoke stopnje varnosti daje sedaj veljavni
zakon. So pa pooblastila v osnutku novega zakona, skladno z
načelom določnosti bolj natančno opredeljena in podrobneje (lex
certa) urejena. V osnutku, ki je v celoti skladen s pravnim redom
EU in zagotavlja enaka pooblastila kot v drugih državah, ki so že
članice EU, je opredeljena tudi uporaba tehničnih sredstev za
pomoč pri identifikaciji oseb (preverjanje prstnih odtisov, odtisov
dlani in drugih telesnih identifikacijskih značilnosti), natančno pa
je mejna kontrola ločena od osebne preiskave, ki je ukrep po
kaznovalni zakonodaji. V tem delu je tudi natančno postavljena
ločnica med tem zakonom in uporabo drugih predpisov, s katerimi
se sme ob drugih pogojih posegati v pravice in temeljne
svoboščine posameznika.

Novost pa sta tako imenovani mejni prehod za določen krog
oseb in začasni mejni prehod. Z uvedbo mejnih prehodov za
določen krog oseb se sme dovoliti prehajanje državne meje
določenim osebam, ki imajo upravičen interes za takšno prehajanje
(npr. odročne kmetije, od koder je dostop do dnevnih potrebščin
bližji skozi sosednjo državo ali pa imajo obdelovalne površine na
drugi strani meje) in bi pot preko običajnega mejnega prehoda
pomenila bistveno oviro. Na drugi strani pa je ustanovitev začasnih
mejnih prehodov. Takšni prehodi, ki spadajo v to kategorijo, so bili
do sedaj pravno kriti z izdajo posebnega dovoljenja za prehod
državne meje izven mejnega prehoda. Običajno so to bile prireditve
- pohodi ali začasna gradbena dela (predvsem jezovi, daljnovodi,
mostovi in podobno). Ker za ustanovitev mejnih prehodov za
določen krog oseb oziroma začasnih mejnih prehodov praviloma
ni ustreznega nacionalnega interesa, je logično, da povečani
stroški, ki jih ustanovitev takšnega mejnega prehoda povzroči ne
morejo bremeniti proračuna Republike Slovenije. Zato osnutek
zakona predvideva, da se v upravnem postopku, s katerim se
tak mejni prehod ustanovi, predvidijo tudi stroški, ki bodo s tem
za proračunskega uporabnika nastali in jih je pobudnik dolžan
kriti, sicer se ustanovitev takega mejnega prehoda (ki bi pomenil
nepredviden proračunski izdatek) zavrne.

V 34. členu je predviden možen odstop od izvajanja mejne kontrole.
Ta izjema je urejena drugače kot v sedaj veljavnem zakonu. Razlog
za spremembo je schengenski pravni red, ki je na tej točki
nenaklonjen kakršnim koli izjemam. Zato odstopa od izvajanja
mejne kontrole ni mogoče vnaprej odrediti v upravnem postopku,
temveč je to lahko le izjema, ki jo odredi neposredni vodja zaradi
preprečevanja morebitnih nesprejemljivih motenj pri odvijanju
pjometa.

V členih od 21 do 23 je urejena sama ureditev mejnih prehodov,
območje mejnih prehodov in označevanje mejnih prehodov. V
grobem, razen zahtev, ki izhajajo iz schengenskega pravnega
reda in so povzete po Schengenski konvenciji, ni bistvenih
sprememb med sedaj veljavno in bodočo ureditvijo. Razumljivo
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ŠESTO POGLAVJE

OSMO POGLAVJE

Izhajajoč iz geografskih značilnosti Republike Slovenije in relativne
majhnosti ozemlja je na podlagi dosedanjih izkušenj (ob pravi
poplavi ilegalnih migracij in nedovoljenih prestopov državne meje
v lanskem letu kar je privedlo tako daleč, da je bilo na Vladi
Republike Slovenije kakor tudi v državnem zboru ugotovljeno, da
bi ilegalne migracije, če bi se njihov trend naraščanja nadaljeval
ali bi ostale na enakem nivoju, to lahko pomenilo že ogrožanje
nacionalne varnosti Republike Slovenije) jasno, da državne meje
ni mogoče uspešno nadzorovati samo na območju ob mejni črti in
na mejnih prehodih, temveč so nujni tudi določeni ukrepi v
notranjosti države. Podobno ureditev imata tudi R Avstrija in ZR
Nemčija. Obe državi poznata določeno »obmejno območje«, kjer
lahko policisti izvajajo ukrepe enako kot ob sami mejni črti. Za R
Slovenijo je sprejemljiva primerjava z deželo Bavarsko, ki je v
deželni zakonodaji v celoti opredeljena kot mejno območje in
policistom daje pooblastila za učinkovit nadzor državne meje na
njenem celotnem območju. Osnutek je sledil interesu države, da
učinkovito nadzoruje državno mejo, na drugi strani pa, da v
notranjosti države omejuje pooblastila policije, ki so tako ožja,
kakor na sami meji, ne glede na to, da so pooblastila vezana le na
mednarodne prometne povezave in objekte, pomembne za čez
mejni promet.

