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 III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava področje razvrščanja fizioterapevtov na sistemizirana delovna 

mesta v zdravstvu. Po uvedbi novega plačnega sistema v javnem sektorju, po letu 2008, so 

nastali novi plačni razredi. Opisana je prevedba plač fizioterapevtov, zaposlenih v zdravstvu, 

prav tako so analizirane prednosti in slabosti novega plačnega sistema. Ker v novem plačnem 

sistemu ni izdelanih enotnih kriterijev za zasedbo delovnih mest fizioterapevtov v zdravstvu, 

so v magistrski nalogi podana priporočila oziroma kriteriji razvrščanja fizioterapevtov na 

ustrezna delovna mesta v zdravstvu. Definirani model kriterijev razvrščanja v plačne razrede, 

bi vplival na ustreznejšo razvrstitev fizioterapevtov v plačne razrede in na večje zadovoljstvo 

z vrednotenjem fizioterapevtskega dela v zdravstvu, kar je potrdila tudi izvedena empirična 

raziskava. 

Ključne besede: javni sektor, novi plačni sistem, plačna reforma, plače v javnem sektorju, 

fizioterapevt. 

SUMMARY 

This Master's thesis addresses classification of physiotherapists into workplaces in health 

care. New pay grades have been made after the introduction of a new salary system in the 

public sector in 2008. This thesis encompasses readjustment of physiotherapists’ salaries into 

pay grades and the pros and cons of new salary system. Since there are no unified criteria 

about the occupation of workplaces in new salary system, we presented recommendations and 

some guidelines for the rearrangement of physioterapists to appropriate workplaces. The 

defined example of criteria would result in more equitable classification of physiotherapists 

and in greater satisfaction with the evaluation of physiotherapists’ work in health care. That 

was also confirmed by the conducted empirical research. 

Key words: public sector, new salary system, salary reform, salaries in public sector, 

physiotherapist.  
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1 UVOD  

Urejanje delovnih razmerij in pravic ter obveznosti zaposlenih tako v zasebnem kot tudi v 

javnem sektorju pomeni pomemben del procesov vsake organizacije. Zaposleni so namreč 

pomemben dejavnik delovanja organizacije, ki bistveno vpliva na doseganje ciljev, zato bi 

organizacijsko kadrovsko področje moralo imeti pomembno mesto v procesih vodenja in 

upravljanja. Poznavanje pravne ureditve tega področja ter ustrezno izvajanje predpisov v 

praksi lahko prispeva k učinkovitemu in zakonitemu delu ter seveda tudi k zadovoljstvu 

zaposlenih (Korade Purg idr. 2013, 3).  

Pomemben del urejanja delovnih razmerij predstavlja vrednotenje dela in s tem povezano 

razvrščanje zaposlenih na ustrezna delovna mesta, kar se posledično izraţa tudi v plači. Plača 

zaposlenemu predstavlja nadomestilo za opravljeno delo in je prvenstveno pomembna 

predvsem zaradi dejstva, da je zaposleni od nje eksistenčno odvisen, saj kot utemeljuje 

Poštrak (2010, 25), plača zanj predstavlja osnovni vir sredstev za preţivljanje, tako njega kot 

njegove druţine. Virant (2009a, 7) navaja, da je plača ena najbolj občutljivih točk druţbenega 

poloţaja posameznika in skupine ter ni pomembna zgolj zaradi materialne eksistence in 

ţivljenjskega standarda, temveč kaţe tudi na druţbeni status posameznika ali poklicne 

skupine. Vsekakor je plačilo za opravljeno delo pomemben dejavnik na poti uresničevanja 

tako primarnih kot tudi višjih potreb. Plača je torej dejavnik ţivljenjskega standarda 

zaposlenega in njegove druţine. Pri tem Poštrak (2010, 23) opozarja, da plača sicer pripomore 

k zadovoljstvu zaposlenega, ni pa nujno največji vir njegovega zadovoljstva. Še posebej je za 

strokovne delavce in vodje značilno, da višina plače sama po sebi običajno ne predstavlja 

najpomembnejšega razloga za zadovoljstvo pri delu. Njim so od pogojev dela in visoke plače 

pomembnejši uspeh, druţbeno priznanje, osebna rast in odgovornost za napredek. Prizadevajo 

si, da bi nekaj pomenili, da bi njihovo mnenje upoštevali in primerno nagradili njihovo delo. 

Veliko pa višina plače pomeni niţjim izobrazbenim slojem (Poštrak 2010, 24). Če 

zaposlenemu plača predstavlja osnovni vir sredstev za ţivljenje, pa za delodajalca plače 

predstavljajo strošek. Interes delodajalca, kot utemeljuje Kresal (2001, 15), je čim niţja plača 

zaposlenega, saj na ta način zniţa stroške produkcije, kar mu posledično omogoča večji 

dobiček oz. zniţanje cen njegovih proizvodov in večjo konkurenčnost. Kresal nadalje navaja, 

da plače niso le strošek, ampak izredno pomemben instrument motivacije zaposlenih. 

Delodajalec ima interes, da vpliva na motivacijo zaposlenih, saj bo zaposleni svoje delo bolje 

opravil, če bo vedel, da bo za boljše delo ustrezno nagrajen. Motivacijski vidik plače, kot 

ugotavlja Kresal (2000, 19), se pogosto še ne upošteva dovolj, kar ima lahko negativne 

ekonomske učinke. Pirnat (2011, 3) utemeljuje, da pri razmišljanju o plačah v javnem sektorju 

ni mogoče razmišljati kot o nekakšnem strošku druţbe, meni, da javni sektor ni strošek, 

ampak enako kot zasebni sektor, ustvarja novo vrednost. 

Tudi motivacijske teorije, med katerimi sta najbolj znani Maslowa in Herzbergova,  

opozarjajo na to, da plača ni najpomembnejši motivator, saj ljudi v to, da delajo bolje, bolj 
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zavzeto od drugih, ţenejo drugi motivi (Merkač Skok 2005, 213). Izvor notranje motivacije je 

veliko bolj odvisen od celotnega sistema nagrajevanja zaposlenih, kamor ne spadajo le plače, 

pač pa tudi moţnost za osebno rast (npr. za razvoj in usposabljanje, za poklicno kariero), 

dobro delovno okolje in podobno. Tako široko razumljeno nagrajevanje je pravi izvor 

notranje motivacije, ki včasih vpliva na prizadevanja zaposlenih celo bolj kot sama plača 

(Zupan 2001, v Apohal Vučković 2011, 151). Osnovni cilj vsakega plačnega sistema je zato 

razviti celovit in skladen sistem napredovanja, ki bo pomagal doseči organizacijske cilje ter 

zadovoljiti individualne ţelje po nagradi in prepoznavanju (Lipičnik 1998, v Apohal 

Vučković 2011, 151). Klinar navaja (2007, 429), da ima področje plač v javnem sektorju 

pomemben vpliv na ekonomsko politiko v vsaki drţavi, saj po eni strani lahko plačni sistem 

in prek njega politika plač s svojimi motivacijskimi elementi pomembno vplivata na 

zagotavljanje kakovostnejših storitev javnih usluţbencev, ne glede na dejavnost javnega 

sektorja, po drugi strani pa sta plačni sistem in politika plač vedno bolj izpostavljena tudi z 

vidika doseganja ustreznih makroekonomskih oziroma javnofinančnih učinkov.  

Mnogi sistemi plač dajejo velik poudarek doseganju uspešnosti in plačo »razdelijo« na fiksni 

ter variabilni (gibljivi) del, pri čemer je gibljivi del plače odvisen od doseganja vnaprej 

zastavljenih ciljev in rezultatov. Izhajajoč iz tega je danes plača praviloma sestavljena iz več 

elementov. V njeni strukturi predstavlja določen deleţ osnovna plača, drugi deleţi pa 

odpadejo na druge sestavine plače, pomembne za delodajalca, kot so lahko nagrada za 

uspešnost oziroma učinek, nagrada za zvestobo, nagrada za dobiček itd. Na teh izhodiščih je 

zgrajen tudi sistem plač v javnem sektorju v Sloveniji.  

V nadaljevanju naloge bo predstavljen plačni sistem v oţjem segmentu zdravstva, v okviru 

katerega se bomo posvetili razvrščanju fizioterapevtov v plačne razrede ter s tem povezanim 

vprašanjem vrednotenja njihovega dela. 

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike  

Pred letom 2008, ko smo v Sloveniji prešli na novi plačni sistem v javnem sektorju (v 

nadaljevanju: JS), je določitev in izplačilo plač, v preteţnem delu JS, urejal Zakon o razmerju 

plač v drţavnih organih, javnih zavodih in upravnih lokalnih skupnostih (ZRPJZ, Ur. l. RS, št. 

od 18/94 do 86/99), skupaj, kot navaja Šišernik (2010, 17), z več kot štiridesetimi drugimi 

pravnimi akti in predpisi, ki so bili sprejeti v različnih obdobjih ter za različne skupine 

zaposlenih znotraj JS in so temeljili na različnih načelih. Analiza plač med različnimi področji 

JS, je potrdila nekatera nepravična razmerja med plačami zaposlenih na nekaterih podobnih 

ali celo enakih delovnih mestih (v nadaljevanju: DM) (Šišernik, 2010, 17). Kot utemeljujeta 

Apohal Vučković in Mihovar Globokar (2008, 3) plače kljub enotnemu zakonu v JS niso bile 

primerljive, saj so temeljile na različnih sistemih količnikov za določitev osnovnih plač, 

različnih osnovah za obračun plač, različnem sistemu in višini dodatkov, različnih sistemih za 

nagrajevanje uspešnosti itd.  
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Novi plačni sistem v JS pa predstavlja del ekonomskih reform, ki se prek določitve plačnega 

sistema in politike plač dotika zagotavljanja dolgoročne javnofinančne stabilnosti drţave 

(Klinar 2007, 421). Kot utemeljuje Klinar (2007, 432), ima novi plačni sistem podlago v 

Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS, Ur. l. RS, št. od 56/02 do 

82/15), ki ureja splošna izhodišča določanja in oblikovanja plač. Apohal Vučković (2011, 

161) navaja, da je ZSPJS dejansko prvi zakon, ki velja za celotni JS, za zaposlene in 

funkcionarje. Na normativni ravni plačni sistem urejajo ZSPJS, na njegovi podlagi izdani 

podzakonski predpisi (zlasti uredbe), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS, Ur. l. RS, št. 

od 57/08 do 91/15) (v nadaljevanju: KPJS), kolektivne pogodbe dejavnosti oz. poklicev in 

splošni akti drţavnih organov o razvrščanju DM in nazivov v plačne razrede. Čeprav tudi ta 

sistem opredeljuje veliko število pravnih aktov, je nedvomno bistveno bolj pregleden od 

prejšnjega, saj je enoten za vse subjekte JS, uporablja enotno plačno lestvico, s katero je 

določena osnovna plača in v katero je vključena večina dodatkov prejšnjega sistema, 

poenoten je tudi sistem drugih elementov v strukturi plače. Zakon določa le temelje sistema, 

konkretne elemente za določitev plače posameznemu javnemu usluţbencu pa urejajo 

podzakonski akti in kolektivne pogodbe (Apohal Vučković 2011, 161). Klinar (2011, 476) 

utemeljuje, da se na podlagi predpisov in kolektivnih pogodb/aneksov najprej oblikuje katalog 

funkcij, delovnih mest in nazivov, ki je obvezna sestavina sistemizacij delovnih mest. Na 

podlagi sprejetih sistemizacij delovnih mest se nato javnim usluţbencem izdajo aneksi h 

pogodbi o zaposlitvi, funkcionarjem pa odločbe ali sklepi. Omenjena struktura je splošno 

prikazana v Sliki 1.  

PREDPISI IN KOLEKTIVNE POGODBE 

PREDPISI KOLEKTIVNE POGODBE 

ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM 

SEKTORJU (ZSPJS) 

KOLEKTIVNA POGODBA ZA JAVNI SEKTOR 

(KPJS) 

UREDBE 

PRAVILNIKI 

SPLOŠNI AKTI 

KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI 

ANEKSI H KOLEKTIVNIM POGODBAM 

KATALOG FUNKCIJ DELOVNIH MEST IN NAZIVOV 

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST 

ANEKSI K POGODBI O ZAPOSLITVI JAVNIH USLUŢBENCEV 

ODLOČBE / SKLEPI O ZAPOSLITVI FUNKCIONARJEV 

NORMATIVNI SISTEMSKI OKVIR 

Slika 1: Sestava normativnega sistema okvirja plačnega sistema javnega sektorja 

Vir: povzeto po Klinar 2011, 476. 

Kot utemeljuje Apohal Vučković (2009, v Apohal Vučković 2011, 164), je za plačni sistem 

po ZSPJS značilno, da je visoko centraliziran sistem z nizko stopnjo avtonomije delodajalca, 

ima številne delovno-pravne posebnosti, tako glede urejanja individualnih kot tudi kolektivnih 

delovnih razmerij, o vprašanjih, ki so urejena z zakonom, ni dopuščeno kolektivno pogajanje, 

drugačna kot v zasebnem sektorju je tudi hierarhija pravnih aktov, prav tako ni dopuščeno, da 

kolektivne pogodbe uredijo določene pravice ugodneje kot zakon, pa tudi ne, da bi se s 
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kolektivnimi pogodbami na oţji ravni urejale pravice ugodneje kot s kolektivnimi pogodbami 

na širši ravni. 

Klinar (2007, 428) utemeljuje, da je bilo z novim plačnim sistemom JS, za stabilno 

upravljanje javnih financ in za učinkovito delovanje JS, treba doseči štiri cilje: 

1. skupni plačni sistem za funkcionarje in javne usluţbence, 

2. odpravo ugotovljenih nesorazmerij v osnovnih plačah, 

3. sistemsko fleksibilnost na področju napredovanja, delovne uspešnosti in dodatkov ter 

4. sistemsko preglednost in obvladljivost plačnega sistema z vidika javnih financ. 

Cilji novega plačnega sistema so bili usmerjeni predvsem v določeno alokacijo in 

redistribucijo javnih sredstev oz. v strukturne spremembe plačnega sistema. Tako sta prav dva 

cilja usmerjena v večjo pravičnost med plačami znotraj JS, tretji cilj v njegovo učinkovitost, 

četrti cilj pa je povezan z varčevanjem v JS (Klinar 2007, 428). Kot nadalje opredeljuje Klinar 

(2007, 428), lahko glede na vsebino ciljev pri reformi plačnega sistema govorimo tudi o: 

1. strukturni reformi (določitev osnovne plače, odprava plačnih nesorazmerij, povečanje 

variabilnega dela plače) in 

2. uvajanju managerskih metod v JS (ocenjevanje javnih usluţbencev, ureditev področja 

poslovne uspešnosti). 

Nosilec projekta uvedbe novega plačnega sistema je bil Direktorat za sistem plač v javnem 

sektorju, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo RS (Čas 2007, 43).  

Kot utemeljuje Apohal Vučković (2011, 164), je bil temeljni cilj uvrščanja DM, nazivov in 

funkcij v plačne razrede (v nadaljevanju: PR) novega plačnega sistema odprava plačnih 

nesorazmerij. Pri tem je treba poudariti, da pod pojmom nesorazmerja v plačah niso bila 

mišljena nesorazmerja med javnim in zasebnim sektorjem, ampak nesorazmerja med plačami 

posameznih dejavnosti in poklicev znotraj JS. Nesorazmerja naj bi bila odpravljena na 

podlagi novega vrednotenja vseh delovnih mest, nazivov in funkcij s pomočjo nove 

metodologije, bistvenega zmanjšanja obsega in poenotenja višine dodatkov, poenotenja 

sistema (horizontalnega) napredovanja ter delitve delovne uspešnosti. Čeprav je bila 

metodologija sprejeta, je bilo dejansko ovrednotenje DM in nazivov opravljeno dogovorno, 

na podlagi pogajanj med vlado in sindikati.     

Veljavni plačni sistem JS se tako uporablja za pribliţno 165.600  zaposlenih (SURS  junij 

2016), kar predstavlja dobro petino vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Na letni ravni 

znaša obseg sredstev za plače dobre 4 milijarde EUR, od tega največji del odpade na področje 

vzgoje in izobraţevanja, po obsegu pa sta veliki tudi področji javna uprava in zdravstvo, 

preostale dejavnosti pa imajo v skupnih sredstvih manjši deleţ (SURS junij 2016). V vseh 

javnih izdatkih znašajo sredstva za plače pribliţno četrtino (SURS junij 2016). Glede na 

navedeno je zelo pomembno, da plačni sistem prispeva h kakovosti javnih storitev in 
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zadovoljstvu uporabnikov ter je zastavljen tako, da ne povzroča makroekonomskih 

neravnoteţij (Apohal Vučković 2011, 151). 

Naša raziskava obravnava področje vrednotenja dela fizioterapevtov (v nadaljevanju: FT), 

zaposlenih v zdravstvu po uvedbi novega plačnega sistema v JS, po letu 2008. V praksi so 

takrat nastali novi PR fizioterapevtov na področju zdravstva (plačna skupina E). Problem, ki 

ga po sprejetju novega plačnega sistema prepoznavamo v praksi in ga opredeljuje v raziskavi 

tudi Videnšek (2010, 40), je, da tako v zakonodaji kot v praksi ni jasno definiranih in 

poenotenih kriterijev razvrščanja fizioterapevtov v PR oziroma ni izdelanih jasnih kriterijev 

za zasedbo posameznega DM za FT v zdravstvu (v plačni skupini E). Še posebej to velja za 

DM FT s specialnimi znanji, fizioterapevt svetovalec in fizioterapevt specialist. Prav tako 

ugotavljamo, da se FT, zaposleni v socialnem varstvu, uvrščajo v višje izhodiščne PR kot FT, 

zaposleni v zdravstvu. Tako je najvišji izhodiščni PR v zdravstvu za FT specialist 34 PR, v 

socialnem varstvu pa 41 PR, kar pomeni različno vrednotenje DM v sklopu istega tarifnega 

razreda in za delo enake zahtevnosti. Kot utemeljuje Videnšek (2010, 40), ima takšno 

vrednotenje in takšna uvrstitev DM FT v zdravstvu v primerjavi z DM FT v socialnem 

varstvu zelo malo skupnega s strokovnimi podlagami in je takšen rezultat razvrščanja verjetno 

posledica pogajanj najmočnejšega reprezentativnega sindikata. Glede na to, da se v okviru 

javne zdravstvene mreţe na področju terciarne dejavnosti (klinike, klinični inštituti in klinični 

oddelki) izvajajo najzahtevnejše zdravstvene, med njimi tudi fizioterapevtske storitve, 

oblikuje doktrina stopenjskega zdravljenja ter se vse to znanje posreduje drugim izvajalcem 

zdravstvene dejavnosti, bi bilo pričakovati, da so prav tam (v zdravstvu) DM FT najvišje 

ovrednotena.  

Opisano vrzel, ki je nastala ob  prehodu iz starega v novi plačni sistem, ko so bili FT 

razvrščeni v nove PR ob odsotnosti kriterijev za tovrstno razvrščanje, skušamo s pričujočo 

magistrsko nalogo zapolniti. Oblikovali smo predlog kriterijev razvrščanja FT v PR v 

zdravstvu, z namenom doseganja pravičnosti ter večjega zadovoljstva FT s sistemom 

vrednotenja njihovega dela. Menimo, da bi morali obstajati poenoteni kriteriji razvrščanja na 

DM FT v zdravstvu. Na ta način bi se zagotavljala večja pravičnost plačnega sistema v tem 

segmentu. Kot navaja Šišernik (2010, 7), se pravičnost plačnega sistema zagotavlja z 

uveljavitvijo načela enakega plačila za delo na primerljivih DM. Vitez in Tavčar (2008, 1764) 

pa pravičnost razumeta kot ekonomsko izenačenost subjektov določenega pravnega razmerja. 

Nadalje utemeljujeta (2008, 1773), da bi pravičnost sistema plač v JS pomenila, da je le-ta 

naravnan tako, da vsakemu posamezniku zagotavlja pravičen deleţ oz. plačo, ki ga/jo dobi za 

opravljeno delo. Domnevamo torej, da bi obstoj kriterijev razvrščanja FT na DM v zdravstvu 

vplival na pravičnost tega razvrščanja, posredno pa tudi na zadovoljstvo zaposlenih. Kot 

navaja Kresal (2000, 15), bo zaposleni bolje opravil svoje delo, če bo vedel, da je za to 

ustrezno nagrajen. Tudi Sakanovič in Mayer (2006; v Tomaţevič idr. 2014, 54) zadovoljstvo 

zaposlenih opredeljujeta kot izjemno pomemben dejavnik uspešnosti organizacije, saj trdita, 

da zaposleni delajo več in bolje, če so zadovoljni.  
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1.2 Namen in cilji raziskave ter raziskovalno vprašanje in hipoteze 

Namen magistrske naloge je proučiti področje vrednotenja dela fizioterapevtov v zdravstvu, 

tako na teoretični kot na praktični ravni, ter oblikovati kriterije razvrščanja FT v PR v 

zdravstvu, z namenom doseganja pravičnosti ter večjega zadovoljstva FT s sistemom 

vrednotenja njihovega dela. V literaturi je veliko napisanega o novi zakonodaji na področju 

plačnega sistema na splošno v JS. Ni pa zaslediti nobenih znanstvenih in strokovnih del, ki 

obravnavajo novi plačni sistem na fizioterapevtskem področju.  

