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POVZETEK 


Poklic medicinske sestre je v Sloveniji eden izmed deficitarnih poklicev. Medicinske 

sestre so od nekdaj delovale v senci zdravnikov, tako z vidika ugleda kot z vidika 

sistema plac in nagrajevanja. Temelji sistema plac in nagrajevanja medicinskih sester so 

podrobno opredeljeni s pravnimi akti, kar ima lahko nekatere prednosti in tudi slabosti. 

V nalogi so zato obravnavani predvsem pravni vidiki nagrajevanja medicinskih sester. 

Poleg pravnih pa so v nalogi upostevani tudi kadrovski vidiki, saj so tudi slednji 

pomembni za uspesno izvajanje zakonskih dolocil v praksi. Rezultati raziskave, 

izvedene v izbrani bolnisnici, ka.zejo na nezadovoljstvo medicinskih sester tako s 

pravnimi kot kadrovskimi vidiki nagrajevanja, kar posledicno pripelje do slabSih 

delovnih rezultatov in celo odhodov zaposlenih iz organizacije. 

Kljucne besede: nagrajevanje, placa, pravna ureditev, napredovanje, delovna uspesnost, 

zdravstveni zavod, medicinska sestra, zadovoljstvo zaposlenih 

SUMMARY 

In Slovenia, nursing remains an underserved profession. Nurses have always operated in 

"the shadow of doctors" in terms of standing as well as in terms of payment and 

remunerations. Legal acts define the foundations of nurse payment and remunerations in 

detail, an approach which has its strengths and weaknesses. Therefore, this thesis 

focuses on legal aspects of nurse remuneration. In addition to legal aspects, the thesis 

also deals with personnel aspects, which can also be vital to the success of legal 

provisions in practice. The results of a survey, carried out in the chosen hospital, 

indicate that the nurses are dissatisfied with legal and personnel aspects of 

remuneration, which can result in reduced work performance as well as employees' 

leaving the organization. 
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1 UVOD 

Zaposleni predstavljajo za organizacijo neprecenljivo vrednost, ne glede na to, ali 

gre za organizacijo v gospodarstvu ali za tisto, ki deluje v javnem sektorju. Zato je zelo 

pomembno, kako z njimi ravnamo. Ravnanje z ljudmi predstavlja siroko paleto razlicnih 

ukrepov in dejavnosti, ki pripomorejo k zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. 

Eden pomembnejsih pa je predvsem ustrezno nagrajevanje zaposlenih, ki bo predmet 

proucevanja v moji zakljucni projektni nalogi. 

Za pojme, povezane z nagrajevanjem, obstaja veliko razlicnih definicij. Lipicnik 

(1998, 191) pojmuje nagrado kot protivrednost, ki jo zaposleni zeli za svoje delo. V 

nadaljevanju poudarja, da se pri nagrajevanju vecinoma srecujemo z vpraSanjem, kako 

nagraditi ljudi v skladu z njihovo pomembnostjo za organizacijo. Cesen (2003, 144) 

ugotavlja, da je nagrajevanje zaposlenih vse prej kot lahka naloga managerjev, in 

poudarja, naj bo nagrada za opravljeno delo ustrezna, kar pomeni, da mora biti toliksna, 

da delavcu omogoca zadovoljevanje potreb v skladu s pricakovanji, ki pa so zelo 

razlicna. A vtor v nadaljevanju pojasnjuje, da naj bi visina nagrade (place, osebnega 

dohodka) za opravljeno delo v organizaciji zadostovala za pokrivanje potreb in 

izpolnitev pricakovanj vecine delavcev in da je prepricanje 0 »postenem in pravicnem« 

nagrajevanju pomemben dejavnik zadovoljstva zaposlenih in njihove pripravljenosti na 

pozrtvovalno opravljanje nalog organizacije. 

Sistem nagrajevanja najpogosteje pomeni usklajeno politiko, procese in prakso 

neke organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede na njihov prispevek, zmoznosti 

ter pristojnosti in tudi glede na njihovo trzno ceno. Organizacije oblikujejo sistem 

nagrajevanja v okviru filozoflje nagrad, strategije in politike ter vsebuje dogovore 0 

procesih, praksi, strukturi in postopkih, ki dolocajo tipe in ravni plac, ugodnosti pri delu 

in druge oblike nagrad (Lipicnik 1998, 191). 

Organizacija praviloma definira in po lastni meri ter potrebah in zmoZnostih 

oblikuje tak sistem nagrajevanja, ki bo zadostil motivacijskemu vidiku. Pri tern se skusa 

vesti gospodamo. Delavce pa seveda zanima socialni vidik (visina plac in vamost 

zaposlitve). Drzava po definiciji skrbi za interese sibkejsega clena (delojemalce) v 

socialnem partnerstvu (drzava, delodajalec, delojemalec) in zato sprejema zakone in 

predpise. Tako so za podrocje nagrajevanja v veljavi sistem kolektivnih pogodb, zakoni 

o minimalni in zajamceni placi, dogovor 0 plaeah managerjev in podobno. Organizacija 

te minimalne zahteve lahko presega, ne more pa jih ignorirati. Znotraj teh dolocb ima 

organizacija dokaj proste roke za oblikovanje sistema nagrajevanja, ki bo deloval 

motivacijsko in gospodamo (Merkac Skok 2005, 196). 

Merkac Skok (2005, 197) navaja, da obstajajo dolocene posebnosti vrednotenja 

dela in placnih sistemov v gospodarstvu injavnem sektorju. Hacek (2001,87) pravi, da 

za jayne usluzbence veljajo tako posebni pogoji dela kakor tudi posebni sistemi 
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nagrajevanja. Ti se bistveno razlikujejo od placnih sisternov v gospodarstvu. Na 

podrocju gospodarskih dejavnosti so placni sisterni dokaj enostavni. Zaradi narave dela 

je navadno relativno enostavno izmeriti uspesnost in nato na podlagi dobljenih 

rezultatov doloeiti visino place. V sisternu javnih uslufbencev je zadeva rnnogo bolj 

zapletena. Narava dela javnih uslufbencev je namrec taksna, da je ugotavljanje delovne 

uspesnosti zelo otezeno, ce ze ne skoraj nernogoce. Po drugi strani pa za finanena 

sredstva, namenjena placam javnih uslufbencev, veljajo drugaene znacilnosti kot za 

gospodarstvo. Zaradi relativno nizkega ugleda, ki ga v rnnogih drzavah prinasa polozaj 

javnega usluzbenca in v prirnerjavi z gospodarstvorn tudi bistveno nizje place, se v 

mnogih drzavah pojavljajo tezave pri pridobivanju in ohranjanju prirnernega kadra. 

Denarna nadomestila, ki jih lahko ponudi gospodarstvo, so mnogo visja od tistih v javni 

upravi. Medtern ko so place v zasebnern sektorju odvisne od razrner na trgu delovne sile 

in gospodarskega uspeha posamezne organizacije ozirorna podjetja, so place v javnern 

sektorju Ie posredno odvisne od dogajanja na trgu. A vtornatizern pri oblikovanju plac 

zasebnega sektorja. ki ga povzroca delovanje trznih rnehanizrnov, v javnern sektorju 

nadomesca politicna volja, saj drzava nastopa kot zakonodajalec in delodajalec (Hacek 

2001,87). 

V svoji projektni nalogi born obravnavala predvsem nagrajevanje rnedicinskih 

sester v javnern zdravstvu. Pod izrazorn rnedicinska sestra so rnisljeni naslednji nosilci 

in izvajalci zdravstvene nege: srednja rnedicinska sestra, zdravstvena 

tehnicalzdravstveni tehnik, visja rnedicinska sestralvisji rnedicinski tehnik (tudi 

specialistl-ka), diplornirana rnedicinska sestraldiplornirani zdravstvenik (tudi specialistl

ka), profesor/-ica zdravstvene vzgoje, (diplorniran/-a) babicalbabicar, univerzitetni/-a 

organizator/-ica dela in druge rnedicinske sestre s fakultetno izobrazbo (Zdravstvena 

nega ... b.I.). 

Podroeje dela rnedicinskih sester je zdravstvena nega. To je celovita dejavnost, ki 

se ukvarja s posameznikorn, dru.zino in druZbeno skupnostjo v zdravju in bolezni ter 

obravnava ljudi vseh starosti (K vas in Seljak 2004, 11). Po podatkih Statisticnega urada 

Republike Slovenije je konec leta 2008 v Sloveniji opravljalo poklic rnedicinske sestre 

17.000 zaposlenih. 

Zaposleni v zdravstveni negi irnajo pornernbno vlogo pri zagotavljanju ustrezne 

zdravstvene oskrbe in stem pri kakovosti nasega zdravja. Obenern je njihovo delo zelo 

naporno, saj zahteva dolge delovnike, delo v treh izrnenah, delo ob nedeljah in praznikih 
in podobno. Po podatkih Statisticnega urada RS je v povpreeju v letu 2006 dobrih 70 

odstotkov delovno aktivnih oseb opravljalo svoje delo v eni izrneni, 21 odstotkov v 

dveh izrnenah in Ie slaba desetina v treh in vee izrnenah ozirorna v turnusu. Pri poklicu 

rnedicinskih sester pa je to razrnerje bistveno slaMe, saj jih Ie 36 odstotkov deia v eni 

izrneni, dobra cetrtina v dveh izrnenah in okoli 40 odstotkov v treh in vee izmenah 

ozirorna v turnusu. Zaradi bolniskih odsotnosti med rnedicinskimi sestrami pa je treba 
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zagotoviti nemoteno nego in zdravstveno oskrbo pacientov. Njihovo nadomescanje in 

prerazporejanje povzroca dodatno obremenjenost medicinskih sester, saj v bolnisnicah 

70 odstotkov vsega dela opravijo ravno medicinske sestre (Bmot 2007). 

Zavod RS za zaposlovanje je za potrebe vkljucevanja brezposelnih oseb v ukrepih 

aktivne politike zaposlovanja 5. februarja 2009 objavil letni pregled deficitamih 

poklicev. Poklic medicinske sestre je bil zabelefen kot deficitami poklic v osmih 

izpostavah Zavoda RS za zaposlovanje od dvanajstih, in sicer v Kopru, Kranju, 

Ljubljani, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju, v Sevnici in Trbovljah (Bmot 2009). 

Enajst milijonov medicinskih sester po svetu je ena najveejih profesionalnih skupin 

z moeno notranje diferenciranimi vlogami, ki nedvoumno prispevajo velik delez storitev 

v zdravstvu, vendar imajo razmeroma nizek status in nizke place (Kvas in Seljak 2004, 

41). Avtorja navajata tudi, da medicinske sestre pri zadovoljstvu na delovnem mestu 

najslabSe ocenjujejo mOZnosti za napredovanje in dober zasluZek. Povpreena mesecna 

bruto placa oseb, ki so opravljale poklic medicinske sestre, vkljueno z babicami, je v 

letu 2006 znasala 1313 evrov, kar je bilo za slabih 50 evrov vee kot predhodno leto (v 

podatkih so vkljueene Ie tiste osebe, ki so opravljale poklic medicinske sestre in so bile 

celo leto zaposlene pri istem delodajalcu, in to s polnim delovnim casom). Plaea zensk v 

tern poklicu pa je bila za 4,1 odstotka nizja od place njihovih poklicnih kolegov 

(moskih) (Bmot 2009). 

Zadovoljstvo medicinskih sester kot element, ki kaZe kakovost managementa, 

pomembno vpliva na storilnost zdravstvene nege in zadovoljstvo pacientov ter 

posledicno zmanjsuje stroske zdravljenja in zdravstvene nege. Management v 

zdravstveni negi posveea vse vee pozomosti kakovosti delovnih razmer, zadovoljstvu in 

motiviranju medicinskih sester. Stevilne raziskave in spremljanje kakovosti njihovega 

dela ter zivljenja so pokazali, da je treba poveeati njihovo zadovoljstvo (K vas in Seljak 

2004, 152). 

Avtorja Kvas in Seljak (2004, 152) v nadaljevanju navajata, da zadovoljstvo pri 

delu neposredno vpliva na organizacijsko pripadnost, saj ravno nezadovoljstvo pri delu 

pomembno vpliva na odloeitev medicinske sestre, da zapusti delovno organizacijo. 

Ugotovila sta, da je glavni vzrok njihovega nezadovoljstva preobremenjenost, kar je 

pojasnjeno stem, da za dobro opravljeno delo ne dobijo nobenih pohval, premalo 

moznosti za strokovna izpopolnjevanja, malo moznosti vplivanja na resevanje 

problemov na oddelku oziroma v sluZbi, slaba organizacija dela, slabi medsebojni 

odnosi v negovalnem in zdravstvenem timu, nizka placa, premalo vrednoteno nocno in 

nedeljsko del0, neustrezno nagrajevanje, slaba motivacija za delo in izobraZevanje. 

V svoji zakljueni projektni nalogi se born osredotoeila ravno na problem 

(ne)zadovoljstva medicinskih sester s sistemom plae in nagrajevanja v izbrani 

bolnisnici. V letnem porocilu izbrane bolnisnice za leto 2009 so zabelezili visoko 

stopnjo absentizma in fluktuacije pray med zaposlenimi v zdravstveni negi, kar 
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nakazuje na prisotnost nezadovoljstva v omenjeni skupini zaposlenih. Sklepam, da je 

mozen izvor nezadovoljstva posledica neustreznega sistema plae in nagrajevanja, saj le

ta temelji na zakonih in ni prilagojen potrebam zaposlenih. Med opravljanjem strokovne 

prakse v izbrani bolniSnici sem v pogovoru z zaposlenimi v kadrovski sluzbi ugotovila, 

da iz leta v leto napreduje v plaene razrede eedalje manj zaposlenih. Torej obstaja 

verjetnost, da je sistem napredovanja v izbrani bolnisnici prestrog in neustrezen. 

Podlaga le-tega pa je Uredba 0 napredovanju javnih usluZbencev v plaene razrede 

(Uradni list RS s1. 51108,91108). 

Zakon 0 javnih usluZbencih (ZJU, Uradni list RS S1. 56/02, 110102, 2104, 10/04, 

23/05, 35/05, 62/05, 113/05, 21106, 23/06, 32/06, 62/06, 131106, 11107, 33/07, 63/07, 

65/08, 69/08, 74/09) v prvem odstavku prvega elena doloca, da je javni usluzbenec 

posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. V drugem odstavku prvega 

elena navaja, da javni sektor po tem zakonu sestavljajo, med drugim, tudi javni zavodi. 

Iz navedenega lahko razberemo, da se zaposleni v zdravstveni negi po ZJU pristevajo 

med jayne usluZbence in veljajo zanje poleg zakonskih predpisov za zaposlene v 

zdravstveni negi tudi zakonski predpisi, ki zadevajo jaYne usluzbence (upostevajoc 

specifike). Zakonsko urejen sistem nagrajevanja prinasa javnim usluZbencem in hkrati 

zaposlenim v zdravstveni negi doloeene prednosti, predvsem z vidika vamosti 

zaposlitve. Hkrati so prikrajsani za bolj dinamieen in fleksibilen sistem nagrajevanja, 

kar je morda vzrok za njihovo nezadovoljstvo in v tem primeru slabost zakonsko 

urejenega sistema nagrajevanja. Podobnega mnenja so tudi stevilni avtorji, mnenja 

nekaterih od njih navajam v nadaljevanju. 

Javna uprava svoje zaposlene motivira s sistemom plac in nagrajevanja, ki je 

zakonsko doloeen, kar povzroea togost sistema nagrajevanja (Breeko 2003, 33). Niso 

mozna torej fleksibilna in poljubna prilagajanja individualnim potrebam zaposlenih do 

te mere, kot je to praksa v gospodarskih podjetjih. Kot navaja Cesen (2003, 10), 

manager v pridobitni organizaciji potrebuje visoko stopnjo avtonomije pri odloeanju. 

Temu primerna je tudi njegova odgovomost. Manager v nepridobitni zdravstveni 

organizaciji pa deluje pod mocnim vplivom zunanjega in notranjega okolja. Roke mu se 

vedno vezejo mnogi predpisi, ki ga bolj omejujejo kot spodbujajo. 

Cesen (2003, 144) ugotavlja tudi, da mnoge naeine uravnavanja prizadevnosti 

posameznega delavca pri delu je mnogo teze ali celo nemogoee uporabljati, ce so 

nagrade za »normalne rezultate dela« doloeene s kolektivnimi pogodbami. Veliko laZe 

je ustrezno nagrajevati delavce, ce so delovna razmerja urejena z individualnimi 
pogodbami 0 zaposlitvi. Te pa po splosnem mnenju zmanjsujejo vamost zaposlitve in 

neproblematicnost pridobivanja dohodka, ki sta znacilni za delavce v javnih sektorjih. 

Kljub tezjemu uvajanju sprememb v zakonsko dolocenem in togem sistemu 

nagrajevanja bom v svoji projektni nalogi s pomoejo raziskave v izbrani bolnisnici 

poskusila opozoriti na pomanjkljivosti obstojecega sistema nagrajevanja. Predstavila 
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born stalisca zaposlenih in oblikovala priporoCila, ki bi lahko pripomogla k oblikovanju 

izboljSanega sistema nagrajevanja medicinskih sester v izbrani bolnisnici. Na ta nacin 

born ne sarno prispevala k vecjemu zadovoljstvu zaposlenih, temvec tudi k boIjsi 

kakovosti zdravstvene oskrbe, saj je za vecino drzavljanov Slovenije zdravje najvisja 

vrednota. V zadnjih letih vee kot tri eetrtine anketirancev v raziskavah Slovenskega 

javnega mnenja med vrednotarni (delo, druZina, zabava, vera, prijatelji, denar in 

domovina) postavlja zdravje na prvo ali drugo mesto (Kvas in Seljak 2004, 11). Glede 

na obstojeci trend naraScanja starejse popuIacije in vedno bolj stresnega in hitrega 

naeina zivljenja bo potreba po kakovostni zdravstveni oskrbi rasIa, pri slednji pa imajo 

odlocilno vlogo pray medicinske sestre. 

Narnen projektne naloge je prouCiti izbrano teorijo 0 nagrajevanju s pomocjo 

obstojece literature in nato proueiti sistem nagrajevanja medicinskih sester s pomoejo 

zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov ter druge podrocne literature. Proucila 

born tudi ustrezne mednarodne pravne akte in ustavo. V empiricnem delu naloge born 

opravila raziskavo, s katero born predstavljeno teorijo povezala z realnim stanjem v 

izbrani bolnisnici. 

Cilj projektne naloge v teoreticnem delu bo analizirati splosno teorijo 

nagrajevanju, nato se born osredotocila na analizo sistema nagrajevanja medicinskih 

sester. V empiricnem delu born s pomocjo raziskave v izbrani bolnisnici ugotovila, kako 

so medicinske sestre zadovoljne s placarni in nagradami, ki jih prejmejo za svoje delo. 

Cilj naloge oziroma raziskave bo tudi oblikovanje predlogov za izbrano bolnisnico 

glede ustreznega izbora placnega sistema in sistema nagrajevanja. Na ta nacin born 

lahko predlagala izboljsave, ki bodo pripomogle k boljsemu sistemu nagrajevanja 

medicinskih sester. 
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2 MEDNARODNIPRAVNIOKVIID 

V skladu z doloebo 8. elena Ustave Republike Slovenije morajo biti zakoni in drugi 

predpisi v skladu s splosno veljavnimi naceli mednarodnega prava in z mednarodnimi 

pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se 

v Sloveniji uporabljajo neposredno. Zato born v tern poglavju predstavila analiza 

mednarodnih pravnih virov, pomembnih za obravnavano temo diplomske naloge. 

Mednarodno pravo je mnozica pravnih norm, ki jih s sodelovanjem oblikujeta dye 

ali vee driav in veljajo prek meje posamezne driave (Vodovnik 2001, 18). Glavni vir 

norm mednarodnega prava na podroeju delovnih in socialnih razmerij so akti razlienih 

mednarodnih organizacij (Vodovnik 2004, 32). Avtor v nadaljevanju nasteva 

Organizacijo zdruzenih narodov, Mednarodno organizacijo dela, Svet Evrope ter 

Evropsko unijo. Kresalova (2001, 20) izpostavlja, da v splosnem ni mogoee pricakovati 

zelo podrobne in konkretne ureditve v zvezi s placami na mednarodni ravni. Avtorica v 

nadaljevanju pojasnjuje, da iz mednarodnih dokumentov izhajajo predvsem nekatera 

temeljna naeela, ki jih je treba upostevati pri pravnem urejanju na podroeju plae. 

V nadaljevanju predstavljam tiste mednarodne pravne vire, ki so pomembni za 

podroeja plae, nagrajevanja in podrocje zdravstvene nege. 

2.1 Organizacija zdruzenih narodov (OZN) 

Organizacija zdruzenih narodov (OZN) je najveeja mednarodna organizacija, katere 

clanice so skoraj vse driave sveta. Ustanovljena je bila 26. oktobra 1946 v San 

Franciscu (ZDA). Tudi Slovenija je bila 22. maja 1992 sprejeta kot njena clanica 

(Ministrstvo RS za zunanje zadeve 2009). Organizacija zdruienih narodov je sprejela 

vee aktov, ki doloeajo univerzalne civilizacijske in kulturne temelje pri vrednostnem ter 

pravnem opredeljevanju polozaja posameznikov na trgu dela (Vodovnik 2001, 18). 

Najpomembnejsi akt OZN, ki ureja, med drugim, tudi podroeje plae in nagrajevanja 

zaposlenih, je Mednarodni pakt 0 ekonomskih, socialnih in kultumih pravicah iz leta 

1966 (Uradni list RS s1. 35/1992 in 9/1992). 

Za temo diplomske naloge je zlasti pomemben 7. clen Mednarodnega pakta 0 

ekonomskih, socialnih in kultumih pravicah, ki doloca, da drzave pogodbenice tega 

pakta priznavajo vsakomur pravico do pravicnih in ugodnih delovnih pogojev, ki zlasti 

zagotavljajo: 

nagrado, s katero sta vsem delavcem zagotovljena vsaj: 

pravicen zasluzek in enako placilo za delo enake vrednosti brez 

kakrsnegakoli razloeka; zlasti mora biti zenskam zajamceno, da njihovi 

delovni pogoji niso tezji od pogojev, ki so jih delemi moski, in da 

prejemajo za enako delo enako placito kot moski, 
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cIoveka vredno zivijenje zanje in za njihove druzine v skiadu z doIocbarni 

tega pakta, 

zdrave in varne delovne pogoje, 


za vse enako mOZnost napredovanja pri delu v ustrezno visjo kategorijo, 


upostevajoc pri tem Ie delovno dobo in sposobnosti, 


pocitek, prosti cas, ustrezno omejitev delovnega casa in periodic en placan 


dopust ter nadomestilo za praznicne dni. 


2.2 Mednarodna organizacija dela (MOD) 

Mednarodna organizacija dela (MOD) je specializirana organizacija OZN, ki je bila 

ustanovljena leta 1919, sedez pa ima v Zenevi. VeCina drZav mednarodne skupnosti je 

vanjo vclanjena, Slovenija je bila sprejeta 29. maja 1992. Ob sprejetju ustanovne listine 

MOD so se drzave zavezale, da si bodo z delovanjem v njej prizadevale zavarovati 

pravni poIozaj deIavcev ter izboljsevale delovne pogoje. Pomen MOD je v njeni 

normativni dejavnosti, saj sprejema konvencije in priporocila. Konvencije urejajo 

delovna in socialna razmeIja, ob sprejetju pa ne veljajo neposredno v drzavah clanicah, 

temvec jih morajo drZave ratificirati oziroma potrditi. V Sloveniji to nalogo opravlja 

Drzavni zbor, ki sprejme akt 0 ratifikaciji z zakonom, tega pa kasneje skupaj s 

konvencijo objavijo v Uradnem listu RS (Vodovnik 2001, 18). Konvencije naj bi 

predstavljale nekaj vee kot sarno dogovor med drZavarni, saj so pri sprejemanju le-teh 

enako vkljuceni predstavniki vlad, delodajalcev in delavcev. Poleg konvencij sprejema 

MOD tudi priporoCila. Priporocila se ne ratificirajo v drZavah, kakor se konvencije, 

arnpak so to sarno dokumenti, dodani h konvencijarn, in niso pravno zavezujoCi 

(Vodovnik 2001, 18-19). 