Ker tehnološki razvoj močno vpliva tudi na izvajanje mejne kontrole
in druge ukrepe za učinkovit nadzor državne meje, je osnutek
predvidel tudi možnosti za avtomatizacijo zbiranja in preverjanja
podatkov (v tujini so povsem običajni optični oziroma elektronski
čitalci potnih listin, čitalci registrskih številk vozil, čitalci prstnih
odtisov in odtisov dlani...), predvsem iz varnostnih razlogov tudi
uporabo avtomatskih fotografskih in snemalnih naprav na območju
mejnih prehodov in ob mejni črti. Poudariti je potrebno, da je z
videonadzori pokritih že veliko javnih krajev. Temu sledi tudi osnutek
zakona, zaradi varovanja osebnih podatkov pa osnutek predpisuje
tudi ravnanje s posnetim videomaterialom, kar je na drugih
področjih še vedno neurejeno. Tako imenovano tehnično
varovanje »zelene meje« se v prihodnosti ob zniževanju cen in
vse večji konkurenci na trgu elektronske opreme na eni strani in
vse dražji delovni sili na drugi strani ponuja kot dobra, predvsem
pa (s stališča proračuna) ekonomična rešitev. Z ustrezno uporabo
tehničnih sredstev uspevamo bolje nadzirati državno mejo in
učinkoviteje odkrivati nedovoljene prehode, po drugi strani pa
racionalneje razporejamo policiste.
Za učinkovit nadzorna državni meji je nujno potrebno tudi vodenje
določenih evidence osebnih podatkov. Glede na vsebinske
spremembe določb, ki so v sedaj veljavnem zakonu dopuščale
prehajanje državne meje izven mejnih prehodov, je s primernimi
spremembami modificirano tudi vodenje evidenc za te potrebe.
Na novo sta dodani evidenca oseb, zoper katere je bila izvedena
mejna kontrola, in evidenca oseb, zoper katere so bili izvedeni
ukrepi v notranjosti države, natančno pa so določeni tudi osebni
podatki, ki se smejo voditi v teh evidencah, če so bili odvzeti.

SEDMO POGLAVJE
V tem poglavju je urejen tisti del policijskega mednarodnega
sodelovanja, ki je povezano z ukrepi za učinkovit nadzor državne
meje in prehajanje državne meje pripadnikov tujih varnostnih
organov. Osnutek v delu, ki se nanaša na prehajanje državne
meje tujih pripadnikov varnostnih organov kontinuirano povzema
rešitve sedaj veljavnega zakona, novost pa so različna pooblastila,
ki bi jih pripadniki tujih varnostnih organov lahko izvajali v Republiki
Sloveniji.

DEVETO POGLAVJE
V tem poglavju so opredeljeni prekrški in predpisane ustrezne
kazni.

Države podpisnice schengenskega sporazuma so se
sporazumele, da primanjkljaj, ki na področju varnosti nastane po
ukinitvi kontrole na notranjih mejah, nadomestijo s tako
imenovanimi izravnalnimi ukrepi. Schengenski sporazum v 1.
poglavju III. dela obligatorno predvideva minimalne standarde
določenih oblik policijskega sodelovanja (prekomejno opazovanje,
prekomejno zasledovanje), dopušča pa možnost, da države
podpisnice na bilateralnih podlagah te predpisane oblike razširijo.
Schengenski sporazum predpisuje tudi pretok informacij med
policijami in priporoča deligiranje uradnikov za zvezo. Za izvajanje
zasledovanja sporazum predvideva, da države podpisnice podajo
izjavo, v kateri določijo način izvajanja pravice zasledovanja na
ozemlju druge države in dopušča možnost razširitve tega ukrepa
na podlagi bilateralnih sporazumov.