Cilji magistrske naloge so: 

 zbrati in preučiti literaturo ter vire, ki se nanašajo na obravnavani problem razvrščanja FT 

na nova DM ter vrednotenje dela FT v plačni skupini E;  

 ugotoviti, kako dejansko poteka razvrščanje FT na novo opredeljena DM FT v zdravstvu; 

 raziskati stališča FT zaposlenih v zdravstvu do vrednotenja dela in do razvrščanja FT na 

nova DM v zdravstvu; 

 oblikovati priporočila v obliki kriterijev razvrščanja za posamezno DM FT v zdravstvu. 

V teoretičnem delu naloge smo postavili naslednje raziskovalno vprašanje: 

Kako je s pravnimi akti urejena določitev plač za delo FT v zdravstvu ter kriteriji razvrščanja 

FT v PR? 

Do odgovora na raziskovalno vprašanje bomo prišli z analizo znanstvene in strokovne 

literature ter z analizo relevantne zakonodaje. Najprej bomo proučili teoretične podlage, ki se 

nanašajo na opredelitev JS (FT v zdravstvu so zaposleni v JS) in na opredelitev javnih 

usluţbencev (FT v zdravstvu so javni usluţbenci). Nadaljevali bomo z analizo značilnosti 

plačnega sistema v JS, v okviru katere bomo obravnavali tudi prednosti novega sistema plač v 

JS po letu 2008 ter posebnosti, ki se nanašajo na varčevalne ukrepe za leti 2015 in 2016. 

Nadaljujemo z analizo zakonodaje, ki ureja delovno-pravni poloţaj zaposlenih v 

fizioterapevtski dejavnosti. V nalogi smo tudi raziskali teoretična izhodišča za vrednotenje 

dela na splošno ter nato še posebej za fizioterapevtsko dejavnost. 

Na podlagi opravljene teoretične raziskave se postavlja vprašanje, kako in v kolikšni meri se 

zakonodaja na izbranem področju uresničuje v praksi. Zato smo teoretični del naloge 

nadgradili z empiričnim delom, v katerem smo z vprašalnikom ugotavljali dejanski obstoj oz. 

neobstoj kriterijev razvrščanja FT v PR v praksi, mnenje anketiranih glede potencialnega 

pravilnika na pravičnost razvrščanja in zadovoljstva z lastnim delom,  napredovanje FT v PR, 

seznanjenost FT z delovno-pravno zakonodajo ter njihovo zadovoljstvo s plačnim sistemom 

(plačo). Termin »pravičnost« smo v nadaljevanju naloge zamenjali s terminom »ustreznost«, 

ker je »pravičnost« v pravnem jeziku preširok in različno utemeljen pravni pojem. Oba dela, 

tako teoretični kot empirični, sta nerazdruţljivo povezana. Ugotovitve iz teoretičnega dela so 

podlaga za postavitev hipotez ter za interpretacijo rezultatov, pridobljenih v empiričnem delu. 
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Šele sinteza spoznanj obeh delov, torej tako ugotovitev iz teoretičnega dela kot tudi 

ugotovitev iz empiričnega dela naloge, pa je predstavljala tisto podlago, na kateri smo lahko 

oblikovali nova spoznanja, ki so zbrana v zaključnem poglavju. 

 V empiričnem delu naloge preverjamo naslednje hipoteze: 

 H1: Fizioterapevti, zaposleni v zdravstvu, so od leta 2008 do leta 2015 napredovali 

skladno z  veljavno delovno-pravno zakonodajo. V tretjem odstavku 16. člena ZSPJS je 

določeno temeljno pravilo napredovanj v novem plačnem sistemu, da javni usluţbenec (v 

nadaljevanju: JU) lahko napreduje vsaka tri leta za en PR, če izpolnjuje predpisane 

pogoje. Glede na čas sedemletnega obdobja, po uvedbi novega plačnega sistema, so po 

zakonu FT lahko v omenjenem času napredovali maksimalno dvakrat, torej za dva (oz. 

štiri) PR, ob predpostavljanju, da večina zaposlenih FT vsake tri leta napreduje za en (oz. 

dva) PR. Predpostavljamo, da so v povprečju FT, zaposleni v zdravstvu, napredovali v 

sedmih letih za dva (oz. največ 4) PR. 

 H2: Fizioterapevti z daljšo delovno dobo (nad 20 let delovne dobe) so napredovali v 

novem plačnem sistemu za več plačnih razredov kot fizioterapevti s krajšo delovno dobo 

(manj kot 20 let delovne dobe). Predpostavljamo, da so zaposleni z daljšim staţem 

delovne dobe napredovali v tem sedemletnem obdobju za več PR kot FT s krajšim staţem 

delovne dobe. Namreč, o oceni zaposlenih odloča vodja oz. predstojnik, ki je večinoma 

pripadnik starejše generacije zaposlenih. Prav tako so ocene predvsem subjektivna merila 

posameznika, posebej tam, kjer ni izdelanih meril razvrščanja.  

 H3: Fizioterapevti z daljšo delovno dobo (nad 20 let delovne dobe) so bolje seznanjeni s 

številom sistemiziranih delovnih mest v svoji organizaciji kot fizioterapevti s krajšo 

delovno dobo (manj kot 20 let delovne dobe). Predpostavljamo, da so FT z daljšo delovno 

dobo v zdravstvenih organizacijah bolje seznanjeni z organiziranostjo, delovanjem in 

funkcioniranjem fizioterapevtske sluţbe v svoji organizaciji ter bolje seznanjeni z 

delovno-pravno zakonodajo v zdravstvu, v primerjavi z njihovimi mlajšimi kolegi. 

 H4: Fizioterapevti z visoko izobrazbo (dipl./uni./podipl.) so bolje seznanjeni s številom 

sistemiziranih delovnih mest v svoji organizaciji kot fizioterapevti z višješolsko izobrazbo. 

Predpostavljamo, da so FT z dodatno strokovno izobrazbo (visokošolsko, univerzitetno, 

magistrsko) bolje informirani in strokovno seznanjeni z delovno-pravno zakonodajo v 

zdravstvu, kot FT z zaključeno višješolsko izobrazbo. 

 H5: Fizioterapevti s krajšo delovno dobo (pod 20 let delovne dobe) so bolj zadovoljni z 

novim plačnim sistemom (s plačo) kot fizioterapevti z daljšo delovno dobo (več kot 20 let 

delovne dobe). Predpostavljali smo, da so FT s krajšo delovno dobo bolj neobremenjeni z 

značilnostmi starega plačnega sistema, imajo več pozitivne naravnanosti glede 

zadovoljstva s svojim delom in posledično s plačilom za opravljeno delo, kot FT z daljšim 

delovnim staţem. 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu raziskave smo z metodo deskripcije predstavili posamezne temeljne 

pojme, kot so JS, javni zavod, javni zdravstveni zavod, javni usluţbenec ter fizioterapevtsko 

dejavnost. Z metodo analize pravnih aktov smo v magistrsko nalogo vključevali relativne 

ugotovitve iz raziskovalnih del drugih avtorjev, predstavili zakonodajo ter predpise s tega 

področja in preučili strokovno literaturo o plačnem sistemu v JS, še posebno na področju 

fizioterapije. Uporabili smo metodo kompilacije, na osnovi katere smo povzeli opazovanja, 

spoznanja in ugotovitve drugih avtorjev, ter metodo sinteze, ki so značilne metode dela z 

besedili in so značilne za raziskave s področja prava. Za pregled literature smo uporabili 

informacijski sistem COBIB, bibliografsko zbirko PubMed in druge internetne vire. Uporabili 

smo predvsem domače strokovne vire, s katerimi smo analizirali plačni sistem v JS v 

Republiki Sloveniji. 

V empiričnem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo, katere predmet preučevanja je  

ugotavljanje dejanskega poteka izvedbe razvrščanja FT v PR v zdravstvu ter ugotavljanje 

zadovoljstva fizioterapevtov s plačo, po uvedbi plačne reforme v praksi. S pomočjo 

kvantitativne raziskave smo preverjali hipoteze, ki smo jih postavili. Uporabili smo anketni 

vprašalnik, ki so ga izpolnili FT, zaposleni v slovenskih zdravstvenih organizacijah. Rezultate 

raziskave smo ustrezno oblikovali v Microsoft Excelu 2010 in jih statistično analizirali s 

programskim paketom SPSS 22.0 (Statistical Program for Social Science). Statistično 

obdelane podatke in rezultate smo grafično prikazali ter jih ustrezno interpretirali. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

V raziskavi smo se osredotočili na sistem plač v JS na področju zdravstva, natančneje na 

področju fizioterapije. Omejili smo se predvsem na vrednotenje dela fizioterapevtov, 

zaposlenih v zdravstvu ter potek njihovega razvrščanja v PR v novem plačnem sistemu. Ker 

je obseg literature na obravnavanem področju zelo skromen, se je bilo treba opreti na 

literaturo iz širšega področja plačnega sistema v JS, v veliki meri pa tudi na zakonodajo in 

ostale pravne akte. 

Predpostavljali smo, da: 

 se bodo anketirani FT odzvali povabilu in anketne vprašalnike izpolnili vestno; 

 bomo dosegli visok odziv in tako izvedli vse predvidene statistične obdelave raziskave; 

 bodo anketirani vestno pristopili k izpolnjevanju vprašalnikov ter s svojim prispevkom 

doprinesli k uresničitvi oblikovanja izdelave kriterijev razvrščanja FT na ustrezna DM v 

zdravstvu. 

Naša raziskava je temeljila na anketnem vprašalniku večinoma zaprtega tipa in je imela nekaj 

omejitev, ki jih je bilo treba upoštevati pred začetkom izvajanja raziskave.  
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Vsebinske omejitve: 

 morebitna pristranskost raziskovalca; 

 vzorec (omejitev zgolj na javne zdravstvene organizacije v Sloveniji, kjer so zaposleni 

FT); 

 ozko področje raziskovanja v fizioterapiji (vrednotenje dela); 

 nepoznavanja preučevanega področja; 

 slaba seznanjenosti anketiranih z delovno-pravno zakonodajo v stroki; 

 malo razpoloţljive literature o raziskovalni tematiki, kar je posledica slabe poznavnosti in 

neraziskanosti področja v praksi. 

Metodološke omejitve:  

 anketiranje po pošti (moţna je slabša odzivnost), 

 zaprti tip vprašanj (slabost tega je lahko omejeno število ponujenih odgovorov). 

Omejitev predstavlja tudi dejstvo, da je avtorica kot raziskovalka zaposlena v fizioterapevtski 

dejavnosti v JS, tako bi lahko v interpretaciji ugotovitev zaznali tudi osebna stališča 

raziskovalke. Hkrati pa je omenjena omejitev lahko tudi prednost, saj pozna delovanje 

fizioterapevtske dejavnosti v sistemu JS in obravnavano problematiko. 

Nadaljnje raziskovanje na tem področju je moţno z izvedbo več poglobljenih študij na 

različnih nivojih JS v zdravstvu, tako na mikro kot na makro ravni JS. Zanimiva bi bila tudi  

primerjava z ureditvami v tistih drţavah Evropske unije, v katerih je plačni sistem v JS 

primerljiv s slovenskim. 

1.5 Struktura naloge  

Magistrska naloga je razdeljena na devet poglavij, ki si smiselno sledijo. V prvem poglavju 

obravnavamo teoretična izhodišča z opisom problematike raziskave, podajamo tudi namen in 

cilje raziskave z oblikovanimi hipotezami. Drugo poglavje je namenjeno obrazloţitvi 

temeljnih pojmov z namenom nadaljnjega razumevanja preučevane vsebine naloge v 

nadaljevanju, tretje na kratko analizira stari in novi plačni sistem v JS s posebnostmi novega 

plačnega sistema. Četrto poglavje je namenjeno prehodu v novi plačni sistem na področju 

fizioterapevtske dejavnosti, z navedeno veljavno delovno-pravno zakonodajo na področju 

fizioterapevtske dejavnosti v zdravstvu, opredeljenimi sistemiziranimi DM za FT v zdravstvu 

ter primerom prevedbe DM FT v zdravstvu po novem plačnem sistemu. V petem poglavju 

opisujemo, analiziramo in se kritično opredeljujemo do vrednotenja dela v fizioterapevtski 

dejavnosti. Opis in rezultati empirične raziskave so vključeni v šesto in sedmo poglavje. V 

osmem poglavju so podane glavne ugotovitve raziskave in predlogi za izboljšave. Nalogo 

zaključujemo z devetim poglavjem, v katerem so podane sklepne ugotovitve in zaključki.  
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 

Z namenom nadaljnjega razumevanja novega plačnega sistema v JS bomo na kratko opredelili 

ključne temeljne pojme, kot so javni sektor, javni zavod, javni zdravstveni zavod, javni 

usluţbenec in fizioterapevtska dejavnost. Fizioterapevtska dejavnost v zdravstvu spada pod 

javni sektor, fizioterapevtske storitve pa se izvajajo v javnih zdravstvenih zavodih, opravljajo 

jih fizioterapevti, kateri v JS spadajo pod javne usluţbence. 

2.1 Javni sektor 

Opredelitev JS ni povsem jasna (Pevcin in Aristovnik 2009, 41), saj se termin JS uporablja 

zelo različno. Z njim se ukvarjajo različni avtorji, tako da obstaja več definicij, nekatere na 

kratko opredeljujemo v nadaljevanju. Tudi Bohinc (2005, 32) navaja, da enotne zakonske 

opredelitve JS v slovenski zakonodaji ni. Klinar (2007, 435) trdi, da JS ni moţno definirati 

enoznačno, zato je tudi definicija JS v ZSPJS samo ena od moţnih definicij. 

Po 2. členu ZSPJS, je JS sestavljen iz drţavnih organov in uprave samoupravnih lokalnih 

skupnosti (občin), javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih 

zavodov ter drugih oseb javnega prava, če so posredni uporabniki drţavnega proračuna ali 

proračuna lokalne skupnosti. Če ima drţava ali lokalna skupnost v javnih podjetjih in 

gospodarskih druţbah večinski del, ta po zakonu niso del JS. 

V JS se opravljajo javne funkcije, uresničujejo javni interesi in zadovoljujejo javne potrebe. 

Gre za tiste potrebe, interese in funkcije, glede katerih se sprejme odločitev, da jih bomo 

urejali kot javne zadeve na ravni drţave ali lokalnih skupnosti (Virant 2009b, 13). Kot 

navajata Pevcin in Aristovnik (2009, 41), bi JS lahko opredelili kot zbir vseh javnih 

organizacij, ki opravljajo druţbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za 

dejavnosti, ki delujejo po netrţnih načelih, kar se kaţe v njihovem proračunskem financiranju. 

Menita, da JS obstaja zato, da bi se zadovoljile tiste potrebe skupnosti in posameznikov, ki jih 

trţni mehanizmi ne morejo zadovoljiti. Utemeljujeta, da se običajno pojmovanje JS v 

slovenski literaturi nanaša na skupno ime za javno upravo, politični sistem, izobraţevalno, 

raziskovalno, zdravstveno in kulturno sfero. 

Virant (2009b, 15) definira JS kot skupek organizacij, ki opravljajo javne funkcije. Funkcije 

JS razdeli na dva sklopa (2009, 14): oblastne in servisne. Po eni strani v JS poteka proces 

javnega upravljanja ali odločanja o javnih zadevah, imenuje ga upravno-politični proces. Po 

drugi strani JS zagotavlja javne službe, torej opravlja (ali vsaj odgovarja za opravljanje) 

določene dejavnosti, ki prebivalstvu zagotavljajo javne storitve (komunalne dejavnosti, 

zdravstvo, vzgoja in izobraţevanje idr.). Te organizacije delujejo v javnem interesu in 

zadovoljujejo javne potrebe. 
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Setnikar Cankar (1997, 73, v Kovač 2007, 96) opredeljuje, da je JS zbir vseh javnih 

organizacij, ki opravljajo druţbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za 

dejavnosti po netrţnih načelih, kar se kaţe predvsem s proračunskim financiranjem. Kot 

opredeljuje Kovač (2007, 99), običajno pojmujemo JS kot skupno ime za javno upravo, 

politični sistem, izobraţevalno, zdravstveno in raziskovalno sfero. Gre za splet dejavnosti, ki 

skupaj z gospodarstvom oziroma zasebnim sektorjem sestavljajo celoto druţbenega ţivljenja.   

Glede na dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) JS vključuje področja 

(SURS 2012): 

 O – dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti, 

 P – izobraţevanje, 

 Q – zdravstvo in socialno varstvo, 

 R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. 

Za Setnikar Cankarjevo in druge (2005,29), je JS največkrat opredeljen kot skupek 

nepridobitnih organizacij, katerih temeljna značilnost je neprofitnost, saj cilj njihovega 

delovanja ni ustvarjanje dobička na trgu, temveč zagotavljanje javne koristi in zadovoljevanja 

javnega interesa najširšemu krogu uporabnikov. Javni sistem se v slovenski literaturi običajno 

pojmuje kot skupno ime za javno upravo, politični sistem, zdravstveno, izobraţevalno in 

kulturno dejavnost. Po Trpinu (1995, 312) pa JS temelji na kriteriju lastništva drţave, zato v 

JS spada vse, kar je v lasti drţave, ne glede na to, na katerem področju deluje.  

Kovač (2007, 97) utemeljuje, da JS nastane zaradi večjega in ustreznejšega zadovoljevanja 

potreb univerzalno, ne glede na drţavo. Meni, da je človek ustvaril JS zaradi zadovoljevanja 

lastnih potreb, po dostopu do javnih dobrin. Pirnat (2011, 3) pa navaja, da JS zagotavlja javne 

storitve, ki jih ljudje nujno potrebujejo.Ferfila (1994, 8) pa trdi, da razlogi obstoja JS segajo 

od potrebe po dostopu javnih dobrin, po načelu drţavljanske pripadnosti in ne ekonomski 

moči (Kovač 2007, 97), ter pokrivanju eksternalitet javnih dobrin do korektiva nedelujočih 

trţnih mehanizmov z drţavno intervencijo in regulacijo. Kot navaja, Vlada RS oblikuje javne 

ekonomske politike zaradi relativne redkosti dobrin in storitev s ciljem usmerjanja alokacije 

resursov, povečevanja stabilnosti v alokativnem in distribucijskem procesu ter s splošnim 

namenom boljšega zadovoljevanja človekovih potreb.  

Če povzamemo zgornje ugotovitve, lahko rečemo, da enoznačne opredelitve JS ni. Pravna 

opredelitev JS je podana v ZSPJS in temelji predvsem na kriteriju financiranja iz drţavnega 

proračuna. Teoretskim opredelitvam pa je skupno to, da vse omenjajo delovanje v javnem 

interesu (Virant govori o zadovoljevanju javnih potreb, Pevcin, Aristovnik in Setnikar Cankar 

poudarjajo opravljanje javne dejavnosti, Kovač in Pirnat poudarjata javni (druţbeni) interes, 

Ferfila pa zagotavljanje javnih dobrin). 
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2.2 Javni zavod 

Vsaka druţba, ki ţeli zadovoljevati svoje potrebe oziroma potrebe svojih članov, mora biti kot 

skupnost organizirana. Javni interes se ne more uveljavljati brez organizacije. Organizacija je 

potrebno okolje in sredstvo, da se javni interes sploh lahko oblikuje, saj, kot navajata Haček 

in Bačlija (2007, 29), javni interes postane realnost šele takrat, ko člani druţbe sodelujejo pri 

njegovem ugotavljanju in zadovoljevanju, to pa mora biti primarna dejavnost drţave. 

Za opravljanje javnih sluţb se ustanovijo javni zavodi. Zakon o zavodih (ZZ, Ur. l. RS, št. od 

12/91 do 8/96) v 1. členu zavod opredeljuje kot organizacijo za opravljanje dejavnosti vzgoje 

in izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 

invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja 

dejavnosti ni pridobivanje dobička. ZZ v 2. členu opredeljuje, da lahko zavode ustanovijo 

domače in tuje fizične ter pravne osebe, ter v 3. členu, da javne zavode lahko ustanovijo 

republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. ZZ tudi določa, 

da javne sluţbe opravljajo javni zavodi. ZZ v 23. členu opredeljuje, da lahko javno sluţbo 

opravlja tudi drugi zavod na podlagi koncesije (zavod s pravico koncesije), ki ni ustanovljen 

kot javni zavod. Koncesija za opravljanje javne sluţbe se lahko podeli tudi podjetju, društvu 

ali drugi organizaciji ali posamezniku, ki izpolnjuje za opravljanje javne sluţbe predpisane 

pogoje.  