V nadaljevanju bodo predstavljene Ie najpomembnejse konvencije in priporoCila 

MOD, ki se neposredno ali posredno nanasajo na tematiko plac, nagrajevanja in 

zaposienih v zdravstveni negi. 

Za diplomsko nalogo sta ziasti pomembni naslednji konvenciji MOD: 

Konvencija 0 zasCiti plac (konvencija St. 95, (MKZP) Uradni list RS St. 13/09

MP in 51109, 

Konvencija 0 zaposlovanju ter deIovnih pogojih in zivljenjskih razmerah 

izvajalcev zdravstvene nege (konvencija MOD st. 149, (MKZIZN) Uradni list 

RS St. 90/01). 

2.2.1 Konvencija §t 950 za§citi plac, 1949 

Konvencija 0 zaSciti plac je bila sprejeta na 32. zasedanju Mednarodne konference 

dela leta 1949. Po potrebnem stevilu ratifikacij je zacela veljati 24. septembra 1952 

(Kresal 2001, 45). V Sloveniji je bil Zakon 0 ratifikaciji Konvencije 0 zasCiti plac 
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sprejet 16. junija 2009 na seji Drzavnega zbora Republike Slovenije. Kresalova (2001, 

45) omenjeno konvencijo oznacuje kot enD izmed bolj vplivnih konvencij MOD, ki jo je 

ratificiralo veliko stevilo drzav. Kresalova (2001, 50) izpostavlja temeljno idejo, ki jo 

zasleduje konvencija - trebaje zagotoviti, da delavci dejansko prejmejo placo, do katere 

imajo pravico, na primeren nacin in v primemih casovnih obdobjih, v celoti, brez 

nedopustnih znizanj in odtegljajev ter v taki obliki, da je delavcem zagotovljeno 

svobodno razpolaganje s placo. 

Dolocila, pomembna za obravnavano temo, so v 3.,5. in 12. clenu konvencije. V 3. 

clenu Konvencije je doloceno, da se place, placljive v denarju, izplacajo sarno v 

zakonitem placilnem sredstvu, izplacilo v obliki zadolmic, bonov ali kuponov ali v 

kateri koli drugi obliki, ki naj bi veljala za zakonito placilno sredstvo, pa je 

prepovedano. 5. clen konvencije doloca, da se place izplacajo delavcu neposredno, 

razen ce ni drugace doloceno z notranjo zakonodajo, s kolektivno pogodbo ali razsodbo 

ali ce se delavec dogovori drugace. 12. clen doloca, da se place izplacujejo redno. Ce ni 

druge ustrezne ureditve, ki bi zagotavljala izplacilo plac v rednih casovnih presledkih, 

se presledki za izplacilo plac predpisejo v notranji zakonodaji ali doloCijo v kolektivni 

pogodbi ali razsodbi. 

2.2.2 	 Konvencija st. 1490 zaposlovanju ter delovnih pogojih in Zivljenjskih 

razmerah izvajalcev zdravstvene nege, 1977 

Konvencija je bila sprejeta 21. junija 1977, velja pa od 11. julija 1979. Konvencijo 

je ratificiralo 37 drzav, med njimi tudi Slovenija (Uradni list RS - MP, st. 26/01). MOD 

uvrsca konvencijo st. 149 med sodobne instrumente (Strban 2006, 567). 

Nekatere konvencije in priporocila MOD urejajo pravni polozaj dolocenih skupin 

delavcev. Razloga sta posebna narava dela, ki ga opravljajo, ali posebna zascita, ki jo 

potrebujejo. Posebni standardi veljajo tudi za izvajalce zdravstvene nege (Strban 2006, 

567). Zaradi resnih tezav pri zaposlovanju izvajalcev zdravstvene nege je MOD v 

sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) sprejela pravne standarde, ki 

se nanasajo na zaposlovanje, delovne pogoje in zivljenjske razmere izvajalcev 

zdravstvene nege. Dolocila jih je v konvenciji 8t. 149 (Strban 2006, 567). 

Narnen konvencije je dvojen. Po eni strani spodbuja kakovost nege za doseganje 

najviSje mome ravni zdravja prebivalstva, po drugi pa poklicne momosti izvajalcev 

zdravstvene nege z zagotavljanjem pogojev zaposlitve, ki bodo pritegnili osebe v poklic 

injih v njem tudi zadrZali (Strban 2006,568). 

Za temo diplomskega dela so pomembne predvsem tiste dolocbe konvencije, ki 

dolocajo sprejem ukrepov, ki pritegnejo osebe v poklic izvajalcev zdravstvene nege in 

jih v njem tudi zadrzijo. Izpostavila bi predvsem 2. clen konvencije, ki doloca, da mora 

vsaka clanica, ki ratificira to konvencijo, v okviru splosnega zdravstvenega prograrna in 

v obsegu razpolozljivih sredstev za celotno zdravstveno varstvo ter skladno z razmerarni 
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v drzavi, politiko storitev in imenovanih izvajalcev zdravstvene nege, zagotavljati 

ustrezno izobraZevanje in usposabljanje, pogoje zaposlovanja in dela, vkljucno z 

moznostjo napredovanja in placila. V 8. clenu konvencija doloca, da se dolocbe 

konvencije uresnicujejo z nacionalnimi zakoni oziroma predpisi, razen ce se 

uresnicujejo drugace s kolektivnimi pogodbami, splosnimi akti delodajalcev, 

arbitraZnimi razsodbami, sodnimi odlocbami ali kako drugace v skladu s prakso v 

drzavi. 

PriporoCilo st. 157, ki spremlja konvencijo, je precej bolj podrobno (Strban 2006, 

569). V zvezi s placami izvajalcev zdravstvene nege avtor izpostavlja predvsem dolocbo 

o izplaeevanju placila v denruju in obsegu placila, ki je podoben placilu primerljivih 

poklicev. 

2.3 Svet Evrope 

Ob univerzalnih aktih MOD so z vidika mednarodnega prava pomembni tudi akti 

regionalnih mednarodnih organizacij. V Evropi gre na prvem mestu omeniti akte Sveta 

Evrope, ki je mednarodna organizacija, katere cilj je prizadevanje za uveljavljanje 

clovekovih pravic in temeljnih svobosCin na vseh podrocjih, vkljueno s podroejem 

delovnih in socialnih razmerij. Svet Evrope je sprejel vee mednarodnopravnih aktov, ki 

so pomemben vir delovnega prava in prava socialne varnosti (Vodovnik 2004, 33). 

Eden najpomembnejsih dokumentov Sveta Evrope je Evropska socialna listina (Uradni 

list RS st. 24/99 MP in 7199). Slednja drZave podpisnice zavezuje, da s spostovanjem 

temeljnih socialnih pravic svojim prebivalcem izboljsajo zivljenjski standard in njihovo 

socialno blaginjo. Potrdila jo je tudi Slovenija, in sicer z Zakonom 0 ratifikaciji 

Evropske socialne listine (spremenjene), ki je objavljen v Uradnem listu RS s1. 24 z dne 

10.4.1999. 

Spremenjena Evropska socialna listina pomeni nadgradnjo ze leta 1961 sprejete 

Evropske socialne listine, katero naj bi postopoma nadomestila, saj vsebuje vse pravice 

iz prvotne Listine s kasnejsimi spremembami in iz Dodatnega protokola k Listini iz leta 

1988 ter k tem dodaja se nove pravice (Kresal 2001, 71). Za tematiko diplomske naloge 

sta pomembna predvsem 2. in 4. clen Evropske socialne listine. 

Drugi clen Evropske socialne listine doloca, da se pogodbenice, z name nom 

zagotavljanja ucinkovitega uresnicevanja pravice do pravicnih pogojev dela, zavezujejo, 

da, med drugim, zagotavljajo tudi to, da delavci, ki opravljajo nocno delo, prejemajo 

ugodnosti zaradi posebne narave svojega dela. 

V 4. clenu se pogodbenice, z namenom zagotavljanja ueinkovitega uresnicevanja 

pravice do pravicnega placila, zavezujejo, da: 

delavcem priznavajo pravico do taksnega placila, ki bo njim in njihovim 
druZinam omogocili dostojen zivljenjski standard, 
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delavcem priznavajo pravico do visjega placila za nadumo delo, razen v 


dolocenih izjemnih primerih, 


priznavajo delavcem in delavkam enako placilo za delo enake vrednosti, 


priznavajo vsem delavcem pravico do razumnega odpovednega roka pn 


prenehanju zaposlitve, 


dovoljujejo odtegljaje od plac Ie pod pogoji in Ie v taksni meri, kot je 


predpisano z zakoni oziroma drugimi notranjimi predpisi ali je doloeeno s 


kolektivnimi pogodbami oziroma arbitrainimi odloeitvami. 


V zadnjem odstavku cetrti clen doloca, da mora uresnicevanje teh pravic biti 

zagotovljeno s prostovoljno sklenjenimi kolektivnimi pogodbami, z zakonito 

metodologijo dolocanja plae ali z drugimi sredstvi, ki ustrezajo razmeram v drzavi. 

Kresalova (2001, 72) pravi, da je ta odstavek neostevilcen, kar pomeni, da ga drfava ne 

more posebej sprejeti v okviru mofne izbire doloeb, ki jo bodo zavezovale. Gre za 

dolocbo pojasnjevalne narave, kar pomeni, da jo mora upostevati vsaka drZava, ki 

sprejme kateregakoli od ostevilcenih odstavkov tega elena. 

Izpostavila bi predvsem doloebo prve alineje cetrtega elena, iz katere po mnenj u 

Kresalove (2001, 73) izhaja nujnost upostevanja socialnega vidika place. Avtorica v 

nadaljevanju pojasnjuje, da visina place ne more biti v celoti prepuscena svobodnemu 

oblikovanju na trgu in ne more biti odvisna zgolj od ponudbe in povpraSevanja ter 

pogajalske moci ene in druge stranke, ampak mora v vsakem primeru dosegati doloeen 

minimum. A vtorica v nadaljevanju poudarja, da dolocba ne zahteva od drzav 

pogodbenic, ki so jo sprejele, da zakonsko dolocijo minimalno placo, vendar se steje, da 

slednje pripomore k uveljavitvi in spostovanju te dolocbe. 

2.4 Evropska unija 

Evropska unija je evropska regionalna mednarodna organizacija, ki je pravna 

naslednica evropskih skupnosti (Evropska skupnost za premog in jeklo, Evropska 

gospodarska skupnost ter Euroatom). Te so imele skupne organe, ki so sprejemali 

razlicne pravne akte, pomembne tudi za podrocje delovnih in socialnih razmerij 

(Vodovnik 2004, 33). Pogodba 0 ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) ze v preambuli 

kot enega bistvenih ciljev Skupnosti omenja stalno izboljsevanje zivljenjskih in 

delovnih pogojev. V dolocbi 2. clena PES pa med cilji, ki naj se dosezejo z 

vzpostavitvijo skupnega trga, gospodarsko in monetamo unijo ter izvajanjem skupnih 

politik ali aktivnosti na posameznih podrocjih, omenja tudi spodbujanje enakosti med 
zenskami in moskimi, dvigovanje zivljenjskega standarda in kakovosti zivljenja ter 

gospodarsko in socialno povezanost (KresaI2001, 85). 

Kresalova (2001, 86) omenja Listino Skupnosti 0 temeljnih socialnih pravicah 

delavcev iz leta 1989 in pojasnjuje, da gre za instrument, ki ni obvezujoce pravne 

11 




Mednarodni pravni okviri 

narave, ampak je Ie deklaracija naeel. A vtorica med drugim omenja doloeilo 4. elena 

Listine 0 pravienem in dostojnem plaeilu. V nadaljevanju dodaja, da dokument 

zagotavlja tudi sindikalno svobodo in kolektivno pogajanje, in sicer v dolocbi 11. elena. 

Ravno tako omenja tudi Listino temeljnih pravic Evropske unije, ki je bila sprejeta 

konec leta 2000. V nadaljevanju razlaga, da so v njej na enem mestu zbrane tako 
politiene in dnavljanske kot tudi ekonomske in socialne pravice. V zvezi s plaeo 

avtorica izpostavlja predvsem doloebe 0 enakosti pred zakonom, prepovedi 

diskriminacije, 0 elovekovem dostojanstvu, 0 pravienih delovnih pogojih, 0 sindikalni 

svobodi, kolektivnem pogajanju, pravici do stavke ter druge. 

Organi Evropske unije na razlienih podrocjih, vkljucno s podroejem delovnih in 

socialnih razmerij, sprejemajo direktive (smemice), ki nimajo neposredne urejevalne 

funkcije. Drzave elanice so dolzne, da pravna pravila, ki jih vsebujejo direktive, na 

ustrezen naein uveljavijo v notranjem pravnem redu. Ore za zadeve, katerih naeina 

izvajanja zaradi razlicnih posebnosti drzav elanic ni mogoee urediti enotno za vse 

drzave elanice. Druga vrsta normativnih pravnih aktov, ki jih sprejemajo organi 

Evropske unije, so regulative (uredbe), ki so neposredno zavezujoCi akti. Urejajo tista 

vprasanja, glede katerih so drzave elanice Evropske unije na to mednarodno 

organizacijo prenesle del svoje suverenosti (Vodovnik 2004, 33). Med direktivami in 

priporoeili, ki jih je sprejela Evropska skupnost, ni zaslediti dolocil, ki bi bila 

pomembna za tematiko diplomske naloge. 

12 




3 NOTRANJA PRAVNA UREDITEV PLAC IN NAGRAJEV ANJA 

V tern poglavju born predstavila analizirano teorijo in pravne vire 0 ureditvi sistema 

plac in nagrajevanja v Sloveniji. Glede na to, da se medicinske sestre v javnih zavodih 

na podlagi zm pristevajo med jayne usluZbence, bo temu primerno predstavljen 

predvsem sistem plac in nagrajevanja javnih usluzbencev. S pojmom pravnih virov 

razumemo obvezne in vnaprej doloeene oblike (npr. ustava, zakon, uredba, kolektivna 

pogodba), v katerih nastajajo pravna pravila (Meznar 2005, 15). Memar (2007, 10-16) 

locuje pravne vire na heteronomne in avtonomne. Med heteronomne pravne vire avtor 

uVrSea ustavo, zakone ter podzakonske akte, med avtonomne pravne vire pa uVrSca 

kolektivne pogodbe, splosne akte delodajalca ter pogodbo 0 zaposlitvi. 

3.1 Heteronomni pravni viri 

3.1.1 Ustava 

Okvir celotnega pravnega sistema naSe drZave predstavlja Ustava Republike 

Slovenije (Uradni list RS, S1. 33/91-1, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06). Ustava 

zavzema najvisje mesto v hierarhiji pravnih aktov in je temeljni formalni vir ne Ie 

ustavne, temvee tudi drugih pravnih vej (Belopavlovic 2004, 8). Meznar (2005, 15) 

opredeljuje Ustavo kot najpomembnejsi formalni pravni vir, ki je v formalnem pomenu 

hierarhicno nadrejena zakonu in se od njega razlikuje po tern, kdo jo sprejema, 

spreminja ali razveljavlja (ustavodajna skupscina ali red no zakonodajno telo). 

V Ustavi RS ni najti dolocb, ki bi se neposredno nanasale na delavcevo pravico do 

place. Za pravno urejanje na podroeju plac pa so vendarle relevantne nekatere ustavne 

dolocbe (Kresal 2001, 116). V skladu z 2. elenom Ustave RS je Slovenija pravna in 

socialna drzava. Opredelitev Slovenije kot socialne drzave pomeni, da mora drzava pri 

oblikovanju pravnih predpisov in njihovem izvrsevanju usklajeno upostevati interese 

vseh skupin prebivalstva, se posebej tudi tistih s slabsim socialno-ekonomskim 

polozajem oziroma tistih, ki zaradi svojega sibkejsega poloiaja v razmerju do drugih 

skupin prebivalstva ne morejo sami enakovredno uveljavljati svojih interesov nasproti 

interesom drugih (Kresal 2001, 116). Omeniti je treba dolocbo 14. elena Ustave RS 0 

enakosti pred zakonom, ki je pomembna z vidika prepovedi diskriminacije pri placilu in 

uveljavljanja naeela enakega plaeila za enako deloin za delo enake vrednosti (Kresal 

2001, 116). Dolocba 35. elena Ustave RS 0 pravici do osebnega dostojanstva in varnosti 

nalaga upostevanje te temeljne elovekove pravice tudi na podrocju dela. Dolocba je 

pomembna predvsem z vidika obravnavanja dostojnega plaeila, torej plaeila v taksni 

visini, ki delavcu zagotavlja dostojno zivljenje (Kresal 2001, 116). Ni mogoce prezreti 

66. elena Ustave RS z naslovom Varstvo dela, ki doloca, da drzava ustvarja moznosti za 

zaposlovanje in za delo ter in zagotavlja njuno zakonsko varstvo. Drzava mora torej z 

zakonom ustrezno in primerno urediti tudi varstvo del a, kar pomeni, da delovnopravni 
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polozaj delavcev - katerega pomembna sestavina je tudi plaea - ne more biti v celoti 

prepuscen popolni pogodbeni avtonomiji in svobodnemu urejanju s strani sarnih 

delavcev in delodajalcev. Vendar ta dolocba ne nalaga drzavi, da bi morala varstvo dela 

zakonsko urediti pray na dolocen nacin, ali da bi bilo treba pray vse sestavine, ki 

vplivajo na delovnopravni poloZaj delavca, zakonsko urediti. Koliko drZava posega na 

to podrocje, katera vprasanja je treba urediti in se posebej, ali je treba in kako zakonsko 

urejati tudi varstvo v zvezi s placo, je prepusceno drzavi, ki mora seveda pri tern 

upostevati zavezujoce mednarodne standarde, druge relevantne dolocbe ustave, pa tudi 

konkretne ekonomske in socialne razmere v driavi (Kresal 2001, 117). V zvezi z 

delavcevo pravico do place je omeniti se ustavno dolocbo 0 sindikalni svobodi iz 76. 

elena, po kateri je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter vclanjevanje vanje 

svobodno, ki je relevantna z vidika kolektivnega pogajanja 0 placah med organizacijarni 

delavcev in delodajalcev (Kresal 2001, 117). Kot pomembno pravico delavcev, ki je 

pomembna za temo diplomske naloge, bi omenila tudi pravico do stavke v 77. elenu 

Ustave RS. Ob tern ne gre spregledati drugega dela dolocbe 77. elena 0 moznosti 

omejevanja pravice do stavke z zakonom, ce to zahtevajavna koris1. 

3.1.2 Zakoni in drug; predp;s; drzave 

Po Mezmllju (2007, 11) zakoni opredeljujejo pravice in obveznosti driavljanov in 

drugih oseb in morajo biti, tako kot tudi podzakonski predpisi in avtonornni akti, v 

skladu z ustavo. Meinar (2005, 17) urnesea podzakonske akte med forrnalne pravne 

vire, ki so hierarhicno podrejeni ustavi in zakonom. A vtor v nadaljevanju navaja, da so 

to uredbe, odloki in drugi izvrsilni predpisi, nadalje pravilniki, odredbe in navodila. 

Uredbe kot izvrsilne predpise, ki precej bolj podrobno urejajo vpraSanja, sprejema na 

podlagi ustavnega ali zakonskega pooblastila izvrsilna oblast, to je pri nas Vlada 

Republike Slovenije. Vlada izdaja tudi odloke kot akte, ki posarnezna vprasanja urejajo 

veliko podrobneje kot uredbe, ali predpisuje ukrepe, ki imajo splosen pomen. 

Pravilnike, odredbe in navodila izdaja vlada sarna ali prek svojih resornih ministrstev in 

z njimi najveckrat razclenjuje posarnezne dolocbe zakona, drugega predpisa ali 

splosnega akta (Meznar 2005, 17-18). 

V nadaljevanju so predstavljeni zakoni in drugi predpisi, pomembni za temo 

diplomske naloge. 

Zakon 0 delovnih razmerjih 

Zakon 0 delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, s1. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07, 

45/08, 83/09) je bil sprejet 24. aprila 2002 na seji DrZavnega zbora Republike Slovenije. 

Sprejet je bil na podlagi usklajevanj med socialnimi partnerji in po skoraj desetletnih 

pripravah na novo delovno zakonodajo, v razrnerah po spremembi lastninskopravnih 

razrnerij in ustanovitvi sarnostojne drZave (Kresal, Kresal Soltes in Sencur Pecek 2002, 
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31). V skladu s 1. elenom ta zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo 0 

zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Cilji zakona so vkljueevanje delavcev v 

delovni proces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprecevanje 

brezposelnosti, pri eemer se uposteva pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva 

pri delu in varuje interese delavcev v delovnem razmerju. ZDR velja in se uporablja od 

1. januarja 2003, 13. novembra 2007 pa je bil objavljen Zakon 0 spremembah in 

dopolnitvah Zakona 0 delovnih razmerjih, ki je zaeel veljati in se uporabljati 27. 

novembra 2007. Z novelo zakona je spremenjenih in dopolnjenih 91 clenov osnovnega 

zakonskega besedila (Perie Vlaj 2008, 17). Avtorica v nadaljevanju pojasnjuje, da je 

bila novela Zakona 0 delovnih razmerjih potrebna zaradi jasnejsih in doloenejsih 

opredelitev posameznih pravnih norm, za katere se je v praksi izkazalo, da so dopuscale 

razlieno razlago in uporabo, zaradi zagotovitve fleksibilnejsega trga dela in vecje 

mobilnosti delavcev med trajanjem delovnega razmerja, uskladitve delovnopravne 

zakonodaje z drugimi predpisi, dodatne implementacije evropskega prava v nacionalno 

zakonodajo in zagotovitve ueinkovitejsega nadzora inspekcije za delo nad izvajanjem 

zakona. 

Zakon 0 javnih usluibencih 

Zakon 0 javnih usluzbencih (ZJU, Uradni list RS 51. 56/02, 110/02, 2104, 10/04, 

23/05, 35/05, 62/05, 113/05, 21106, 23/06, 32/06, 62/06, 131106, 11107, 33/07, 63/07, 

65/08, 69/08, 74/09) je sprejel Drzavni zbor Republike Slovenije na seji 11. junija 2002. 

V skladu s 2. elenom ZJU zakon ureja skupna nacela in druga skupna vprasanja sistema 

javnih usluzbencev v drzavnih organih in upravah lokalnih skupnosti ter posebnosti 

delovnih razmerij javnih usluZbencev v drzavnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 

ZDR in ZJU sta komplementarna predpisa, ki skupaj celovito urejata delovnopravni 

polozaj javnih usluzbencev. Z vidika neposredne uporabe obeh predpisov je ZJU 

posebni predpis, ki ureja pravni polozaj posebne kategorije zaposlenih, zato je 

primarnega znaeaja. ZDR je splosni predpis, ki se uporablja subsidiarno, ce pravila ZJU 

ne zadostujejo. ZDR kot splosni predpis ureja tudi pomembna naeela, ki jih je treba 

upostevati pri razlagi pravil ZJU in pri urejanju polozaja javnih usluzbencev z drugimi 

pravnimi viri (Vodovnik 2004, 119). 

Zakon 0 sistemu plac v javnem sektorju 

Zakon 0 sistemu plae v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, st. 56/02, 72/03, 

115103, 126103, 20104, 70/04, 24/05, 53/05, 70/05, 14/06, 27/06, 32/06, 68106, 110/06, 

1107, 57/07, 95/07, 110/07, 17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 120/08, 20/09,48/09) je bil 

sprejet na seji DrZavnega zbora Republike Slovenije 26. aprila 2002. 