DESETO POGLAVJE
Končne in prehodne določbe predvidevajo tudi, da posamezna
določila zakona stopijo v veljavo šele po polnopravnem članstvu
RS v EU. To so predvsem določila, ki se nanašajo na notranje
meje - meje med državami članicami EU. Posebej velja omeniti
še določila 48. in 49. člena. Vzroki, zakaj nekatere določbe
sedanjega zakona ostajajo v veljavi še naprej, so pojasnjeni že v
uvodu. Kot vzrok za 49. člen pa je potrebno pojasniti, da je na
zasedanju pododbora za notranji trg med EU in RS dne 21 in
22.2.2001 delegacija Evropske komisije slovensko stran med
drugim opozorila na določbe 87. člena Zakona o orožju, kjer je
določeno prehodno 6 - mesečno obdobje za uveljavitev prepisov
za državljane članic Evropske unije. Komisija je Slovenijo spomnila,
da mora biti »acquis« EU v celoti uporabljen od dneva pristopa
Slovenije k EU. Vsa odstopanja od tega pa morajo biti v skladu z
dogovorjenimi postopki in podkrepljena z resnimi razlogi. Evropska
komisija je opozorila, da pri uveljavitvi določb direktive 91/477 ne
vidi nobenega razloga, da določbe le te ne bi bile uveljavljene ob
vstopu v polnopravno članstvo. Po opozorilu smo Evropski komisiji
zagotovili, da bomo sporno določbo na novo uredili v Zakonu o
nadzoru državne meje, kot specialnem zakonu, ki ureja prehajanje
meje in smo tako v novem zakonu v prehodnih določbah napotili
na takojšnjo uporabo omenjenih členov Zakona o orožju. Evropska
komisija je naše pojasnilo sprejela in se strinjala s takšno ureditvijo.

Osnutek zakona dopušča te sodobne oblike nadomestitve
kontrole na notranjih mejah, se pa sklicuje na potrebne
mednarodne pogodbe. Osnutek tudi predvideva, da smejo ob
pogoju vzajemnosti pripadniki tujih varnostnih organov v Republiki
Sloveniji nositi orožje in druga prisilna sredstva, smejo pa jih
uporabiti le v silobranu.
V nadaljevanju je v tem poglavju predvidena tudi izmenjava
uradnikov za zvezo.
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE
EVA - 1998-1711-0030

1) Naslov predloga akta:
Zakon o nadzoru državne meje - EVA - 1998-1711-0030

Odločba
Odločba
Odločba
Odločba
Odločba

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
DA

b) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo:
/

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
I

d) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
/

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)
/

e) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
NE

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Schengenski izvedbeni sporazum z dne 19. junija 1990 o
izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985
med vladami Gospodarske unije Beneluxa, Zvezne republike
Nemčije in Republike Francije o postopni odpravi kontrol na
skupnih mejah.
Sklep Sveta EU, št. 1999/435/ES z dne 20.5.1999
Sklep Sveta EU, št. 1999/436/ES z dne 20.5.1999
Odločba (SCH/Com-ex (93) 10), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (94) 29 rev 2), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (95) 20 rev2), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/I (95) 40 rev 6), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (98) 26 def), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (98) 29 rev), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (94) 1 rev 2), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/I-Front (94) 1 rev 3), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (94) 16 rev), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/I-Front (94) 43), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (94) 17 rev 4), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/I-Front (94) 39 rev 9), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (98) 1 rev 92), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (98) 37 def 2), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/C (98) 117), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (98) 37 def), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (98) 52), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (989 52), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (98) 51 rev), v celoti usklajeno
Odločba (SCH/Com-ex (99) 7 rev 2), v celoti usklajeno
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(SCH/I-Front (98) 170 rev 5), v celoti usklajeno
(SCH/I-Front (99) 9 rev 3), v celoti usklajeno
(SCH/Com-ex (99) 18), v celoti usklajeno
(SCH/I (98) 75 rev 5), v celoti usklajeno
(SCH/Com-ex (96) decl 5), v celoti usklajeno

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri jezik?
NE (deloma je bil v okviru sodelovanja v Twinning projektu št. SL
99/IB/JHA/02 osnutek zakona preveden v nemški jezik■ verzija
pred usklajevanjem z drugimi ministrstvi)
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...)
Eksperta projekta twinning - Vzpostavitev učinkovitega sistema
za nadzor državne meje št. SL 99/IB/JHA/02
Mag. Berndt Kčerner, Zvezno ministrstvo za notranje zadeve
Republike Avstrije
Dr. Martin Kullmanm, Zvezno ministrstvo za notranje zadeve
Republike Nemčije
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev:
Po programu dela Vlade za leto 2001 je predviden sprejem
Predloga zakona o nadzoru državne meje za uskladitev s pravnim
redom EU.

dr. Rado BOHINC
MINISTER
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Dopolnitev