Bohinc (2005, 290), pa javni zavod opredeli kot javno službo (ne glede na status), ki pomeni 

zagotavljanje blaga (na primer zdravil, potrjenih šolskih učbenikov) in storitev (šolstvo, 

zdravstvo, kultura, socialne dejavnosti), ki se v okviru posebne javnopravne ureditve izvaja v 

javnem interesu in katere namen ni ustvarjanje dobička. Virant (2004, 135) pravi, da lahko 

javne sluţbe delimo na gospodarske in negospodarske. Za gospodarske javne sluţbe velja, da 

se običajno izvajajo monopolno, medtem ko za negospodarske to ne velja, pač pa jih lahko 

opravlja vsakdo, ki izpolnjuje določene predpisane pogoje (pogoji, kot so kulturna, 

zdravstvena, izobraţevalna dejavnost itd.). Virant (2004, 126) tudi navaja, da je večina javnih 

zavodov ustanovljena za opravljanje negospodarskih javnih sluţb na področju zdravstva, 

šolstva, kulture, socialnega varstva in znanosti. 

Pevcin (2008, 108) utemeljuje, da so zavodi v ekonomskem smislu nepridobitne organizacije, 

katerega namen delovanja ni ustvarjanje dobička, temveč je njegov glavni  namen delovanja 

zagotavljanje javnih dobrin ter izpolnjevanje nekaterih potreb prebivalstva. Osnovni cilj 

posameznega javnega zavoda ni doseganje čim višjega preseţka prihodkov, temveč je cilj 

javnega zavoda z danimi, omejenimi sredstvi doseči maksimalne koristi in zadovoljstvo 

uporabnikov storitev javne sluţbe (Zver 2003, 21). 

Če povzamemo, je zgornjim opredelitvam skupno, da vse poudarjajo nepridobitnost javnih 

zavodov. Pravna opredelitev zavoda je podana v ZZ. Teoretskim opredelitvam je skupno to, 

da vsi omenjajo, da so zavodi nepridobitne organizacije z namenom zagotavljanja javnih 
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storitev (Bohinc zavod opredeljuje kot javno sluţbo, Virant te deli na gospodarske in 

negospodarske javne sluţbe, Virant in Pevcin utemeljujeta  delovanje zavodov z namenom 

zagotavljanja javnih dobrin ter izpolnjevanje nekaterih potreb prebivalstva). 

Financiranje javnih zavodov 

Pomembno dejstvo je, da pridobivanje prihodkov javnih zavodov ni urejeno s sistemskim 

zakonom. Ravno to pa omogoča raznovrstno interpretiranje pristojnosti in delovanja javnih 

zavodov. Javni zavodi se opredeljujejo kot neprofitne organizacije, v osnovi pa nastopajo 

pogosto kot profitne organizacije in tudi ravnajo kot profitne organizacije, pri čemer koristijo 

ugodnosti neprofitnih organizacij z vidika drţavnega financiranja ter prednosti profitnih 

organizacij ustvarjanja prihodkov na trgu (Ivanjko 2001, 137). Kot navaja Virant (2004, 152), 

se negospodarske javne sluţbe v celoti financirajo iz javnih sredstev, tako se javna sluţba na 

področju zdravstva npr. financira iz sredstev sklada za zdravstveno zavarovanje, v katerega 

zavezanci obvezno vplačujejo prispevek. Le v manjši meri se negospodarske javne sluţbe 

financirajo tudi iz cene storitev. 

Neprofitne organizacije, ki so bile ustanovljene za opravljanje javnih sluţb, naj bi se v 

glavnem financirale iz javnofinančnih, v manjšem obsegu tudi iz zasebnih virov. Ivanjko 

(2001, 135), glede na načine financiranja, vse javne zavode razvrsti v naslednje skupine: 

 javni zavodi, ki se financirajo iz drţavnega proračuna in iz občinskih proračunov; 

 javni zavodi, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali 

drugih oblik obveznega financiranja; 

 javni zavodi, ki se financirajo z neposrednim plačilom storitev, ne glede na to, ali so 

storitve opravljene na trgu in v skladu s trţnimi zakonitostmi, ali pa se v njih uveljavlja 

stroškovni model plačila stroškov. 

2.3 Javni zdravstveni zavod 

Javna zdravstvena sluţba se opravlja na primarni ravni (osnovna zdravstvena dejavnost in 

lekarniška dejavnost), sekundarni (specialistična ambulanta in bolnišnična dejavnost) in 

terciarni ravni (dejavnost klinik in inštitutov). Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Ur. l. 

RS, št. od 9/92 do 14/13) v 4. členu določa, da se zdravstvena dejavnost kot javna sluţba 

opravlja v okviru mreţe javne zdravstvene sluţbe. Merila za postavitev mreţe javne 

zdravstvene sluţbe se določijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije. Mreţo 

javne zdravstvene sluţbe na primarni ravni določa in zagotavlja občina, na sekundarni in 

terciarni ravni pa drţava (Virant 2009b, 139). Javna zdravstvena sluţba se financira iz 

sredstev zdravstvenega zavarovanja (Virant 2004, 136). 

Po 25. členu ZZDej lahko javni zdravstveni zavod (v nadaljevanju: JZZ) na primarni ravni 

ustanovi, spremeni ali razširi dejavnost ali preneha le s soglasjem ministrstva, pristojnega za 
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zdravje, in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 

nadaljevanju: ZZZS). Za ustanovitev, spremembo ali razširitev dejavnosti in za prenehanje 

JZZ, ki opravljajo zdravstvene storitve na sekundarni ter terciarni ravni, pa je potrebno 

mnenje ZZZS. V JZZ se izvajajo tudi fizioterapevtske storitve. 

Cilj JZZ je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva in s tem zvišanje druţbene blaginje 

(Petkovšek, Setnikar Cankar, 2014, 91). Česen (2003, 50) navaja, da so pri JZZ temeljni 

smotri delovanja usmerjeni navzven, v zdravje in zdravstveno varstvo posameznikov in vse 

druţbe.  

Pri nas so ustanovitelji in lastniki JZZ lokalne skupnosti ali drţava, meni Česen (2003, 25). 

Drţava tudi določi pravila ravnanja subjektov, ki so vključeni v izvajanje javne zdravstvene 

sluţbe, in jih nadzoruje. JZZ so: lekarne, bolnišnice, zdravstveni domovi, Zavod za 

zdravstveno varstvo in drugi zavodi s področja zdravstva. Največji deleţ prihodkov JZZ je 

namenjen bolnišnicam. V JZZ je kot v drugih nepridobitnih organizacijah pomemben vir 

financiranja proračun drţave oziroma občine. Javni zdravstveni zavodi kot nepridobitne 

organizacije se ločijo od pridobitnih organizacij v mnogih značilnostih delovanja, katere so 

prikazane v Preglednici 1. 

Preglednica 1: Razlike med delovanjem pridobitnih in nepridobitnih organizacij 

Pridobitna organizacija Značilnost Nepridobitna organizacija 

Načelno brez omejitev Okolje delovanja Določeno s predpisi 

Zasebni lastniki Ustanavljanje in lastništvo Drţava, lokalna skupnost 

Odvisno od ciljev lastnikov Dolgoročno načrtovanje Odvisno od ciljev lastnikov 

Dobiček Cilji delovanja Blaginja skupnosti 

Zasebni Viri financiranja Javni 

Jasna merila Doseganje ciljev (uspešnost) Teţko merljivo 

Konkurenco določa trg Konkurenca med izvajalci Ni prave konkurenca 

Dolga Tradicija managementa Kratka 

Zelo velika Avtonomija menedţmenta Majhna 

Lastnikom  

(ogroţen obstanek) 

Odgovornost menedţmenta Ustanovitelju, odgovornost ni 

velika 

Izkušnje, usposobljenost Izbira vodilnih menedţerjev Nekritičnost izbire, pripadnost 

Poslovni menedţment ima 

prvo besedo 

Moč v organizaciji Prva je medicinska stroka 

(zdravniki), poslovni 

menedţment je odrinjen 

Razlike v prejemkih, 

napredovanje po uspešnosti 

Motiviranje zaposlenih Varnost zaposlitve, visoki 

prejemki (zdravniki), ugled v 

druţbi 

Vir: Prirejeno po Česen 2003, 26. 
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Če povzamemo, so JZZ organizacije, ki jih zaradi uresničevanja javnega interesa ustanovi 

drţava ali lokalna skupnost, ki jih tudi financira. Dejavnost javnega zavoda se opravlja kot 

javna sluţba s ciljem izboljšanja zdravstvenega stanja prebivalstva tako na ravni posameznika 

kot tudi na ravni druţba kot celote. 

2.4 Javni uslužbenci  

V JS v Republiki Sloveniji so zaposleni javni usluţbenci (v nadaljevanju: JU). JU lahko svoje 

delo opravlja na DM ali v nazivu. Ker v literaturi ni poenotene definicije JU, bomo v 

nadaljevanju povzeli nekaj definicij različnih avtorjev.  

JU je oseba, ki ima sklenjeno delovno razmerje v JS, pri čemer glede definicije delovnega 

razmerja velja opredelitev iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. od 21/13 do 

52/16), ki določa, da je delovno razmerje med zaposlenim in delodajalcem, v katerega se 

zaposleni vključi prostovoljno. Kot navajajo Korade Purg idr. (2013, 5), se ta vključitev 

izvede s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, ki določa medsebojne pravice in obveznosti. Kot JU 

slovenska zakonodaja po Zakonu o javnih usluţbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. od 56/02 do 65/08) 

v 1. členu opredeljuje vse osebe, ki sklenejo delovno razmerje v JS. Isto definicijo za JU 

navaja Vodovnik (2014, 138).  

Novak (2006, 19) pa navaja, da pravno izrazoslovje opredeljuje JU kot osebo, ki je zaposlena 

v JS in ki svoje delo na tem področju opravlja kot svoj poklic. Tako so JU vsi drţavni 

uradniki in tudi tisti, ki so na primer zaposleni v javnih zavodih, javnih skladih in javnih 

agencijah.  

Haček (2015, 45) meni, so temeljni element vsake organizacije zaposleni oziroma njihova 

DM, kar velja tudi za JU. Haček (2001, 42) trdi, da je JU v razmerju do uporabnikov javnih 

storitev predstavnik opravljanja javnih nalog osebe v JS. Trpin (1996, 397–398) pa 

opredeljuje definicijo JU »kot tistega zaposlenega, ki kot svoj poklic opravlja izvršne in 

upravne naloge v upravnem sistemu«. Klinar (2007, 440) pa utemeljuje, da je pojem JU 

najširši (generični) pojem za zaposlene v JS. 

Druga vrsta definicij opredeljuje JU v funkcionalnem in v organskem pomenu (Bučar 1969, v 

Haček 2015, 45). V organskem pomenu lahko kot JU imenujemo tiste osebe, ki delujejo za 

neki organ oz. organizacijo, tako da se njihova dejavnost šteje kot dejavnost drţavnega organa 

oz. organizacije. V funkcionalnem pomenu pa opredeljuje vsakogar, ki opravlja kakršnokoli 

javno funkcijo. Haček (2015, 45) navaja, da med zaposlenimi razlikujemo profesionalne 

zaposlene, ki jim je javna sluţba hkrati tudi osnovni vir eksistence, in priložnostne zaposlene, 

za katere je opravljanje javne sluţbe le vzporedna dejavnost. Kot JU bi torej v najširšem 

funkcionalnem pomenu lahko imenovali vsakogar, ki opravlja kakršno koli javno funkcijo. 

Zaposleni v zdravstvu, torej fizioterapevti, so JU, zanje velja tudi plačni sistem za JU.  
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Če povzamemo zgornje ugotovitve, lahko povzamemo, da enoznačne opredelitve za JU ni. 

Pravno opredelitev JU pa podajata ZDR-1 in ZJU. Teoretičnim opredelitvam je skupno to, da 

JU vsi opredeljujejo kot osebo, ki je zaposlena v JS (Novak govori o JU, ki svoje delo 

opravljajo kot poklic, Haček opredeljuje JU kot predstavnika opravljanje javnih nalog, Trpin 

pa kot zaposlenega, ki opravlja izvršilne in upravne naloge, Bučar JU imenuje po 

funkcionalnem in organskem namenu, Haček pa jih deli še na profesionalne in priloţnostne 

zaposlene). 

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi 

Krovna predpisa, ki urejata delovno-pravni poloţaj JU, sta ZDR-1 in ZJU. Končar (2008, 35) 

navaja, da je ZDR pravna podlaga za vse pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katerih se sklenejo 

delovna razmerja med zaposlenimi in delodajalci, ki imajo sedeţ v Republiki Sloveniji. Kot 

navaja Vodovnik (2014, 139), sta ZDR in ZJU komplementarna splošna predpisa, ki skupaj 

celovito urejata delovnopravni poloţaj JU. Podobno navaja tudi Koţelj Sladič (2005, 1717). 

Vodovnik (2014, 139) v zvezi s tem navaja še, da je ZJU poseben predpis, ki ureja pravni 

poloţaj JU, zato ima z vidika uporabe primarno naravo. ZDR pa je splošni (krovni) predpis, ki 

se v večjem ali manjšem obsegu uporablja za vse kategorije zaposlenih oseb. Za JU se 

uporablja subsidiarno. ZJU je koncipiran v dveh delih, tako da v prvem delu ureja skupne 

elemente in načela usluţbenskega sistema za celotni JS, v drugem delu pa celovito ureja 

sistem JU le za tiste, ki so zaposleni v drţavnih organih in upravah lokalnih skupnosti (Koţelj 

Sladič 2005, 1717). Medtem ko ZDR določa pravice in obveznosti kot minimalne pravice in 

obveznosti pogodbenih strank, JU delodajalec ne sme zagotavljati pravic v  večjem obsegu, 

kot je določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo (Koţelj Sladič 

2005, 1719; Bohinc 2005, 121). Razlog je v tem, da sredstva za plače JU zagotavlja drţava. 

Večjih obseg pravic JU, kot jim gre po zakonodaji ali kolektivni pogodbi, bi torej pomenil 

dodatno breme za javna sredstva, česar si zakonodajalec ne ţeli.  

Kot utemeljuje Koţelj Sladič (2005, 1719), je temeljna pravna značilnost ZDR-1 (1. člen) kot 

tudi ZJU (16. člen), sklenitev pogodbe o zaposlitvi. JU vstopi v delovno razmerje s sklenitvijo 

pogodbe o zaposlitvi.  

Končar (2008, 36) navaja, da je delovno razmerje dvostransko razmerje, razmerje med 

zaposlenim in delodajalcem. Je pravno razmerje, katerega pravna podlaga je pogodba o 

zaposlitvi. Prav tako ZDR v prvem odstavku 9. člena določa, da se s pogodbo o zaposlitvi 

sklene delovno razmerje. Naprej Končar (2008, 37) navaja, da pogodb pogodba o zaposlitvi 

odplačna pogodba, namreč plačilo za opravljanje dela je temeljna delodajalčeva obveznost. 

Na podlagi o zaposlitvi nastane osebno razmerje med konkretnim zaposlenim in 

delodajalcem. Delo mora opravljati delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi, osebno. Dela 

ne sme opravljati namesto njega kdo drug. Drugi odstavek 4. člena temelji na tem, da je 

delovno razmerje dvostransko pravno razmerje. Kot nadaljuje Končar (2008, 38), so vsebina 
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tega razmerja pravice ter obveznosti zaposlenega in delodajalca, ki sta jih dolţna izvrševati. 

Pravice in obveznosti kot tudi način njihovega uresničevanja so lahko dogovorjeni (v 

kolektivnih pogodbah, v pogodbi o zaposlitvi) ali predpisani (zakoni in drugi drţavni predpisi, 

mednarodne norme). ZJU ne vsebuje določb o obliki pogodbe o zaposlitvi, zato se uporabljajo 

določbe ZDR (Koţelj Sladič 2005, 1719). Splošno pravilo pa je, da je pogodba pisna. 

Pogodba o zaposlitvi se tudi po ZDR sklene v pisni obliki, če zaposlenemu ni izročena pisna 

pogodba o zaposlitvi, se lahko po 15. členu zakona kadarkoli med trajanjem delovnega 

razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo.  

Kot navaja Vodovnik (2014, 148), se plača JU določi s pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi se 

določijo PR in druge sestavine plače v skladu s zakonom in drugimi predpisi. Delodajalec 

mora JU predloţiti pisno obrazloţitev, ki pojasnjuje pravne podlage za določitev njegove 

plače in višino njenih posameznih delov. Višina plače je strogo vezana na predpise in od njih 

ne sme odstopati (ni pogodbene svobode in moţnosti za morebitna pogajanja). Če se spremeni 

predpis, ki poseţe v plačo JU, mu delodajalec JS ponudi v podpis aneks k pogodbi o 

zaposlitvi (Vodovnik 2014, 149).  

Posebej je treba opozoriti na razliko, ki deloma izhaja iz 53. člena ZJU in se nanaša samo na 

JU v drţavnih organih in upravah lokalnih skupnosti ter daje delodajalcu moţnosti, da JU 

naloţi tudi delo zunaj opisa DM, naloţi opravljanje dela v projektni skupini ali ga trajno ali 

začasno premesti na drugo DM zaradi delovnih potreb.  

2.5 Fizioterapevtska dejavnost 

Ker v nalogi obravnavamo področje fizioterapevtske dejavnosti v zdravstvu, le to na kratko 

predstavljamo v nadaljevanju. 

Področje fizioterapevtske dejavnosti spada v okvir zdravstvene dejavnosti in se uvršča v javni 

sektor, ob drugih dejavnostih, ki se financirajo iz javnega proračuna (šolstvo, drţavna uprava, 

vojska, policija idr.).  

ZZDej v 4. členu določa, da se zdravstvena dejavnost kot javna sluţba opravlja v okviru 

mreţe javne zdravstvene sluţbe. Javna zdravstvena sluţba se opravlja na : 

 primarni (osnovna zdravstvena dejavnost (zdravstveni domovi); opravljajo osnovno 

zdravstveno dejavnost); 

 sekundarni (specialistične ambulante in bolnišnična dejavnost; obsega poglobljeno 

diagnostiko in zdravljenje); 

 terciarni ravni (dejavnost klinik in inštitutov; v okviru svoje dejavnosti opravljajo 

najzahtevnejšo specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje, oblikujejo doktrino 

stopenjske diagnostike in zdravljenja ter jo posredujejo drugim izvajalcem zdravstvene 

dejavnosti). 
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Fizioterapevti v zdravstvu so zaposleni na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti (primarna, 

sekundarna in terciarna raven), kar prikazuje Slika 2. Na primarni ravni zdravstvene 

dejavnosti FT večinoma izvajajo osnovni nivo zahtevnosti fizioterapevtskih storitev, na 

sekundarnem nivoju pa srednje zahtevni nivo. Fizioterapevti, zaposleni na terciarni ravni 

zdravstvene dejavnosti, izvajajo temeljno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, 

sodelujejo pri rehabilitaciji najzahtevnejših diagnostičnih ter pooperativnih postopkih, 

izvajajo najzahtevnejše oblike rehabilitacijskega zdravljenja za potrebe celotne stroke in 

izobraţevalno ter znanstveno-raziskovalno dejavnost. Inštitucije terciarne ravni so tudi učne 

baze izobraţevalnim inštitucijam, zato se tudi pričakuje, da bodo prav tam pogosteje zasedena 

najvišje sistemizirana DM za FT. 

 

Slika 2: Model ravni organiziranosti zdravstvene dejavnosti in nivo zahtevnost izvajanja 

zdravstvenih (fizioterapevtskih) storitev 

Vir: Lastni. 

Fizioterapija se ukvarja z opredeljevanjem in izboljševanjem kakovosti posameznikovega 

ţivljenja in njegove zmoţnosti za gibanje na področjih promocije zdravja, preventive, 

zdravljenja, habilitacije in rehabilitacije. To obsega telesno, duševno, socialno in duhovno 

blagostanje. Fizioterapija vključuje sodelovanje med fizioterapevtom, pacienti/uporabniki, 

drugimi zdravstvenimi strokovnjaki, negovalnim osebjem, druţinami in skupnostjo. V tem 

procesu se postavijo cilji fizioterapije glede na fizioterapevtsko oceno, znanje in spretnosti, ki 

so posebni za področje fizioterapije (DFS b. l.) Fizioterapijo oz. fizioterapevtske storitve 

izvaja fizioterapevt. 

Fizioterapevt je zdravstveni delavec, ki v vseh fazah zdravstvenega varstva s pomočjo 

vzgojnih in fizioterapevtskih metod vzdrţuje, vzpostavlja ali izboljšuje psihofizične 

sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju ali bolnih ljudi. Delo fizioterapevta je 

osredotočeno predvsem na posameznika in/ali skupine ljudi, katerih zdravje je ogroţeno ali ţe 

prizadeto, oz. pri katerih je ţe motena funkcija sistemov. Kompleksno delo fizioterapevta 

temelji na skrbni in kontinuirani oceni stanja. Na osnovi ocene funkcij sistemov in 

osebnostnih značilnosti bolnika sestavi fizioterapevtski program, ki zajema logično uporabo 
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metod gibalne terapije in fizikalnih energij, s katerimi vzpodbuja ali inhibira fiziološke 

mehanizme ter vzpostavlja njihovo funkcionalno ravnovesje. Poklic pokriva potrebe stroke v 

dejavnostih v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, vzgojno-izobraţevalnih zavodih, 

zasebni praksi in športnih klubih, klubih ter reprezentancah (DFS, b. l.). 