ZSPJS doloea skupne temelje sistema plae v javnem sektorju, in sicer za 

uveljavitev nacela enakega placila za delo na primerljivih delovnih mestih, v 
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primerljivih nazivih ter funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plae ter njihove 

stimulativnosti. Poleg tega ureja tudi sistem plac funkcionarjev in javnih usluZbencev v 

javnem sektorju, pravila za njihovo doloeanje, obraeunavanje in izplaeevanje ter pravila 

za dolocanje obsega sredstev za place. ZSPJS opredeljuje tudi postopek za spremembe 

razmerij med placnimi skupinami in placnimi podskupinarni v javnem sektorju (Klinar 

in Purg 2002, 16). 

Zakon 0 kolektivnih pogodbah 

Zakon 0 kolektivnih pogodbah (ZKoIP, Uradni list RS, 81. 43/06, 45/08-ZArbit, 

83/09 Odl.US:U-I-284/06-26) je bil sprejet 4. aprila 2006 in v skladu s 1. clenom ureja 

stranke, vsebino, postopek sklenitve kolektivne pogodbe, njeno obliko, veljavnost in 

prenehanje, mimo resevanje kolektivnih delovnih sporov ter evidenco in objavo 

kolektivnih pogodb. ZKolP v drugem odstavku 1. elena doloca, da se za vprasanja v 

zvezi s kolektivnimi pogodbami, ki niso urejena s tern ali drugim zakonom, smiselno 

uporabljajo splo8na pravila civilnega prava. 

Zakon 0 minimalni plati 

Zakon 0 minimalni placi (ZMinP, Uradni list RS, 81. 13/10) je bil sprejet 11. 

februarja 2010. V skladu s 1. clenom ZMinP ta zakon doloca pravico do minimalne 

place, njeno viSino in pogoje, pod katerimi se lahko izplacuje prehodni znesek 

mini maine place, ter nacin njenega dolocanja in objave. 

Uredba 0 napredovanju javnih usluibencev vplacne razrede 

Uredba 0 napredovanju javnih usluZbencev v placne razrede (Uredba, Uradni list 

RS, s1. 51/08, 91108) je bila sprejeta na podlagi drugega odstavka 17. elena Zakona 0 

sistemu plac v javnem sektorju 23. maja 2008. V skladu s 1. clenom Uredbe se s to 

uredbo doloeata nacin in postopek preverjanja izpolnjeva11ia pogojev za napredovanje 

javnih usluZbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v viSji placni razred v organih 

drzavne uprave, upravah lokalnih skupnosti, pravosodnih organih, javnih zavodih in 

drugih uporabnikih proracuna, razen za uporabnike proracuna, doloeene v tretjem, 

cetrtem in petem odstavku 17. elena ZSPJS. 

Zakon 0 zdravstveni dejavnosti 

Uradno precisceno besedilo Zakona 0 zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list 

RS, 5t. 9/92, 26/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31100, 36/00, 45/01, 

131103, 135/03, 2/04, 36/04, 80/04, 23/05, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08), ki obsega vse 

spremembe in dopolnitve, je bilo potrjeno 26. januarja 2005. V skladu s 1. clenom 

ZZDej - UPB ta zakon ureja vsebino in opravljanje zdravstvene dejavnosti, javno 
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zdravstveno sluZbo ter povezovanje zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev 

oziroma delavk v zbomice in zdruzenja. 

3.2 Avtonomni pravni viri 

Za delovno pravo so najpomembnejsi avtonomni formalni pravni viri nedvomno 

kolektivne pogodbe, s katerimi se dolocajo medsebojne pravice in obveznosti delavcev 

in delodajalcev, kot se 0 njih dogovorijo njuni predstavniki (sindikati in zdruzenja 

delodajalcev) (Meznar 2007, 14--15). Med pomembne avtonomne pravne vire spadajo 

tudi splosni akti delodajalca, ki jih enostransko sprejme delodajalec in praviloma 

natancneje dolocajo pravice, obveznosti in odgovomosti delavcev iz heteronomnih 

pravnih virov (zakoni, uredbe ...) (MeZnar 2007, 16). Avtor v nadaljevanju navaja kot 

primer obveznega splosnega akta, ki ga mora sprejeti delodajalec, akt 0 sistemizaciji 

delovnih mest. Najstevilcnejsi in za posameznega udelezenca delovnega razmerja 

vsekakor najpomembnejsi avtonomni formalni pravni vir pa je pogodba 0 zaposlitvi 

(MeZnar 2007, 16). 

3.2.1 Kolektivna pogodba 

Kolektivna pogodba je po Vodovniku (2004, 85) izraz volje in soglasja strank 

kolektivne pogodbe. Bohinc (2000, 64) pojmuje kolektivno pogodbo kot pravni 

dokument zasebnega in dogovomega usklajevanja razmerij med delavci in delodajalci, 

znacilen za sodobno Evropo, vendar s castitljivo tradicijo, in poudarja, da gre za 

avtonomne vire delovnega prava s pomembnimi javnopravnimi ucinki. Praksa v razvitih 

gospodarstvih kaZe, da je kolektivna pogodba najbolj uCinkovit mehanizem za 

zagotavljanje socialnega miru in motivacije za delo, saj sporazumevanje in dogovarjanje 

povecuje delovno uCinkovitost, ekonomicnost in rentabilnost delovnih procesov 

(MeZnar 2007, 88). Vodovnik (2004, 86) pravi, da je temeljni namen sklepanja 

kolektivnih pogodb s pravnega vidika dopolnitev obstojece ureditve pravnega polozaja 

delavcev neke kategorije. Kolektivna pogodba v skladu z zakonom in predpisi 

podrobneje doloca urejanje pravice, obveznosti in odgovomosti delavcev, zaposlenih pri 

delodajalcih, in drugih pravic, pomembnih za delavce, organizacijo in delodajalca, ter 

nacin in postopek resevanja medsebojnih sporov (MeZnar 2007, 88). 

Predmeta kolektivnih pogajanj kot enD od oblik socialnega dialoga so ze od nekdaj 

bile plaCe ter druge oblike nagrajevanja. Tako tudi danes kolektivne pogodbe 

predstavljajo temelj oblikovanja osnovnih plac, dela place za delovno in poslovno 

uspesnost, dodatkov ter drugih oblik nagrad (Franca in Lobnikar 2008, 5). Zupanova 

(2001, 147) meni, da v slovenskem prostoru zaradi uveljavljenega sistema kolektivnih 

pogodb prevladuje precej tradicionalen pristop k dolocanju osnovne place, ker sistem 

temelji na vzpostavljanju relativnih razmerij, tako da najenostavnejse delo v podjetju 
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ovrednotijo z vrednostjo ena, druga delovna mesta pa kot relativno razmerJe v 

primerjavi z njim. 

Pogodbeni stranki kolektivnih pogodb 

Stranki kolektivne pogodbe sta sindikati oziroma zelruZenja sindikatov kot stranka 

na strani delavk in delavcev ter delodajalke in delodajalci oziroma zdruzenja 

delodajalcev kot stranka na strani delodajalcev (Meznar 2007, 90). Se bolj pestra je 

organiziranost delodajalske strani, kjer nastajajo razlicna zdruzenja delodajalcev, 

zbornice in druge podobne organizacije, ki so lahko prostovoljne ali celo obvezne. Ce 

gre za sklepanje kolektivnih pogodb v javnem sektorju, sklepa kolektivne pogodbe na 

strani delodajalca Vlada RS (Belopavlovic 2004, 42). 

Vsebina kolektivne pogodbe 

Vsebina se loCi na obligacijski in normativni del. Obligacijski del ureja pravice in 

obveznosti strank, ki so jo sklenile, z moznostjo doloCitve nacina mimega resevanja 

kolektivnih sporov. Normativni, bistveni del vsebine kolektivne pogodbe pa doloca 

pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev (Meznar 2007,88): 

pri sldepanju pogodb 0 zaposlitvi, 


med trajanjem delovnega razmerja, 


v zvezi s prenehanjem pogodbe 0 zaposlitvi, 


v zvezi s placilom za delo ter drugimi osebnimi prejemki in povracili v zvezi z 


delom, 


v zvezi z vamostjo in zdravjem pri delu, 


druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci in delavci, 


pri zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu, 


v zvezi z omejitvijo avtonomije pogodbenih strank. 


V prakticni izvedbi se po vsebini norme delijo na tako imenovan delovnopravni in 

tarifni del. Prvi del navadno pomeni dopolnitev oziroma konkretizacijo ze z zakonom 

dolocenih pravic, kot so dopusti, delovni cas, izobra.zevanja, drugi del pa ureja place, 

dodatke, povracila stroskov ipd. Kolektivna pogodba ne sme vsebovati dolocb, s 

katerimi se delavcem dajejo manjse pravice in dolocajo manj ugodni delovni pogoji od 

pravic in pogojev, ki jih doloCa zakon, ce pa jih vsebuje, se uporabljajo namesto njih 

ustrezne zakonske dolocbe (Meznar 2007, 89). Dolocene dolocbe iz delovnopavne 

zakonodaje je mozno s kolektivno pogodbo dograditi in dolociti na visji ravni (Meznar 

2007, 89). Mednje avtor navaja visje odpravnine in druge osebne prejemke (npr. 

jubilejne nagrade) in solidamostne pomoci, vecje stevilo dni letnega dopusta, pravice v 

zvezi z izobra.zevanjem ... 
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S kolektivno pogodbo je mogoce na ravni dejavnosti (Meznar 2007,89): 

doloCiti dodatke za posebne pogoje dela, 


doloCiti povracila stro~kov v zvezi z delom, 


doloCiti nadomestila za inovacije, 


razsiriti primere in cas sklepanja pogo db 0 zaposlitvi za dolocen cas, 


doloCiti obveznost pripravnistva, 


skrajsati odpovedne roke pri manjsih delodajalcih ... 


Enako meni tudi Lipicnik (1998, 215), ki pravi, da imajo delodajalci moznost, da 

delavcem izplacajo tudi vecje place, kot jih predvidevajo kolektivne pogodbe. Avtor 

poudarja, da v nasi praksi najdemo malo delodajalcev, ki bi to mofuost izkoristili. 

Lipicnik (1998, 216) navaja primer, da v svetu s kolektivno pogodbo dogovorjena placa 

vcasih pomeni sarno 30 do 40 odstotkov celotne place. Preostali del place sestavljajo 

razni dodatki, ki jih delavci dobijo na raeun uspesnosti, inovativnosti in drugih zaslug, 

ki jih delodajalci cenijo in so jih vkljucili v svoje strukture plac. Tudi Franca in 

Lobnikar (2008, 5) poudarjata, da vnasanje sarno najmanjsih vrednosti v kolektivne 

pogodbe pomeni, da je stem dolocena minimalna cena delovne sile, ne pa dokoncna. 

Sklepanje kolektivnih pogodb 

Kolektivne pogodbe se sklepajo prostovoljno, kar je eno od temeljnih nacel 

njihovega sklepanja. Postopek za sklenitev se zacne na pisni predlog ene od strank. 

Kolektivna pogodba se sklene v pisni obliki. Stranki morata sklenjeno kolektivno 

pogodbo objaviti. 0 nacinu njene objave se dogovorita v kolektivni pogodbi. Ne glede 

na to morata stranki kolektivno pogodbo, sklenjeno za obmocje drZave, skupaj s 

potrdilom 0 vpisu v evidenco objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije (Mefuar 

2007,90). 

Delodajalec mora omogociti delavcem, da se seznanijo z vsemi kolektivnimi 

pogodbarni, ki ga obvezujejo. V ta narnen morajo biti kolektivne pogodbe vedno na 

razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z 

njihovo vsebino (Meznar 2007,91). 

V skladu z 41. clenom ZSPJS je za sklepanje kolektivnih pogodb v javnem sektorju 

na strani delodajalcev pristojna vlada. Tako v imenu vlade kot delodajalca vodi 

postopek za sklenitev kolektivnih pogodb ministrstvo, pristojno za sistem plac v javnem 

sektorju, skupaj z ministrstvom, pristojnim za finance, in ministrstvom, pristojnim za 

dejavnost, ter reprezentativnim zdruZenjem lokalnih skupnosti. Taksna sestava na strani 

delodajalcev omogoca popolno zastopanost vseh ravni in vidikov, ki so zajeti v vsebini 

posarnezne kolektivne pogodbe ali njenem aneksu. Vodenje postopka s strani 

ministrstva, pristojnega za sistem plac, poudarja pomen odgovornosti za ohranitev in 
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razvoj placnega sistema ter stem za uporabo primerljivih resitev v razlicnih kolektivnih 

pogodbah (Klinar 2006, 86). 

3.2.2 Pogodba 0 zaposlitvi 

Pravice in obveznosti delavca in delodajalca v zvezi z delom se na splosni ravni 

urejajo z zakonom ter kolektivnimi pogodbami, na individualni ravni pa s pogodbo 0 

zaposlitvi (Belopavlovic 2004, 13). Glede na svoje znaCilnosti je pogodba 0 zaposlitvi 

po definiciji sporazum med delavcem in delodajalcem, na podlagi katerega delavec 

osebno, v skladu z nacelom podrejenosti (subordinacije), opravlja svoje delo za 

delodajalca, ta pa mu je za to dolZan placati dolocen znesek v skladu s predpisi (Meznar 

2007, 31). Belopavlovic (2004, 14) pravi, da se s pogodbo 0 zaposlitvi sklene delovno 

razmetje. 

Oelovno razmerje je pogodbeno razmerje posebne vrste, kjer morata obe pogodbeni 

stranki - delavec in delodajalec - spostovati ne Ie dogovorjene pogodbene obveznosti, 

temvec tudi zakonske norme in druge heteronomne predpise in kolektivne pogodbe, kar 

pomeni, da je svoboda pogodbenih strank pri sklepanju pogodbe 0 zaposlitvi in urejanju 

delovnih razmerij omejena z zakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami. lato so 

postopki v zvezi z urejanjem delovnih razmerij formalni in jih ni mogoce izvajati mimo 

sprejetih pravnih virov (Meznar 2007, 19). Se pa lahko s pogodbo 0 zaposlitvi oziroma 

kolektivno pogodbo dolocijo pravice, ki so za delavca ugodnejse, kot jih doloca lOR 

(Meznar 2007, 20). 

Sestavine pogodbe so dolocene z zakonom, pri cemer lOR dopusca vec pogodbene 

svobode, saj predvideva, da ima lahko pogodba poleg obveznih, zakonsko dolocenih 

sestavin tudi druge sestavine v obliki pravic in obveznosti, ce se stranki pogodbe 0 tern 

dogovorita. ZJU strankam take svobode ne omogoca (Belopavlovic 2004, 14). 

Pogodbeni temelji delovnih razmerij so mogoCi oziroma so se uveljavili tudi v 

javnem sektorju, v katerem kot delodajalec nastopajo driava, njeni organi in 

organizacije (Vodovnik 2004, 78). lakon 0 delovnih razmerjih sicer doloca splosno 

zakonsko veljavnost ureditve za vsa delovna razmetja, ki se sklepajo med delavci in 

delodajalci, in sicer ne glede na vrsto delodajalca, podrocje ter naravo zaposlitve, hkrati 

pa omogoca, da se glede na specificnost dela s posebnimi zakoni delovna razmetja 

zaposlenih v drzavnih organih, 10kalnih skupnostih in zavodih ter v drugih organizacijah 

in pri zasebnikih, ki opravljajo javno sluibo, lahko drugace uredijo (Belopavlovic 2004, 

11). 

Ureditev pogodbe 0 zaposlitvi za javne usluzbence je bila dolocena z zadnjo novelo 

lSPJS, s cimer je bila vzpostavljena neposredna pravna podlaga za zacetek uporabe 

lSPJS (Klinar 2006, 60). Tako se javnemu usluibencu in funkcionarju ne sme dolociti 

place v drugacni visini, kot je dolocena z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na 

njihovi podlagi, ter kolektivnimi pogodbami (Klinar 2006, 60). Urejen je tudi postopek 
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doloCitve place ter izrocitve pogodbe 0 zaposlitvi zaposlenemu. Placa se doloci s 

pogodbo 0 zaposlitvi, ob izroCitvi pisnega predloga pogodbe 0 zaposlitvi pa je 

delodajalec dolzan zaposlenemu dati pisno obrazlozitev, ki pojasnjuje pravno podlago 

za dolocitev njegove place ter visino njenih posameznih delov (Klinar 2006, 60). 

3.3 Sistem plae in nagrajevanja javnih usluzbencev 

3.3.1 Dejinicija javnega uslu!benca in javnega sektorja 

ZJU v 1. clenu doloca, da je javni uslilZbenec posameznik, ki sklene delovno 

razmerje v javnem sektorju, razen funkcionarjev v ddavnih organih in organih lokalne 

skupnosti, za katere zakon izrecno doloCa, da niso javni uslilZbenci (Belopavlovic 2004, 

11). 

Definicija javnega usluzbenca je torej podana z opredelitvijo javnega sektorja. 

Javni sektor pa po ZJU sestavljajo drZavni organi in uprave samoupravnih lokalnih 

skupnosti; jayne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi; druge 

osebe javnega prava, ce so posredni uporabniki ddavnega proracuna ali proracuna 

lokalne skupnosti (Belopavlovic 2004, 11). Klinar (2006, 47) pravi, da je pojem javnega 

uslilZbenca najsirsi (genericni) pojem za zaposlene v javnem sektorju. 

V nalogi se osredotocam na jayne zavode, med katere spadajo v skladu z 2. clenom 

ZSPJS tudi javni zavodi s podrocja zdravstva, in sicer so opredeljeni kot posredni 

uporabniki proracunov. Klinar (2006, 46) pravi, da so posredni uporabniki proracunov 

tisti uporabniki, ki jim sredstva za place v celoti ali deloma zagotavljajo ddavni 

proracun, blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma proracuni lokalnih 

skupnosti. 

3.3.2 Pojem place 

Plaea je pravica delavca In hkrati glavna obveznost delodajalca, ki izhaja iz 

sklenjene pogodbe 0 zaposlitvi. Placa je bistveni in nujni element pogodbe 0 zaposlitvi 

(Kresal 2001, 144). Place so danes predmet avtonomnega in heteronomnega pravnega 

urejanja. Oblikoval se je obsezen korpus pravnih pravil. Pomembnost podrocja izraZajo 

tudi stevilne mednarodne norme, ki se nanaSajo na placilo delavca (KresaI2001, 16). 

Bistvena znacilnost place je, da za delavca predstavlja osnovni vir sredstev za 

prezivljanje njega in njegove druzine. Delavec je eksistencno odvisen od place, ki jo 

pridobiva na temelju svoje zaposlitve. Pri pravnem urejanju place je zato treba 

upostevati njeno social no funkcijo. Priznanje osrednjega pomena, ki ga ima plaea za 
posameznika, se kaZe tudi v tern, da je pravica do neke minimalne, dostojne, prim erne 

place, ki naj delavcu zagotavlja dostojno zivljenje, vkljucena v vse najpomembnejse 

mednarodne dokumente s podrocja clovekovih pravic (Kresal 2001, 14-15). 
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PlacapoZDR 

ZDR v 42. clenu pristeva placilo delavca med obveznosti delodajalca v delovnem 

razmerju, in sicer doloca, da mora delodajalec delavcu zagotoviti ustrezno placilo za 

opravljanje dela. V 126. clenu ZDR doloca, daje plaCilo za delo po pogodbi 0 zaposlitvi 

sestavljeno iz place, ki mora biti vedno v denami obliki, in morebitnih drugih vrst 

placil, ce je tako doloceno s kolektivno pogodbo. V skladu s 126. clenom ZDR mora 

delodajalec pri placi upostevati minimum, dolocen z zakonom, oziroma kolektivno 

pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Placa je po ZDR sestavljena iz osnovne 

place, dela place za delovno uspesnost in dodatkov. Sestavni del place je tudi placilo za 

poslovno uspesnost, ce je Ie-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo 0 

zaposlitvi. 

Novi ZDR, v primerjavi s prej veljavno zakonodajo, ureja placilo za delo bistveno 

bolj podrobno, saj je kot zakonske opredelil tudi nekatere pravice, ki so bile pred tern 

predmet kolektivnih pogodb oziroma kolektivnega dogovarjanja. Seveda pa je ob tern 

treba poudariti, da velja zakon v delu, ki se nanaSa na place Ie za zasebni sektor, saj so 

place, ki se zagotavljajo iz javnih sredstev, posebej urejene. ZJU sistema plac v javnem 

sektorju ne ureja, temvec odkazuje na poseben zakon. Zato je bi! hkrati z ZJU sprejet 

Zakon 0 sistemu plac v javnem sektorju (ZSPJS) (Belopavlovic 2004,37). 

Motivacijska vloga place 

Place niso Ie strosek, ampak tudi izredno pomemben instrument motivacije 

delavcev. Ekonomski in motivacijski vidik place narekuje interes delodajalca, da cim 

bolj svobodno oblikuje place kot zelo uporaben instrument za dosego njegovih 

poslovnih ciljev (Kresal 2001, 15). Placni sistem morajo delojemalci oblikovati tako, da 

bo predstavljal enega od motivacijskih dejavnikov v delovnem okolju. VpraSanje je 

torej, ali je nasa zakonodaja prilagojena sodobnim izzivom ravnanja z zaposlenimi v 

organizacijah (Franca in Lobnikar 2008, 4). Zaposleni seveda neposredno obcutijo 

vsako spremembo v sistemih placevanja in ustrezno prilagodijo svoje vedenje. Zato so 

place in nagrajevanje pomemben motivacijski dejavnik, ki jih spodbuja k boljsemu delu 

(Zupan 2001, 199). Lipicnik (1998, 199) meni, da je denar mocan, vendar ne edini 

motivator. Denar vsekakor motivira, ker je neposredno ali posredno povezan z 

zadovoljevanjem mnogih potreb. Popolnoma jasno je, da z denarjem lahko zadovoljimo 

mnogo osnovnih potreb in potreb po vamosti, ce je prihodek dovolj velik. Poleg tega 

lahko recemo, da denar ne spada med notranje spodbujevalce aktivnosti, vendar je 

pomembna njegova moe, ker z njim lahko dosezemo toliko razlicnih ciljev. Denar igra 

razlicne vloge za razlicne Ijudi in za isto osebo v razlicnih casovnih obdobjih. Denar je 

pogosto prevladujoci dejavnik, ko se Jjudje odloeajo ostati pri istem delodajalcu ali 
izbrati drugega (Lipicnik 1998, 199). Enakega mnenja je tudi Zupanova (2001, 120), ki 
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meni, da ima denar za ljudi razlicno vlogo. A za mnoge je zelo pomemben in ga kot 

motivacijski dejavnik ne moremo izkljuciti. Sploh ne v Sloveniji, kjer je visoka placa za 

mnoge najpomembnejsi dejavnik pri delu. 

Place in kolektivne pogodbe 

Nasprotujoci si interesi delavcev in delodajalcev glede place, ki so vir interesnih 

sporov, so pripeljali do razvoja sindikalnega zdruZevanja in kolektivnega pogajanja 0 

placah. Place so sredisce kolektivnih delovnih razmerij med sindikati na eni strani in 

delodajalci oziroma njihovimi organizacijami na drugi strani (Kresal 2001, 15). 

Mehanizem dolocitve place in sestava place za posameznega delavca je v kolektivnih 

pogodbah precej natancno urejena. Dolocitev plac izhaja iz razvrscanja del glede na 

zahtevnost dela kot glavnega kriterija vrednotenja. Delodajalec mora s sistemizacijo 

delovnih mest natancno vnaprej dolociti vsa delovna mesta pri njem in jih tudi 

ovrednotiti, razvrstiti v posamezne tarifne razrede in skupine. Tudi stevilna druga 

p1acila, do katerih ima delavec pravico, so urejena v kolektivnih pogodbah (Kresal 

2001, 137). Ureditev zelo omejuje posameznega de10dajalca pri izbiri razlicnih moznih 

nacinov urejanja place. Skorajda si ni mogoce zamis1iti, da bi delodajalec lahko uvedel 

specificen placni sistem, ki ne bi sledil strukturi place in natancno predpisanemu nacinu 

dolocanja njene visine, kot jo dolocajo kolektivne pogodbe. V Sloveniji je naCin 

dolocanja plac delavcev mocno poenoten. Tak sistem ne omogoca veliko fleksibilnosti 

ter individualizacije plac posameznih de1avcev. Po drugi strani je bolj transparenten in 

omogoca 1aZjo primerjavo med placami delavcev (Kresa12001, 137). 