UVODA

IN

ZAKONA

OBRAZLOŽITVE

O

SPREMEMBAH

ZAGOTOVITVI

,

)

ZA

GRADITEV

DOLOČENIH

PROGRAMU

REPUDLIKI

V

NAMENSKIH

DRŽAVNIH

PREDLOGA

ZAKONA

0

SREDSTEV

CEST,

NACIONALNEM

IZGRADNJE

SLOVENIJI

AVTOCEST

V

(ZZNSGC-A)

- skrajšani postopek ■ EPA 301 - III

- dopolnitev uvoda in obrazložitve predloga zakona o
spremembah zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - skrajšani postopek.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-2411-0013
Številka: 403-16/2001-1
Ljubljana, 22.01.2002
Na podlagi sklepa Odbora Državnega zbora Republike Slovenije
za infrastrukturo in okolje z dne 11.1.2002, Vlada Republike
Slovenije pošilja:

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o spremembah zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v nacionalnem programu
Izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, je bil
objavljen v Poročevalcu St. 100/01 z dne
22.12.2001.
29. januar 2002

143

poročevalec, št. 9

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 403-16/2001-1
Ljubljana, dne 22:1.2002

DOPOLNITEV UVODA IN OBRAZLOŽITVE PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH
ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST,
DOLOČENIH V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI
SLOVENIJI - SKRAJŠANI POSTOPEK

Na podlagi sklepa Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje z
dne 11.1.2002 se v besedilu predloga zakona o spremembah zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (EPA 381-111):
1. v poglavju I. UVOD točka 3 spremeni tako, da se glasi:
"3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA ZA PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE
S predlaganimi spremembami zakona se obveznost proračuna usklajuje z ocenjenimi
možnostmi za financiranje nacionalnega programa izgradnje avtocest. S spremembo zakona
se določajo manjše letne obveznosti proračuna. (Zahteve iz 6. člena ZJF) Poenostavijo pa je
tudi delo Ministrstva za finance.
Po mnenju Ministrstva za Finance je nacionalni program gradnje avtocest z uvedbo Zakona
o davku na dodano vrednost in Zakona o trošarinah ostal brez posebnega finančnega vira.
Izpad le-tega je Vlada oz. državni zbor nadomestil s sredstvi iz državnega proračuna. Z
ukinitvijo namenskega finančnega vira je postal tudi programa avtocestne gradnje predmet
vsakoletne finančne debate, višina sredstev zanj pa stvar odločitve o razporejanju javnofinančnih prihodkov integralnega proračuna, skladno z realnimi možnostmi proračunskega
financiranja v posameznem proračunskem obdobju. Tako so bila sredstva DARS d. d. vsako
leto določena z Zakonom o izvrševanju proračuna in to tako v tekstualnem delu, kot tudi v
finančnem načrt proračuna za vsako let.
Ministrstvo za finance priznava, da sta kontinuiteta in stabilna dinamika financiranja gradnje
za realizacijo tako obsežnega projekta zelo pomembni, na kar je Ministrstvo za promet tudi
večkrat opozarjalo. Nadomestitev prvotnega vira (prometni davek) z novim fiksnim virom
(trošarinami od prodaje pogonskih goriv) je bila s stani Ministrstva za finance ocenjena kot
neprimerna, saj je praktično nemogoče zagotoviti ustrezne podatke za izračun, hkrati pa bi
se ohranjala izvensistemska rešitev financiranja javne porabe. Poleg tega je trošarina kot vir
ali kot osnova za izračun obsega proračunskega financiranja gradnje avtocest neprimerna
zato, ker je sistem obračunavanja trošarin element fiskalne politike s povsem drugačno
logiko. Ministrstvo za finance ocenjuje, da je kot primerjava in osnova za izračun višine
sredstev veliko primernejši delež v BDP-ju kot kazalec gospodarske uspešnosti države,
oziroma na teh merilih zagotovljena vrednost sredstev v letu 2003 ter v kasnejših letih
zagotovljena najmanj enaka realna vrednost.
S predlagano rešitvijo Ministrstvo za finance meni, da bi zagotovili dolgoročno kontinuiteto
financiranja in ohranjanja realnega obsega le -tega. V državnem proračunu pa se za gradnjo
avtocest v nadaljnjem obdobju izvajanja nacionalnega programa zagotovi potrebna sredstva.
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Podatki o že izdvojenih sredstvih:
Srednji tečaj BS za USD
Leto
DO RNPIAC
119,2
135,950
135,220
141,118
168,450
235,500
242,500
249,875
1427,813