V Sloveniji so se v klinični praksi prvi fizioterapevti začeli zaposlovati v petdesetih letih 

prejšnjega stoletja. Svojo strokovno širino so najprej gradili na oddelkih. Danes se stroka 

razvija kot samostojna znanstvena disciplina in se širi na globljo raven (klinike, inštituti). 

Fizioterapevtske sluţbe so, kot strokovne organizacijske enote v zdravstvenih zavodih, 

oblikovane kot centri, sluţbe, oddelki, klinike ali inštituti, ki jih vodijo predstojniki in vodje 

fizioterapij. Upravljanje temeljnih poslovnih enot vodijo vodje posameznih sluţb. Vsaka 

enota ima vodjo, ki jo zastopa in odgovarja za organizacijo dela, izpolnjevanje planov, 

strokovni razvoj, primerno ravnanje s finančnimi viri in odnose z zaposlenimi.  
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3 PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU  

Klinar (2002, 311) meni, da je področje plač v JS v vseh drţavah temeljnega pomena, tako z 

vidika zagotavljanja kvalitetnih storitev s strani JU kot tudi z vidika makroekonomskih in 

javno finančnih učinkov. Plačni sistem je eno najpomembnejših orodij za upravljanje JS. 

Pomemben je za razvoj upravljanja kadrov (zaposlovanja, stimulativnega nagrajevanja in 

vodenja zaposlenih) in za obvladanje javnofinančnih izdatkov (Apohal Vučković 2011, 150). 

Vitez in Tičar (2008, 1764-65) menita, da so plače eden najpomembnejših dejavnikov v 

ekonomiji drţave oz. na makroekonomskem področju, saj se na njihovi podlagi urejajo 

pokojnine in socialni transferji za prebivalstvo, pomembne pa so tudi z vidika zagotavljanja 

kakovostnih storitev JU. 

Kot navajata Lipičnik in Meţnar (1988, v Haček in Bačlija 2007, 130), mora plačni sistem 

vsebovati nekatere bistvene značilnosti, med drugim mora: 

 biti racionalno oblikovan; 

 biti del kadrovske politike; 

 biti dovolj proţen za uresničitev sprememb; 

 privlačiti strokovno in primerno usposobljene zaposlene; 

 postaviti plačilne pogoje dovolj visoko, da JU ne zapuščajo JS; 

 motivirati zaposlene za dosego individualnih in skupnih rezultatov; 

 biti sprejemljiv za zaposlene, kar pomeni, da mora vzpostaviti jasne in dobro zasnovane 

odnose med JU ter vsem zaposlenim zagotavljati primerno plačilo; 

 zasledovati vse omenjeno znotraj minimalnih in sprejemljivih stroškov.  

Menimo, da je tudi v JS pomemben racionalno oblikovan plačni sistem, da bo ohranil dobre 

medsebojne odnose med zaposlenimi ter zagotovil zadovoljstvo zaposlenih, da bodo 

opravljali kakovostne javne storitve. Prav tako mora biti stimulativen za dobre strokovne 

kadre, kateri so gonilo razvoja v JS. 

Ţiberna (2007, 53) utemeljuje, da predstavlja plačni sistem v sistemu zdravstvenega varstva 

najzahtevnejše in najpomembnejše področje usklajevanja udeleţencev, saj je plača 

najmočnejši motivator zaposlenega, saj se vsak zaposlen zaposli najprej in predvsem z 

razloga, da s svojim delom, pri katerem uporablja svoja znanja in usposobljenosti, pridobi, 

pravilneje zasluţi, denarno plačilo plačo, ki jo porablja za svoje ţivljenjske potrebe in potrebe 

druţinskih članov ter drugih. Meni, da je verjetnost, da se nekdo zaposlil samo zato, da se 

lahko strokovno izţivi, dela in predaja višjemu cilju, skorajda zanemarljiva, saj je to lastnost 

le redkih poklicev, kot npr. duhovnikov, puščavnikov, nun itd. Meni tudi, da plača ni samo 

glavni motiv, da se nekdo sploh zaposli in dela zanjo, plača je tudi pomemben motivator za 

dobro delo, postane pa lahko tudi nasprotno, demotivator. Plačni sistemi se razvijajo s časom 

od zelo primitivnih oblik do zelo zapletenih. Ne glede na čas se plačni sistem ocenjuje 

predvsem po njegovi učinkovitosti, da privablja zaposlene k delu in k učinkovitemu delu. 
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Mnoge teţave zdravstvenega sistema so pogojene s slabim in nesodobnim plačnim sistemom, 

ki zaposlene slabo motivira za dobro ter učinkovito delo.  Kot utemeljuje v svojem članku 

Ţiberna, predstavlja za zdravstvene delavce plača še vedno velik motivator za delo. Kot 

utemeljuje, se vsi zdravstveni delavci najprej zaposlimo zaradi zadovoljevanja eksistenčnih 

potreb, kljub čutu po pomoči drugim. Zato ţelijo biti za svoje delo ustrezno finančno 

nagrajeni. Če so neustrezno nagrajeni, so demotivirani, kar se lahko pozna pri izvajanju 

zdravstvenih storitev.  

Na splošno pa velja, da je sistem plač v JS bolj centraliziran kot v zasebnem sektorju, zato je, 

kot utemeljujeta Vitez in Tavčar (2008, 1765)  izvršilna oblast zelo zainteresirana za plačno 

politiko na ravni druţbe ter v zvezi s plačno politiko poudarjata naslednje vidike: 

- stroškovni vidik, ustrezna plačna politika na ravni JS ima velik vpliv na javno finančno 

stabilnost ter s tem posredno na gospodarski razvoj drţave; 

- socialni vidik, zagotavljanje socialnega miru, katerega pomembna osnova so plače; 

- motivacijski vidik, stimulativno nagrajevanje zaposlenih v JS, ki je omejeno z višino 

sredstev in sistemskimi omejitvami; 

- psihološko-vedenjski vidik, dojemanje plač na ravni JS s strani vlade in socialnih 

partnerjev temelji na različnih interesih, za vlado je primerna rešitev konsenz glede 

temeljnih plačnih razmerij v JS; 

- strokovni vidik, pomemben za vlado, da se izogne morebitnim javnofinančnim 

nestabilnostim, administrativnim omejitvam oz. zamrznitvam plač v JS. 

Vsi ti našteti vidiki skupaj vodijo v zagotavljanje socialnega miru in ohranjajo javnofinančno 

vzdrţnost oz. stabilnost.  

3.1 Stari plačni sistem v javnem sektorju 

Kot opisuje Apohal Vučković (2011, 153), je bil plačni sistem po osamosvojitvenem obdobju 

v celoti decentraliziran, vendar so v praksi, čeprav z različnimi akti, začeli nastajati nekateri 

skupni elementi. Vzpostavila se je struktura plače, ki je bila sestavljena iz osnovne plače, 

dodatkov in uspešnosti, osnovna plača pa se je določala kot zmnoţek količnika in osnove, 

postavljen je bil sistem tarifnih razredov. Značilna je bila tudi precejšnja fleksibilnost pri 

določanju plač, saj so bili na drţavni ravni določeni le minimalni standardi višine osnovnih 

plač po tarifnih razredih, določitev višine osnovne plače pa je bila v rokah delodajalca. 

Šišernik (2010, 7) poudarja, da v dobi količnikov kot osnov za določitev osnovnih plač ni bilo 

enotnega plačnega sistema, način obračunavanja plač pa je bil glede na raznolikost JS v 

nekaterih primerih zelo samosvoj, nepregleden in neprimerljiv. Kot opisuje Virant (2009a, 5), 

so bitke za višje plače vedno potekale separatno, najprej si je ena, nato pa druga poklicna 

skupina izborila nove dodatke, sindikalnemu uspehu so sledile zahteve drugih poklicnih 

skupin. Ker konsistentne politike na strani delodajalca ni bilo, se je pregled nad plačnimi 

razmerji izgubil v morju dodatkologije in ker so bili nekateri sindikati v borbi za višje plače 
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manj uspešni (kultura, javna uprava, zdravstvena nega) od drugih (šolstvo), so nastali občutki 

krivičnega obravnavanja, podcenjenosti oziroma »plačnih nesorazmerij«. 

Prejšnja pravna ureditev sistema plač je bila izredno fragmentirana in posledično tudi 

nepregledna, meni Apohal Vučković (2011, 158), saj je skupno področje plač v javnem 

sektorju urejalo več kot 40 predpisov. Poleg tega so v okviru pravil, ki so veljala za 

zagotavljanje sredstev, in ob upoštevanju minimumov iz kolektivne pogodbe pravni subjekti 

urejali določanje ter izplačevanje plač tudi s svojimi internimi akti. Kot opredeljuje Klinar 

(2007, 432) je sistemski zakon ostal nespremenjen vse do leta 2002 in se ni prilagajal 

zahtevam trga delovne sile. Kot utemeljuje Apohal Vučković (2011, 158), se je z »morjem 

dodatkologije« (Virant 2009) porušilo razmerje, določeno v sistemskem zakonu, tako da na 

podlagi zakona nikakor ni bilo več mogoče sklepati, kakšna je bila dejanska višina 

posameznih plač in kakšna so bila dejanska razmerja med njimi. 

Mnoţica dodatkov v prejšnjem sistemu plač je bila namenjena le povečevanju plač in so 

močno zamegljevali primerljivost plač v JS. Kot navaja Apohal Vučković (2011, 157), se je z 

leti funkcija dodatkov, ki so bili sprva namenjeni vrednotenju manj ugodnega delovnega časa 

in teţjih pogojev dela, popolnoma spremenila: dodatki so ob nespremenjenih osnovnih plačah 

postali način za povečevanje plač. Poleg dodatkov so se plače dvigovale tudi zaradi 

napredovanj na DM.  

Moţno je bilo napredovati za pet PR, napredovanje je bilo moţno vsaka tri leta, pospešeno pa 

po letu in pol (Apohal Vučković 2011, 157), pri čemer če upoštevamo vse navedeno, je ţe na 

prvi pogled jasno, da so bile plače v okviru iste dejavnosti, istovrstnih pravnih subjektov in za 

istovrstna ali podobna dela zelo različne (Apohal Vučković 2011, 154).  

3.2 Značilnosti novega plačnega sistema 

Osnovni namen sprejetja novega plačnega sistema ni bil dvig plač zaposlenim v JS, temveč 

pravičnejše finančno ovrednotenje podobnih poklicnih skupin, zlasti naj bi odpravil t. i. 

plačna nesorazmerja, torej ugotovljena nesorazmerja v osnovnih plačah na primerljivih 

delovnih mestih v JS. Novi plačni sistem naj bi bil enoten in primerljiv po posameznih 

dejavnostih (Videnšek 2010, 40). Zagotovil naj bi večjo pravičnost plačnega sistema, 

preglednost sistema plač in stimulativnost plač ter s tem izboljšal kakovost storitev JS 

(Apohal Vučković 2011, 159). Kot meni Šišernik (2010, 7), naj bi bila pravičnost plačnega 

sistema zagotovljena z uveljavitvijo načela enakega plačila za delo na primerljivih DM, 

nazivih in funkcijah, kot zagotoviti preglednost novega plačnega sistema ter stimulativnost 

plač. 

Šišernik (2010, 7) trdi, da je bilo pomembno načelo novega plačnega sistema zmanjšati 

število dodatkov k plači, omejiti njihov obseg in jih pri določitvi nove osnovne plače 
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posameznih DM vključiti v njihovo vrednost. Vitez in Tičar (2008, 1765) pa utemeljujeta, da 

naj bi bila z novim plačnim sistemom zagotovljena večja pravičnost, pri čemer lahko 

pravičnost razumemo kot horizontalno in vertikalno ekonomsko izenačenost subjektov 

določenega pravnega razmerja. V primeru ZSPJS bi načelo horizontalne izenačenosti 

pomenilo enako obravnavanje JU, ki imajo enako izobrazbo, enako število delovne dobe in so 

zaposleni na pribliţno enako zahtevnem delovnem mestu.  

Apohal Vučković (2011, 159) in Bohinc (2005, 123-124) navajata, da je novi sistem 

zasledoval štiri ključne cilje: 

 vzpostavitev skupnega plačnega sistema za javne usluţbence in funkcionarje; 

 določitev ustreznih razmerij med plačami javnih usluţbencev in funkcionarjev; 

 vzpostavitev fleksibilnega sistema, ki bo višino plač bolj povezal z učinkovitostjo in 

rezultati dela; 

 transparenten in obvladljiv sistem plač z vidika javnih financ ter kot dodajata Vitez in 

Tičar (2008, 1763), tudi pravičnejša porazdelitev po novem sistemu plač. 

Dolinškova (2009, 518) izpostavlja še dodatno dva cilja novega sistema plač: 

 omogočiti urejen, enovit in pregleden plačni sistem, s katerim bi bila odpravljena plačna 

nesorazmerja ter 

 omogočiti primerjavo plač med zasebnim in javnim sektorjem. 

Po 8 letih uvedbe novega plačnega sistema ugotavljamo vzpostavitev novega plačnega 

sistema za zaposlene v JS. V tem času so se delno uredila razmerja med plačami JU. 

Zagotovljena je delna pravičnost plačnega sistema, z uveljavitvijo načela enakega plačila za 

delo na primerljivih DM v JS, saj kot ugotavljamo v raziskavi, področje fizioterapevtske 

dejavnosti nima do potankosti urejenega plačnega sistema (ni kriterijev razvrščanja v PR). 

Skratka če povzamemo, zadeve počasi sledijo v smeri uresničevanja ciljev, in sicer 

vzpostavitvi enotnega plačnega sistema za celotni JS. V omenjenem času so bila v celoti 

odpravljena  le plačna nesorazmerja in dobili smo bolj transparenten plačni sistem. Zdajšnji 

plačni sistem, kot navaja Virant (2009a, 12), sicer ima neke vzvode fleksibilnosti, sistem 

nagrajevanja je odprt, vendar se v praksi ţal ne izvaja kot je zapisan na papirju. Na potrditev 

podrobnejšega odgovora, glede zasledovanja zastavljenih ciljev ob začetku plačne reforme in 

na odgovor glede pravičnejše razdelitve v novem sistemu plač, bomo morali še malo počakati 

na kakšno raziskavo oz. na analizo strokovnih mnenj posameznikov. 

Omeniti velja dejstvo, da nismo zasledili nobene raziskave v JS, ki bi podrobneje zasledovala 

realizacijo zastavljenih ciljev po uvedbi novega plačnega sistema, le posamezni avtorji 

navajajo različna stališča in menja o predvidenih dogajanjih po uvedbi novega plačnega 

sistema. Nekaj stališč avtorjev oz. strokovnih mnenj je navedenih v naslednjem poglavju. 

Kot opisuje Apohal Vučković (2011, 160), je bil ZSPJS sprejet v letu 2002, za obračun in 

izplačilo plač se je začel uporabljati bistveno kasneje in je bil v obdobju do leta 2008, ko so v 
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novi plačni sistem dokončno vstopili vsi subjekti, na katere se je nanašal, večkrat spremenjen 

in dopolnjen. Prvi so v novi sistem vstopili direktorji, in sicer v letu 2006, nato v začetku leta 

2008 funkcionarji in v avgustu 2008 JU. Izplačila po novem sistemu so prejeli vsi JU, med 

njimi tudi fizioterapevti, zaposleni v zdravstvu.  

3.3 Prednosti in slabosti novega plačnega sistema v javnem sektorju 

Po navedbah Klinarja (2006, 79), med prejšnjim in novim plačnim sistemom obstajajo tri 

bistvene razlike: 

 večji razpon v plačah, ki izhaja iz napredovanja, moţnost napredovanja za deset plačnih 

razredov po ZSPJS v primerjavi s petimi plačnimi razredi po ZRPJZ; 

 z ZSPJS so določeni drugačni pogoji za napredovanje, ki so odvisni od kontinuirane 

delovne uspešnosti javnega usluţbenca in funkcionarja; 

 v ZSPJS je urejena dodatna delovna uspešnost (delovna uspešnost iz naslova povečanega 

obsega dela), ki ima pomemben vpliv kot dodatni vir za plače glede na omejene razmere v 

JS. 

V nasprotju s Klinarjem Dolinšek (2009, 518–519) navaja bistveno več razlik med novim in 

starim plačnim razredom, kar je razvidno iz Preglednice 2. 

Preglednica 2: Primerjava plačnega sistema po ZRPJZ in ZSPJS  

Področje ZRPJZ ZSPJS 

Veljavnost Za vse zaposlene v javnem sektorju, razen za 

drţavne funkcionarje, sodnike in poslance. 

Velja za vse zaposlene v javnem sektorju, 

tako za javne usluţbence kot tudi 

funkcionarje. 

Opredeljevanje strokovnih izrazov Ni bilo izvedeno, zato so bile razlage istih 

pojmov velikokrat različne. 

Strokovni izrazi in pojmi so natančno 

opredeljeni. 

Sistemizacija delovnih mest Ni bila obvezna. Je obvezna. To področje ureja posebna 

metodologija kot podzakonski akt. 

Napredovanje zaposlenih Bilo je moţno, a je bilo zaradi slabe 

metodologije uvedeno vsesplošno 

povečevanje plač, ki z motivacijo ni imelo nič 

skupnega. Moţno je bilo napredovati za 5 

plačnih razredov. 

Je moţno, metodologija je podzakonski akt, 

napredovanje je moţno za 10 plačnih 

razredov. 

Del plače na osnovi delovne uspešnosti Vsak pravni subjekt je za ta del plače lahko 

namenil do 3 %. 

Ta del dobijo le najuspešnejši, navzgor je 

omejena do višine dveh mesečnih osnovnih 

plač (osnovna plača decembra preteklega 

leta).  

Delovna doba Za vsako dopolnjeno leto delovne dobe 0,5 % 

na osnovno plačo, za ţenske nad 25 let 

dodatno še 0,25 % 

Za vsako dopolnjeno leto delovne dobe 0,33 

%, za ţenske nad 25 leti dodatno še 0,10 %. 

Plačilne liste (obračunski listi) Različne plačilne list glede na obliko in izpis. Poenotene z Uredbo o enotni metodologiji in 

obrazcih za obračun in izplačilo plač v JS. 

Vir: Dolinšek 2009, 518–519. 

ZSPJS je dejansko prvi zakon, ki ureja plačni sistem za celotni JS, za zaposlene in za 

funkcionarje. Poleg ZSPJS novi plačni sistem urejajo tudi na njegovi podlagi izdani 

podzakonski predpisi (zlasti uredbe), splošni akti drugih drţavnih organov o uvrščanju DM in 
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nazivov v PR, KPJS in kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma poklicev. Čeprav tudi ta 

sistem regulira veliko število pravnih aktov, je nedvomno bistveno bolj pregleden od 

prejšnjega, saj je enoten za vse subjekte JS, uporablja enotno plačno lestvico, s katero je 

določena osnovna plača in v katero je vključena večina številnih dodatkov prejšnjega sistema, 

poenoten pa je tudi sistem drugih elementov v strukturi plače. Zakon določa le temelje 

sistema, konkretne elemente za določitev plače posameznemu JU pa urejajo podzakonski akti 

in kolektivne pogodbe. V okviru sistema so z zakonom določeni plačna lestvica, struktura 

plač, način izračuna plače in moţnosti njenega poviševanja. Plača je sestavljena iz osnovne 

plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Plačna lestvica vsebuje 65 plačnih 

razredov. Za delovno mesto, naziv oziroma funkcijo se v novem sistemu mesečna osnovna 

plača določi z uvrstitvijo delovnega mesta, naziva ali funkcije v plačni razred na skupni plačni 

lestvici, vsak PR pa ima določeno nominalno vrednost v evrih (Apohal Vučković 2011, 161). 

Klinar (2006, 37) navaja, da je v ZSPJS določen podroben način prevedbe nominalnih 

zneskov osnovnih plač, kot so bile urejene po prejšnjem sistemu, v osnovne plače po ZSPJS, 

način odprave plačnih nesorazmerij ter zbiranje namenskih sredstev za odpravo plačnih 

nesorazmerij. Navaja še, da ZSPJS odpravlja količnike, ki so veljali po ZRPJZ in namesto 

tega uvaja nominalne mesečne bruto osnovne plače, ki se določijo z uvrstitvijo funkcije, DM 

in naziva v PR na plačni lestvici. Tako je v enega od plačnih razredov uvrščen sleherni 

funkcionar in JU v Republiki Sloveniji.  

Informativna prevedba nominalnih zneskov osnovnih plač v plače po novem sistemu je bila 

pripravljena jeseni 2004 (MJU 2015b). Način prevedbe osnovne plače DM ter njena uvrstitev 

v plačni razred je opredeljena v 49. a in 49. b in 49. c členu ZSPJS - C. Primer prevedbe 

nominalnih zneskov osnovnih plač orientacijskega DM Fizioterapevt III in njegova uvrstitev 

v najbliţji PR v skladu z ZSPJS, je obrazloţena v Prilogi 2. 