Vecina kolektivnih pogodb predvideva naslednjo strukturo place (Lipicnik 1998, 

217): 

osnovna placa, 


dodatki za posebne pogoje dela, 


ucinek na podlagi delovne uspesnosti, 


del place iz dobicka, 


nadomestila place, 


drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine), 


placila stroskov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo, 


sluZbena potovanja, terenski dodatek ... ). 


Visina place 

Visina place je pomemben dejavnik, ki oblikuje privlacnost delodajalca. Zato so 

mnoge uspesne organizacije pripravljene ponuditi visjo placo (ne nujno visjo osnovo, 

pac pa visjo celotno placo, ki vkljucuje tudi placito za uspesnost) od tiste, ki jo doloca 

trg dela in na ta nacin pritegniti najboljse kadre. Stem si seveda tudi dolgorocno 
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izboljsujejo konkurencno osnovo in tako hitro nadomestijo stroske viSjih plac z 

doseganjem boljsih rezultatov (Zupan 2003, 66). Visina place je osrednje vprasanje tako 

za posameznega delavca kot delodajalca ter za delavske in delodajalske organizacije, ki 

so se razvile pray zaradi interesnih sporov in pogajanj 0 visini plac, in tudi za drZavo. 

VpraSanje visine place je razpeto med nasprotujoce si interese vseh udelezencev. 

KakSna je ustrezna visina, ki bo usklajeno upostevala vse interese, ki bo upostevala 

potrebe delavcev, zmoZnosti in zahteve delodajalcev ter interese drzave po stabilnem 

gospodarskem in socialnem razvoju, ni vprasanje, ki bi ga lahko razresilo pravo. S 

pravnega vidika pa je pomembno ugotoviti in opredeliti razmeIja med razlicnimi 

interesi oziroma pravno zavarovati dolocene interese in vzpostaviti pravni 

instrumentarij, ki omogoca taksno urejanje visine place s strani samih udelezencev, da 

so usklajeno upostevani vsi omenjeni interesi (Kresal 2001, 237). Visina place 

posameznega delavca je predmet pogodbe 0 zaposlitvi. S pogodbo 0 zaposlitvi 

posamezni delodajalec in delavec doloCita konkretno visino delavceve place kot eno od 

bistvenih elementov pogodbe 0 zaposlitvi. Pri dolocitvi vi sine place s pogodbo 0 

zaposlitvi pa je avtonomija pogodbenih strank omejena, saj morata spostovati 

zavezujoCe delovnopravne norme, ki dolocajo okvir, v katerem se lahko giblje njun 

dogovor. Stranki pogodbe 0 zaposlitvi sta omejeni z zakonskimi dolocbami in 

dolocbami kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca (Kresal 2001, 237-238). 

Franca in Lobnikar (2008, 5) poudarjata, da na podrocju plac ZDR ne vsebuje nobenih 

natancnih meril, koliko naj placa znaSa. AvtoIja v nadaljevanju pojasnjujeta, da na ravni 

zakonodaje poznamo samo minimalno placo, od tukaj naprej pa je vse v rokah socialnih 

partnerjev. 

Minimalna plata 

Vsi najpomembnejsi mednarodni instrumenti s podrocja clovekovih pravic 

vsebujejo zahtevo, da vsem delavcem pripada dolocena minimalna placa, ki njim in 

njihovim druZinam zagotavlja dostojno zivljenje. Tudi konvencije MOD posvecajo 

vpraSanju minimalne place veliko pozornost od samih zacetkov dalje. Gre za siroko in 

splosno sprejet mednarodni standard in tezko bi nasli koga, ki bi mu nasprotoval ali 

oporekal (Kresal 2001, 239). Temeljni cilj pravnega urejanja minimalne place je 

prepreciti (pre )nizke place in stem zagotoviti delavcem dostojno zivljenje. Med 

temeljnimi cilji, ki jih urejanje minimalne place zasleduje, avtorica navaja 

preprecevanje socialnih konfliktov in sporov, vkljucno s stavkami, preprecevanje 

najhujsega izkoriscanja in preprecevanja revscine, odpravljanje nelojalne konkurence, 

zagotavljanje enakega placila, ohranitev kupne moCi, spodbujanje ekonomskega razvoja 

in stabilnosti. Glede uCinka pravnega urejanja minimalne place Kresalova (2001, 245) 

izpostavlja, da glede tega vpraSanja mnenja niso enotna. A vtorica v nadaljevanju 
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pojasnjuje, da se z vidika danasnjih problemov kot najpomembnejse postavlja vprasanje 

ucinkov urejanja minimalne place na zaposlenost in brezposelnost. 

V Sloveniji pravico do minimalne place, njeno vi sino in pogoje, pod katerimi se 

lahko izplacuje prehodni znesek minimalne place, ter nacin njenega dolocanja in objave 

doloca Zakon 0 minimalni placi (ZMinP), ki je bit sprejet 11. februarja 2010. V skladu z 

2. clenom ZMinP ima delavec, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln 

delovni cas, pravico do placila za opravljeno dele najmanj v viSini minimalne place, 

dolocene v skladu stem zakonom. Minimalna placa je mesecna placa za delo, 

opravljeno v polnem delovnem casu. Delavec, ki dela krajsi delovni cas, ima pravico do 

sorazmemega dela minimalne place. V skladu s 3. clenom ZMinP se pri dolocitvi 

minimalne place uposteva rast cen zivljenjskih potrebSCin, gibanje plac, gospodarske 

razmere oziroma gospodarska rast in gibanje zaposlenosti. ZMinP v 4. clenu doloca, da 

minimalna placa za delo, opravljeno od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi 

tega zakona, znasa 734,15 evra. Minimalna placa se enkrat letno uskladi najmanj z 

rastjo cen zivljenjskih potrebScin. Za uskladitev minimalne place se uporabi uradni 

podatek Statisticnega urada Republike Slovenije 0 medletni rasti cen zivljenjskih 

potrebScin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta (5. clen 

ZMinP). Znesek minimalne place v skladu s 3. in 5. clenom tega zakona doloCi 

ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi 

partnerji, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja 

tekocega leta (6. CIen ZMinP). 

Kresalova (2001, 263) poudarja, da pri minimalni placi ne gre za zajamceno placo v 

smislu, da bi za vsakokratno mesecno izplacilo kdo jamCiI. Ore Ie za vprasanje, kaksna 

sme biti visina delavceve place. 

3.3.3 Placni sistem javnih usluzbencev 

Za vse placne sisteme v javni upravi je znacilno, da so urejeni na podlagi 

klasifikacije delovnih mest. Vendar pa vsaka drzava razvija svojo klasifikacijo, ki je 

odvisna predvsem od obsega pristojnosti, ki jih ima javna uprava v doloceni druZbi. Za 

javno upravo je bistvenega pomena, da sledi spremembam v druZbi in temu primemo 

spreminja tudi sistemizacijo. V nasprotnem primeru lahko pridemo tudi do situacije, ko 

zaradi neurejenosti in zastarelosti javna uprava preide v svoje nasprotje in postane 

namesto pospesevalca razvoja njegova zavora. Za vecino delovnih mest v sistemu 

javnih usluzbencev je tudi znacilno, da so relativno slabSe placana kot primerljiva mesta 

v zasebnem sektOIju (Hacek 2001, 90). 

Placni sistemjavnih usluZbencev mora biti taksen, da zagotavlja gmotno podlago za 

zivljenje, kar je temeljni pogoj za usluZbencevo zvestobo in nepodkupljivost, hkrati pa 

motivira ljudi, da se sploh zaposlujejo v javni upravi. Sistem plac mora biti nadalje 

enostaven in pregleden, tako da zaposleni jasno vidijo ucinke razlicnih nacinov svojega 
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vedenja na koncno nagrado. Le tako lahko placni sistem spodbuja zaieleno vedenje 

zaposlenih in doseganje zadanih ciljev. Placni sistem mora temeljiti na poslovni 

strategiji in hkrati podpirati njeno izvajanje, izraiati mora organizacijske vrednote in 

kulturo ter upo~tevati potrebe zaposlenih. Placni sistem mora vsebovati nekatere 

bistvene znacilnosti, med drugim mora (Hacek 2001, 90-91): 

biti racionalno oblikovan, 

del kadrovske politike, 

dovolj prozen za uresnicitev sprememb, 

privlaciti strokoven in primerno usposobljen kader, 

postaviti placilne pogoje dovolj visoko, da javni usluzbenci ne zapuscajo 

uprave, 

motivirati usluzbence za dosego individualnih in skupnih rezultatov, 

biti sprejemljiv za uslu.zbence, kar pomeni, da mora vzpostaviti jasne in dobro 

zasnovane odnose med javnimi uslu.zbenci in vsem zaposlenim zagotavljati 

primerno placilo, 

zasledovati vse omenjeno znotraj minimalnih in sprejemljivih stroskov. 

ZSPJS v petem clenu doloca, daje plaeajavnega uslu.zbenca sestavljena iz osnovne 

plaCe, dela place za delovno uspesnost in dodatkov. 

Osnovna placa javnih usluibencev 

ZSP JS v drugem clenu doloca, da je osnovna placa tisti del place, ki ga prejema 

javni usluzbenec ali funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali funkciji za 

opravljeno delo v polnem delovnem casu in za pricakovane rezultate dela v 

posameznem mesecu. V osnovni plaCi je vsteto tudi napredovanje javnega uslu.zbenca 

ali funkcionarja. Osnovna placaje del place, ki pomeni temeljno primerjavo zahtevnosti 

funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju in tudi znotraj posameznih placnih 

skupin (podskupin) oziroma med posameznimi placnimi skupinami (podskupinami) 

(Klinar 2006, 62). 

Dolocanje osnovne place 

Znesek osnovne place javnega usluzbenca se v skladu z ZSPJS doloci z uvrstitvijo 

v posamezen placni razred s placne lestvice, ki je sestavni del zakona. V rednost placnih 

razredov se usklajuje praviloma enkrat letno na podlagi kolektivne pogodbe za javni 

sektor (Belopavlovic 2004, 37). IzhodiSce za dolocitev osnovne place je tisti placni 

razred, v katerega je uvrsceno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni 

usluzbenec razporejen oziroma ki ga je pridobil z napredovanjem (Belopavlovic 2004, 

38). 
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Vrednotenje zahtevnosti dela !wt podlaga za doloCitev osnovne place 

Vrednotenje zahtevnosti dela je med kadrovskimi postopki ena najbolj pomembnih 

in obcutljivih dejavnosti, ki temelji na sistemiziranju dela, to je na vrednotenju opravil, 

delovnih nalog, delovnih mest in delovnih podrocij glede na vrsto izbrane »osnovne 

enote« za vrednotenje dela (Klinar 2006, 62). 

V ZSPJS je temeljna enota za vrednotenje delovno mesto, ki je tako podlaga za 

dolocanje osnovne place (Klinar 2006,63). Dolocitev osnovne place javnih usluzbencev 

je zaradi njene razseznosti zahtevna naloga. Za namen vrednotenja zahtevnosti delovnih 

mest in njihovo sistemizacijo je bila pripravljena posebna metodologija, medtem ko 

funkcij ni mogoce vrednotiti na taksen nacin (Klinar 2006, 63). Po tej metodologiji je 

zahtevnost delovnega mesta prvina za dolocanje osnovnih plac na placni lestvici, ki 

temelji na zahtevnosti nalog in iz njih izhajajoci zahtevani usposobljenosti (zahtevana 

strokovna izobrazba, potrebna dodatna znanja in izkusnje), odgovomosti, pooblastilih in 

omejitvah, psihofizicnih in umskih naporih ter vplivih okolja (Klinar 2006,63). 

V ZSPJS je za ugotavljanje zahtevnosti oziroma vrednotenje in uvrscanje delovnih 

mest in nazivov treba kot omejitve upostevati naslednje podatke: 

razpon oziroma najnizjo in najvisjo osnovno placo v celotnemjavnem sektorju 


(doloca ga veljavna placna lestvica - priloga 1 ZSPJS), 


razpone oziroma najnizje in najvisje osnovne place v posamezni placni skupini 


in podskupini (dolocajih veljavna priloga 2 ZSPJS), 


najnizje osnovne place za posamezni tarifni razred (predlog dolocitve najnizjih 


placnih razredov vsakega tarifuega razreda v KPJS). 


Delovna mesta oziroma nazivi placnih skupin C, D, E, F, G, H in J se uvrscajo v 

piacne razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti, delovna mesta oziroma nazivi placne 

skupine I pa s kolektivnimi pogodbami ali z uredbo vlade (Klinar 2006, 65). 

V ZSPJS je predvidena tudi moznost nekaterih drugacnih resitev pri dolocitvi 

osnovne place (Klinar 2006, 66): 

v primerih, dolocenih s posebnim zakonom, se lahko osnovna placa javnega 

usluZbenca, kateremu je dolocena vecja ali manjsa obremenjenost od 

pricakovanega obsega dela, za cas trajanja vecje ali manjse obremenjenosti 

sorazmemo poveca oziroma zmanjsa, 

v primerih, dolocenih s posebnim zakonom, se lahko osnovna placa javnega 

usluzbenca, ki sklene delovno razmerje za dolocen cas, poveca, 

ce javni usluzbenec opravlja delo na delovnem me stu, na katerem lahko 

opravlja to delo z eno stopnjo nizjo strokovno izobrazbo od zahtevane, mu 

pripada osnovna placa, ki je za tri placne razrede nizja od osnovne place 

delovnega mesta, na katerem opravlja delo. 
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NaStete drugacne resitve pri dolocitvi osnovne place omogocajo vecjo 

fleksibilnost pri uporabi osnovne place. Uporaba drugacnih resitev od splosne 

bo mogoca izrecno ob ustrezni zakonski dolocitvi meri! in kriterijev, ki bodo 

omogocali smiselno uporabo nastetih izjem (Klinar 2006,66). 

Placne sku pine in placne podsku pine 

Placno skupino sestavljajo funkcije delovna mesta in nazi vi, znacilni za dejavnost, 

oziroma istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih. Placna skupina se glede na skupne 

znacilnosti funkcij, delovnih mest in nazivov razcepi na placne podskupine. Clenitev na 

placne skupine in placne podskupine je osnovna clenitev funkcionarjev in javnih 

usluzbencev v javnem sektorju (Klinar 2006, 48). 

Tarifni razredi 

Tarifni razredi izrazajo zahtevnost delovnih nalog, ki se pretezno opravljajo na 

posameznih delovnih mestih, za njihovo opravljanje pa je potrebna dolocena stopnja 

strokovne izobrazbe. Splosno veljavna kategorizacija stope:qj zahtevnosti dela je 

naslednja (Klinar 2006,51): 

I. Enostavna opravila, prakticne operacije so istovetne. 

II. Manj zahtevna opravila, prakticne operacije so podobne. 

III. Srednje zahtevne naloge, operacije so podobne. 

IV. Zahtevne naloge, operacije so zahtevne. 

V. Zahtevnejse naloge, naloge so raznolike. 

VI. Zelo zahtevne naloge, podrocja del a so raznolika. 

VII. Visoko zahtevne naloge, funkcije dela so zelo raznolike. 

VIII. Visoko zahtevne proucevalne naloge, funkcije dela so izredno raznolike. 

IX. Izjemno zahtevne sistemske naloge, raznolike metodologije. 

Ta kategorizacija stopenj zahtevnosti dela je smiselno uporabljena tudi pri dolocitvi 

vsebine tarifnih razredov v ZSP JS (Klinar 2006, 51). ViSina placnega razreda 

dolocenega delovnega mesta in naziva je torej odvisna tudi od njegove uvrstitve v 

tarifni razred (Klinar 2006, 51). Delovna mesta in nazivi se glede na zahtevnost del na 

delovnem mestu razvrscajo v devet tarifnih razredov. Tako opredeljeni tarifni razredi so 

obvezna sestavina sistemizacij delovnih mest in nazivov (Klinar 2006, 52). 

Placna lestvica in placni razredi 

Uvrscanje funkcij, delovnih mest in nazivov v placne razrede se v ZSPJS v celoti 

izvede s placno lestvico, na kateri vsak od placnih razredov pomeni eno od ravni 

osnovnih plac v javnem sektorju. Placna lestvica je kot Priloga 1 sestavni del ZSPJS. 
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Placna lestvica torej doloca najnizji in najvisji placni razred (osnovno placo) v javnem 

sektorju oziroma osnovni placni razpon za celotni javni sektor (Klinar 2006, 58). 

Napredovanje 

Osnovna placa je dostojno zasCitena kategorija. Ker je vezana na delovno mesto, 

naziv in funkcijo, vnasa v sistem nekaj togosti. Po drugi strani ZSP JS omogoca tudi 

ustrezno fleksibilnost, ki je potrebna za motiviranje javnih usluzbencev in vodenje 

stabilne javnofinancne politike (Klinar 2006, 68). V ZSPJS je napredovanje eden 

kljucnih elementov, ki omogocajo fleksibilnost sistema. Medtem ko je osnovna placa 

vezana na delovno mesto, nazi v in funkcijo, je napredovanje izrecno vezano na 

posameznega javnega usluzbenca in funkcionarja, saj izraia njegovo kontinuirano 

uspesnost pri delu (Klinar 2006, 68). 

Ureditev pravil za napredovanje v ZSPJS izhaja iz dograjevanja ze uveljavljenih 

resitev, ki so se v praksi pokazale za ustrezne. Razlikujemo (Klinar 2006, 68): 

horizontalno napredovanje, ki pomeni napredovanje po placnih razredih, brez 

spremembe delovnega mesta in naziva, pri cemer se napredovanje izrazi v 

povisanju osnovne place, 

vertikalno napredovanje, ki pomeni napredovanje na bolj zahtevno delovno 

mesto ali v visji naziv. 

V ZSP JS je predvideno, da lahko javni usluibenci na delovnih mestih, kjer je 

mogoce napredovanje v nazivih, v posameznem nazivu napredujejo najvec za pet 

placnih razredov, javni usluibenci, kjer na delovnem mestu ni mogoce napredovanje v 

nazivih, pa najvec za deset placnih razredov. Stem je dolocen razpon osnovne place na 

posameznem delovnem mestu ali nazivu (Klinar 2006, 69). V nadaljevanju se bom 

osredotoCila predvsem na horizontalno napredovanje oziroma na napredovanje v visji 

placni razred na istem delovnem mestu. 

Mihovar Globokar (2008, 71) pravi, da Zakon 0 sistemu plac v javnem sektorju 

(ZSPJS) sistema napredovanjajavnih usluzbencev v pIacne razrede ne ureja povsem na 

novo. Ze uveljavljene resitve, ki so se izkazale kot dobre, je zakon povzel in nadgradil v 

tako imenovani horizontalni sistem napredovanja, ki je vezan na delovno mesto, 

njegova vloga pa je nagrajevanje uspesnega dela javnega usluzbenca. Nagrajuje namrec 

dobro opravljeno delo, ki ga ocenjuje predstojnik. Javnega usluibenca ne sili v kariemo 

napredovanje na bolj zahtevno delovno mesto, cemur je namenjeno napredovanje v 

nazive, ceprav se obe vrsti napredovanja ne izkljucujeta. 

Postopek in nacin preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje 

Drugi odstavek 17. elena ZSP JS doloea, da se postopek in naein prevefJanJa 

izpolnjevanja pogojev za napredovanje po tem zakonu za jayne usluibence v organih 
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drzavne uprave, v upravah lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, v javnih zavodih 

in drugih uporabnikih proracuna doloCi z uredbo vlade. 

Z Uredbo 0 napredovanju javnih uslliZbencev v placne razrede (v nadaljevanju 

Uredba) sta dolocena postopek in nacin preverjanja izpolnjevanja pogojev za 

napredovanje v plaene razrede za jayne uslliZbence v organih drzavne uprave, v upravah 

lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, v javnih zavodih in drugih uporabnikih 

proracuna z izjemo pripadnikov Slovenske vojske (Mihovar Globokar 2008, 71). 

V skladu s 1. Clenom Uredbe javni uslliZbenec napreduje v placni razred vsaka tri 

leta, ce izpolnjuje predpisane pogoje. Uredba v 2. clenu doloca, da je napredovalno 

obdobje cas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v 

katerem javni usluzbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogocajo napredovanje. 

Ocenjevalno obdobje pa je opredeljeno kot obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v 

katerem se javnega usluzbenca oceni. Uredba v 3. clenu doloca, da se preverjanje 

izpolnjevanja pogojev izvede na osnovi treh letnih ocen delovne uspesnosti. Letna 

ocena delovne uspesnosti se opravi na osnovi elementov iz prvega odstavka 17. elena 

ZSPJS. 

V 17. Clenu ZSPJS je doloceno, da je pogoj za napredovanje javnih uslliZbencev v 

viSji placni razred delovna uspesnost, izkazana v napredovalnem obdobju. Delovna 

uspesnost se ocenjuje glede na: 

rezultate del a, 


samostojnost, ustvarjalnost in natancnost pri opravljanju dela, 


zanesljivost pri opravljanju dela, 


kakovost sodelovanja in organizacijo dela ter 


druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. 


Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. marca za 

vsejavne uslliZbence (5. clen Uredbe). 

Postopek ocenjevanja 

Ocena delovne uspesnosti javnega usluzbenca je lahko odlicno, zelo dobro, dobro, 

zadovoljivo in nezadovoljivo. Podrobnejsa opredelitev kriterijev po elementih delovne 

uspesnosti iz prvega odstavka tega elena je v Prilogi III, ki je sestavni del Uredbe (3. 

clen Uredbe). 

Uredba v 4. clenu doloca postopek ocenjevanja, in sicer je v prvem odstavku 
doloceno, da se jaYne usluzbence, ki so pri proracunskem uporabniku zaposleni za 

dolocen ali nedolocen cas, za polni delovni cas ali delovni cas, krajsi od polnega 

delovnega casa, oceni enkrat letno. Drugi odstavek doloca, da se postopek ocenjevanja 

javnega uslliZbenca izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. V tern roku mora 

odgovoma oseba oziroma nadrejeni javnega uslliZbenca, ki ga doloCi odgovoma oseba, 
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izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspesnosti javnega usluzbenca v 

ocenjevalnern obdobju (Priloga I, ki je sestavni del te uredbe) ter javnega usluzbenca 

seznaniti s pisno oceno in z uterneljitvijo. Zbimi podatki 0 ocenah v napredovalnern 

obdobju se vpisujejo v Evideneni list napredovanja javnega usluzbenca v 

napredovalnern obdobju (Priloga II, ki je sestavni del te uredbe). Ocenjevalni in 

evideneni listi se branijo v osebni rnapi javnega usluZbenca. Tretji odstavek doloea, 

koga se lahko ocenjuje, in sicer so to javni usluZbenci, ki so v prejsnjern koledarskern 

letu opravljali delo najrnanj sest rnesecev. Ocenijo se tudi tisti javni usluzbenci, ki so 

zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni vee kot sest rnesecev in ki so odsotni vee 

kot sest rnesecev zaradi poskodbe pri delu, poklicne bolezni in starsevskega varstva 

(porodniski dopust). Javnega usluzbenca, ki na podlagi navedenih doloeb ni ocenjen, se 

oceni ob naslednjern roku ocenjevanja, doloeenega v drugern odstavku. Oceno javnega 

usluzbenca doloCi odgovoma oseba ozirorna nadrejeni javnega usluzbenca po 

pooblastilu odgovome osebe (sesti odstavek 4. elena Uredbe). 

Ocene javnih usluZbencev se toekujejo, in sicer ocena odlieno s 5 tockami, ocena 

zelo dobro s 4 toekami, ocena dobro s 3 tockarni in ocena zadovoljivo z 2 tockama. 