128,8086
1994
118,5185
1995
1996
135,3655
159,683
1997
166,1346
1998
181,7704
1999
2000
222,6824
2001
236
1994-2001
(Vir DARS d.d. 11.07.2001)

Bencinski tolar v mio USD
Indeks realizacije
realizirano
122,286
100,91
149,116
109,68
137,857
101,95
134,323
95,18
159,214
94,52
181,548
77,09
126,459
52,15
119,161
47,69
1127,964
79,00

Zakon, ki se spreminja, je določal izdvajanje namenskih sredstev do 31.12.2007. V letih 1994
do 2001 je bilo že izdvojenih 1.127,964 mio USD. Z veljavnim nacionalnim program gradnje
avtocest je za obdobje izdvajanja in zagotavljanja namenskih sredstev predvideno, da se bo
nabralo za 3.064,813 mio USD. Ta predvidevanje je povsem nerealno. Že v obdobju 19942001 niso bila izpolnjena predvidevanja, ker se je izdvajanje povsem podredilo proračunskim
možnostim države.
Razlika 1.936,849 mio USD bi morala biti zagotovljena v letih 2002 do 2007, kar je v
povprečju letno 322,74 mio USD, da bila izpolnjena predvidevanja nacionalnega programa.
Ta vsota pa je nedvomno nad proračunskimi možnostmi države, ki je nedvoumno določena s
predlogom proračuna za leto 2002 in 2003.

Leto

Podatki
SIT/USD*

2002
2003
2004
2005
Skupaj
'memorandum
* podatek MF

247,80
249,10
246,80
247,90
/

BDP
mio SIT*
5.005.000
5.497.000
6.037.000
6.643.000
/

v proračunu 02-05
% BDP
0,669
0,673
0,607
0,554

Osnova 2003
milijard SIT
mio USD
33,50
37,00
36,66
36,82

135,18967
148,53473
148,53473
148,53473
580,79386

Po grobem izračunu bo razlika 1.936,849 mio USD po osnovi iz leta 2003 zagotovljena v letu
2015 za sedaj veljaven nacionalni program.
Z določitvijo nivoja izdvajanja sredstev iz proračuna na podlagi realne višine sredstev v letu
2003 bo program izgradnje avtocest brez dvoma usklajen z realnimi finančnimi možnostimi
proračuna. V primeru bolj ugodnih gospodarskih gibanj, zakon dopušča tudi večje izdvajanje
sredstev za graditev avtocest.
Republike Slovenije v obliki investicijskega transfera proračunskih sredstev zagotavlja del
sredstev za graditev državnih cest po nacionalnem programu."

2. v poglavju III. OBRAZLOŽITVE PREDLAGANIH REŠITEV obrazložitev k novemu 2. členu
spremeni tako, da se glasi:
"Določilo prvega odstavka drugega člena na novo določa, da so namenska sredstva po tem
zakonu zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
Rešitev, ki se spreminja je določala, da se namenska sredstva zagotavljajo v višini 20%
drobnoprodajnih cen prodanih goriv za motorni promei ter, da se ta sredstva zagotavljajo iz
prometnih davkov v proračunu Republike Slovenije. Ker so prometne davke nadomestili
29. januar 2002
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drugi davki, taka rešitev ni usklajena z davčno zakonodajo. Na pobudo Ministrstva za finance
je predlagana rešitev zagotavljanja sredstev v integralnem proračunu Republike Slovenije.
Doba izdvajanja je po novem določena v dopolnjenem prvem odstavku tretjega člena in je
vezana na obdobje, ki ga določa veljavni nacionalni program.
V proračunskih letih 1994 - 2001 je bilo že zagotovljeno 1.127,964 milijonov USD. Po
veljavnem nacionalnem programu pa je predvideno skupaj 3.064,813 milijonov USD.
Zneski za leta 2002 in za leto 2003 so že določeni s sprejetim proračunom. V letu 2002 so
zagotovljena sredstva za graditev avtocestv višini 33,5 milijarde SIT in za leto 2003 v višini
37,0 milijard SIT, to je okoli 0,67% BDP.
Novi drugi odstavek določa, da se v proračunu Republike Slovenije za leto 2003 zagotovi
za graditev avtocest najmanj v znesku 37 milijard SIT, po tem letu pa najmanj v znesku, ki je
realno enak temu znesku za leto 2003. Taka dikcija zakona ni v nasprotju z že sprejetim
proračunom za to leto hkrati pa omogoča tudi večje zagotavljanje sredstev v državnem
proračunu po tem letu, če bodo gospodarska gibanja bolj ugodna."
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IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE
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3

odpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
»UBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
]!ena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
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