Kot utemeljuje Virant (2009a, 9–10), je implementacija novega plačnega sistema povzročila 

precej nezadovoljstva med JU, saj kljub temu, da so se z novim plačnim sistemom uresničila 

zastavljena načela enotnosti, preglednosti in socialnega dialoga, je povzročil tudi nekatere 

teţave. Kot jih opredeljuje Virant (2009a, 9–10), je: 

 del nezadovoljstva mogoče pripisati prevelikim pričakovanjem do nove plačne reforme; 

marsikdo je pričakoval večjo rast svoje plače; 

 del nezadovoljstva zaposlenih je bila posledica napak v aneksih k pogodbam o zaposlitvi 

in pri obračunu plač; 

 marsikateri problem bi odpadel, če bi bili zaposleni dobro seznanjeni z značilnostmi 

novega plačnega sistema in načinom prehoda nanj. Pojasnilna dolţnost bi morala biti 

standard v vseh organizacijah JS. Prehod v novi plačni sistem s prevedbami, povsem 

drugačno strukturo plače in postopno odpravo plačnih nesorazmerij je bil izredno 

kompleksen ter ga zaposleni sami iz obvestil o obračunu plač niso mogli razbrati; 



 26 

 s prehodom na novi plačni sistem je bilo v vseh organizacija JS treba sprejeti nove 

sistemizacije DM. Ponekod so se sistemizacije bistveno spremenile. Vir nezadovoljstva so 

bile razporeditve na DM v skladu z novimi sistemizacijami; 

 plačna reforma je bila v nekaterih delih JS tudi organizacijska reforma, ki pa je bila 

opravljena prehitro in včasih premalo prediskutirana z zaposlenimi oz. njihovimi sindikati. 

Kot zaznava Vodušek Jodl (2010, 42) v svoji nalogi, so problem novega plačnega sistema tudi 

merila, ki določajo uspešnost zaposlenega in so podlaga za napredovanje JU, saj je kriterije, 

po katerih se ocenjuje delo zaposlenega (kakovost, uspešnost, učinkovitost), teţko določiti in 

so podvrţeni subjektivni presoji ocenjevalca. Prav tako so rezultati dela v JS zaradi 

kompleksnosti sistema teţko merljivi in pogosto se dogaja, da vodje oz. ocenjevalci ne 

poznajo do potankosti dela podrejenih. Tako se ocene marsikje delijo po sistemu uravnilovke, 

da bi se vodje izognili konfliktnim situacijam z zaposlenimi. Takšen sistem ocenjevanja pa ne 

more temeljiti na načelu pravičnosti in privede do nezadovoljstva ravno tistega segmenta 

zaposlenih, ki največ prispevajo k dobrim rezultatom in jih posledično sili v povprečnost 

opravljanja dela. 

V Preglednici 3 so podrobneje povzete prednosti in slabosti novega plačnega sistema v praksi. 

Preglednica 3: Prednosti in slabosti novega plačnega sistema  

Prednosti Slabosti 

 enoten sistem, ki velja za celotni javni sektor; 

 uporaba enotne metodologije za izračun plače 

javnih usluţbencev; 

 osnovna plača, določena z uvrstitvijo v 

plačane razrede iz enotne plačne lestvice, 

vključuje tudi napredovanja; 

 manj in enotni predpisi za celoten javni 

sektor; 

 obvezna sistemizacija delovnih mest; 

 zakonsko določeni dodatki k osnovni plači 

(večina vključenih v osnovno plačo); 

 plače direktorjev in ravnateljev so urejene 

sistematsko; 

 poenotena podoba plačilnih listov za celoten 

javni sektor. 

 

 

 nezadovoljstvo zaposlenih ob prevedbi 

delovnih mest; 

 nerazumevanje aneksov k pogodbam o 

zaposlitvi s strani zaposlenih; 

 zniţanje nekaterih dodatkov v primerjavi z 

zasebnim sektorjem (dodatek za delovno 

dobo, dodatek za nadurno delo); 

 nefleksibilen sistem, temelji na izobrazbi 

zaposlenih, ne upošteva rezultatov dela 

zaposlenih, inovativnost, produktivnost; 

 varovana plača – slabost prevedbe, nekatera 

delovna mesta so bila pri prevedbi 

spregledana; 

 napredovanje zaposlenih – nejasna merila, 

dopuščajo subjektivno presojo nadrejenega; 

 tog sistem brez motivacijskega učinka na 

zaposlene (dodatek za delovno uspešnost je 

prenizek, znaša največ 2 % osnovne plače – 

trenutno celo ukinjen zaradi recesije). 

Vir: Vodušek Jodl, 2010, 39. 
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3.4 Posebnosti novega plačnega sistema 

Plačni sistem JS ima zelo kompleksno strukturo predpisov in kolektivnih pogodb/aneksov, na 

podlagi katerih se je najprej oblikoval katalog funkcij, DM in nazivov, ki je obvezna sestavina 

sistemizacij DM (Klinar 2011, 476). V nadaljevanju bodo za nadaljnje laţje razumevanje 

vsebine natančneje obrazloţeni pojmi, kot so katalog funkcij, DM in nazivov, sistemizacija 

delovnih mest, obrazloţitev strukture plače (osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost, 

napredovanje) in vsebina osnovnih pojmov plačnega sistema v JS (plačne skupine in 

podskupine, plačna lestvica, tarifni razred). 

3.4.1 Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov 

Šišernik (2010, 16) opredeljuje, da je z vidika enotnosti plačnega sistema v JS zelo 

pomemben Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (v nadaljevanju: katalog FDMN), ki  

vsebuje nabor vseh funkcij, DM  in nazivov s pripadajočimi informacijami, kot so podatki o 

enotni šifri, uvrstitvi v PR brez napredovanja in najvišjim moţnim PR, ki se lahko doseţe z 

napredovanjem. Prav tako Šišernik (2010, 16) utemeljuje, da katalog predstavlja celoten 

nabor moţnih zaposlitev v JS. 

Z zdruţitvijo vseh funkcij, DM in nazivov v skupen katalog smo prišli do nabora najmanjših 

organizacijskih enot v JS. S tem je šele podana podlaga za pripravo in sprejem sistemizacije 

delovnih mest, zajetih v omenjenem katalogu. Akt o sistemizaciji delovnih mest je temeljni 

mikroorganizacijski akt, ki določa organizacijsko strukturo slehernega uporabnika proračuna. 

Med potrebnimi podatki za sistemizacijo DM manjkajo opisi del in nalog, ki so jih dolţni 

določiti sami uporabniki proračuna. Prav tako to velja za druge potrebne podatke za zasedbo 

DM (npr. potrebne izkušnje) (Klinar idr. 2008, 8). 

ZSPJS določa, da posamezni uporabnik lahko sistemizira le DM iz kataloga. Vodovnik (2014, 

145) navaja, da uporabnik proračuna v aktu o sistemizaciji ne sme sistemizirati DM, ki ni 

predviden v katalogu. Klinar (2007, 445) utemeljuje, da je večina DM oblikovana s 

kolektivnimi pogodbami, manjši del pa s splošnimi akti. 

3.4.2 Sistemizacija delovnih mest 

Sistemizacija dela ima velik pomen pri vrednotenju dela posameznih izvajalcev, če je 

pripravljena korektno in strokovno. Predstavlja podlago vrednotenju in ocenjevanju dela. Je 

instrument vodenja, ki ga uporablja manager v organizaciji. Če tudi to orodje ni najboljše, je 

kljub temu zelo pomemben merski instrument (Kejţar 1995, 118). Kejţar (1995, 118) meni, 

da namen sistemiziranja dela ni le postavitev neke solidne in sprejemljive razvrstitve dela, v 

kateri bo za vsakega zaposlenega mogoče spoznati zahteve dela ter na tej osnovi tudi delo 
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vrednotiti, ampak tudi dobiti vpogled v moţne izrabljive sposobnosti zaposlenih pri pravilnem 

usmerjanju in vodenju človeških potencialov.  

Kot navaja Korade Purg (2009, 16) je ustrezna in zakonita ureditev notranje organizacije ter 

sistemizacije DM eden izmed pogojev za uspešno in učinkovito delovanje organizacije ter za 

zakonito izvajanje delovno-pravnih postopkov in urejanje pravic JU. Prav tako na 

sistemizaciji DM temeljijo postopki zaposlovanja, DM pa je tudi osnova za sklenitev pogodbe 

o zaposlitvi.  

Sam izraz »sistemizacija« izhaja iz grške besede »systema«, »systematos« in pomeni celoto, 

sestavljeno iz urejenih delov. Tako lahko razumemo tudi sistemizacijo DM kot razvrstitev ali 

ureditev DM. Glavni namen sistemizacije je določen v zakonu. Z njo delodajalci določijo 

pogoje za opravljanje dela na posameznem DM oziroma za vrsto dela. Sistemizacija delovnih 

mest pa je lahko namenjena tudi za druge namene, to je za (Korade Purg idr. 2013, 1): 

 načrtovanje, organiziranje in delitev dela; 

 načrtovanje kadrovskih potreb in zaposlovanja; 

 načrtovanje izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih delavcev; 

 ugotavljanje zahtevnosti delovnih mest;  

 določanje pristojnosti in odgovornosti zaposlenih delavcev idr. 

Pomembno je poudariti, da je sistemizacija dela le sredstvo, ne pa cilj. Njen namen ni le 

ureditev podlag za plačevanje dela v zavodu ali podjetju, temveč tudi instrument, ki določa 

delovne odnose med ljudmi. Kakovostno izdelana sistemizacija dela je namreč dobra podlaga 

zlasti za urejanje organizacije dela, usmerjanje kadrovske politike in uresničevanje kadrovskih 

procesov, med katerimi sta zlasti pomembna oblikovanje razvoja kadrov in izgradnja sistema 

motiviranja zaposlenih, kot dela plačnega sistema (Kejţar 1995, 123). 

Kot navaja Klinar (2007, 454–455), je sistemizacija DM akt, ki nastane pri vsakem 

proračunskem uporabniku na podlagi sistemiziranja DM. V njej so v skladu z notranjo 

organizacijo določena DM, potrebna za izvajanje nalog katerekoli osebe javnega prava, z 

opisom pogojev za zasedbo DM in PR. DM se oblikujejo na osnovi nalog in ciljev posamezne 

dejavnosti JS. 

Kot opredeljuje Korade Purg (2009, 15), ureja vsaka posamezna organizacija tako v javnem 

kot v zasebnem sektorju svojo notranjo organiziranost do najniţje ravni, torej do 

posameznega DM. Cilja tovrstnega urejanja sta zagotoviti učinkovito delovanje in izvajanje 

nalog, zaradi katerih je organizacija ustanovljena, ter zagotavljati ustrezno okolje in pogoje 

dela za JU ter ustrezno razmerje do porabe javnih sredstev. 
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Akt o sistemizaciji delovnih mest  

Akt o sistemizaciji delovnih mest pomeni dvoje: je organizacijski akt, saj vsebuje notranjo 

organizacijo, in delovno-pravni akt, saj določa DM z nalogami ter osnovnimi pogoji za 

zasedbo teh delovnih mest. V skladu z obema zakonoma, ki urejata delovna razmerja, 

sklepamo pogodbo o zaposlitvi za DM, delovno mesto pa je določeno v aktu o sistemizaciji 

delovnih mest. Sistemizacija je definirana v obeh zakonih, ki sta za urejanje statusa in 

delovno-pravnih razmerij ter pravic in obveznosti javnih usluţbencev v JS pomembna, in 

sicer v ZJU kot tudi v zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju (ZSPJS). 

Po ZJU je sistemizacija delovnih mest akt, ki določa DM, potrebna za izvajanje nalog 

drţavnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev 

in nalog na posameznih DM (6. člen). 

Po ZSPJS je sistemizacija delovnih mest akt, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo 

določena DM, potrebna za izvajanje nalog drţavnega organa, uprave lokalne skupnosti 

oziroma javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest in nalog na posameznih 

delovnih mestih ter plačni razredi (2. člen).  

De Nisi in Griffin (2000, v Mihalič 2006, 296) navaja, da sistemizacija temelji na analizi dela, 

specifikaciji dela, opisu del in nalog ter DM. Analiza dela temelji na zbiranju in organizaciji 

natančnih informacij o različnih delovnih mestih v organizaciji, da bi lahko management bolje 

razumel proces, prek katerega se dosega največja učinkovitost. Prav tako menita, da je opis 

dela vezan na seznam nalog in del, odgovornosti, zadolţitev in podobno za določeno DM, ki 

vsebuje primerne naloge, elemente dela in podobno. Kot navaja Mihalič (2006, 296) pa se 

specifikacija dela osredotoča na posameznika, ki bo opravljal delo, torej znanja, izkušnje in 

druge kompetence, ki jih bo potreboval za uspešno ter učinkovito opravljanje del in nalog v 

okviru DM.  

Vodovnik (2014, 152) meni, da sistemizacija dela določa DM ali podatke o vrsti dela, za 

opravljanje katerega se je mogoče zaposliti. Zaposlitev zunaj tega okvirja je mogoča le v 

primerih, ki jih posebej določa zakon (pripravništvo, usposabljanje).  

DM, za katera je moč skleniti pogodbo o zaposlitvi, se določijo prav v aktu o sistemizaciji, ki 

ga sprejme delodajalec. V sistemizaciji DM so določena DM, ki jih zahteva delovni proces v 

zavodu, v okviru organizacije in delovnih področij v zavodu.  

V aktih o sistemizaciji delovnih mest je moţno sistemizirati le DM, ki jih vsebuje katalog 

FDMN. Kot navaja Korade Purg (2009, 20), katalog sam po sebi ni predpis, ki bi bil podlaga 

za izbiranje delovnih mest, ki bodo uvrščena v posamezne akte o sistemizaciji delovnih mest, 

pomeni le seznam vseh delovnih mest, ki temelji na veljavnih predpisih in kolektivnih 

pogodbah.  
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Ker so s sistemizacijo delovnih mest pogoji z njihovo zasedbo razpisani vnaprej, lahko na 

sistemizacijo gledamo tudi kot na pomemben dejavnik uresničevanja ustavne pravice iz 49. 

členu Ustave RS, ki določa, da je DM dostopno vsakomur pod enakimi pogoji. 

Uhan (1996, 77) poudarja, da je delovni proces dinamičen in zato zahteva, da se sistemizacija 

dela pogosto dopolnjuje. Korade Purg (2015, 1) utemeljuje, da izdelava akta o sistemizaciji ni 

enkratno dejanje, ampak se vsebina spreminja, dograjuje, razvija, tako kot se spreminja 

poslovanje podjetja in razvija stroka na tem področju. Zaradi sprememb, kot npr. spremembe 

predpisov, spremembe v organiziranosti delodajalca, tehnološki razvoj, prilagajanje trgu ipd., 

je treba akt o sistemizaciji nenehno spreminjati. Zato Korade Purg idr. (2013, 3) poudarjajo, 

da sistemizacije ne smemo obravnavati kot zavezujoč akt in ji podrejati način dela, temveč 

mora biti akt o sistemizaciji dela predvsem pripomoček delodajalcu pri njegovem razvoju.  

Sprejem akta o sistemizaciji 

Postopek sprejema akta o sistemizaciji delovnih mest je odvisen od tega, ali je pri delodajalcu 

organiziran sindikat ali svet delavcev oziroma oba organa. Pri sprejemu akta je treba 

upoštevati določbe 10. člena ZDR-1 ter določbe 91. in 92. člena Zakona o sodelovanju 

delavcev pri upravljanju (ZSDU, Ur. l. RS, št. od 42/93 do 26/07). Kot navaja Korade Purg 

idr. (2013, 1), je v vseh primerih pomembna in poudarjena dolţnost, da se pred sprejemom 

akta o tem obvestijo zaposlene. 

Akt o sistemizaciji sprejme poslovodna oseba zavoda ali pa celo svet zavoda, odvisno od 

statutarne ureditve v posameznem zavodu. 

Uhan (1996, 72) poudarja, da razvrščanje zaposlenih na DM ni operativna naloga 

strokovnjakov za vrednotenje dela, ampak je skupna naloga vodstvenih in kadrovskih 

delavcev. Vendar so strokovnjaki za vrednotenje dela primorani sodelovati pri razvrščanju 

zaposlenih vsaj posredno, saj so neposredno sodelovali pri izdelavi sistemizacije dela, torej 

tudi pri oblikovanju delovnih področij. Kot nadalje pojasnjuje Uhan (1996, 77), predlog 

sistemizacije dela ne more nastajati brez sodelovanja tistih, kateri usmerjajo in usklajujejo 

izvajanje posameznih delov delovnega procesa, hkrati pa to ne more in ne sme biti le njihova 

naloga. Vodstveni delavci se morajo vključevati v delo, zbirati gradivo in sodelovati pri 

dokončnem oblikovanju opisov ter podatkov za posamezna opravila. Kot poudarja Kejţar 

(1995, 123), je sistemizacija dela le sredstvo, ne pa cilj, prav tako njen namen ni le ureditev 

podlag za plačevanje dela v podjetju ali zavodu, temveč je instrument, ki določa takšne 

delovne odnose med ljudmi, pri katerih so lahko bolj uspešni z delovanjem v bolj humanem 

delovnem okolju. 
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V aktu o sistemizaciji delovnih mest je treba za vsa DM ali vrste dela izdelati tudi kratke 

opise dela. Opisi zajemajo glavne naloge, ki se običajno izvajajo na posameznikovem DM ali 

vrsti dela (Korade Purg idr. 2013, 2).  

Delovno mesto 

Kot navaja 2. člen ZSPJS, je DM v organizacijski strukturi najniţja organizacijska enota, ki 

ima v okviru delovnega ali poklicnega področja opredeljene glavne naloge. Kot navajata 

Apohal Vučković in Mihovar Globokar (2008, 7), so na opredelitev izraza »delovno mesto« 

vezane določene delovno-pravne posledice (višina plače).  

Dela delovnega mesta so konkretizirana delovna obveznost zaposlenega, ki zaseda DM in jih 

je ta dolţan izvajati. DM se opredeli z imenom (nazivom) in predstavlja skupek del, ki jih 

lahko opravlja zaposleni pod pogoji, ki jih določa sistemizacija in za katerega sklene pogodbo 

o zaposlitvi oziroma je nanj lahko razporejen med trajanjem zaposlitve. DM se opredelijo 

tako z vidika zahtevanih pogojev, ki jih je treba izpolnjevati za zasedbo določenih delovnih 

mest, z vidika organizacije dela, kot tudi z navedbo tistih opravil, ki jih zaposleni opravlja 

(opis dela in nalog), v določenih primerih pa tudi z navedbo odgovornosti in pristojnosti, 

pooblastili ter določitvijo nadrejenega delavca na določenem DM. 

Znotraj področja vrednotenja dela ima velik pomen ugotavljanje zahtevnosti opravil, ki 

predstavlja tudi eno od opravil sistemizacije delovnih mest. Uhan (1996, 86) meni, da 

zahtevnosti opravil ni mogoče meriti tehnično in tudi deleţa posameznih sestavin zahtevnosti 

dela ni mogoče določiti nesporno. Zato je ugotavljanje zahtevnosti dela izvedljivo le s 

presojanjem, ocenjevanjem, ki je lahko usmerjeno oz. usklajevano in kjer se morajo za iskane 

metode za ugotavljanje zahtevnosti dela vnaprej določiti kriterije ter postopek za ocenjevanje. 

Ugotavljanje zahtevnosti je aktivnost, s katero se sistematično ugotavljajo odnosi med 

različnimi opravili. Ne upoštevajo se lastnosti zaposlenega, ki delo opravlja, ampak vnaprej 

določene normalne umske in telesne sposobnosti namišljenega zaposlenega, ki jih zahtevajo 

delovni postopki (Uhan 1996, 86). Uhan (1996, 89) trdi, da  je osnovno načelo vrednotenja 

zahtevnost opravil poudarek na delu in ne na izvajalcu opravil. Ugotovljena zahtevnost dela 

ima namreč neposreden vpliv na vrednotenje dela, ta pa na strošek oziroma ceno dela kot 

proizvodnega tvorca v ekonomski teoriji in praksi (Uhan 1996, 81).  

Delovno področje zaposlenega so dela in naloge iz razvida del in nalog (opravila iz 

sistemizacije dela), ki ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti, izraţeni s stopnjo 

strokovne izobrazbe oziroma z delom pridobljenimi delovnimi izkušnjami (delovno 

zmoţnostjo); in za katera je sklenil delovno razmerje oziroma na katera je razporejen med 

trajanjem delovnega razmerja (Uhan 1996, 68).  

Nadaljevanje podane vsebine podrobneje razlaga in povezuje razumevanje ureditve novega 

plačnega sistema v JS. 
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Plačne skupine in plačne podskupine  

Kot navaja  Šišernik (2010, 10) sta pomembna elementa ZSPJS določitev plačne skupine in 

podskupine, ki predstavljata širša oz. oţja področja JS. Členitev na plačne skupine in plačne 

podskupine, kot navaja Klinar (2006, 48), je osnovna členitev javnih usluţbencev v JS.  

Plačno skupino sestavljajo funkcije oziroma delovna mesta in nazivi, značilni za dejavnost 

oziroma istovrstna DM v vseh dejavnostih. Plačna skupina se glede na skupne značilnosti 

funkcij, delovnih mest in nazivov deli na plačne podskupine (2. člen ZSPJS). Zaposleni v 

zdravstvu spadajo v plačno skupino E, fizioterapevti spadajo v plačno podskupino E4, kar je 

razvidno iz Preglednice 4. 