Ocena nezadovoljivo se ne tockuje. Toeke se vpisejo v Evidencni list napredovanja 

javnega usluZbenca v napredovalnern obdobju (Priloga II). Izpolnjevanje preverjanja 

pogojev se ugotovi na podlagi sestevka treh letnih ocen. Za en placni razred napredujejo 

tisti javni usluZbenci, ki v napredovalnern obdobju dosezejo: 

ob prvern in drugern napredovanju najrnanj 11 tock, 


ob tretjern in cetrtern najrnanj 12 toek, 


ob petern najrnanj 13 tock, 


ob nadaljnjih napredovanjih najrnanj 14 toek. 


Javni usluZbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za najveC 

dva plaena razreda, ce ob prvern napredovanju dosezejo najrnanj 14 tock, ob nadaljnjih 

napredovanjih pa 15 toek. Javnernu usluzbencu, ki na podlagi sestevka treh letnih ocen 

ni zbral zadostnega stevila tock za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje 

pogojev za napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za 

napredovanje. Javni usluzbenec napreduje, ko skupaj doseze tri ocene, ki pornenijo 

izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tern se upostevajo tri najugodnejse ocene v 

obdobju od zadnjega napredovanja. Ne glede na dolocbe drugega, tretjega in cetrtega 

odstavka 5. elena Uredbe napreduje javni usluZbenec za en plaeni razred, ee je v casu od 

zadnjega napredovanja ozirorna prve zaposlitve preteklo najrnanj sest let in je v tern 

obdobju dosegel povprecno oceno najrnanj tri. 
V skladu s 6. clenorn Uredbe ugotovi izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih 

usluZbencev odgovoma oseba. Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega 

usluZbenca v pIacne razrede se javnega usluZbenca obvesti s pisnirn obvestilorn 0 

31 




Notranja pravna ureditev plac in nagrajevanja 

napredovanju, 0 stevilu placnih razredov napredovanja in 0 placnem razredu osnovne 

place. Delodajalec hkrati z obvestilom 0 napredovanju javnemu usluZbencu izroci pisni 

predlog aneksa k pogodbi 0 zaposlitvi (7. clen Uredbe). V skladu z 8. clenom Uredbe 

pripada javnemu usluZbencu placa na osnovi placnega razreda, pridobljenega z 

napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v visji placni 

razred. 

Delovna uspesnost 

Po ZSPJS pripada delovna uspesnost javnemu usluZbencu, ki je v tekocem letu 

dosegel nadpovprecne delovne rezultate ali pa je bi! nadpovprecno obremenjen. ZSPJS 

v 2. clenu doloca, da je del place za delovno uspesnost tisti del place, ki ga lahko prejme 

javni usluzbenec in funkcionar za nadpovprecno uspesno opravljeno delo v dolocenem 

obdobju. 

Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspesnosti oziroma doloCitev dela place za 

delovno uspesnost je najpomembnejsi kratkorocni element gibljivega dela place, ki je 

eden kljucnih kriterijev za presojo fleksibilnosti ZSPJS oziroma presojo, kako je viSina 

place povezana z ucinkovitostjo in rezultati dela. Tudi del place za delovno uspesnost je 

tako kot visji placni razred iz napredovanja vezan na posameznega funkcionarja ali 

javnega usluZbenca, saj izraZa njegovo uspesnost pri delu (Klinar 2006, 72). Del place 

za delovno uspesnost se je v obdobju od uveljavitve ZRPJZ leta 1994, ko je v 

predlagani in sprejeti obliki pomenil novost, uveljavi! in dobil mesto v celotnem 

placnem sistemu. Zaradi tega je v pripravi ZSPJS obveljalo nacelo, da se v sestavi place 

doloci tudi del place za delovno uspesnost. Navsezadnje tako resitev vsebuje tudi ZDR, 

ki pray tako med sestavine place uvrsca del place za delovno uspesnost (Klinar 2006, 

72). V ZSPJS sta dolocena razpolozljivi obseg sredstev za delovno uspesnost in visino 

dela place za delovno uspesnost javnega usluZbenca. Enako je doloceno tudi za dodatno 

delovno uspesnost (Klinar 2006, 72). 

V skladu z 31. clenom Kolektivne pogodbe zajavni sektor (KPJS, Uradni list RS, 

St. 57/08, 86/08, 3109, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 8110) se del place za redno 

delovno uspesnost javnemu usluZbencu doloci na podlagi naslednjih kriterijev: 

znanje in strokovnost, 


kakovost in natancnost, 


odnos do dela in delovnih sredstev, 


obseg in ucinkovitost dela in inovativnost. 


V zvezi z merili za dolocanje kriterijev in izracun viSine dela place za redno 

delovno uspesnost 32. clen KPJS doloca, da je vsak posamezen kriterij za ugotavljanje 

delovne uspesnosti ovrednoten z 1 tocko, ki pomeni doseganje nadpovprecnih delovnih 

rezultatov pri posameznem kriteriju. Sestevek stevila tock, ki jih javni usluZbenec 
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doseze, je podlaga za dolocitev visine dela place za redno delovno uspesnost javnega 

usluzbenca. Pri dolocitvi dela place za redno delovno uspesnost posameznega javnega 

usluzbenca se poleg sestevka stevila tock posameznega javnega usluzbenca uposteva 

tudi obseg sredstev iz prvega odstavka 28. clena te kolektivne pogodbe. Navodilo za 

izracun redne delovne uspesnostijavnega usluzbencaje v prilogi 2 KPJS. 

Razpolozljivi obseg sredstev za delovno uspesnost 

Pomembno dejstvo je, da je razpolozljivi obseg sredstev za delovno uspesnost kot 

sestavni del sredstev za place vkljucen v vsakoletni drzavni proracun in proracune 

lokalnih skupnosti (Klinar 2006, 73). Del place iz naslova delovne uspesnosti lahko 

znaSa najvec dve osnovni mesecni placi, in sicer se ena lahko izplaca v juliju, druga pa v 

decembru istega leta (Belopavlovic 2004, 38). Mesecno izplacevanje dela place za 

delovno uspesnost ni vec obvezno, saj jo je mogoce izplacevati v poljubnih casovnih 

intervalih (npr. polletno ali letno) (Klinar 2006, 74). 

Pri tem je treba poudariti, da je skupen obseg sredstev za placilo delovne uspesnosti 

omejen in znasa najvec 5 odstotkov letnih sredstev za osnovne place (Belopavlovic 

2004, 38). ZSPJS doloca, da bo vsakoletna visina razpolozljivih sredstev dogovorjena in 

dolocena s KPJS. S to pogodbo bodo dogovorjeni in doloceni tudi merila in kriteriji, na 

podlagi katerih bo posameznemu javnemu usluzbencu dolocen del place za delovno 

uspesnost (Klinar 2006, 73). Taksna ureditev uposteva nacelo socialnega partnerstva, 

saj obema stranema, tako predstavnikom delodajalca kot predstavnikom sindikatov, 

omogoca sodelovanje pri oblikovanju politike plac v javnem sektorju (Klinar 2006, 73). 

V skladu s 27. clenom KPJS je skupen obseg sredstev za placilo redne delovne 

uspesnosti javnih usluzbencev za Ieto 2008 znasal 2 odstotka letnih sredstev za osnovne 

place. Skupen obseg sredstev za placilo redne delovne uspesnosti se za vsako naslednje 

leta doloCi z aneksom h kolektivni pogodbi zajavni sektor, najkasneje do 1. septembra. 

V primeru, da skupen obseg sredstev do tega roka ni dolocen, se v tekocem letu 

uporablja enak odstotek kot v preteklem letu. Letni obseg sredstev za placilo redne 

delovne uspesnosti uporabnika proracuna mora biti izplacan v celoti, ne glede na 

poslovni rezultat uporabnika proracuna. 

V skladu s 30. clenom KPJS se postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za 

dolocitev dela place za redno delovno uspesnost za vse javne usluzbence izvede 

mesecno, trimesecno ali dvakrat letno. Postopek iz prejsnjega odstavka se izvede pred 

vsakokratnim izplacilom dela place za delovno uspesnost in se opravi na obrazcih, ki so 

v prilogi 2 KPJS. Pri izplacilu januarske place javni uslufbenec prejme obvestilo 0 tem, 

v koliko ocenjevanjih je bil v preteklem letu ocenjen in koliksno stevilo tock je dosegel 

pri posameznem ocenjevanju. Letno obvestilo 0 ocenjevanju javnega usluzbenca, ki je 

pri opravljanju svojega rednega dela dosegel nadpovprecne delovne rezultate, se shrani 

tudi v njegovo osebno mapo. 
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Dodatna delovna uspesnost 

Uporabniki proracuna, ki pridobivajo prihodke s prodajo blaga in storitev na trgu, 

lahko s soglasjem ustanovitelja del tako pridobljenih sredstev uporabijo za placilo 

dodatne delovne uspesnosti. Na ta racun namrec lahko skupni obseg sredstev, namenjen 

za placilo delovne uspesnosti, povecajo nad obseg, dolocen z ZSPJS oziroma s KPJS 

(Klinar 2006, 75). Za placilo dodatne delovne uspesnosti uporabnik proracuna lahko 

nameni najvec 30 odstotkov preseZka prihodkov nad odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (Klinar 2006, 76). 

Za uporabnike proracuna, ki z izvedbo programa racionalizacije prihranijo del 

sredstev, velja enako, saj lahko za dodatno poslovno uspesnost razdelijo najvec 30 

odstotkov privarcevanih sredstev. Ta resitev podpira poseben interes tistih proracunskih 

uporabnikov, ki s stroski ravnajo racionalno oziroma skusajo s selektivno politiko 

zaposlovanja del teh sredstev prihraniti za place (Klinar 2006, 77). 

Upostevaje dodatne moznosti za povecanje razpolozljivega obsega sredstev za 

placito dodatne delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter z 

izvedbo programa racionalizacije ZSPJS omogoca dodatne moznosti tudi na ravni 

javnih usluibencev. Javni usluibenec pri uporabniku proracuna, ki je ustvaril nave dena 

dodatna sredstva, lahko ob izpolnjevanju pogojev prejme del place za dodatno delovno 

uspesnost najvec v viSini treh svojih osnovnih plae letno, izplacanih decembra 

preteklega leta (Klinar 2006, 77). 

Dodatki 

V skladu z 2. clenom ZSPJS so dodatki del place javnega usluibenca in 

funkcionarja za posebne pogoje, nevarnost in obremenitve, ki niso upostevane pri 

vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta, naziva ali funkcije. 

Javnim usluibencem pripadajo (Belopavlovic 2004, 38): 

polozajni dodatek, 


dodatek za delovno dobo, 


dodatek za mentorstvo, 


dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (ce to ni pogoj za zasedbo 


delovnega mesta), 


dodatek za dvojezicnost (na obmocju, kjer zivita italijanska in madzarska 


narodna skupnost), 


dodatki za delo v manj ugodnem delovnem casu (nadumo delo, nocno delo, 


delo na praznicni dan ali na nedeljo, izmensko delo, delo v deljenem delovnem 


casu pa tudi za cas dezurstva in stalne pripravljenosti), 


dodatki za manj ugodne delovne pogoje, 


dodatki za nevarnost in posebne obremenitve. 
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Dodatka iz zadnjih dveh alinej pripadata zaposlenemu sarno takrat, ko ti pogoji niso 


upostevani Ze v osnovni placi (Belopavlovic 2004, 38). Ce dodatek ni dolocen v 


nominalnem znesku, je osnova za obracun dodatka osnovna placa javnega usluzbenca 


ali funkcionarja oziroma ustrezna uma postavka (Klinar 2006, 79). 
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4 SISTEM PLAt IN NAGRAJEV ANJA MEDICINSKIH SESTER V 
JA VNIH ZA VODIH 

V tern poglavju predstavljam analizirano teorijo 0 pravni ureditvi sistema plac in 

nagrajevanja medicinskih sester v javnih zdravstvenih zavodih. Predstavljene bodo tudi 

znacilnosti medicinskih sester in javnih zdravstvenih zavodov, s poudarkom na 

kadrovski funkciji oziroma ravnanju s cloveskimi viri v javnih zdravstvenih zavodih. 

4.1 Znacilnosti javnih zdravstvenih zavodov 

V projektni nalogi se born osredotocila predvsem na nagrajevanje medicinskih 

sester v zdravstvenih zavodih oziroma v splosnih bolnisnicah. Zakon 0 zdravstveni 

dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS St. 9/92, 26/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 

98/99, 31100, 36/00, 45/01, 131103, 135/03, 2104, 36/04, 80104, 23/05, 15/08, 23/08, 

58/08, 77/08) v sestnajstem clenu doloca, da je splosna bolnisnica zdravstveni zavod za 

zdravljenje vee vrst bolezni, ki ima specialisticno ambulantno dejavnost in posteljne 

zmogljivosti najmanj za podrocje interne medicine, kirurgije, pediatrije in ginekologije 

ali porodniske dejavnosti. Cesen (2003, 242) pojmuje javni zdravstveni zavod (ang. 

public health-care organization) kot organizacijo, ki na nepridobitni osnovi opravlja 

zdravstveno dejavnost v mrezi jayne zdravstvene sluzbe. Pri nas so ustanovitelji in 

lastniki javnih zdravstvenih zavodov lokalne skupnosti ali ddava (Cesen 2003, 23). 

Javni zavodi imajo sicer lastne organe upravljanja, v katerih pa so razliena interesna 

zastopstva. Tudi volijo ali imenujejo direktorje zavodov, vendar praviloma s soglasjem 

ustanovitelja in njihovega »lastnika«. Omejeni so pri mnogih poslovnih aktivnostih, 

vkljueno pri zaposlovanju delavcev, se bolj pa pri moznostih dodatnega nagrajevanja 

najboljsih delavcev in podobno (Cesen 2003, 118). 

Razlicno od zasebnega sektorja sodijo javni zdravstveni zavodi v javni sektor, za 

katerega velja posebna pravna ureditev Gavnopravni reiim). Delavci v tern sektorju so 

javni usluibenci. Delajo v javnem interesu in njihovo delo moeneje urejajo in usmerjajo 

predpisi, medtem ko zasebni sektor usmerja predvsem trg (Cesen 2003, 119). Glede 

razlik v pravnem polozaju zaposlenih v gospodarskih organizacijah in organizacijah na 

podrocju negospodarstva je na prvem mestu treba omeniti, da imajo delodajalci in 

zaposleni na podrocju gospodarstva vecjo avtonomijo pri urejanju medsebojnih 

razmerij, kot to velja za podroeje negospodarstva. Ker zavodi opravljajo jayne sluzbe, je 

to podroeje v celoti podrobneje urejeno z drzavnimi predpisi, kot pa to velja za podroeje 

gospodarstva, zato ostaja v negospodarstvu ozji prostor za kolektivno sporazumevanje 0 

plaCah in drugih delovnih pogojih (Vodovnik 2004, 35). Nepridobitne organizacije, 

torej tudi javni zdravstveni zavodi, so bolj konservativne in zaprte. Za managerje je 

znacilna tradicionalna, administrativna organizacijska kultura. Izogibajo se tveganjem, 
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uvajanje upravljavskih in poslovodnih novosti je obcasno, upravljanje bolj hierarhicno 

in togo (Cesen 2003, 117). 

4.1.1 Ravnanje z zaposienimi v zdravstvenih zavodih 

Ko obravnavamo kadre v organizaciji kot potencial, poslovni vir (ang. human 

resource) in nalozbo, ugotovimo, da mora management ravnati z njimi z enakim 

pristopom, premislekom in v skladu s poslovno strategijo kot z vsemi drugimi 

poslovnimi podroeji v organizaciji. Ravnanju z zaposlenimi lahko reeemo kadrovski 

management ali management kadrovskih virov, tudi management eloveskih virov 

(Merkae Skok 2005, 13). Kot definicijo kadrovskega managementa pa avtorica navaja 

proces, v katerem organizacija sistematieno in integrirano s svojo poslovno strategijo 

naertuje potrebe po kadrih, kadruje, razvija ter vrednoti svoje kadre, jih nagrajuje in 

vzdrzuje z njimi ucinkovite odnose. 

Kot za vse storitvene dejavnosti tudi za zdravstvo lahko trdimo, da je uspeh 

delovanja zelo odvisen od ljudi, ki delajo v organizaciji. Kadrovska funkcija je v tern 

smislu zagotovo podroeje, kjer so se velike rezerve in bi uvajanje sodobnih modelov in 

naeinov dela lahko prispevalo k veeji ucinkovitosti in uspesnosti organizacije (Zupan 

2003, 61). Upravljanje s cloveskimi viri omogoca zaposlenim razvoj potencialov v 

kompetence za vrhunske dosezke za lastno zadovoljstvo in uspeh organizacije. 

Slovenski zdravstveni zavodi pri tern zaostajajo. Kljucni vzrok je, da ne priznavajo 

pomena sodobnih kadrovskih procesov za svojo kakovost (Mayer 2008, 7). Zdravstveni 

zavodi v Sloveniji bi morali zaposlovati bistveno vee kadrovskih strokovnjakov (Mayer 

2008, 12). 

Zupan (2003, 68) pravi, da je izvajanje kadrovske funkcije v zdravstvu dokaj 

zanemarjeno podrocje, kjer prevladujejo administrativne naloge, medtem ko kljucne 

odloeitve in kadrovske aktivnosti, kot so npr. izbira kadrov, njihov razvoj, spremljanje 

uspesnosti in nagrajevanje, niso dovolj strokovno podprte in so odloeitve pogosto 

prepuscene subjektivni presoji vodij organizacijskih enot (Zupan 2003, 68). V javnih 

sluzbah pa tudi nasploh se nimamo zadosti objektiviziranih meril (standardov) 

uspesnosti intelektualnega dela in meril ustreznega obsega porabljenih virov. To je 

razlog, da se mora management javnega zdravstvenega zavoda zelo veliko ukvarjati z 

nacrtovanjem in vodenjem sodelavcev, precej vee kot v visoko tehniziranih 

gospodarskih organizacijah. Ustvariti mora dobre odnose med delavci, ki imajo ustrezno 

znanje in izkusnje za samostojno delo. Ustrezne spodbude za delo, ne Ie materialne, pa 

so se vedno poglavitno zagotovilo, da bodo delavci vztrajali pri kakovostnem delu ter 

dosegali sami zase in kot zavod pricakovane rezultate (Cesen 2003, 122). 

Zupanova (2003, 69) meni, da bi morali v zdravstvenih organizacijah razvijati 

kadrovsko funkcijo v smeri ravnanja s cloveskimi viri. Avtorica pojasnjuje, da bi na ta 

nacin lahko dosegli usklajenost kadrovske in poslovne strategije ter povecali 
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usmeIjenost srednjega managementa in vseh zaposlenih k organizacijskim ciljem, kar je 

odlocilnega pomena za uspesno uvajanje organizacijskih sprememb. 

4.2 Predstavitev poklica medicinskih sester 

Medicinska sestra je usposobljena strokovnjakinja za celostno (holisticno) 

obravnavo posarneznikov in skupin, ki avtonomno prevzema naloge in odgovomosti v 

sistemu zdravstvenega varstva, socialnega varstva in podrocja Solstva. Je sarnostojna 

strokovnjakinja v negovalnem timu in clanica zdravstvenega tima, v katerem si z 

drugimi strokovnjaki deli vloge v zdravstveni obravnavi pacienta. Isce ucinkovite poti 

za spostljive, strpne, razumevajoce in dobre medsebojne odnose na delovnem mestu, ki 

so temelj kakovostnega, uspesnega in ucinkovitega dela in so bistvene za zadovoljstvo 

posarneznika, skupine in institucije (Zdravstvena nega ... b.L). 

4.2.1 Podrocje dela in izvajalci zdravstvene nege 

Podrocje dela medicinskih sester je zdravstvena nega. Ta obsega samostojno, 

soodvisno in sodelujoco obravnavo in sodelovanje posarneznikov vseh starosti, druZin, 

skupin in skupnosti, bolnih in zdravih v vseh okoljih. Zdravstvena nega vkljucuje 

promocijo zdravja, preprecevanje bolezni ter skrb za holne, invalidne in umirajoce ljudi. 

Glavne naloge zdravstvene nege so tudi zagovomistvo, promoviranje vamega okolja, 

raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter managementa 

zdravstvenih sistemov in izobraievanje (Zdravstvena nega ... b.l.). 

Pod izrazom medicinska sestra so misljeni naslednji nosilci in izvajalci zdravstvene 

nege: srednja medicinska sestra, zdravstvena tehnicaJzdravstveni tehnik, visja 

medicinska sestraJvisji medicinski tehnik (tudi specialistl-ka), diplomirana medicinska 

sestraJdiplomirani zdravstvenik (tudi specialistl-ka), profesor/-ica zdravstvene vzgoje, 

(diplomiranl-a) babicalbabicar, univerzitetnil-a organizator/-ica dela in druge 

medicinske sestre s fakultetno izobrazbo (Zdravstvena nega ... b.l.). 

Diplomirana medicinska sestra, visja medicinska sestra je oseba, ki je zakljucila 

najmanj dvanajstletno splosno inlali strokovno izobraievanje in koncala visoko (viSjo) 

strokovno izobraievanje s podrocja zdravstvene nege ter ji je ustrezen organ podelil 

pravico za sarnostojno delo v zdravstveni dejavnosti. V okviru svojih pristojnosti je 

usposobljena za zadovoljevanje potreb po zdravstveni negi in oskrbi, za zdravstveno 

vzgojo in izobraievanje, za organizacijo dela in razvojno-raziskovalno dejavnost. 

Medicinska sestra pomaga zdravemu ali bolnemu posamezniku v tistih aktivnostih, ki 

pripomorejo k ohranitvi zdravja, vmitvi zdravja ali mimi srnrti in bi jih le-ta opravil 

sarnostojno, ce bi imel za to voljo, moe in znanje. Na tern podrocju je medicinska sestra 

poznavalka in ima pravico pobude in nadzora. Sodeluje pri realizaciji diagnosticno 

terapevtskega prograrna, katerega pobudnik je zdravnik. Medicinska sestra je clan 

sirsega zdravstvenega tima, v katerem sodeluje pri nacrtovanju in izvajanju celotne 
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zdravstvene oskrbe pacienta. Po Zakonu 0 zdravstveni dejavnosti mora biti za 

samostojno opravljanje zdravstvene nege vpisana v register izvajalcev in imeti veljavno 

licenco (Zdravstvena nega ... b.t). 

Tehnik zdravstvene nege, zdravstveni tehnik, medicinska sestra je oseba, ki je 

zakljucila srednjesolski strokovni program zdravstvene nege in je usposobljena za vrsto 

strokovnih del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh zivljenjskih 

obdobjih in okoljih. Je clan negovalnega tima in je po navodilu medicinske sestre 

izvajalec postopkov in posegov v procesu zdravstvene nege. Po Zakonu 0 zdravstveni 

dejavnosti mora za samostojno opravljanje zdravstvene nege opraviti pripravnistvo v 

trajanju sestih mesecev in strokovni izpit ter biti vpisana v register izvajalcev in imeti 

veljavno licenco (Zdravstvena nega ... b.l.). 

Bolnicar negovalec je oseba, ki je zakljueila triletni poklicni izobraZevalni program 

za podroeje pomoei in oskrbe. Bolniear negovalec nudi pomoc varovancu pri tistih 

Zivljenjskih potrebah, ki jih oskrbovanec ne more opraviti sam in potrebuje pomoe 

druge osebe. Bolnicar negovalec je sodelavec negovalnega tima. Po zakonu 0 

zdravstveni dejavnosti mora za samostojno delo opravljanja pomoei in oskrbe opraviti 

pripravniStvo v trajanju sestih mesecev in strokovni izpit. V Seznamu poklicev v 

zdravstveni dejavnosti je bolniear v zdravstveni dejavnosti umescen med zdravstvene 

sodelavce (Zdravstvena nega ... b.t). 

4.2.2 Sindikalno delovanje medicinskih sester 

Cesen (2003, 106) meni, da medicinske sestre delujejo v senci zdravnikov. V 

nadaljevanju pojasnjuje, da so v preteklosti bile v odnosih do zdravnikov v mocno 

podrejenem polozaju. S staranjem prebivalstva pa naraSea stevilo ljudi, ki potrebujejo 

vee zdravstvene nege kot zdravljenja. S pomenom zdravstvene nege poeasi, vendar 

vztrajno narascata tudi pomen in vloga medicinskih sester v celoviti zdravstveni oskrbi 

bolnikov. Privrzenost javnemu zdravstvenemu zavodu je pri medicinskih sestrah vecja 

kot pri zdravnikih. Manjsa dru.zbena moe pa pomeni, da vecino lastnih interesov lahko 

uresnicijo Ie znotraj zdravstvene organizacije, najpogosteje prek sindikalne organizacije. 

Na spletu lahko zasledimo dye sindikalni organizaciji. Prvi, Sindikat delavcev v 

zdravstveni negi Slovenije (SDZNS), je bil ustanovljen maja 1994 s strani clanov 

sindikata, in sicer medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Kot je navedeno na 

portalu SDZNS, sindikat obsega 9000 clanov. Clanstvo SDZNS sestavljajo profesorji 

zdravstvene vzgoje, medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege ter bolnicarji 

negovalci (SDZNS b.l.). Delavci na podrocju zdravstvene nege se zdruzujejo v sindikat 

z namenom, da na organiziran nacin izraZajo in uveljavljajo svoje interese, izhajajoce iz 

delovnega razmerja, ter stem zagotavljajo varovanje pravice clanic in clanov ter hkrati 

pravice vseh zaposlenih na podrocju zdravstvene nege v Republiki Sloveniji, posebej 

ohranjanja delovnih mest, humanizacije in izboljsevanja delovnih pogojev ter 
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medcloveskih razmerij v delovnih sredinah. S sindikalnim povezovanjem zelijo tudi 

prispevati k zaSciti pravic delavcev, uveljavljanju vloge in pomena zdravstvene nege kot 

enega temeljnih stebrov zdravstvene dejavnosti ter vplivati na oblikovanje zdravstvene 

politike (SDZNS b.l.). 

Drugi sindikat je bil ustanovljen v letu 2008 kot poklicni sindikat zaposlenih v 

zdravstveni in babiski negi zaradi nezadovoljstva s polozajem medicinskih sester, 

podcenjenostjo poklica in dela medicinskih sester (Sindikat medicinskih sester Florence 

Pergam b.l.). Sindikat je bil ustanovljen v okviru Konfederacije sindikatov Slovenije 

Pergam pod imenom Florence. Kot so zapisali v sporocilu za javnost, je razlog za 

njihovo ustanovitev nezadovoljiv polozaj poklica in podcenjenost njihovega dela. Zelijo 

namrec, da se poklicu medicinske sestre povme nekdanji ugled. Medicinske sestre zelijo 

v sindikatu usklajevati, zdruievati in uveljavljati interesna ter strokovna stalisca vseh, ki 

opravljajo poklic medicinske sestre. Doseci ielijo spremembe pri definiciji poklica in 

vrednotenju njihovega dela. V sindikatu podpirajo tudi ustanovitev Zdruzenja 

medicinskih sester Slovenije, ker zelijo skupaj aktivno vplivati na sirso zdravstveno 

politiko (Novice.Dnevnik.si 2009). 

4.3 Place in nagrajevanje medicinskih sester 

Zdravstvena dejavnost je delovno intenzivna dejavnost in uspesnost javnega 

zdravstvenega zavoda je mocno odvisna od pravicnega in spodbudnega nagrajevanja 

delavcev. Ker gre za javno zdravstveno sluzbo, se nagrajevanje delavcev ureja na ravni 

drzave, s predpisi 0 placevanju javnih usluibencev ali pa s kolektivnimi pogodbami za 

delavce v razlicnihjavnofinancnih sektorjih (Cesen 2003,80). 

Kot je bilo ze omenjeno, se zaposleni v zdravstveni negi oziroma medicinske sestre 

na podlagi ZSPJS uvrscajo med jayne usluzbence. Zato je sistem plac in nagrajevanja 

medicinskih sester dolocen z zakoni, ki hkrati dolocajo sistem plac in nagrajevanja 

javnih usluibencev, upostevajoc specifike. V nadaljevanju zato predstavljam tista 

dolocila Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, ki opredeljujejo sistem 

plac in nagrajevanja medicinskih sester. 

4.3.1 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni neg; 

Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, s1. 60198, 

73/98, 39/99, 63/99, 73/00, 94/07, 60/08) je bila sprejeta 28. avgusta 1998. Stranki 

kolektivne pogodbe sta Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo, druiino in 

socialne zadeve in Zdravniska zbomica Slovenije za delodajalce ter Sindikat delavcev v 

zdravstveni negi Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter ZSSS 

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije za delojemalce (1. clen). V skladu z 

2. clenom Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi ta kolektivna pogodba 

velja in se uporablja za vse delodajalce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in 
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zaposlujejo zaposlene v zdravstveni negi, ki so sklenili delovno razmerje za dolocen ali 

nedolocen cas, s polnim ali krajsim delovnim casom. Izraz zaposleni vkljucuje pokliee: 

bolnicar, zdravstveni tehnik in medieinska sestra s srednjo, visjo, visoko strokovno ter 

univerzitetno izobrazbo. Ta pogodba velja tudi za dijake in studente zdravstvene nege 

na obvezni praksL Dolocbe Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi se 

uporabljajo kot splosni akt v smislu dolocb zakona 0 delovnih razmerjih, v kolikor ni z 

drugim splosnim aktom zavoda drugace urejeno. Splosni akt zavoda in drugi izvedbeni 

akti ne morejo zmanjsati pravie, dolocenih s to pogodbo (2. clen). 

Dolocbe v zvezi s sistemom plac in nagrajevanja zaposlenih v zdravstveni negi so 

navedene v Tarifuem delu Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negL Splosna 

dolocba v 74. clenu Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi pravi, da so 

dolocbe in zneski iz te kolektivne pogodbe obvezni minimalni standardi v dejavnosti 

zdravstva in socialnega varstva in osnove za dolocanje plac in drugih prejemkov pri 

delodajalcih. Place se izplacujejo najmanj enkrat mesecno, in sieer do 10. v mesecu za 

pretekli mesee. Osnovne place zaposlenih so jaYne. 

17. clen Kolektivne pogodbe doloca, da delodajalee in zaposleni v zdravstveni negi 

skleneta pogodbo 0 zaposlitvi, s katero se v skladu s Kolektivno pogodbo in akti 

delodajalea dogovorita 0 tistih pravieah in posebnostih, ki se nanasajo na delovno 

mesto, za katero zaposleni sklene delovno razmerje. Zaposleni ne more zaceti delati pri 

delodajalcu, ce ni sklenil pogodbe 0 zaposlitvi. S pogodbo 0 zaposlitvi delodajalee in 

zaposleni uredita, med drugim, tudi naslednja vprasanja, ki zadevajo dolocanje osnovne 

place: 

delovno mesto in izhodiscni koIicnik, za katerega je zaposleni sklenil delovno 


razmerJe, 


placilni razred, v katerega se razporedi zaposlenega, visino dodatkov za 


posebne pogoje dela in druge dodatke, ki iZhajajo iz delovnega mesta. 


Dolocanje osnovne place medicinskih sesler 

Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi v 75. clenu doloca, da 

osnovno placo delavea dolocita delodajalec in zaposleni v pogodbi 0 zaposlitvi. Po 76. 

clenu Kolektivne pogodbe so vsa delovna mesta pri delodajaleu glede na zahtevnost in 

odgovomost dela, ki se opravlja na delovnem mestu, in glede na napore pri delu 

razvrscena v tarifne skupine in placilne razrede, kar prikazuje tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 Tarifne skupine in njim pripadajoce stopnje izobrazbe (profili poklica) 

Tarifna skupina Profit - stopnja izobrazbe 

III. Srednje zahtevna dela 

V. Bolj zahtevna dela 

VI. Zelo zahtevna dela 

VII. Visoko zahtevna dela 

VIII. Najbolj zahtevna dela 

IX. Izjemno pomembna, najbolj 

zahtevna dela 

2-1etna srednja §ola (KV) 

4-letna srednja §ola 

VBja strokovna izobrazba 

Visoka strokovna izobrazba 

Specializacija 

Doktorat znanosti 

Vir: Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 1998. 

77. clen Kolektivne pogodbe opredeljuje, da razvrstitev delovnih mest v tarifne 

skupine izhaja iz sistemizacije delovnih mest na osnovi zahtevane stopnje strokovne 

izobrazbe. Razvrstitev zaposlenega v tarifno skupino glede na delovno mesto, na 

katerega je razporejen, opravi direktor in se doloCi v pogodbi 0 zaposlitvi. 

IzhodBcna placa tarifne skupine je v prvem odstavku 78. elena Kolektivne pogodbe 

opredeljena kot najnizja mOZna osnovna placa zaposlenih, ki so razvr§ceni v tarifno 

skupino. Izhodiscne bruto place za posamezne tarifne skupine so dolocene v naslednjih 

razmerjih do najnizje izhodi§cne place iz drugega odstavka tega elena (tabela 4.2): 

Tabela 4.2 Razmerja izhodi§cnih bruto plac posamezne tarifne skupine do najnizje 

izhodi§cne place 

Tarifna skupina 

III. 1,40 

V. 2,10 

VI. 2,65 

VII. 3,10 

VIII. 3,80 

Vir: Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 1998. 

Kolektivna pogodba v 78. clenu doloca, da se znesek izhodiscne bruto place za I. 

tarifno skupino (kolicnik 1,00) doloca in usklajuje po dolocilih kolektivne pogodbe za 

negospodarstvo. Izhodiscna placa za I. tarifno skupino (kolicnik 1,00) ne more biti nizja 

od zneska zajameenega osebnega dohodka. 

79. clen Kolektivne pogodbe opredeljuje, da se osnovna placa zaposlenega doloci s 

placilnim razredom. V sakemu placilnemu razredu odgovarja doloceno relativno 

razmerje do najnizje izhodiscne place za I. tarifno skupino (kolicnik 1,00) po tabeli 
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pla~ilnih razredov, ki je v prilogi Kolektivne pogodbe. Omenjeni plaeilni razredi in 

pripadajoci kolieniki so razvidni iz tabele 4.3. 

Tabela 4.3 Plaeilni razredi in pripadajoei kolicniki 

Plaeilni razred Kolienik 

1. 1,00 

2. 1,10 

3. 1,15 

4. 1,20 

5. 1,25 

6. 1,30 

7. 1,35 

8. 1,40 

9. 1,50 

10. 1,55 

11. 1,65 

12. 1,70 

13. 1,80 

14. 1,90 

15. 2,00 

16. 2,10 

17. 2,20 

18. 2,30 

19. 2,40 

20. 2,50 

21. 2,65 

22. 2,75 

Plaeilni razred Kolienik 

23. 2,90 

24. 3,00 

25. 3,10 

26. 3,25 

27. 3,40 

28. 3,60 

29. 3,80 

30. 4,00 

31. 4,20 

32. 4,40 

33. 4,70 

34. 5,00 

35. 5,30 

36. 5,60 

37. 6,00 

38. 6,40 

39. 6,80 

40. 7,20 

41. 7,60 

42. 8,00 

43. 8,50 

44. 9,00 

Vir: Kolektivna pogodba za zapos1ene v zdravstveni negi 1998. 

Prvi odstavek 80. elena Kolektivne pogodbe doloca, da se pri razvrseanju delovnih 

mest v placilne razrede (vrednotenju delovnih mest) upostevajo naslednji razponi 

osnovnih plae po tarifnih skupinah, kot jih kaZe tabela 4.4. 

44 




Sistem plac in nagrajevanja medicinskih sesler v javnih zavodih 

Tabela 4.4 Razponi osnovnih pla~ po tarifnih skupinah 

Tarifna skupina Relativno razmerje 
od do 

III. 1,40 1,65 
V. 2,10 2,50 
VI. 2,65 3,00 
VII. 3,10 4,00 
VIII. 3,80 6,00 
IX. 4,70 6,00 

Vir: Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 1998. 

Za razvrs~anje delovnih mest v pla~ilne razrede (vrednotenje delovnih mest) se 

praviloma upostevajo naslednji kriteriji (81. elen): 

potrebna stopnja strokovne izobrazbe (tarifna skupina), 


zahtevana dodatna ali funkcionalna znanja, 


potrebne delovne izkusnje, 


stopnja odgovomosti dela ter vodenja organizacijskih enot (odgovomost za 


rezultate lastnega dela in za usklajevanje dela v skupini), 


programiranost dela, napor pri delu z ljudmi in umski napor, 


upostevajo se skodljivi vplivi delovnega okolja in tezji delovni pogoji iz 88., 


89. in 90. elena, ~e so na delovnem mestu stalno prisotni. 

Zaposleni lahko v okviru istega delovnega mesta napreduje v visji pla~ilni razred. 

Na istem delovnem mestu je mozno napredovati najvee za pet plaeilnih razredov iznad 

osnovnega pla~ilnega razreda za delovno mesto. Napredovanje se izvaja v skladu s 

pravilnikom 0 napredovanju (83. elen). Pravilnik 0 napredovanju javnih usluzbencev v 

pla~ne razrede (Uradni list RS, St. 88/2008) je bil sprejet 12. septembra 2008 na podlagi 

12. in 18. elena Zakona 0 raeunskem sodiscu (Uradni list RS, S1. 11101) in tretjega 

odstavka 17. elena Zakona 0 sistemu pla~ v javnem sektorju (Uradni list RS, S1. 95/07

UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS). V skladu s 1. ~lenom Pravilnika 

o napredovanju javnih usluibencev v pla~ne razrede se stem pravilnikom doloeata 

na~in in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih 

usluzbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v visji plaeni razred. Podrobnosti v 

zvezi z napredovanjem javnih usluzbencev v plaenem razrede so opisane v tretjem 

poglavju diplomske naloge. 

84. ~len Kolektivna pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi dolo~a, da se za 

vodilna in vodstvena delovna mesta, kjer predstavlja pretezni del nalog vodenje in 

organiziranje dela, ter vodilna delovna mesta po statutu zavoda pri dolo~itvi pla~ilnega 
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razreda delovnega mesta V sistemizaciji zavoda uposteva kriterij vodenja 

organizacijskih enot. Pri tern se uposteva primerljiva delovna mesta V zavodu, raven 

organizacijske enote V zavodu ter zahtevnost, odgovomost in kompleksnost vodenja 

glede na (84. clen): 

stevilo delavcev, za katere je zaposleni na tern delovnem mestu odgovoren, 


vsebino in obseg dela enote, 


izobrazbeno strukturo delavcev V enoti, 


velikost prihodka zavoda. 


Po 85. clenu Kolektivne pogodbe razvrscanje zaposlenih po tej kolektivni pogodbi 

V posamezne plaeilne razrede opravi direktor, po predhodnem mnenju sindikatov. 

V tabeli 4.5 je razviden seznam tipicnih delovnih mest dejavnosti, ki so razvrscena 

v placilne razrede (osnovni placilni razredi delovnih mest). Za konkretna delovna mesta, 

ki niso zajeta v seznamu tipicnih delovnih mest, se po 82. clenu Kolektivne pogodbe 

doloci placilne razrede v splosnem aktu - sistemizaciji zavoda, pri cemer se uposteva 

dolocbe te pogodbe in placilne razrede za podobna - primerjalna delovna mesta v 

seznamu tipicnih delovnih mest. 

46 




-------

Sistem plac in nagrajevanja medicinskih sester v javnih zavodih 

Tabela 4.5 Seznam tipicnih delovnih mest po tarifnih skupinah: 

Delovno mesto Kolicnik 

Tarifna skupina III 
--c---::--:--:--.._ .._ .._.-._. 

1 Bolnicar 1,50 

2 Bolnicar (negovalna enota) 1,65 
--..~----.---.. ..----------.~-- ~----.--.---~-.---.-----.-

Tarifna skupina V 

1 Zdravstveni tehnik 2,20 

2 Zdravstveni tehnik negovalna enota, 2,30 

ambulanta za nujno in neprekinjeno 

medicinsko pomoe 

3 Zdravstveni tehnik - intenzivna nega 2,30 

4 Babica 2,40 

5 Zdravstveni tehnik v intenzivni terapiji 2,40 

I. in II. stopnje 

6 Zdravstveni tehnik na hemodializi II 2,40 

7 Zdravstveni tehnik na hemodializi I 2,50 

8 Zdravstveni tehnik v intenzivni terapiji 2,50 

Ill. stopnje 
..-.---.. --. ..-..- .. ---

Tarifna skupina VI 

1 Visja medicinska sestra 2,65 

2 Babica 2,65 

3 ViSja medicinska sestra v patronazni 2,75 

slu.zbi 

4 Visja medicinska sestra - intenzivna 2,75 

nega 

5 Operacijska medicinska sestra 2,75 

instrumentarka 

6 ViSja medicinska sestra transfuzija 2,75 

7 Visja medicinska sestra - specialist 2,90 

8 Visja medicinska sestra v intenzivni 2,90 

terapiji I. in II. stopnje 

9 Visja medicinska sestra na hemodializi 2,90 

10 Visja medicinska sestra v intenzivni 3,00 

terapij i III. stopnje 

T arifna skupina VIllI 

1 medicinska sestra 3,25 

3,40 


Vir: Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 1998. 
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Dodatki medicinskih sester 

Ce se delo na delovnem mestu opravlja pod takimi pogoji dela in vplivi delovnega 

okolja, ki niso normalni in katerih ni mogoee odpraviti, so zaposleni v skladu s doloebo 

86. elena Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi upravieeni do povisanja 

place s tega naslova. Ce se ti pogoji dela pojavljajo na delovnem mestu stalno, se ti 

pogoji dela upostevajo pri doloCitvi kolienika oziroma plaeilnega razreda za delovno 

mesto in so zajeti v osnovni plaei zaposlenega. Ti pogoji se stejejo kot stalno prisotni 

takrat, ce so prisotni pri delu zaposlenega na delovnem mestu vee kot dye tretjini 

delovnega casa. Ce se ti pogoji dela pojavljajo obcasno, se dolocijo in obracunajo kot 

dodatek. Vis ina dodatka je odvisna od casa trajanja dela pod otezenimi vplivi dela in 

delovnega okolja (86. clen Kolektivne pogodbe). 

Med tovrstne dodatke Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi uvrsca 

dodatke za otezene delovne pogoje in vplive delovnega okolja in druge dodatke. 

Dodatki za otezene delovne pogoje in vplive delovnega okolja 

Med dodatke medicinskih sester, ki spadajo v skupino dodatkov za otezene delovne 

pogoje in vplive delovnega okolja, Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 

uvrsea dodatke za: 

Poveeane vplive delovnega okolja: viSina mesecnega dod atka, izra.zena v 

kolicniku (razmerju) glede na najnizjo izhodiseno placo (kolicnik 1,00), lahko 

znasa z upostevanjem vseh vplivov iz prvega odstavka tega elena od 0,05 do 

0,15 (87. clen). 

Delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki: visina mesecnega dodatka 

izra.zena v kolicniku (razmerju) glede na najnizjo izhodiscno placo (kolicnik 

1,00), lahko znaSa od 0,15 do 0,90 (88. clen). 

Delo s psihicno motenimi, kombinirano motenimi ali s psihicno motenimi s 

telesno prizadetostjo: visina meseenega dodatka, izra.zena v odstotku glede na 

osnovno placo zaposlenega, lahko znaSa od 3 do 8 odstotkov (89. clen). 

Delo v kontroliranem podrocju ionizirajocega sevanja: glede na stopnjo 

intenzivnosti sevanja se ta vpliv lahko ovrednoti s kolicnikom od 0,30 do 0,90 

(relativnega razmerja) glede na najnizjo izhodiseno placo (kolicnik 1,00) (90. 

clen). 

Drugi dodatki 

V skupino drugi dodatki Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 
uvrsca: 
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Dodatek za delovno dobo: zaposlenemu pripada dodatek za delovno dobo v 

vi§ini 0,5 % od osnovne place zaposlenega za vsako izpolnjeno leto delovne 

dobe. Ta dodatek se delavkam, ki imajo vee kot 25 let delovne dobe, poveca §e 

za 0,25 % za vsako izpolnjeno leto delovne dobe nad 25 let (93. elen). 

Dodatke za delo v manj ugodnem delovnem casu: dodatki za delo v manj 

ugodnem delovnem casu pripadajo zaposlenim najmanj v naslednji vi§ini: za 

izmensko delo v popoldanskem in nocnem casu oziroma za redno delo v 

popoldanskem in nocnem casu pripada zaposlenemu dodatek v visini 10 % od 

osnove. Za delo v deljenem delovnem casu pripada zaposlenemu dodatek v 

visini 15 % od osnove, ee prekinitev delovnega casa traja 1 uro ali vee, in 20 % 

od osnove, ee prekinitev delovnega casa traja 2 uri ali vee. Za nocno delo 

pripada delavcu dodatek v visini 50 % od osnove, razen za primere iz drugega 

in tretjega odstavka 98. elena in za opravljene storitve v casu dezurstva 

oziroma stalne pripravljenosti, ki so izra.zene v pavsalu (niso dejansko 

evidentirane), ko zaposlenemu pripada dodatek v vi§ini 30 % od osnove, kot jo 

doloca 98. clen. Za delo v nedeljo pripada zaposlenemu dodatek v visini 100 % 

od osnove. Za delo na dan drzavnega praznika in dela prostega dne po zakonu 

pripada zaposlenemu dodatek v visini 100 % od osnove. Za delo prek polnega 

delovnega casa (nadure) pripada zaposlenemu dodatek v visini 50 % od osnove 

(95. elen). 

Dodatek za mentorsko delo: zaposlenemu, ki je ob svojem rednem delovnem 

casu doloeen za uvajaqje pripravnikov, specializantov in zaposlenih na 

usposabljanju (pripravnik, instruktor), pripada za vsako, s programom 

doloeeno mentorsko uro dodatek v visini 30 % od ume vrednosti njegove 

osnovne place in se mu za opravljanje mentorskega dela zmanjsa redna 

delovna obveznost za 2 uri tedensko (97. clen). 

Dodatek za deiurstvo in stalno pripravljenost: za vsako uro obvezne 

prisotnosti pripada zaposlenemu ob delavniku placito v visini 90 % ume 

vrednosti osnovne place delovnega mesta, za katero se dezurstvo opravlja. Ce 

ure obvezne prisotnosti sovpadajo z nedeljo, praznikom ali noenim easom, 

pripadajo zaposlenemu tudi dodatki v visini, kot so doloeeni v 95. elenu te 

pogodbe. Za vsako uro stalne pripravljenosti pripada zaposlenemu placilo v 

visini 30 odstotkov urne vrednosti osnovne place delovnega mesta, za katero se 

stanje pripravljenosti opravlja. Ob nedeljah, praznikih ali v nocnem casu se 

dodatek poveca za ustrezne dodatke iz 95. elena te pogodbe. Ure obvezne 

prisotnosti, stalne pripravljenosti in ure opravljanja storitev se medsebojno 

izkljueujejo (98. clen). 
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Dodatek za vodenje (funkcijski dodatek): zaposleni, ki kot del svojih nalog 

opravljajo tudi naloge vodenja, vendar niso razporejeni na delovno mesto, 

katerega placilni razred je dolocen v skladu s 84. clenom, so upraviceni do 

dodatka za vodenje. Dodatek lahko znasa od 0,20 do 1,00 kolicnika, glede na 

stevilo delavcev, za katere je odgovoren, vsebino in obseg dela ter izobrazbeno 

strukturo zaposlenih (99. clen). 