Preglednica 4 : Plačna skupina E s plačnimi podskupinami  

Plačne skupine Plačne podskupine 

E – Delovna mesta na področju zdravstva  E1 – Zdravniki in zobozdravniki 

E2 – Farmacevtski delavci  

E3 – Medicinske sestre in babice  

E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci  

Vir: ZSPJS. 

Tarifni razredi 

Osnovne plače javnih usluţbencev se določajo na podlagi uvrstitve DM in nazivov v tarifne 

razrede (v nadaljevanju: TR).  

Tarifni razred pomeni uspešno končano izobraţevanje oz. pridobljeno usposobljenost, ki je 

potrebna za opravljanje delovnih nalog (Šišernik, 2010, 11). 

Izraz »zahtevnost delovnega mesta, naziva in funkcije« je opredeljen kot prvina za določanje 

osnovnih plač na plačni lestvici. To pomeni, da je zahtevnost tisti element, ki vpliva na višino 

osnovne plače. Pri tem je pomembno, da se zahtevnost po ZSPJS določa z zahtevnostjo nalog 

in iz njih izhajajoče zahtevane usposobljenosti (zahtevana strokovna izobrazba, potrebna 

dodatna znanja in izkušnje), odgovornostjo, pooblastili in omejitvami, psihičnimi ter umskimi 

napori in vplivi iz okolja. Pri vrednotenju zahtevnosti se upoštevajo kriteriji v ZSPJS, ki so 

našteti v zakonu, v drugem odstavku 12. člena, ti kriteriji pa v bistvu neposredno povzemajo 

opis izraza »zahtevnost«. 

DM in nazivi se uvrščajo v devet TR in so obvezna sestavina delovnih mest in nazivov. V 

preglednici 5 navajamo TR za fizioterapevtska DM v zdravstvu, to sta TR VII/1. 

(visokošolska strokovna izobrazba za poklic diplomiran fizioterapevt) in VII/2. (univerzitetna 

in magistrska izobrazba po končani visokošolski izobrazbi). 
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Preglednica 5: Tarifni razredi in ravni potrebne usposobljenosti  

Tarifni 

razred 

Zahtevana izobrazba oziroma strokovna usposobljenost, ki je praviloma 

potrebna za opravljanje delovnih nalog 

 

VII/1. – specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

– visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

– visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)  

 

VII/2. – specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 

– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

– magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) 

 

Vir: ZSPJS, 8. člen. 

Kot opredeljuje Uhan (1989; v Klinar 2007, 443), opredeljuje VII. stopnja zahtevnosti visoko 

zahtevne naloge. Klinar (2007, 444) pa navaja, da je višina PR določenega DM pomembno 

odvisna tudi od njegove uvrstitve v TR. 

Plačni razredi in plačna lestvica 

Plačni razredi predstavljajo osnovne plače in so določeni s plačno lestvico, ki je sestavni del 

ZSPJS. Za vsako DM je treba v novem plačnem sistemu določiti ustrezno plačo (Šišernik, 

2010, 12). Kot navaja Bohinc (2005, 127), se nominalne vrednosti PR, ki so določene na 

plačni lestvici, vsako leto na podlagi dogovora med socialnimi partnerji prilagajajo 

najpomembnejšim makroekonomskim okoliščinam (inflacija, rast ţivljenjskih stroškov idr.). 

Vsak zaposleni v JS je glede na prevedbo osnovne plače uvrščen v PR, ki mu pripada glede na 

njegovo DM. Plačna lestvica obsega 65 razredov. Po veljavni ureditvi vsako povečanje plače 

za en PR pomeni povečanje plače za 4 % (Apohal Vučković in Mihovar Globokar 2008, 69; 

Šišernik, 2010, 13).  

Plačna lestvica je s plačnimi razredi, v nominalnih vrednostih, predstavljena v Preglednici 6. 
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Preglednica 6: Veljavna plačna lestvica, za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev 

in funkcionarjev, v obdobju od 1. junija 2013 do 31. avgusta 2016  

Plačni razred Osnovna plača 

(v EUR) 

Plačni razred Osnovna plača 

(v EUR) 

1 438,18 34 1.587,91 

2 455,71 35 1.650,48 

3 473,93  36 1.715,51 

4 492,89 37 1.783,10 

5 512,61 38 1.853,35 

6 533,11 39 1.926,37 

7 554,44 40 2.001,31 

8 576,61 41 2.079,16 

9 599,68 42 2.160,04 

10 623,66 43 2.244,07 

11 648,61 44 2.331,36 

12 674,56 45 2.422,05 

13 701,54 46 2.516,27 

14 729,60 47 2.614,15 

15 758,78 48 2.715,84 

16 789,13 49 2.821,49 

17 820,70 50 2.929,83 

18 853,53 51 3.042,34 

19 887,67 52 3.159,16 

20 922,82 53 3.280,48 

21 959,36 54 3.406,45 

22 997,35 55 3.537,25 

23 1.036,85 56 3.673,08 

24 1.077,91 57 3.814,13 

25  1.120,59 58 3.960,59 

26 1.164,97 59 4.112,68 

27 1.211,10 60 4.270,61 

28 1.259,06 61 4.434,60 

29 1.308,92 62 4.604,89 

30 1.360,49 63 4.781,71 

31 1.414,10 64 4.965,33 

32 1.469,81 65 5.156,00 

33 1.527,72   

Vir: MJU, 2016b. 

Veljavna plačna lestvica v Preglednici 6 je v veljavi od 1. junija 2013 in naj bi veljala do 31. 

avgusta 2016. S 1. septembrom 2016 je načrtovano, da bo ponovno veljavna plačna lestvica v 

prilogi 1 ZSPJS (kar je odvisno od pogajanj Vlade RS s sindikati). Vlada namreč ţeli 

podaljšati varčevalne ukrepe v JS. 
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3.4.3 Osnovna plača  

ZSPJS ureja sistem plač JU v JS. Zakon v uvodnih določilih kot osrednji cilj določa 

stimulativnost plač. Plačo pojmuje in opredeljuje na enak način kot splošna določila ZDR. Po 

2. členu ZSPJS je osnovna plača tisti del plače, ki ga prejema JU na posameznem DM za 

opravljeno delo v polnem delovnem času in za pričakovane rezultate dela v posameznem 

mesecu. V osnovni plači je všteto tudi napredovanje JU. Kot navaja Vodovnik (2014, 144) so 

torej glavne sestavine plače osnovna plača, del plače za delovno uspešnost in dodatki. Sestavo 

plače v JS prikazuje Slika 3. 

PLAČA = OSNOVNA PLAČA + DEL PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST + DODATKI 

Slika 3: Sestava plače v javnem sektorju 

Vir: Povzeto po Klinar 2007, 451. 

Plača zaposlenega v JS je sestavljena iz osnovne plače (fiksni ali stalni del), dela plače za 

delovno uspešnost (variabilni oz. stimulativni del) in dodatkov (5. člen ZSPJS). Variabilni 

(gibljivi) del plače je bistvenega pomena za motiviranje zaposlenih, da uspešno opravijo svoje 

delo. Kot navaja Klinar (2011, 479), gibljivi del plače zajema napredovanje, delovno 

uspešnost in večino dodatkov. Sestavo stalnega in gibljivega dela plače prikazuje Slika 4.  

STALNI DEL PLAČE   GIBLJIVI DEL PLAČE 

ZAHTEVNOST DELOVNEGA 

MESTA 

ODVISNOST OD RAZLIČNIH 

DEJAVNIKOV 

ODVISNOST OD 

ORGANIZACIJE DELA 

 

OSNOVNA PLAČA 

NAPREDOVANJE 

DELOVNA USPEŠNOST 

POSLOVNA USPEŠNOST 

 

DODATKI 

PRIMERJALNI VIDIK RAZLIKOVALNI VIDIK 

Slika 4: Stalni in gibljivi del plače 

Vir: Povzeto po Klinar 2011, 479. 

Znesek osnovne plače se določi z uvrstitvijo v posamezni PR iz plačne lestvice. Osnovna 

plača je torej znesek, določen v pogodbi o zaposlitvi, ki pripada delavcu za polni delovni čas, 

predviden delovni učinek in normalne delovne pogoje. Ko k osnovni plači prištejemo dodatke 

(dodatki za delovno dobo, pogoje dela, delo preko polnega delovnega časa ipd.), dobimo 

plačo zaposlenega. Plača je osnova za plačilo davkov in prispevkov, v določenih primerih pa 

tudi nadomestil (npr. letni dopust, bolniška odsotnost, stavka). V plačo se ne štejejo 

nadomestila stroškov (npr. prehrane, prevoza na delo in z dela).  
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Kot navaja Vodovnik (2014, 145), zakon ne določa konkretnih kriterijev za razvrščanje DM v 

PR in to vprašanje prepušča kolektivnim pogodbam. Pred določitvijo osnovne plače je treba 

ob zaposlitvi ali premestitvi na drugo DM določiti PR posameznika. To se stori ob 

upoštevanju objektivnega kriterija, to je uvrstitve DM v PR, lahko pa tudi subjektivnega 

kriterija, morebitne premestitve z zahtevnejšega DM na manj zahtevno in s pravico do 

»povečanja« doseţenega plačnega razrede za en PR.  

Zupan (2009, 525) navaja, da zaposleni plačo in nagrajevanje vidijo predvsem kot povračilo 

oziroma plačilo za vloţeni trud, hkrati pa tudi kot priznanje za njihove doseţke, znanje in 

sposobnosti. V sodobni literaturi pojem plač in nagrajevanja opredeljujejo precej širše. Vanj 

vključujejo vse, kar delodajalec ponuja zaposlenemu, kot npr. osebna rast, spodbudno 

delovno okolje in delovne razmere ter privlačna prihodnost manj otipljivi dejavniki, hkrati pa 

tudi posredna plačila in nagrade. Za delodajalca so strošek oziroma, sodobneje rečeno, 

naloţba, ki se povrne z večjo uspešnostjo zaposlenih in posledično podjetja. Po drugi strani pa 

pomembno prispevajo še h kakovosti ţivljenja delavcev (Zupan 2009, 528). Menimo, da 

zaposlenim v JS plača predstavlja nagrado za vloţeno delo in trud pri delodajalcu. Saj 

zaposleni delodajalcu daje svoje znanje, svoj čas, ideje, inovacije idr. v zameno za svojo 

plačo. Prav tako pa tudi JU ustvarjajo dodano vrednost v JS in niso le strošek. 

Predpostavljamo, da so plače pomemben sestavni del vrednotenja zahtevnosti dela, ki 

pripomorejo tudi k zadovoljstvu fizioterapevtov, zaposlenih v zdravstvu. 

Vrednotenje zahtevnosti delovnih mest 

V ZSPJS je temeljna enota za vrednotenje DM, ki je podlaga za določanje osnovne plače 

(Klinar 2007, 453). Kot nadalje navaja Klinar (2007, 435), je določitev osnovne plače JU 

zaradi njene razseţnosti zahtevna naloga. Za namen vrednotenja zahtevnosti DM in njihovo 

sistemizacijo je bila pripravljena posebna metodologija, za katero Zeni (2002, v Klinar 2007, 

453) utemeljuje, da je njej zahtevnost DM prvina za določanje osnovnih plač na plačni 

lestvici, ki se določa z zahtevnostjo nalog in iz njih izhajajoče zahtevane usposobljenosti 

(zahtevana strokovna izobrazba, potrebna znanja in izkušnje), odgovornosti, pooblastil in 

omejitev, psihofizičnih ter umskih naporov in vplivov okolja. 

Skupna metodologija je predvidena zgolj za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov 

(v nadaljevanju: ODMN) v PR. To so izbrana DM in nazivi znotraj vsake plačne podskupine, 

ki omogočajo primerjavo osnovnih plač znotraj plačnih podskupin in med plačnimi 

podskupinami. ODMN, ovrednoteni na osnovi skupne metodologije, so sestavni del KPJS 

(Klinar 2007, 453). 
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Dodatki  

Šišernik (2010, 7) utemeljuje, da je bilo načelo novega plačnega sistema zmanjšati število 

dodatkov, omejiti njihov obseg in jih pri določitvi nove osnovne plače posameznega DM 

vključiti v njihovo vrednost. »Dodatki« so opredeljeni kot del plače javnega usluţbenca, za 

posebne pogoje, nevarnost in obremenitve, ki niso upoštevane pri vrednotenju zahtevnosti 

DM in se pojavljajo občasno. Večinoma so vsi pogoji, nevarnosti in obremenitve, ki se stalno 

pojavljajo na delovnem mestu, ţe upoštevani pri vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta. 

Kot navaja Klinar (2007, 463), vseh dodatkov nikakor ni bilo mogoče vključiti v osnovno 

plačo, prav tako nekaterih ni bilo moţno enostavno ukiniti, posebej ne tistih, ki resnično 

vrednotijo posebne pogoje dela oz. druge posebnosti, ki jih ni moţno vključiti med tiste 

elemente, ki so upoštevani pri določanju osnovne plače. Predvsem pa je pomembno dejstvo, 

da dodatkov ni moţno določati mimo ZSPJS oz. KPJS. 

Dodatki, ki pripadajo področju fizioterapevtske dejavnosti, so določeni v ZSPJS in KPJS, in 

so naslednji: 

 dodatek za delovno dobo (25. člen ZSPJS in 35. člen KPJS); 

 poloţajni dodatek (za vodje fizioterapij) (24. člen ZSPJS in 32 b. člen KPJS); 

 dodatek za mentorstvo (za mentorstvo študentom, pripravnikom, delavcem na 

usposabljanju) (26. člen ZSPJS in 36. člen KPJS); 

 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega 

mesta (27. člen ZSPJS in 37. člen KPJS); 

 dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega 

mesta, naziva (rentgensko sevanje) (29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS); 

 dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (izmensko delo) (32. člen ZSPJS in 40. 

člen KPJS); 

 dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v vrednotenju delovnega 

mesta (nevarnost infekcij, večje fizične obremenitve) 30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS). 

Dodatki predstavljajo variabilni del plače. Pri organiziranju dela je treba upoštevati določbo 

zakona, da skupni dodatki ne smejo presegati 20 % osnovne plače JU.  

Položajni dodatek je del plače, ki pripada JU, ki izvršuje pooblastila v povezavi z vodenjem, 

usklajevanjem in izvajanjem dela, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v osnovno plačo 

delovnega mesta, naziva ali funkcije. Višina poloţajnega dodatka znaša najmanj 5 % osnovne 

plače in največ 20 % osnovne plače. 

Dodatek za delovno dobo je del plače, določen po prvem odstavku 25. člena ZSPJS, s katerim 

se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi JU v obdobjih opravljanja 

dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti. Višina dodatka za delovno 

dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe se določi s kolektivno pogodbo za JS. Po novi 
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KPJS javnemu usluţbencu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače 

za vsako zaključeno leto delovne dobe. V skladu s 35. členom Aneksa št. 7 h Kolektivni 

pogodbi za javni sektor (Aneks št. 7 h KPJS, Ur. l. RS, št. 95/14)  se javnim usluţbenkam 

dodatek za delovno dobo poveča za 0,10 % za vsako zaključeno leto delovne dobe nad 25 let. 

JU, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov 

in delavcev na usposabljanju, pripada za vsako, s programom oziroma z normativom 

določeno mentorsko uro dodatek za mentorstvo. Dodatek za mentorstvo znaša 20 % urne 

postavke osnovne plače mentorja. V skladu s 36. členom Aneks št. 7 h KPJS, se dodatek 

obračunava le za čas, ko JU opravlja delo mentorja. 

V skladu z Aneksom št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 6 h KPJS, Ur. l. RS, 

št. 46/13) se dodatek za specializacijo po končanem univerzitetnem izobraţevanju, znanstveni 

magisterij ali doktorat pripada JU v primeru, ko izobrazba, pridobljena s specializacijo, 

magisterijem ali doktoratom v veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest ni opredeljena 

kot pogoj za zasedbo določenega delovnega mesta ali za pridobitev naziva, če je 

specializacija, magisterij oziroma doktorat pridobljen na poklicnem področju, za katerega je 

javni usluţbenec sklenil delovno razmerje oziroma opravlja delo. Dodatek je določen v 

nominalnem znesku, in sicer višina dodatka za specializacijo znaša 45,00 EUR bruto, za 

znanstveni magisterij 70,00 EUR bruto in za doktorat 115,00 EUR bruto. Dodatki se 

usklajujejo na enak način kot osnovne plače in se med seboj izključujejo. V primeru, da ima 

javni usluţbenec več naslovov iste stopnje, mu pripada samo en dodatek (37. člen). Višina 

dodatkov je bila s 1. junijem 2013 zniţana zaradi kriznih ukrepov. Skladno z Aneksom št. 6 h 

KPJS (Ur. l. RS, št. 46/13) so se spremenile vrednosti nominalno določenih dodatkov. Novi 

zneski veljajo od 1.6.2013 dalje. In sicer višina dodatka za specializacijo znaša 23,27 EUR 

bruto, za znanstveni magisterij 36,21 EUR bruto in za doktorat 59,47 EUR bruto (2. člen). 

Med dodatke za manj ugodne delovne pogoje se štejeta dodatek za izpostavljenost pri delu v 

nadzorovanem območju ionizirajočega sevanja in dodatek za izpostavljenost pri delu s 

citostatiki. Ta dodatek JU pa pripada le za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih. 

KPJS predpisuje še druge dodatke, v nadaljevanju opredeljujemo pomembne za 

fizioterapevtsko dejavnost, kot dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času: 

- dodatek za izmensko delo v popoldanski oziroma redno delo v popoldanskem času v višini 

7 % urne postavke osnovne plače JU; 

- dodatek za delo v nedeljo znaša 75 % urne postavke; 

- višina dodatka za delo na z zakonom določen prost dan (praznik) znaša 90 % urne 

postavke osnovne plače JU; 

- dodatek za delo preko polnega delovnega časa znaša 30 % urne postavke osnovne plače. 
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Delovna uspešnost 

Delovno uspešnost ureja ZSPJS v VI. poglavju. Višino sredstev za izplačilo redne delovne 

uspešnosti v 22. členu omejuje na najmanj dva oz. največ pet odstotkov letnih sredstev za 

osnovne plače.  

JU poleg osnovne plače pripada še dodatek dela plače za delovno uspešnost, ki predstavlja 

fleksibilen del plače in je namenjen plačilu nadpovprečne uspešnosti zaposlenega na 

delovnem mestu. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se za vsako 

naslednje leto določi z aneksom h KPJS. Del plače za delovno uspešnost je vezan na 

posameznega JU ter izraţa njegovo uspešnost pri delu. Namen nagrajevanja v novem plačnem 

sistemu je zagotoviti povezavo med višino plače javnega usluţbenca, njegovo delovno 

učinkovitostjo in uspešnostjo z denarno nagrado za njegovo delovno uspešnost na podlagi 

meril ter kriterijev za določanje dela plače za delovno uspešnost (Klinar 2006, 74). 

Kot navajata Haček in Bačlija (2007, 129), je narava dela javnih usluţbencev takšna, da je 

ugotavljanje delovne uspešnosti zelo oteţeno, pogosto tudi nemogoče, zato je plačni sistem v 

JS bistveno bolj zapleten. Vitez in Tičar (2008, 1768) pa menita, da je sistem plač in 

nagrajevanja v JS precej tog, saj je določen z zakonom. Vendar nadalje ugotavljata, da pa 

imajo zaposleni moţnost dobiti številne nagrade in dodatke, ki so zagotovo spodbuda k 

boljšemu delu za zaposlene. Menita, da je največji problem denarno nagrajevanje, ki lahko na 

letni ravni znaša le 1-2 odstotka sredstev plače. Opozarjata pa, da so prav tako problem 

nagrajevanja tudi merila za ocenjevanje in ugotavljanje rezultatov, saj v JS niso izdelana, zato 

se sredstva delijo po presoji vodje, kar pa ne zagotavlja enake obravnave in moţnosti prejetja 

nagrade, saj je le-ta lahko tudi subjektivna in pristranska. 

Pomembna je opredelitev izraza »del plače za delovno uspešnost«. Nedvoumno je določeno, 

da je to tisti del plače, ki ga lahko prejme JU za nadpovprečno uspešno opravljeno delo v 

posameznem obdobju. Kot navajata Apohal Vučković in Mihovar Globokar (2008, 8–9), se 

za povprečno uspešnost pri opravljanju dela  uspešnost ne izplačuje, saj povprečna uspešnost 

pomeni doseganje pričakovanih rezultatov dela, za kar pa posamezniku pripada le osnovna 

plača.  

ZSPJS določa tri vrste delovne uspešnosti: 

 redna delovna uspešnost, je natančneje določena v KPJS,  

 delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in  

 delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga ter storitev na trgu. 