Dodatek za znanstveno stopnjo: zaposleni, ki doseze stopnjo izobrazbe 

magisterij ali doktorat, ki ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, ki 

ga zaseda, vendar je v okviru potrebne usmeritve izobrazbe za delovno mesto, 

je upravicen do dodatka. Visina dodatka, izraZena v kolicniku oziroma 

razmerju glede na najnizjo izhodiScno placo (kolicnik 1,00), znasa za magistra 

0,20 in za doktorja znanosti 0,50 (100. clen). 

Dodatek za nevarnost okuib ali zahtevnost socialnih stikov: zaposlenim v 

zdravstvenih zavodih in zavodih s podrocja socialnega varstva pripada dodatek 

za nevamost okuzb ali dodatek za zahtevnost socialnih stikov v visini 0,15 

kolicnika (102. clen). 

Dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti: zaposlenim pri delodajalcih 

in zavodih s podrocja socialnega varstva, ki so razporejeni na delovna mesta v 

tarifnih skupinah V-IX, pripada dodatek za posebne obremenitve in 

odgovomosti v visini 0,05 do 0,35 kolicnika (103. clen). 

Dodatek za dvojezicno poslovanje: dodatek znasa za aktivno znanje jezika 

narodne skupnosti 6 odstotkov ter pasivno znanje jezika narodne skupnosti 3 

odstotkov osnovne place delavca (104. clen). 

Placa na podlagi delovne uspesnosti medicinskih sester 

Ce je zaposleni pri svojem delu nadpovprecno uspesen - dosega nadpovprecne 

rezultate del a, je upravicen do place iz osnove povecane delovne uspesnosti. Ta del 

place se doloca in obracunava v odstotku na osnovno placo zaposlenega (od vrednosti 

placilnega razreda zaposlenega) (91. clen Kolektivne pogodbe za zaposlene v 

zdravstveni negi). 

V skladu z 92. clenom Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi se za 

ugotavljanje uspesnosti dela upostevajo naslednji kriteriji: 

kakovost deIa, 


znanje in strokovnost, 


kvantiteta del a, 


iniciativnost in sposobnost prilagajanja, 


odnos do dela in delovnih sredstev, 


uspesnost vodenja in organiziranja dela. 
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Pri tern Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi dopusca zavodu 

nekoliko proste roke, saj je v naslednjem odstavku 92. elena doloceno, da so kriteriji za 

posarnezne skupine zaposlenih Iahko razlicni. Pri delih, kjer uspesnosti ni mogoce ali ni 

racionalno meriti, se Ie-ta ocenjuje. Ocenjuje jo zaposieni, ki organizira in vodi deIovni 

proces. Meriia za dolocanje in ocenjevanje deIovne uspesnosti pri deIodajalcu pripravijo 

strokovna sluZba deIodajalca, sprejme pajih organ upravljanja ali direktor zavoda. Pred 

sprejemom meril je direktor dolzan pridobiti mnenje sindikata (92. clen Kolektivne 

pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi). 

4.3.2 Mnenje 0 sistemu plae in nagrajevanja medicinskih sester 

Nova zakonodaja 0 placnem sistemu je zmanjsaia razliko med vodilnim delovnim 

mestom, kjer se prevzema odgovornost za delovanje organizacijske enote ter 

posarneznim izvajaicem v enoti, ponekod te razlike ni oziroma je pirarnida z vidika 

nagrajevanja postavljena na glavo. Z vidika materialnega nagrajevanja ni motiva za 

zasedbo teh mest. Tudi variabilni del je ostal minimalen in se bolj predpisan. V 

zavedanju, da so te oblike nagrajevanja vezane izkljucno na zakonska dolocila in so 

moznosti nagrajevanja v zavodu strogo doloeena in omejena, se iseejo druge moznosti 

nagrajevanja v obliki spodbud in pohval (Miklaveic in Moze 2008, 76). 

Ceprav place in nagrajevanje zaposlenih po mnogih teorijah niso pomemben 

motivacijski dejavnik, pa v slovenskih razmerah izkusnje kaZejo nekoliko drugaeno 

sliko. Tudi v zdravstvu je podrocje plae in nagrajevanja pogosto izvor konfliktov, na kar 

pa management zdravstvenih organizacij v javnem sektorju pravzaprav nima nobenega 

veejega vpliva. Kljub temu pa se posledice teh konfliktov (predvsem kot 

nezadovoljstvo) prenasajo tudi v organizacije. Zaradi omejenega vpliva na plaeno 

politiko in majhnih mOZnosti za napredovanja na bolj zahtevna delovna mesta bi morali 

zato pozornost posveeati tudi drugim motivacijskim vzvodom. Pri tern je seveda 

pomembno, da se ti vzvodi za razlicne poklicne skupine razlikujejo, saj so tudi med 

njihovimi potrebarni in motivi precejsnje razlike. Za vsako poklicno skupino bi bilo 

torej smiselno oblikovati celovit motivacijski splet, ki bi vkljuceval tako materialne kot 

nematerialne dejavnike. Pri tern je zaradi visoke profesionalizacije v zdravstvu verjetno 

treba manj motiviranja za sarno delo, pac pa toliko vee za delovanje v smislu doseganja 

organizacijskih ciljev (Zupan 2003, 68-69). Enakega mnenja je tudi Cesen (2003, 80), 

ki meni, da je nezadovoljstvo zaradi tezko sprejemljivih razlik v dohodkih vcasih moe 

pomiriti z nematerialnimi nagradami (na primer s priznanji in pohvalarni, praktienimi 

nagradarni, obljubarni specializacij ipd.) (Cesen 2003,80). 

Nezadovoljstvo pri delu pomembno vpliva na odloeitev medicinske sestre, da 

zapusti delovno organizacijo. Poleg plaCila na zadovoljstvo medicinskih sester vplivajo 

se organizacija dela, odnosi z glavnim vodstvom in nezdravstvenimi sodelavci v 

neposrednem delovnem okolju, vamost zaposlitve, nagrade in spodbude (K vas in Seljak 
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2004, 152). Na delovnem mestu so zelo pomembni dobri odnosi, ki jih ohranjamo z 

ustrezno motivacijo in pohvalami zaposlenih. Sistem nagrajevanja vkljucuje tudi 

nefinancne nagrade: priznanja, pohvale itd. Mnogokrat se pozabi zlasti na pohvale, saj 

je marsikomu veliko lafje nekoga kritizirati kakor ga pohvaliti. Medicinske sestre 

najpogosteje pohvalijo pacienti, najmanj pa nadrejeni. Veckrat jih je torej treba 

spodbujati tudi s pohvalo, ki je lahko ustna pisna, javna, individualna ali kolektivna. 

V sekakor vpliva na motivacijo pri delu in sproti informira 0 delovnem uspehu (Kvas in 

Seljak 2004, 154). 
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5 RAZISKA V A 0 ZADOVOLJSTVU MEDICINSKIH SESTER Z 
OBSTOJECIM SISTEMOM PLAC IN NAGRAJEV ANJA 

V tern poglavju bo predstavljena raziskava 0 zadovoljstvu medicinskih sester z 

obstoje~im sistemom plac in nagrajevanja, ki je bila opravljena v izbrani bolnisnici. 

Izbrane bolnisnice ne born imenovaIa, ker za to nimam dovoljenja. V ta namen jo born v 

nalogi obravnavala kot »Moja bolnisnica«. Predstavljene bodo tudi zna~ilnosti Moje 

bolnisnice in priporocila zanjo, oblikovana na podlagi analize rezultatov raziskave. S 

pomocjo raziskave sem poskusila ugotoviti, kaksno je mnenje medicinskih sester 0 

obstojeCi pravni ureditvi sistema plac in nagrajevanja in v koliksni meri so zadovoljne s 

sistemom plac in nagrajevanja v Moji bolniSnici. Iz analize rezultatov raziskave je 

moZno razbrati mnenje medicinskih sester 0 sistemu plac in nagrajevanja tako s 

pravnega kot s kadrovskega vidika Moje bolnisnice. 

5.1 Predstavitev Moje bolnisnice 

Raziskavo sem izvedla v splosni bolnisnici, kjer sem opravljala strokovno prakso. 

Izbrani zdravstveni zavod oziroma splosna bolnisnica deluje v okviru jayne zdravstvene 

mreze na obmocju Republike Slovenije. Po obstojeCi normativni ureditvi je samostojna 

pravna oseba, ki razpolaga s sredstvi ustanovitelja. Ustanovitelj javnega zavoda je 

Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvrsuje Vlada Republike 

Slovenije (Moja bolnisnica 2009). Izbrani zdravstveni zavod oziroma splosna bolnisnica 

je najmlajsa splosna bolnisnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika 

slovenska bolnisnica, za katero je znacilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz 

podjetniSkega zomega kota je bolnisnica veliko podjetje in je v regiji med najvecjimi 

podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnisnic po svetu sodi bolnisnica med vecje 

ustanove. V Goriski regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je 

izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov (Moja bolniSnica 2009). 

5.1.1 Dejavnost, organiziranost ter pridobivanje sredstev v Moji bolniSnici 

Bolnisnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za 

potrebe prebivalstva regije in sirse, z moznostjo nudenja tudi terciarnih zdravstvenih 

storitev na nekaterih podrocjih (Moja bolnisnica 2009). Zdravstvena dejavnost na 

sekundarni ravni obsega klasicne storitve, kot so specialisticna bolnisnicna dejavnost, 

specialisticna ambulantna dejavnost, bolnisnicna lekarniska dejavnost, laboratorijska 

dejavnost, preskrba s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomska dejavnost, zdravljenje 

in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgoja in izobrafevanje predsolskih otrok s 

posebnimi potrebami, zunanjetrgovinska dejavnost za potrebe zavoda ter gospodarska 

dejavnost za potrebe zavoda (Moja bolnisnica 2009). 
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V bolnisnici delujejo kot poslovodni organi svet zavoda, direktor zavoda in 

strokovni svet zavoda (Moja bolniSnica 2009). Posvetovalna organa direktorja zavoda 

sta kolegij predstojnikov sluzb, predstojnikov sarnostojnih medicinskih oddelkov in 

vodij skupnih medicinskih sluZb ter kolegij glavnih medicinskih sester in tehnikov 

medicinskih sluZb, sarnostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih sluZb 

(Moja bolnisnica 2009). 

Bolnisnica pridobiva sredstva za poslovanje od ustanovite1ja, v skladu z aktom 0 

ustanovitvi, po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s placili 

uporabnikov storitev, po pogodbi z Ministrstvom za zdravje RS iz donacij ter iz drugih 

virov na nacin in pod pogoji, dolocenimi z zakoni, aktom 0 ustanovitvi in statutom 

zavoda (Moja bolnisnica 2009). 

5.1.2 Medicinske sestre v Moji bolnisnici 

V letnem poroCilu Moje bolnisnice za leto 2009 je bilo na dan 31. 12. 2009 

zaposlenih 889 delavcev, od tega najvecji delez, kar 433 zaposlenih, predstavljajo 

medicinske sestre. V Moji bolnisnici deluje zdravstvena nega znotraj organizacijskih 

enot (sluZb in oddelkov) strokovnega podrocja medicine. Zdravstveno nego v 

arnbulantah in na negovalnih enotah oziroma oddelkih opravljajo sarno visje in srednje 

medicinske sestre. Bolnicarji in streznice niso cIani negovalnega tima zdravstvene nege, 

arnpak delujejo na nalogah oskrbe. 

V letnem poroCilu za leta 2009 je bilo navedeno, da se zavod sooca z velikim 

kadrovskim deficitom medicinskih sester, kar pomembno vpliva na izvajanje delovnega 

prograrna. Kljub stevilnim objavarn prostih delovnih mest zavod ne dosega 

nacrtovanega stevila kadrov. Predvidevanja pa kaiejo, da se razpolozljivost omenjenega 

poklicnega profila tudi v naslednjih letih ne bo bistveno povecala. Zaradi potrebe po 

zagotavljanju neprekinjene nujne medicinske pomoci ter 24-urnega zdravstvenega 

varstva ter dodatnega delovnega programa zavod pridobiva izvajalce zdravstvenih 

storitev s povprasevanji za sklenitev pogodb 0 izvajanju zdravstvenih storitev na trgu z 

zunanjimi izvajalci. 

Iz letnega porocila za leto 2009 je razvidno, da je Moja bolniSnica v letu 2009 

zaposlila 89 novih delavcev, zavod pa so zapustili 104 de1avci. Kot je razvidno iz 

podatkov v tabeli 5.1, je najvecja fluktuacjja med sestrskim kadrom, zlasti srednjimi 

medicinskimi sestrarni/zdravstveni tehniki ill diplomiranimi medicinskimi 

sestrarnil diplomiranimi zdravstveniki. 

--._-
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Tabela 5.1 Prihodi in odhodi zaposlenih v letu 2008 

OELOVNO MESTO OOHODI PRIHODI RAZLIKA 
Srednja medicinska sestra 33 22 -11 
Zdravnik specializant 20 15 -5 
Nezdravstveni del avec 16 14 -2 
osnovna Sola s priu~itvijo 

(II) 

Nezdravstveni delavec 8 5 -3 
srednja strokovna 

usposobljenost (V) 

Diplomirana medicinska 7 10 3 
sestra 

Zdravnik sekundarij 6 10 4 
Diplomirana babica 3 -3 
Nezdravstveni delavec 3 2 -I 
srednja poklicna 

usposobljenost (IV) 

Diplomiran fizioterapevt 2 -1 
Zdravnik specialist -I 
Diplomirani inzenir 2 

farmacije 

Diplomirani delovni -I 
terapevt 

Laboratorijski tehnik -I 
Bolni~ar -1 
Radioloski inzenir 

Psiholog 

Nezdravstveni delavec 2 2 

univerzitetna (V 11/2) 

Nezdravstveni delavec

Visoka strokovna (VIlli) 

Nezdravstveni delavec

vi~ja usposobljenost (VI) 

Nezdravstveni del avec  2 2 

nizja poklicna 

usposobljenost (1II) 

SKUPAJ 103 89 -14 

OELOVNO MESTO OOHODI PRtHODl RAZLIKA 

Vir: Letno porocilo 2009. 

Letno porocilo za leto 2009 navaja, da podatki zaradi porodniskih dopustov, daljsih 

bolniskih odsotnosti in dela s krajsim delovnim casom skladno s pravico iz Zakona 0 

starSevskem varstvu in druzinskih prejemkih ne odraZajo dejanske zaposlenosti v 

bolnisnici. Med zaposlenimi, ki so v letu 2009 bili odsotni zaradi omenjenih razlogov, 

je najstevilnejsa ravno skupina medicinskih sester. 

Odhajanje medicinskih sester iz Moje bolnisnice so v zadnjem casu spremljali tudi 

mediji. V enemu od clankov (2008) 0 masovnih odhodih medicinskih sester iz zavoda, 

najpogosteje v patronaZno sluzbo in zasebne ambulante, kjer naj bi bile bolje placane. je 
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takratni direktor Moje bolnisnice dejal, da se v bolniSnici zavedajo dejstva, da so 

medicinske sestre za svoje delo premalo placane, in dodal, da ga pri obracunavanju 

njihovih plac omejuje zakonodaja. Ce bi jim povecali placo za visji odstotek od 

dolocenega, pravi, bi lahko za tak postopek odgovarjal tudi na sodiscu. Dodal je, da 

morata 0 tern problemu svoje reci tudi ministrstvo in drzava. Predsednik sindikata 

delavcev zdravstvene nege v Moji bolnisnici pa je menil drugace. Vzrok za obstojeci 

problem naj bi bit v neustreznem sistemu vodenja, zaradi katerega se varcuje predvsem 

na strokovnem kadru (Bizjak 2008). 

5.2 Metodologija 

Na osnovi analiziranih podatkov glede stanja medicinskih sester v Moji bolnisnici 

sem izvedla raziskavo s pomocjo anketnega vprasalnika (Priloga 1), ki je vseboval 10 

vprasanj, od katerih tri z dvajsetimi razlicnimi trditvami. Oblikovala sem tri sklope 

vprasanj zaprtega in polodprtega tipa ter z moznostjo obkrozevanja stopenj strinjanja z 

navedenimi trditvami. V prvem sklopu so se trditve nanasale na stalisca medicinskih 

sester do pravne ureditve sistema plac in nagrajevanja. S prvim sklopom vprasanj sem 

zelela s pomocjo ocen strinjanja z navedenimi trditvami ugotoviti predvsem njihovo 

poznavanje in razumevanje pravne ureditve in nato se njihovo mnenje 0 ustreznosti le

teo Pri trditvah 0 ustreznosti pravne ureditve sem upostevala stopnje strinjanja Ie tistih 

sodelujocih, ki so z njo seznanjeni. Drugi sklop vprasanj se je nanaSal na sistem plac in 

nagrajevanja v Moji bolnisnici, in sicer sem zelela ugotoviti njihovo zadovoljstvo in 

stalisce 0 sistemu plac in nagrajevanja v Moji bolnisnici. Posredno sem s pomocjo 

rezultatov drugega sklopa vprasanj lahko sklepala 0 ucinkih pravne ureditve sistema 

plac in nagrajevanja zaposlenih v zdravstveni negi in upostevanju ter uresnicevanju 

zakonskih dolocb. Zadnji sklop vprasanj se je nanasal na demografijo, in sicer sem s 

pomocjo zaprtih in polodprtih vprasanj zelela ugotoviti spol, starost, dosezeno 

izobrazbo in vrsto dela sodelujoCih. 

5.3 Rezultati raziskave 

Raziskavo sem izvedla v marcu 2010 v Moji bolnisnici. Razdeljenih je bilo 80 

anketnih vprasalnikov v pisni obliki, in sicer po vseh oddelkih Moje bolnisnice, po 

enem tednu izpolnjenih in vrnjenih pa 53. Rezultate raziskave predstavljam v 

nadaljevanju, interpretirala pa sem jih s pomocjo opisne statistike. Pomagala sem si s 

tabelami in grafi, ki so vsebovali podatke 0 relativnih frekvencah in aritmeticnih 

sredinah ocen strinjanja ter deleze posameznih odgovorov sodelujocih. Predstavila born 

najprej demografske znacilnosti sodelujoCih, nato se born osredotocila na pravno 

ureditev sistema plac in nagrajevanja medicinskih sester, nazadnje pa born predstavila 
rezultate v zvezi s sistemom plac in nagrajevanja v Moji bolnisnici. 
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5.3.1 Struktura sodelujocih 

V anketi je sodeloval precej vecji dele~ ~ensk kot moskih, in sicer 74 odstotkov 

zensk in 26 odstotkov moskih. Taksen rezultat je pricakovan, saj med zaposlenimi v 

zdravstveni negi se vedno mocno prevladujejo zenske. 

Sodelujoce sem v anketnem vprasalniku razdelila po starosti v pet starostnih 

razredov. Iz slike 5.1 je razvidno, da je najvecji delez sodelujocih pripadal tretjemu 

starostnemu razredu od 31 do 40 let, in sicer 36 odstotkov, kar predstavlja najvecji deleZ 

sodelujocih. V ostalih pa so zaposleni enakomemo porazdeljeni. 

Stika 5.1 Struktura sodelujoCih po starosti 

15% 15% '!,.do25et I 
I , 

113% I- od26do30et: 
'I
I 0 od 31 do 40 et, ' 
, I 

,0 od41 do 50 et,i 
I " _ md50et I 

V izobrazbeni strukturi so najstevilcnejsi sodelujoci s stiriletno srednjo solo, kar 

predstavlja dye tretjini sodelujocih. Sledila ji je skupina z visjo ali visoko strokovno 

izobrazbo, kar predstavlja 28 odstotkov anketirancev. Najmanj sodelujoCih je bilo s 

poklicno solo ali manj, kjer je bilo zajetih slabih 6 odstotkov sodelujocih. V raziskavi 

niso bili zajeti zaposleni z univerzitetnim programom in specializacijo, magisterijem, 

doktoratom. Rezultati raziskave glede izobrazbene strukture sodelujocih so prikazani na 

sliki 5.2 in predstavljajo tudi dejansko stanje vseh zaposlenih v zdravstveni negi Moje 

bolnisnice, saj prevladujejo medicinske sestre s srednjo izobrazbo, sledijo jim visje in 

diplomirane medicinske sestre z viSjo ali visoko izobrazba, najmanjse stevilo pa 

predstavljajo bolnicarji s poklicno solo ali manj in medicinske sestre z univerzitetnim 

programom in specializacijo, magisterijem, doktoratom. 

21% 

36% 
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Slika 5.2 Struktura sodelujoCih po dosezeni izobrazbi 
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Od 53 sodelujoCih je bilo najvec srednjih rnedicinskih sester/zdravstvenih 

tehnic/zdravstvenih tehnikov, in sicer dye tretjini vseh sodelujocih. Slaba desetina 

sodelujocih je bilo visjih rnedicinskih sester/visjih rnedicinskih tehnikov in ravno tako 

slaba desetina diplorniranih rnedicinskih sester/diplorniranih zdravstvenikov. Najrnanjse 

stevilo sodelujocih je bilo rned bolniearji, od katerih je v anketi sodeloval Ie 8-odstotni 

delez sodelujocih. Profesorice zdravstvene vzgoje, univerzitetne organizatorice dela in 

drugi niso sodelovali v anketi, saj taksnih kadrov v Moji bolnisnici ni. Navedene 

rezultate prikazuje slika 5.3. 
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Slib 5.3 Struktura sodelujoCih po vrsti de1a 

66% 


i • sredQia1'l1:XfuiEka 
i sestra 

! 0 viSja ~ sestra 

Ii 
I 

o dipbniraI:a 1'l1:XfuiEka I 

Isestra 	 ., 

5.3.2 	 Stalisce do pravne ureditve sistema plac in nagrajevanja zaposlenih v 

zdravstveni negi 

Zanimalo me je, v koliksni meri so medicinske sestre seznanjene s pravno 

ureditvijo sistema plac in nagrajevanja zaposlenih v zdravstveni negi, zato sem postavila 

sliri trditve 0 seznanjenosti in jasnosti pravne ureditve. Sode1ujoci so s pomocjo ocen 

strinjanja oznacili, v koliksni meri so s pravno ureditvijo seznanjeni in jim je le-ta jasna. 

Rezultati niso bili spodbudni, saj je iz frekvencne porazdelitve razvidno, da vec kot 

polovica sode1ujocih s pravno ureditvijo v splosnem ni seznanjena in ji le-ta ni povsem 

Jasna. 

Tretjina sodelujocih se s trditvijo, da so seznanjeni z dolocili Kolektivne pogodbe 

za zaposlene v zdravstveni negi (Kolektivna pogodba) glede ureditve sistema plac in 

nagrajevanja, sploh ni strinjalo, tretjina se s trditvijo ni strinjala, tretjina sodelujocih pa 

je glede navedene trditve neodlocenih. Z navedeno trditvijo se je strinjala Ie slaba 

desetina sodelujocih, popolnoma pa se je strinjalo 1,9 odstotka vseh sodelujocih. 

Glede jasnosti dolocH Kolektivne pogodbe, ki zadevajo sistem plac in nagrajevanja, 

pa je bilo stanje se nekoliko slabSe. Skoraj polovica sodelujoCih se s trditvijo, da so jim 

omenjena zakonska doloCila v splosnem jasna, sploh ni strinjala, petina sode1ujocih se s 

trditvijo ni strinjaIa, tretjina sode1ujocih pa je bila neodlocenih. S trditvijo se je strinjalo 

Ie 5,7 odstotka sodelujocih, 1,9 odstotka pa se jih je s trditvijo popolnoma strinjalo. 

Seznanjenost z dolocili Uredbe 0 napredovanju javnih usluzbencev v placne razrede 

(Uredba) je ze10 podobna. Skoraj polovica sode1ujocih se s trditvijo, da so seznanjeni z 

Uredbo, sploh ni strinjaIa, slaba petina sodelujocih se ni strinjala, dobra petina 

sodelujocih pa je bila glede navedene trditve neodlocena. S trditvijo se je strinjala Ie 

petina sodelujocih. Trditev 0 jasnosti dolocil Uredbe, ki zadevajo pogoje napredovanja 
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javnih usluZbencev v placne razrede, je imela se slabse stopnje strinjanja od 

seznanjenosti z Ie-to. Tretjina sodelujoCih se s trditvijo sploh ni strinjala, druga tretjina 

se s trditvijo ni strinjala, tretjina sodelujocih pa je bila glede navedene trditve 

neodlocena. S trditvijo se je strinjalo Ie 7,6 odstotka sodelujocih. Analizirane rezultate 

glede seznanjenosti in razumevanja pravne ureditve kaie slika 5.4. 

Slika 5.4 	 Porazdelitev sodelujoCih glede na seznanjenost in razumevanje pravne 

ureditve sistema plae in nagrajevanja medicinskih sester 

ARlTMETICsA SREDDIA 

Doloola Vredbe, ki lad,,'ajO pogoje napredovanja javnih usluibencev v 
plaEne rmede, so mt \' sploSnem jama 

v splomem sem sezIWljeD. a I' dolooh U,edbe 0 napredovanjU j"\'lUh 
usluil:>encev Y plaEne nzrede (Uredb.). 

Doloola Kolelctivne pogndbe, ki ladevajo si$tem pl.t In ll.graJevanja, so 

IDJ \' sploSneID j asna 


v sploSne!!l sem seznanJen'. I' dolobH Kolekti\1le pogndbe .. zaposlene 
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Dlsplohst-nestrinJam .~'tneminja.m Cl3neo&ocm D~$estrinjam .5popoJnom1Jestrinjam 

Za trditve 0 ustreznosti pravne ureditve sistema plac in nagrajevanja zaposlenih v 

zdravstveni negi sem upostevala ocene strinjanja Ie tistih sodelujocih, ki so s pravno 

ureditvijo seznanjeni in jim je le-ta jasna. To je 18 sodelujocih, kar predstavlja 34 

odstotkov vseh sodelujocih v raziskavi. S trditvijo, da je ureditev sistema plac in 

nagrajevanja v Kolektivni pogodbi ustrezna, se ni strinjal nihce od sodelujocih, saj se 

16,7 odstotka sodelujocih s trditvijo sploh ni strinjalo, polovica se jih ni strinjala, 

tretjina sodelujocih pa je neodlocenih. S trditvijo, da je ureditev napredovanja javnih 

usluZbencev v piacne razrede v Uredbi ustrezna, se ravno tako ni strinjal nihce od 18 

sodelujocih. Petina se s trditvijo sploh ni strinjala, vec kot polovica sodelujocih se s 

trditvijo ni strinjala, petina pa je bila neodlocena. S trditvijo, da so pogoji Uredbe za 

napredovanje javnih usluzbencev v placne razrede prestrogi, se je popolnoma strinjala 

tretjina sodelujocih, tretjina se je strinjala, petina sodelujocih pa je bila neodlocena. Z 

navedeno trditvijo se ni strinjala Ie dobra desetina sodelujocih. Sodelujoci so torej v 

splosnem mnenja, da je pravna ureditev sistema plae in nagrajevanja zaposlenih v 

zdravstveni negi v Kolektivni pogodbi in Uredbi neustrezna ter da so pogoji za 
napredovanje javnih usluZbencev v placne razrede prestrogi, kar je razvidno na sliki 5.5. 
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Slika 5.5 Porazdelitev sodelujocih glede na rnnenje 0 ustreznosti pravne ureditve 

sistema plac in nagrajevanja medicinskih sester 

PogOj! Uredbe za napredovanje 
ja\'I!ib 1I5Juibencev v pli!Cne razrede 

so prestrogi 

Uredtte\, napredovanjaJa\'IlIh 
usluZbencev v plaCl!e razreM v 

UredbI je usuema. 

Uredttev SIstema pial: in 
nagrajevanja v Ko!ekti\'tu pogodb. 

jeusuema. 

5.3.3 	 StaliSce 0 sistemu plac in nagrajevanja zaposlenih v zdravstveni negi v 

Moji bolnisnici 

Sarno pravna ureditev sistema plac in nagrajevanja ni dovoIj za zadovoljstvo 

zaposlenih in posledicno njihovo ohranjanje v organizaciji, treba je tudi dosiedno 

izvajati zakonske doIocbe. Vecina odloCitev v zvezi s sistemom plac in nagrajevanja je 

v rokah delodajalcev, saj pravna ureditev doloca sistem plac in nagrajevanja Ie okvimo. 

Zato sem v anketnem vprasalniku pripraviia 13 trditev, ki se nanasajo na sistem plac in 

nagrajevanja v Moji bolnisnici. Rezultati v splosnem kaiejo, da so sodelujoci zelo 

nezadovoIjni s sistemom plae in nagrajevanja v Moji bolnisnici, kot je razvidno iz 

frekvencne porazdelitve v spodnji tabeli. Vee kot dye tre~ini sodeIujoCih se s trditvijo, 

da so zadovoIjni s sistemom plac in nagrajevanja v njihovi organizaciji, spioh ne strinja, 

dobra desetina sodelujoeih se ne strinja, 13,2 odstotka sodelujocih pa je bilo 

neodlocenih. S trditvijo se je strinjalo Ie 3,8 odstotka sodelujocih. 

Velika vecina sodelujoeih meni, da je visina place, ki jo prejemajo za svoje delo, 

neprimema, da je del place za deIovno uspesnost nepravicno razporejen med zaposlene 

in nestimulativen. Vecina sodelujoeih je enakega mnenja tudi glede sistema 

napredovanja na istem deIovnem mestu, saj menijo, da je nestimulativen in nepravicen. 

Razloge lahko iseemo v dejstvu, da veCina anketirancev ne napreduje redno v visji 

placni razred, predolgo napredovalno obdobje, neustrezno tockovanje deIovne 

uspesnosti in neustrezne ocene deIovne uspesnosti, za katere vecina anketirancev meni, 

61 




Raziskava 0 zadovoljstvu medicinskih sesler ... 

da ne odra.zajo dejansko delovno uspesnost medicinske sestre in temeljijo na subjektivni 

presoji vodje. S trditvijo, da jim vodja pojasni, kako je priSeI do ocene delovne 

uspesnosti, se tretjina sodelujoCih sploh ni strinjala, slaba petina sodelujocih se ni 

strinjala, slaba tretjina sodelujocih pa je bila zadrZana. S trditvijo se je strinjala slaba 

petina sodelujocih, popolnoma pa se je strinjal 9,4-odstotni delez sodelujoCih. 

Stanje glede razlage ocen delovne uspesnosti s strani vodij ni zadovoljivo, kar je 

logicna posledica neustreznosti ze samega naCina pridobivanja ocen delovne uspesnosti. 

VeCina sodelujoCihje mnenja, da bi izboljsan sistem plac in nagrajevanja pripomogel k 

zmanjsanju fluktuacije medicinskih sester v organizaciji. S trditvijo, da bi se z 

izboljsanim sistemom plac in nagrajevanja zmanjsala fluktuacija medicinskih sester v 

organizaciji, se je popolnoma strinjalo dye tretjini sodelujocih, slaba petina se je s 

trditvijo strinjala, 3,8 odstotka sodelujocih pa je bilo zadrzanih. S trditvijo se ni strinjalo 

7,6 odstotka sodelujocih in enak delez sodelujoCih se sploh ni strinjal. Analizirani 
rezultati so prikazani na sliki 5.6. 
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Slika 5.6 Porazdelitev sodelujocih glede na mnenje 0 sistemu plac in 

nagrajevanja medicinskih sester v Moji bolnisnici 

ARITMETICXA SREDIXA 
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nagrajevanja bi se zmanjsala fluktuacija 
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Navedeni rezultati opozarjajo, da je sistem plac in nagrajevanja v Moji bolnisnici 

neustrezen. Na vprasanje, ali prejemate del place za delovno uspesnost, je Ie 17 

odstotkov sodelujoCih odgovorilo pritrdilno, kar 83-odstotni delez sodelujocih pa je 

odgovoril, da dela place za delovno uspesnost ne prejemajo. 

Nagrade za delo so poleg del a place za delovno uspesnost lahko tudi pohvale vodij, 

pacientov, priznanja, razne nagrade (kot so simbolicne nagrade, udelezitev na raznih 

seminarjih, financna in druga podpora pri dodatnem izobraZevanju ipd.). Tudi tukaj se 

je pokazalo, da vodje v Moji bolnisnici omenjenim nagradam ne posvecajo pozornosti, 

saj je kar 80 odstotkov sodelujocih odgovorilo, da za uspesno opravljeno delo ne 

prejmejo nicesar. 11 odstotkov sodelujocih za uspesno opravljeno delo prejema pohvale, 

pod »drugo«, kjer so sodelujoCi imeli momost navesti, kaj prejemajo za uspesno 

opravljeno delo, pa so navedli pohvale pacientov, »sikaniranje« in »kritiziranje«. Za 

odgovor »drugo« se je odlocilo 9 odstotkov sodelujocih. Rezultati so prikazani na sliki 

5.4. 

Slika 5.7 Prejemki sodelujoCih za uspesno opravljeno delo 

pOhva'e OIC drugo 

5.4 Priporocila za Mojo bolnisnico 

Predstavljeni rezultati opozarjajo, da je nagrajevanje medicinskih sester neustrezno 

tako s pravnega vidika kot z vidika Moje bolnisnice. 

Prvi problem je slaba seznanjenost medicinskih sester s pravno ureditvijo sistema 

plac in nagrajevanja. Medicinske sestre bi morale biti bolje seznanjene s pravno 

ureditvijo sistema plac in nagrajevarija, kar bi pripomoglo k temu, da se uspesneje 
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izborijo za boljse nagrajevanje. S tako sibkim poznavanjem pravne ureditve sistema 

plac in nagrajevanja bodo namrec tezko argumentirale, kaj je treba pri trenutni pravni 

ureditvi izboljsati. Menim, da je njihovo sibko poznavanje pravne ureditve posledica 

njihove nezainteresiranosti zanjo, predvsem zaradi obcutka nemoci in pomanjkanja vere 

vase, da se lahko izborijo za boljse pogoje glede sistema plae in nagrajevanja. 

Ravno tako je problematicno dejstvo, da jim pravna ureditev sistema plac in 

nagrajevanja v splosnem ni jasna. Medicinske sestre bi morale svoje znanje dopolnjevati 

tudi na pravnem podrocju in vse nejasnosti razjasniti, na primer z informiranjem v 

pravni sluzbi, lahko bi se tudi organiziralo predavanje znotraj organizacije, kjer bi 

pravna sluzba predstavila pravno ureditev zaposlenih v zdravstveni negi. Tukaj ima 

pomembno vlogo tudi sindikat, ki mora svojim clanom v vsakem trenutku ponuditi 

zelene informacije. 

Naslednji problem se kaZe v neustreznosti pravne ureditve, saj je vecina 

anketirancev, ki je s pravno ureditvijo seznanjena, bila mnenja, da je le-ta neustrezna. 

Treba je torej analizirati, kaj je v trenutni pravni ureditvi narobe, da povzroca 

nezadovoljstvo med zaposlenimi v zdravstveni negi. Menim, da bi medicinske sestre 

morale imeti mocnejsi sindikat, ki bi se lahko boril za boljso pravno ureditev in 

posledicno boljSe pogoje nagrajevanja. Po mojem mnenju bi v okviru pravne ureditve 

morale biti bolje urejene dolocbe, ki zadevajo visino place in napredovanje v placne 

razrede. Medicinske sestre bi morale imeti visje place glede na delo, ki ga opravljajo. 

Visina placila bi morala biti odvisna od delovne uspesnosti delavca in same bolnisnice. 

Sistem napredovanja bi moral biti bolj stimulativen, napredovalno obdobje krajse, naCin 

tockovanja in ocenjevanja delovne uspesnosti pa biti objektivno in v neposredni 

povezavi z uspesnostjo posameznika in same bolnisnice. 

Za kakovostno in dosledno izvajanje zakonskih dolocil in s tern same pravicnosti 

sistema nagrajevanja mora vsaka organizacija poskrbeti sama. Moja bolnisnica bi 

morala izboljsati svoj sistem plac in nagrajevanja tako, da bi posvecala vee pozornosti 

nagrajevanju (predvsem nematerialnim oblikam) medicinskih sester in izboljsati nacin 

ocenjevanja. Nagrade bi morale biti pravieno razporejene med zaposlenimi in ne bi 

smele temeljiti na subjektivni presoji vodij. Da bi se izognili problemu s subjektivnostjo 

ocenjevalcev, Moji bolnisnici predlagam, da tezi k objektivnosti s pomoejo vnaprej 

postavljenih standardov in prieakovanj. Razlog za neustrezno ocenjevanje je morda tudi 

v pomanjkanju ustrezne izobrazbe ocenjevalcev, saj so le-ti vecinoma zdravstveni 

delavci. Resitev bi lahko bila v ustreznem izpopolnjevanju ocenjevalcev na podrocju 

kadrovanja na razlienih predavanjih in seminarjih. Treba je tudi ustrezno doloeiti, kdo 

koga lahko ocenjuje, saj je rnozen problem neustreznega ocenjevanja rnedicinskih sester 

v tern, da ocenjevalec ne pozna dobro dela ocenjevanega. V splosnem vidirn v Moji 

bolnisnici pomanjkanje razlicnih naeinov nagrajevanja, ki bi lahko nadomestili 

rnorebitno pomanjkanje financnih zmoZnosti. V Moji bolnisnici je prisotno Ie 
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nagrajevanje z vidika napredovanja zaposlenih v placne razrede (pa se to, pO mnenju 

zaposlenih, ni najbolj stimulativno), ostalim mOZnostim nagrajevanja pa organizacija ne 

posveca dovolj pozomosti. Znotraj zavodov oziroma posameznih skupin bi se moralo 

organizirati podeljevanje raznih nagrad in priznanj za razlicne dosezke, kot npr. najmanj 

bolniskih odsotnosti, najbolj priljubljena medicinska sestra s strani pacientov in 

podobno. Vodje ne smejo pozabiti tudi na pohvale, ko si medicinska sestra to zaslliZi. 

Treba bi bilo torej uvajati tudi druge nacine materialnega in nematerialnega 

nagrajevanja, ki bi prispevalo k vecjemu zadovoljstvu medicinskih sester in posledicno 

k zmanjsanju njihove fluktuacije v Moji bolniSnici. 
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o nagrajevanju zaposlenih v zasebnih in javnih organizacijah je bilo ze veliko 

napisanega, kar kaie na pomembnost tega podrocja tako s teoreticnega kot prakticnega 

vidika. Razne teorije poudarjajo pomen ravnanja z zaposlenimi in stem njihovo 

nagrajevanje, ki je kljuc do uspeha uspesnosti tako zasebnih kot javnih institucij. V moji 

diplomski nalogi pomen nagrajevanja ni pomemben Ie z vidika uspesnosti poslovanja 

organizacije, temvec tudi z vidika kakovostne zdravstvene oskrbe ljudi. Ni dvoma, da se 

medicinske sestre trudijo za cim boljse pocutje pacientov in kakovostno izvajanje 

zdravstvene nege tudi brez viSje place in ustreznejsega nagrajevanja, toda ni razloga, da 

ne bi njihove delovne pogoje glede plac in nagrajevanja izboljsali. Predvsem zato, ker 

kakovost zdravstvene nege resno hromijo njihovi odhodi iz organizacij in posledicno 

slaba organizacijska klima. 

Prisla sem do zakljucka, da so medicinske sestre zelo nezadovoljne s sistemom plac 

in nagrajevanja tako s pravnega kot kadrovskega vidika. Po mojem mnenju je temu tako 

zato, ker pravna ureditev sistema plac in nagrajevanja medicinskih sester v splosnem Ie 

posnema pravno ureditev javnih uslliZbencev, saj se od nje bistveno ne razlikuje. Kot 

primer navajam dejstvo, da se za napredovanje medicinskih sester v placne razrede 

uporablja Uredba za napredovanje javnih usluzbencev v placne razrede. Menim, da bi 

bilo ustrezneje in za medicinske sestre bolj stimulativno, ce bi medicinske sestre imele 

svoj pravilnik za napredovanje v visje placne razrede. Pravna ureditev nagrajevanja je 

postavljena v tog okvir, ki vodilne kadre v zdravstvenih zavodih omejuje pri mOZnostih 

nagrajevanja. 

Poleg pravne ureditve ima pomembno vlogo v odnosu do nagrajevanja medicinskih 

sester tudi sama organizacija. Za pravicnost, objektivnost ter korektne odnose vodij do 

medicinskih sester lahko poskrbijo Ie organizacije same. Pravna ureditev je lahko 

popolna, toda ce v nacinu vodenja ni prisotna moralnost med vodji in zaposlenimi, je 

pravna ureditev zaman. Kljucen problem zdravstvenih zavodov v Sloveniji je v sibki in 

tradicionalni kadrovski funkciji. Ob analiziranju literature na temo ravnanja z 

zaposlenimi v zdravstvenih zavodih sem ugotovila, da je Ie-to se nerazvito in se mu ne 

pripisuje bistvenega pomena. Tako se zdravstveni zavodi srecujejo z dvema temeljnima 

problemoma: toga in omejujoca pravna ureditev nagrajevanja in nepopolno ravnanje z 

zaposlenimi. Rezultat tega pa je nezadovoljstvo in fluktuacija zaposlenih, predvsem 

medicinskih sester, in posledicno slaMa kakovost zdravstvene nege in stem uspeh 

organlzaclJ. 

Zavedam se, da je moje diplomsko delo nastajalo v nehvaleznem casu gospodarske 

krize, ko so financne moznosti omejene in je za zaposlene nagrada lahko ze to, da sploh 

imajo delo. Toda nizke plaCe in neustrezen nacin nagrajevanja medicinskih sester je 

problem, ki sega dalec v preteklost. Gospodarska kriza pa je, po drugi strani, lahko 
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dobra priloinost, da se ugotovi, kaj je treba izboljsati v pravni ureditvi in v samih 

organizacijah. Upam, da bo rnoje diplornsko dele vsaj kapljica v rnorje, ko bodo prisli 

boljsi casi in se bo rnorda sistern plac in nagrajevanja rnedicinskih sester lahko izboljsal, 

tako s pravnega kot kadrovskega vidika. 
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Priloge 

Anketni vprasalnik 

Pozdravljeni! 

Sem Dragana Stojanovic, absolventka Fakultete za management v Kopru. Prosim, da izpoJnite 
vprasalnik, kar mi bo v veliko pomoc pri izdelavi diplomskega dela. Za sodelovanje se Vam iskreno 
zahvaljujem. Anketaje anonimna! 

V anketnem vpr$a1niku so pod izrazom medicinska sestra mi!ljeni naslednji nosilci in izvajalci zdravstvene nege: bolniw, srednja 
medicinska sestra, zdravstvena tehnicalzdravstveni tehnik, vi§ja medicinska sestralvi!ji medicinski tehnik (tudi specialistlka), diplomirana 
medicinska sestraldiplomirani zdravstvenik (tudi specilaistlka), profesor/ica zdravstvene vzgoje, (diplomiranla) babicalbabitar, 
univelZitetnila organizator/ica dela in druge medicinske sestre s fakultetno izobrazbo. 

Ali za vaSe stalisce do pravne ureditve sistema plac in nagrajevanja medicinskih sester veljajo 
naslednje trditve (1= sploh se ne strinjam, 2= se ne strinjam, 3= neodIoeen, 4= se strinjam s trditvijo, 
5= popoInoma se strtn]am )?. 

Trditve Sploh se n
strinjam 

e Popoinoma se 
strinjam 

V spiosnem sem seznanjenla z doloeili Kolektivne pogodbe za 
zaposiene v zdravstveni negi (Kolektivna pogodba) glede 
ureditve sistema plac in nagrajevaf!ja. 

1 2 3 4 5 

: Doloeila Kolektivne pogodbe, ki zadevajo sistem plac in 
nagrajevanja, so mi v splosnem jasna. 

] 2 3 4 5 

V spiosnem sem seznanjenla z dolocili Uredbe 0 napredovanju 
javnih uslufbencev v plaene razredeJUJedba). 

I 2 3 4 5 

Dolociia Uredbe, ki zadevajo pogoje napredovanjajavnih 
usluzbencev v placne razrede, so mi v splosnem jasna. 

1 2 3 4 5 

Na spodnja vpraSanja odgovorite na enak nacin Ie v primeru, da ste s pravno ureditvijo sistema plac in 
. . d" k'h 1 . 'I'nagrajevanja me IC10S 1 sester v sp osnem seznanlem 10 yam Ie e-talasna: 

Trditve Spioh se ne Popolnoma se 
strinjam strinjam i 

, Ureditev sistema plac in nagrajevanja v Kolektivni pogodbi je 
ustrezna. 

1 2\ 3 4 51 
! 

Ureditev napredovanja javnih usluzbencev v placne razrede v 
Uredbije ustrezna. 

1 2\ 3 4 5 

Pogoji Uredbe za napredovanje javnih usluzbencev v placne 
. razrede so prestrogi. 

1 2\ 3 4 5 

Ali za Vase mnenje 0 sistemu plac in nagrajevanja medicinskih sester v Vasi organizaciji veljajo 
naslednje trditve (1= sploh se ne strinjam, 2= se ne strinjam, 3= neodJoeen, 4= se strinjam s trditvijo, 
5= popolnoma se strinjam)? 

Trditve Sploh se ne Popolnoma se 
strinjam strinjam 

I Zadovoljenla sem s sistemom plac in nagrajevanja medicinskih 1 2 3 4 5 
sester. 

I Visina place, ki jo prejemam za svoje delo, je primema. 1 2 3 4 5 

Del place za delovno uspesnostje pravicno razporejen med 
zaposlene. 

] 2 3 4 5 

Del place za delovno uspesnost je stimulativen. 1 2 3 4 5 

I Sistem napredovanja medicinskih sester je stimulativen, 1 2 3 4 5 



Pri/oge 

Sistem napredovanja medicinskih sester je praviCen. 1 2 3 4 5 

Redno napredujem v visji placni razred na istem delovnem ! 1 2 4 53 
mestu. 

Napredovalno obdobje je predolgo, medicinske sestre bi morale 
 1 3 521 41imeti mOZnost napredovanja prej kot v treh letih. 

Nacin tockovanja delovne uspesnosti medicinskih sester je 
 1 3 52; 4i Iustrezen. ,Oeena delovne uspesnosti odraZa dejansko delovno uspesnost 2! 4i 511 3 
medicinske sestre. 

Ocena delovne uspeSnosti medicinske sestre temelji na 
 1 2 3 4 5 
~bjektivni ~resoji vQdje. 
I Vodja mi pojasni kako je priSel do ocene delovne uspesnosti. 1 2 3 4 5 

Z izboljsanim sistemom plae in nagrajevanja bi se zmanjSala 
fluktuacija medicinskih sester v organizaciji (odhodi 1 2 4 5 
medicinskih sester iz organizacije). 

3 

4. Ali prejemate del plaCe za delovno uspesnost? 
a)da 
b)ne 

5. Za uspesno opravljeno delo prejemam (moZnihje vee odgovorov): 
a) pohvale 
b) priznanja 
c)nagrade 
d) ne prejemam nicesar 
e) drugo, navedite _______________ 

6. va§ spol: 
a) moski 
b) .zenski 

7. va§a starost: 
a) do 25 let 
b) od 26 do 30 let 
c) od 31 do 40 let 
d) od 41 do 50 let 
e) nad 50 

8. Dose.zena izobrazba: 
a) poklicna sola ali manj 
b) stiriletna srednja sola, gimnazija 
c) visja ali visoka strokovna sola 
d) univerzitetni program 
e) specializacija, magisterij, doktorat 

9. Vrsta dela, ki ga opravljate: 
a) bolnicar 
b) srednja medicinska sestraJzdravstvena tehnicalzdravstveni tehnik 
c) visja medicinska sestralvisji medicinski tehniklspecialistlka 
d) diplomirana medicinska sestraJdiplomirani zdravstveniklspecialistlka 
e) profesorica zdravstvene vzgoje 
t) (diplomirana) babicalbabicar 
g) univerzitetna organizatorica dela 
h) drugo, navedite ___________~___ 