Redna delovna uspešnost  

Za redno delovno uspešnost je po zakonu omejena količina finančnih sredstev, ki se vsako 

leto določi s kolektivno pogodbo za JS. Ta del plače pripada JU, ki je v ocenjevalnem 
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obdobju pri opravljanju rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del 

plače lahko na leto znaša največ dve osnovni mesečni plači JU. Kriteriji za ocenjevanje 

delovne uspešnosti se določijo s kolektivno pogodbo za JS. Dejanski temelj za priznavanje 

delovne uspešnosti je prispevek JU k uspešnemu izvajanju nalog delodajalca (Vodovnik, 

2014, 147). 

Kot utemeljuje Klinar (2002, 44), omogoča enotna opredelitev meril in kriterijev enoten način 

delitve sredstev za vse zaposlene v celotnem JS. V prejšnji ureditvi je merila in kriterije, na 

podlagi katerih se delijo sredstva za delovno uspešnost, praviloma določal proračunski 

uporabnik sam, s svojim pravilnikom. Kot opisuje Klinar (2002, 44), precej proračunskih 

uporabnikov meril sploh ni imelo in je o delitvi sredstev za delovno uspešnost odločala 

odgovorna oseba, brez pravne podlage in zgolj po svoji subjektivni presoji in so se  nagrade 

za delovno uspešnost v praksi delile po sistemu uravnilovke, kar pomeni, da so vsi zaposleni 

prejeli pribliţno enaka sredstva, kar je izoblikovalo prepričanje JU, da je plačilo za delovno 

uspešnost sestavni del mesečne plače, ki jim pripada, in to ni v nikakršni povezavi z rezultati 

dela. 

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 

Kot navaja Vodovnik (2014, 147), zakon določa, da se del plače za delovno uspešnost 

priznava zaradi dela ob povečanem obsegu dela, in sicer se zagotavlja tistim JU, ki 

nadomeščajo z dela začasno odsotne JU ali delajo na nezasedenih DM ali tistim, ki izvajajo 

projekte. 

 

Vitez in Tičar (2008, 1768) utemeljujeta, da je zakonodajalec, zaradi moţnosti, da bi se 

najvišje ocene delile ne glede na dejansko delovno uspešnost, določil omejitev najvišje ocene 

oz. kvoto, da je z oceno odlično na leto lahko ocenjenih največ 20 odstotkov, z oceno zelo 

dobro pa največ 40 odstotkov zaposlenih, kar naj bi vplivalo na zmanjšanje števila 

napredovanj. Zemljak (2009, 11) pa trdi, da je institut delovne uspešnosti bil uveden zaradi 

spodbujanja uspešnejšega in kakovostnejšega dela JU, zato ukinitev redne delovne uspešnosti 

JU sporoča, da nadpovprečnost pri delu ni potreba oz. celo ni zaţelena. Nadalje še utemeljuje, 

da zmanjševanje teh sredstev negativno vpliva na njihovo motivacijo za takšno delo. 

Napredovanje javnih uslužbencev 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (1994, 617) opredeljuje napredovanje kot napredek, 

prehod iz niţje na višjo kakovostno stopnjo. Višja kakovostna stopnja pa je subjektivno 

ocenjena od vsakega zaposlenega posebej. Naštejmo le nekatere: boljši poloţaj med 

zaposlenimi, napredovanje na vodstveni poloţaj, boljši finančni izkupiček, povečan ugled v 
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druţbi ali pa samo nekaj odstotkov višja mesečna plača. Dolinar (2007, 39) meni, da si s 

časoma vsak človek ţeli napredovati. 

V gospodarsko razvitem svetu ima moţnost napredovanja zaposlenih, v nizu motivacijskih 

dejavnikov, eno najvišjih mest (Zeni 1995, 272; Dolinar 2007, 39). Kejţar (1995, 272) meni, 

da je s stališča podjetniške miselnosti, napredovanje eno od najučinkovitejših orodji za 

doseganje zastavljenih ciljev z zaposlenimi. Nadalje utemeljuje, da je napredovanje z 

motivacijskega vidika pomeni, da imajo lahko zaposleni na enakem DM različne osnovne 

plače. Kot opisuje Korade Purg idr. (2013, 183), ima moţnost napredovanja motivacijski 

učinek tako na zaposlenega kot tudi za organizacijo, saj zaposleni dobi priloţnost, da se na 

DM izkaţe, posledično je bolj zadovoljen in tudi organizacija, v kateri je zaposlen, lahko 

bolje izkoristi njegove potenciale, ker se za DM, na katerega zaposleni napreduje, zahteva 

večja odgovornost in samostojnost ter sposobnost. Nagrada v obliki napredovanja ustvari tudi 

atraktivno delovno okolje, ki privablja sposobne in uspešne posameznike. Pri prvi zaposlitvi v 

javnem zavodu se zaposleni praviloma uvrsti v najniţji PR, določen za tisto delovno mesto. 

Če pa zaposleni ob prvi zaposlitvi izpolnjuje pogoje za napredovanje, ga pristojni organ ţe 

takrat razvrsti v PR, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem (Vitez in Tičar 2008, 1768; 

Dolinšek 2007, 39). 

Napredovanje se kaţe zlasti v (Zeni 1995, 276):  

 prevzemanju – opravljanju zahtevnejših del v okviru delovnega programa (vodoravno 

napredovanje), 

 višjem socialnem poloţaju in nazivu delavca, 

 višji plači, 

 materialnih in nematerialnih dobrinah ter koristih in  

 drugem. 

Z napredovanjem, ki temelji na večji delavčevi delovni usposobljenosti in delovni uspešnosti, 

lahko zasledujemo zlasti naslednje smotre, ki jih lahko opredelimo tudi kot cilje in prednosti 

(Zeni 1995, 276): 

a) Na ravni zdruţbe: 

 večja delovna gibljivost – mobilnost zaposlenih, 

 laţje prerazporejanje zaposlenih in s tem boljša izraba novih znanj ter delovnih 

zmogljivosti, 

 učinkovitejše organiziranje dela in doseganje boljših poslovnih rezultatov, 

 doseganje boljše kakovosti izdelkov in storitev, 

 zmanjševanje stroškov poslovanja itd. 

b) Za zaposlene: 

 motiviranje za neprestano strokovno izobraţevanje in njihov vsestranski razvoj, 

 spodbujanje tekmovalnosti med njimi, 

 povečanje zadovoljstva, 
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 doseganje boljših delovnih rezultatov, 

 višje plače in priznanje za uspešno delo, 

 višji socialni poloţaj, 

 manjša nevarnost za izgubo zaposlitve itd. 

ZSPJS, ki je podlaga za celoten plačni sistem v JS, določa poenoten sistem napredovanja za 

vse JU. Poleg ZSPJS način in pogoje napredovanja JU določa tudi Uredba o napredovanju 

javnih usluţbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08 do 113/09). 

Haček in Bačlija (2007, 170) opredeljujeta, da napredovanje kot posebna oblika nagrajevanja 

JU pomeni moţnost prehoda na višje DM ali pa gre za napredovanje na istem DM s 

povečanjem plače. Tako JU lahko napredujejo na dva načina, z napredovanjem v naziv ali z 

napredovanjem v PR. Po ZSPJS razlikujemo: 

- horizontalno napredovanje pomeni napredovanje brez spremembe DM in naziva, 

napredovanje se odrazi samo v povišanju osnovne plače in ne vpliva na spremembo DM 

ali naziva. Napredovanje JU je moţno za deset PR. Prednost horizontalnega napredovanja 

je predvsem v omogočenem povečevanju plače in nagrajevanju JU na istem DM ali 

nazivu in ga, kot pravi Klinar (2006, 69), ne sili v boj za hierarhično višja DM ali nazive, 

da bi si na takšen način izboljšal lasten materialni poloţaj. Je stimulacija, ki nagrajuje 

dobro opravljeno delo, ne da bi se spremenila tudi dela in naloge; 

- vertikalno napredovanje pomeni napredovanje na bolj zahtevno DM oziroma v višji 

naziv, kar je urejeno s področnimi predpisi. V višji naziv se običajno napreduje s 

prerazporeditvijo JU ali funkcionarja na drugo DM, ki se opravlja v drugem nazivu. Pri 

napredovanju na zahtevnejše DM JU ohrani predhodno doseţen PR. Kot navaja Vodovnik 

(2014, 146), je JU upravičen do višje plače, če je premeščen na zahtevnejše DM. 

Napredovanje je eden ključnih elementov, ki omogočajo prilagodljivost plačnega sistema, saj 

je napredovanje vezano izrecno na posameznega JU in funkcionarja, ker izraţa njegovo 

kontinuirano uspešnost pri delu (Klinar 2006, 68). Uhan (2000, 231) pa poudarja, da mora biti 

vsako napredovanje utemeljeno in dokazano, ne pa naključno. 

Vitez in Tičar (2008, 1768) utemeljujeta, da imajo zaposleni moţnost napredovati vsaka tri 

leta, če izpolnjujejo predpisane pogoje, kot so dodatna funkcionalna znanja, interdisciplinarna 

usposobljenost zaposlenega za izvajanje del različnih na DM v okviru poklica, samostojnost 

in zanesljivost pri delu, ustvarjalnost in nadpovprečna delovna uspešnost, izkazana v daljšem 

času. Za napredovalno obdobje se šteje le čas, ko je JU zaposlen oz. ko je delal na DM, za 

katera je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe. Menita, da naj bi bilo JU s sistemom 

plač omogočeno napredovanje na podlagi strokovne usposobljenosti, delovnih in strokovnih 

kakovosti, rezultatov dela ter načelu kariere. 
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Po 16. členu ZSPJS pristojni organ oziroma predstojnik najmanj enkrat letno preveri 

izpolnjevanje pogojev za napredovanje. Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. 

decembra, v katerem se JU oceni. Postopek ocenjevanja JU se izvede vsako leto, najkasneje 

do 15. marca. Pri postopku ocenjevanja se ocenijo JU, ki so v prejšnjem koledarskem letu 

opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti JU, ki so zaradi napotitve s strani 

delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi 

poškodbe pri delu, poklicne bolezni ter starševskega varstva (porodniški dopust). V skladu s 

17. členom ZSPJS se ocena delovne uspešnosti JU lahko oceni z odlično, s 5 točkami, zelo 

dobro, s 4 točkami, dobro, s 3 točkami zadovoljivo, z 2 točkama, nezadovoljivo. Vitez in Tičar 

(2008, 1768) ugotavljata, da je napredovanje v veliki meri odvisno od neposredne volje vodje, 

kar je slabost tega sistema napredovanja. To pomeni, da bodo lahko tisti JU, ki dosegajo 

dobre oz. nadpovprečne rezultate, ocenjeni slabše od tistih, katerih rezultati bodo povprečni, 

če se bodo z vodjo slabše razumeli. Tako nadalje zaključujeta (2008, 1769), da je 

napredovanje v veliki meri odvisno od predstojnika in od njegove presoje. 

Po 6. členu ZSPJS za en PR napredujejo tisti JU, ki v napredovalnem obdobju doseţejo ob 

prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk, ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk, ob 

petem najmanj 13 točk, ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.  Javni usluţbenci, ki 

izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za največ dva PR, če ob prvem 

napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk. JU 

napreduje za en PR, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo 

najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj tri. 

Napredovanja v PR so bila zaradi interventnih ukrepov zamrznjena v letih 2011, 2013 in 

2014, pri čemer se leti 2011 in 2014 ne štejeta v napredovalno obdobje. V PR je bilo moţno 

napredovati leta 2012, vendar se je izplačevanje višjih plač na podlagi teh napredovanj pričelo 

šele s 1. aprilom 2014. 

Vitez in Tičar (2008, 1768) v svojem članku tudi ugotavljata, da so na splošno problem 

sistema plač in JS, merila, s katerimi bi po nekih kriterijih ocenjevali delo zaposlenega – 

kakovost, učinkovitost, uspešnost, niso eksaktno določena, zato je teţko določiti višino 

dodatka za delovno uspešnost, ki bi pripadal posameznemu zaposlenemu, in tudi upravičenost 

pri napredovanju, saj bi bilo treba za pravično določitev plač vseh plačnih skupin in 

podskupin izoblikovati natančnejša merila in metode, s katerimi bi ocenili kakovost, 

učinkovitost in uspešnost. Trdita (2008, 1773), da brez meril je tako rekoč nemogoče določiti, 

kakšna naj bi bila pravična razdelitev oz. dodelitev plač. 

3.5 Varčevalni ukrepi na področju plač v javnem sektorju za leti 2015 in 2016 

V obdobju gospodarske in finančne krize v obdobju 2009–2014 je tudi Slovenija sprejela 

ukrepe, s katerimi je zniţevala stroške dela v drţavi, torej tudi v JS, kar je vodilo v zniţanje 



 44 

plač zaposlenih. V letu 2012 je uveljavitev kriznega zakona, Zakona za uravnoteţenje javnih 

financ (ZUJF, Ur. l. RS, št. od 40/12 do 102/15), v JS še dodatno zmanjšala motivacijo za 

delo, ob tem pa je zmanjšano število zaposlenih opravljalo vedno večji obseg dela in nalog. 

Z namenom sporazumnega sprejetja ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge 

stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 so reprezentativni sindikati in Vlada RS dne 9. 

decembra 2014 podpisali Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge 

stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 95/14). Ukrepi so se nanašali na 

plače in druge stroške dela. Podaljšanje uporabe zniţane plačne lestvice in časovno omejena 

uporaba zniţane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice je bila dogovorjena tudi v 2. členu 

Aneksa št. 7 h KPJS (Ur. l. RS, št. 95/14). 

V 5. členu Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 

2015 (ZUPPJS 15, Ur. l. RS, št. 95/14) ponovno podaljšuje obdobje neizplačevanja redne 

delovne uspešnosti in določa, da JU tudi do 31. decembra 2015 niso bili upravičeni do dela 

plače iz naslova redne delovne uspešnosti. Prav tako je bil v 8. členu ZUPPJS 15 urejen regres 

za letni dopust, do katerega so bili upravičeni vsi JU do 50. PR. JU, ki v letih 2015 in 2016 

izpolnjujejo pogoje za napredovanje v PR, v skladu s 7. členom ZUPPJS 15 napredujejo v 

višji PR, ko izpolnijo pogoje za napredovanje (2015 oziroma 2016), vendar pridobijo pravico 

do plače v skladu z višjim PR z zamikom. In sicer, pridobijo pravico do plače tisti JU, ki 

napredujejo v višji plačni razred v letu 2015, s 1. decembrom 2015, tisti, ki napredujejo v letu 

2016, pa s 1. decembrom 2016. 

Kot povzema junijsko poročilo MJU (2016a) iz leta 2015 v Analizi plačnega sistema javnega 

sektorja je Slovenija v obdobju od leta 2009 do leta 2014 v dogovoru z reprezentativnimi 

sindikati JS uveljavila vrsto ukrepov, s katerimi je prispevala k zmanjševanju stroškov dela v 

JS, kar se je pokazalo tudi na področju fizioterapevtske dejavnosti, in sicer pri:  

 zamiku izplačila odprave nesorazmerij v osnovnih plačah; 

 neizplačevanju redne delovne uspešnosti; 

 omejitvi glede izplačila regresa za letni dopust; 

 nenapredovanju v PR oz. odlogu izplačila višje plače, kot posledica napredovanja v višji 

PR; 

 zniţanju vrednosti plačne lestvice za 8 % in odpravi plačnih nesorazmerij; 

 linearnem zniţanju vrednosti PR (- 0,5 %) in kompresiji plačne lestvice; 

 ukrepih na področju povračil, nadomesti in drugih izdatkov zaposlenih;  

 ukinitvi povečanega dodatka za delovno dobo za ţenske; 

 zniţanju dodatka za specializacijo, magisterij; 

 delni zamrznitvi KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje); 

 zniţanju nadomestila za čas odsotnosti zaradi bolezni in poškodbe izven dela na 80 % ter 

 zmanjšanju števila zaposlenih. 
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Kot navaja Meţan (2016, 31), so se osnovne plače JU zniţale za 8 odstotkov, odpravljeni sta 

se bili tudi preostali četrtini nesorazmerja v osnovnih plačah. 

Prihodnost na tem področju bo še precej pestra, vladna stran je sindikatom v začetku leta 2016 

ponovno predstavila nove predloge sprememb ZSPJS in ZJU. Vlada namreč meni, da je 

napredovanje za 10 PR anomalija novega plačnega sistema, kar ne drţi, saj je bil prehod v 

novi plačani sistem skupna odločitev, da je treba JU omogočiti napredovanje skozi celotno 

karierno obdobje in ne le 5-krat in da je treba zagotoviti večjo fleksibilnost plač. Vlada o 

sistemu napredovanj meni, da je večina JU nadpovprečno ocenjenih (vendar v zakonu 

obstajajo t. i. »neformalne« kvote in omejitve glede napredovanj), s tem dejansko kaţe na 

svoje predstojnike in vodje, saj ti ocenjujejo JU. Iz tega je moč povzeti, da za to ni kriv 

sistem, temveč posamezniki, ki ga udejanjajo. Saj kot navaja Pečarič (2015, 20), so 

predstojniki ţe zdaj večini zaposlenih v JS dali raje oceno »odlično«, da so imeli »mir v hiši«. 

Vlada v predlogih še predlaga, da bi JU napredovali samodejno po poteku določenih let, pri 

čemer bi napredovali največ za 5 PR, preostalih 5 PR bi bil, po odločitvi predstojnikov, 

namenjen za začasno določanje višje plače kot »nagrajevanje«, t. i. variabilni del plače. 

Sindikalna stran meni, da je za večjo fleksibilnost nujno, da se »odmrzne« izplačilo redne 

delovne uspešnosti, ki ga v JS ni ţe 6 let, in tako posledično ni instrumenta za nagrajevanje 

JU.  
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4 PLAČNI SISTEM NA PODROČJU FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI V 

ZDRAVSTVU 

V poglavju je na kratko opredeljen prehod na novi plačni sistem v zdravstvu, na področju 

fizioterapevtske dejavnosti. V nadaljevanju je predstavljena veljavna delovno-pravna 

zakonodaja na področju fizioterapevtske dejavnosti, nato orientacijska DM iz plačne skupine 

E kamor spada poklic fizioterapevta. Sledijo opredeljena sistemizirana DM FT v zdravstvu 

povzeta iz Kataloga FDMN ter prevedba osnovnega delovnega mesta za FT v novem plačnem 

sistemu. V nadaljevanju je predstavljen podatek o gibanju povprečne plače fizioterapevta v 

zdravstvu od uvedbe novega plačnega sistema do leta 2014 ter gibanje števila zaposlenih v tej 

dejavnosti v zdravstvu. 

4.1 Veljavna delovno-pravna zakonodaja na področju fizioterapevtske dejavnosti 

Za zaposlene v fizioterapevtski dejavnosti v zdravstvu ureja podlago za zaposlitev v zdravstvu 

številna delovno-pravna zakonodaja. Osrednji zakon s področja plač v JS predstavlja ZSPJS, 

kateri določa skupne temelje sistema plač v JS. Pravno podlago za področje zdravstva še 

predstavljata ZJU, kateri od 1. do 21. člena velja za celotni JS, torej tudi za FT ter ZDR-1, 

kateri ureja delovna razmerja JU v zdravstvenih zavodih. 

Od kolektivnih pogodb so za urejanje delovno-pravne zakonodaje za FT v zdravstvu 

upoštevajo KPJS, v kateri je določena splošna uskladitev plač, redna delovna uspešnost in 

dodatki, Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest 

in nazivov v plačne razrede (KPSM, Ur. l. RS, št. 57/08) ter Kolektivna pogodba za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, št. od 15/94 do 106/15). K obstoječim 

kolektivnim pogodba pripadajo aneksi h KP, s katerimi so DM FT uvrščena v PR in sicer se 

za področje fizioterapevtske dejavnosti v zdravstvu upošteva Aneks h Kolektivni pogodbi za 

dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 107/11) za določanje in uvrščanje DM 

in nazivov v plačne skupine E, F in J in njihovih plačnih podskupin. 

K podzakonskim aktom, ki jih je sprejela Vlada RS, se za fizioterapevtsko dejavnost 

upoštevajo še Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 

usluţbence (Ur. l. RS, št. od 53/08 do 89/08), Uredba o napredovanjih javnih usluţbencev v 

plačne razrede (Ur. l. RS, št. od 51/08 do 113/09) ter Uredba o enotni metodologiji in 

obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. od 14/09 do 3/16). 

Pravilniki pomembni za fizioterapevtsko dejavnost, katere sprejme ministrstvo, so Pravilnik o 

registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 59/10), kateri 

opredeljuje potrebo FT po vpisu v register, FT pa ne potrebujejo licence za opravljanje 

svojega dela. Ker je leta 2012 Zbornica FT prenehala z delovanjem, prav tako se ne izvajajo 

javna pooblastila, se v fizioterapevtski dejavnosti upošteva Pravilnik o izvajanju strokovnega 
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nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso 

organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih zdruţenjih z javnim pooblastilom (Ur. 

l. RS, št. od 60/13 do 3/15), ter za vse pripravnike v fizioterapevtski dejavnosti Program 

pripravništva in strokovnega poklica za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana 

fizioterapevtka (Ur. l. RS, št. 35/04) ter Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. 

RS, št. od 33/04 do 4/15). 

4.2 Orientacijska delovna mesta v zdravstvu in v fizioterapevtski dejavnosti 

Po številnih dolgotrajnih usklajevanjih ministrstva z reprezentativnimi sindikati v zdravstvu 

(šest sindikatov) je bil maja 2004 usklajen nabor orientacijskih delovnih mest in nazivov s 

področja zdravstva (plačna skupina E) (Čas 2007, 45). Kot navaja Čas (2007, 45), so se 

kasneje, po oblikovanju oţje vladne skupine v letu 2005, v kateri ni bilo predstavnika 

ministrstva, vladni pogajalci skupaj z reprezentativnimi sindikati v zdravstvu dogovorili za 

dokončnih 16 ODMN na področju zdravstva (plačna skupina E), ki so jih tudi uvrstili v PR in 

pri tem istočasno uskladili ODMN v vseh drugih plačnih skupinah.  

Čas (2007, 44-45) meni, da predstavljajo ODMN izhodišče, na osnovi katerega naj bi uvrstili 

vsa obstoječa DM v posamezni dejavnosti, hkrati pa omogoča primerjavo znotraj plačnih 

skupin in med plačnimi skupinami v celotnem javnem sektorju. ODMN so določena s 

kolektivno pogodbo za JS, vsa ostala DM pa se razvrščajo z aneksi h kolektivnim pogodbam 

dejavnosti oz. poklicev. 

Iz Preglednice 7 lahko razberemo izhodišče ODMN za področje fizioterapevtske dejavnosti, 

kar predstavlja ime orientacijskega mesta Diplomiran fizioterapevt III – ambulanta, z 

izhodiščnim 29. PR. 

Preglednica 7: ODMN iz plačne skupine E – delovna mesta na področju zdravstva  

Šifra ODMN Tarifni 

razred 

Ime orientacijskega 

mesta/naziva 

Prevedba nominalnih 

zneskov osnovnih 

plač 

Plačni 

razred (v 

KPJS) 

Razlika v 

plačnih 

razredih 

E017 VII/2 Zdravnik sekundarij 28 31 +3 

E018 VIII Zdravnik specialist 40 41 +1 

E035 V Tehnik zdravstvene nege 

– ambulanta 

14 19 +5 

E037 VII/1 Diplomirana babica – 

dispanzerska dejavnost 

24 29 +5 

E037 VII/1 Diplomirana medicinska 

sestra – dispanzerska dej. 

24 29 +5 

E047 VII/1 Diplomiran fizioterapevt 

III – ambulanta 

24 29 +5 

Vir: Prirejeno po Čas 2007, 46. 
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Virant (2009a, 8) utemeljuje, da ovrednotenje orientacijskih  DM sluţi kot »sidro« za 

določitev vrednosti vseh drugih DM, saj se je okrog teh sider v posameznih dejavnostih 

odvijala diferenciacija DM po zahtevnosti in drugih parametrih, hkrati pa se na ta način  

ohranila »pravičnost«, ki seveda ni absolutna kategorija. 

4.3 Sistematizirana delovna mesta v fizioterapevtski dejavnosti v zdravstvu 

Izraz »katalog funkcij, delovnih mest in nazivov« (v nadaljevanju: katalog FDMN) pomeni 

seznam funkcij, sistemiziranih DM in nazivov v JS. Gre za seznam vseh obstoječih funkcij, 

DM in nazivov, ki izvirajo iz zakonov, uredb, kolektivnih pogodb ali splošnih aktov, s 

katerimi se določajo funkcije, delovna mesta in nazivi ter njihova uvrstitev v PR (Apohal 

Vučković in Mihovar Globokar 2008, 7). 

Katalog FDMN vsebuje tudi seznam sistemiziranih DM ter nazivov za fizioterapevtsko 

dejavnost v zdravstvu. Prav tako je Katalog sestavni in bistveni del aneksov h kolektivnim 

pogodbam dejavnostim oz. poklicev v zdravstvu. V 5. odstavku 7. člena ZSPJS je določeno, 

da uporabnik proračuna v aktu o sistemizaciji ne sme sistemizirati DM in naziva, ki ni 

naveden v aneksih h kolektivnim pogodbam ter povzet v katalogu.  

Virant (2009a, 9) meni, da so bile sistemizacije marsikje pripravljene na hitro, brez 

koordinacije sorodnih javnih zavodov, brez temeljnega usklajevanja s sindikati, kar je 

zagotovo eden največjih problemov, ki so spremljali začetek novega plačnega sistema. 

Nadalje utemeljuje, da dejavnost zdravstva pred plačno reformo ni imela urejenega in 

preglednega sistema delovnih mest. V posameznih zdravstveni organizacijah pa ta še danes ni 

urejena. 

Kot utemeljuje Čas (2007, 46) morajo biti v katalogu opredeljena vsa DM in nazivi, ki 

obstajajo oz. so še v procesu nastajanja v okviru strokovnega izobraţevanja s področja 

zdravstva. Prav tako utemeljuje, da vsi zavodi, ki delujejo na področju zdravstva, lahko le na 

osnovi DM v katalogu razvrstijo in ovrednotijo DM v aktu o sistemizaciji zavoda in v 

primeru, če se pojavi potreba po oblikovanju novega delovnega mesta, je moţno ponovno 

odpreti katalog, ga dopolniti ali spremeniti. To pomeni, da mora vsaka zdravstvena 

organizacija v svoji sistemizaciji definirati vsa DM fizioterapevtov iz Kataloga funkcij, 

delovnih mest in nazivov, ki jih potrebuje v svoji organizacijski strukturi oziroma, katerih dela 

se na področju fizioterapevtske dejavnosti izvajajo v njeni dejavnosti. 

Na takšen način naj bi se uredile in poenotile sistemizacije v vseh javnih zdravstvenih 

zavodih, saj tako ne bo mogoče več poljubno ustvarjati ter ovrednotiti DM, kar pa je bilo 

zaradi razvoja zdravstvene dejavnosti in dinamičnosti sprememb na področju 

(ne)fakultativnega strokovnega izobraţevanja nujno potrebno (Čas 2007, 46). 
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Čas (2007, 46) opisuje, da je bilo v letih od 2003 do 2007 pripravljenih mnogo osnutkov 

katalogov DM in nazivov za plačno skupino E, za področje zdravstvene dejavnosti. 

Reprezentativni sindikati v zdravstvu v tem času niso predstavili celovitega (med seboj 

usklajenega) predloga kataloga, pač pa so posamezni sindikati večkrat posredovali predloge 

katalogov za posamezne podskupine plačne skupine E. Tako je za nekatere podskupine (npr. 

E3) prispelo več predlogov različnih sindikatov, ki med sindikati v zdravstvu niso bili 

usklajeni ali pa ni bilo nobenega predloga za posamezne podskupine (npr. E4). Podskupina 

E4 opredeljuje poklice za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, med katere sodijo 

fizioterapevti. Omenjeno nesodelovanje s predlogi v času nastajanja novega plačnega sistema 

na fizioterapevtskem področju (E4), prikazuje slabo informiranost FT glede delovno-pravne 

zakonodaje. 

V Katalogu FDMN je opredeljenih osem delovnih mest, ki so sistemizirana za delo 

fizioterapevta v fizioterapevtski dejavnosti JS na področju zdravstva (plačna skupina E). 

Razvrščena so od 29. do 34. PR, kot izhaja iz Preglednice 8. Poklic diplomiranega FT definira 

zaključena visokošolska strokovna izobrazba, za katerega je v Katalogu FDMN opredeljen 

najniţji 29. izhodiščni PR za FT. 

Preglednica 8: Delovna mesta v fizioterapevtski dejavnosti v zdravstvu (plačna skupina 

E), z uvrstitvijo v PR 

Zap. št. 

DM/N Šifra DM Delovno mesto TR 

Šifra 

N 

Plačni razred brez 

napredovanj 

(najmanj) 

Plačni razredi 

z 

napredovanji 

(največ) Velja od 

1629 E047024 Fizioterapevt III (ambulanta) VII/1 0 29 39 1. 1. 2009 

1228 E047023 Fizioterapevt II (negovalna 

enota, diagnostična enota) 

VII/1 0 30 40 1. 1. 2009 

1627 E047022 Fizioterapevt I (intenzivna 

nega, rehabilitacijska enota) 

VII/1 0 31 41 1. 1. 2009 

1627 E047020 Fizioterapevt – delo z 

osebami s psihično motnjo 

VII/1 0 32 42 1. 1. 2009 

1626 E047021 Fizioterapevt – intenzivna 

terapija III 

VII/1 0 33 43 1. 1. 2009 

1630 E047025 Fizioterapevt s specialnimi 

znanji 

VII/1 0 32 42 1. 1. 2009 

1632 

 

E047027 Fizioterapevt svetovalec VII/1 0 33 43 1. 1. 2009 

1631 E047026 Fizioterapevt specialist VII/2 0 34 44 1. 1.  2009 

Vir: MJU 2015b.  

Kot utemeljujejo Korade Purg idr. (2013, 2–3), imajo nekatera DM isti naziv DM, vendar je 

potem dodana oznaka rimske številke I, II ali III. V tem primeru rimske številke označuje 

kategorijo zahtevnosti DM, ki spoštuje naslednjo metodologijo: 

 DM, označeno z rimsko številko III, je DM, za katerega so zahteve standardne; 

 DM, označeno z rimsko številko II, je DM, za katerega so zahteve nekoliko zahtevnejše 

od standardnih. Zahtevana znanja, sposobnosti ali potrebne izkušnje so višje pri delovnem 

mestu II kot pri DM III, prav tako je lahko delokrog dela širši, področje dela večje ali pa 
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vodenje sodelavcev vključuje vodenje večjega števila delavcev pri številki II kot pri 

številki III; 

 DM, označeno z rimsko številko I, je DM, katerega opis je najzahtevnejši glede potrebnih 

znanj, izkušenj, področja delovanja ali števila vodenja sodelavcev. Vrednost DM I je višja 

kot pri DM II (in posledično višja kot pri DM III). 

Kot navaja Videnšek (2010, 37), je za razvoj fizioterapevtske stroke pomembno, da so v 

sistemizaciji delovnih mest vsake organizacije, kjer se izvaja fizioterapevtska dejavnost, 

vključena tudi najvišje sistemizirana DM v stroki (svetovalec VII/1, specialist VII/2). S tem 

sta omogočena razvoj stroke (horizontalno napredovanje) in t. i. karierni razvoj zaposlenih 

strokovnih kadrov (vertikalno napredovanje) v fizioterapevtski dejavnosti. 

4.4 Prevedba delovnega mesta fizioterapevta v zdravstvu po novem plačnem sistemu 

Kot navaja Čas (2007, 47), v primeru zdravstvene dejavnosti ne govorimo le o prevedbi 

obstoječih osnovnih plač v plačne razrede, v skladu z določili ZSPJS, pač pa dejansko za 

vzpostavitev novega plačnega sistema. Do sedaj je plačni sistem na področju zdravstva 

omogočal precejšnjo samostojnost posameznih zavodov pri oblikovanju sistemizacije DM, 

zaradi česar je bilo predhodno treba opraviti dodatno delo in popisati vso mnoţico DM v 

javnih zdravstvenih zavodih.  

S prevedbo DM po ZSPJS so se pojavila plačna nesorazmerja. »Nesorazmerje v osnovni plači 

je predstavljalo razliko med osnovno plačo PR, v katerega je JU uvrščen ob prvem obračunu 

plač v skladu z ZSPJS in osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je istočasno preveden 

njegov nominalni znesek osnovne plače v skladu z 49. b členom ZSPJS«. Odprava 

nesorazmerja je bila predvidena po četrtinah; prva četrtina z vstopom v plačni sistem, druga 

četrtina s 1. januarjem 2009, tretja četrtina s 1. septembrom 2009 in zadnja četrtina s 1. 

marcem 2010. Zadnji četrtini sta bili s sprejetjem interventnega zakona preloţeni v leto 2015. 

V nadaljevanju sledi prikaz primera prevedbe za delovno mesto E047 diplomirani 

fizioterapevt - ambulanta, v zdravstvu. Skladno z merili za napredovanje (brez napredovanj) 

se je delavec uvrstil v 29 PR, kar je znašalo 1.342,12 EUR bruto. Iz izračuna Preglednice 9 je 

razvidno, da je bil fizioterapevt upravičen do odprave nesorazmerja v osnovni plači, ki 

predstavlja razliko med osnovno plačo PR, v katerega je FT uvrščen ob prvem obračunu plač 

v skladu z ZSPJS in osnovno plačo PR, v katerega je istočasno preveden njegov nominalni 

znesek osnovne plače z 49. b členom ZSPJS.  

Skupna razlika iz izračuna je znašala 238,99 EUR in se je odpravljala po četrtina skupne 

razlike za odpravo nesorazmerja, postopoma v obdobjih od leta 2008 do leta 2015, ko je bila 

izplačana še zadnja četrtina nesorazmerja JU. 
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Preglednica 9: Prevedba osnovnega delovnega mesta FT in pripadajoči osnovni plačni 

razredi  

Šifra 

ODMN 

Orientacijska 

delovna mesta in 

nazivi 

TR Prev pr Prev osn. 

plača 

Uskl. 

pred 

1207 

2007 

Osnovna 

plača 

Razlika v 

pr 

Razlika v 

osnovni 

plači 

Rast 

osnovne 

plače 

  1 2 2a 3 3a 4 = 3 - 2 4a = 3a - 

3a 

5 = 4a / 

2a 

E047 Diplomirani 

fizioterapevt III – 

ambulanta 

VII/1 24 1.103,13 29 1.342,12 5 238,99 21,7 % 

Vir: MJU 2007. 

Iz Preglednice 9 je razvidno, da se je plača diplomiranemu fizioterapevtu, zaposlenemu v 

ambulanti, s pretvorbo v novem plačnem sistemu dejansko povišala v primerjavi s starim 

plačnim sistemom. Prevedeni novi izhodiščni PR DM fizioterapevta v ambulanti je 29 PR, kar 

pomeni v primerjavi s starim plačnim sistemom razliko za pet PR oz. 21,7-odstotno rast 

osnovne plače. Razlika med bruto vrednostjo posameznih plačnih razredov po ZSPJS je 4-

odstotna. 

Tudi Kristan in Bojnec (2014, 56) v raziskavi MNZ (2012) ugotavljata, da je bilo v povprečju 

najvišje plačno nesorazmerje ugotovljeno v plačni skupini E, to so DM na področju zdravstva, 

kamor sodi tudi fizioterapevtska dejavnost, in sicer 15,24 %, sledita ji plačni skupini F in H. 

Prav tako Apohal Vučković (2011, 167) potrjuje, da so se najbolj povečale plače v dejavnosti 

zdravstva in socialnega varstva. 

4.5 Povprečna plača fizioterapevta v Sloveniji 

Povprečna plač na zaposlenega v javnih zavodih je od leta 1994 do sredine leta 2008 nenehno 

rasla. S 1. avgustom 2008, ko je začel veljati ZSPJS za celotni JS, lahko opazimo precejšen 

skok v izplačani povprečni plači. Po letu 2008 se je plača v javnih zavodih povišala bolj od 

slovenskega povprečja, za kar najdemo razlog v spremenjeni sistemizaciji, zaradi novega 

plačnega sistema (Kristan in Bojnec 2014, 96).  

Kot navaja Apohal Vučković (2011, 166), so pogajanja za uskladitev vseh potrebnih 

podzakonskih aktov in sklenjenih kolektivnih pogodb trajala bistveno dlje, kot je bilo 

načrtovano, in sicer vse do leta 2008. Zaradi navedenega pa je bila rast plač v obdobju do leta 

2007 dejansko zadrţevana na podlagi dogovorov med vlado in sindikati. Po sprejemu 

dogovora o novi višini plač pa naj bi te zaostanke v rasti nadomestili, seveda ne z linearnim 

povišanjem plač, ampak s selektivnim povečanjem plač v tistih delih in poklicih JS, ki so bili 

podcenjeni. Izhajajoč iz Preglednice 9 predpostavljamo, da je v to skupino poklicev sodil tudi 

poklic FT v zdravstvu, saj so se plače fizioterapevtov s sprejetjem novega plačnega sistema v 

zdravstvu povečale. Vpliv uvedbe novega plačnega sistema na povišanje izplačanih 

povprečnih bruto plač pri fizioterapevtih, zaposlenih v zdravstvu, je bil opazen v letu 2008, se 
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nadaljeval še v letu 2009, zaradi izplačila druge četrtine odprave plačnega nesorazmerja, ter 

nato vse do leta 2014. Vse to kaţe, da je bila povprečna plača FT pred uvedbo novega 

plačnega sistema precej niţja glede na preostali JS, saj se je plača FT zaradi dokončne 

uveljavitve ZSPJS zvišala (Priloga 3). Navedeno je logično, saj je bil glavni namen novega 

plačnega sistema prav enakost plač za podobna oziroma primerljiva delovna mesta.  

Apohal Vučković (2011, 167) navaja, da se je izvedba plačne reforme ujemala z začetkom 

gospodarske krize, saj je bila v avgustu 2008 izplačana prva četrtina in v januarju 2009 še 

druga četrtina odprave nesorazmerja, zato smo bili v letih 2008 in 2009 najprej priča hitrim 

ter velikim dvigom plač v JS, nato pa, v povezavi z gospodarsko krizo, ukrepom za 

zaustavitev te rasti. Zaradi sprejetih ukrepov je bila v letu 2009 rast plač v JS niţja, kot bi bila 

po prvotnem načrtu, v letu 2010 pa je dejansko ni bilo (Apohal Vučković 2011, 167), kar je 

razvidno prav tako iz Preglednice 10. 

Iz podatkov v Preglednici 10 je razvidno, da so izplačane povprečne bruto plače 

fizioterapevtov zaposlenih v zdravstvu v Sloveniji, od leta 2007 pa vse do leta 2014, 

naraščale. V podatke so bile zajete osebe, ki so bile zaposlene celo leto pri istem delodajalcu 

in za polni delovni čas. 

Preglednica 10: Povprečna mesečna bruto plača (v EUR) fizioterapevtov v zdravstvu, v 

obdobju 2007–2014  

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Povprečna bruto mesečna 

plača (v EUR) 

1.238 1.442 1.696 1.686 1.717 1.713 1.687 1.758 

Vir: SURS 2015c. 

4.6 Povečanje števila zaposlenih v fizioterapevtski dejavnosti 

Trend zaposlovanja se v JS nadaljeval tudi v času gospodarske krize. Povprečno število 

zaposlenih v JS se je, kot navajata Kristan in Bojnec (2014, 26), od leta 2003 do 2012 po 

podatkih AJPES-a, povečalo za 10,73 odstotka. Od leta 2009, ko se je gospodarska kriza vse 

bolj poglabljala, se zaposlovanje v JS ni ustavilo in se kljub vse hujši krizi ter velikemu 

naravnemu odlivu (upokojevanju) še vedno povečuje. Trend rasti zaposlovanja v zadnjih letih 

je opazen tudi v fizioterapevtski dejavnosti, kar je razvidno iz podatkov v Preglednici 11. 

Število fizioterapevtov zaposlenih v zdravstvu iz leta 2008 pa vse do leta 2014, ves čas po 

uvedbi novega plačnega sistema v JS, narašča. 

Preglednica 11: Število delovno aktivnih fizioterapevtov, zaposlenih v zdravstvu  

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Število fizioterapevtov, 

zaposlenih v zdravstvu 

760 773 788 822 844 875 891 

Vir: SURS 2015b. 
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Apohal Vučković (2011, 151) ugotavlja, da deleţ zaposlenih v JS narašča, zaradi potreb 

prebivalstva po številnih storitvah JS (zaradi demografskih razlogov, sprememb v 

obolevnosti, vse večjega pomena znanja itd.), zato se povečuje pritisk na nadaljnje širitve 

javnih sluţb. Tudi Prevolnik Rupel idr. (2012, 36) ugotavljajo, da se v Sloveniji srečujemo s 

povečanjem potreb in zahtev po zdravstvenih storitvah, posledica česar je staranje 

prebivalstva kot tudi hitrega razvoja znanosti in tehnologij, ki nudijo učinkovitejšo, vendar 

tudi draţjo diagnostiko, zdravljenje ter preprečevanje bolezni. Z višanjem deleţa starostnikov 

se zdravstvo sooča s kroničnimi in degenerativnimi boleznimi, ki zahtevajo drugačno 

obravnavo kot akutna obolenja. Prav tako se povečujeta tudi informiranost in ozaveščenost 

prebivalstva o novih  moţnostih preprečevanja ter zdravljenja bolezni. Posledično se zaradi 

naštetega JS širi in zajema vse več zaposlenih. 
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5 VREDNOTENJE DELA V FIZIOTERAPEVTSKI DEJAVNOSTI  

V tem poglavju na kratko predstavljamo teoretična izhodišča za vrednotenje dela kot 

interdisciplinarne vede. Sledi predstavitev fizioterapevtskega poklica od izobraţevalnega 

sistema, preko pripravništva do samostojnega opravljanja poklica. V nadaljevanju so na 

kratko definirane tudi značilnosti zdravstvenih storitev, med katere spadajo fizioterapevtske 

storitve. Sledijo predstavljeni delovni pogoji v fizioterapiji. Na koncu poglavja predstavljamo 

še strokovne organizacije v fizioterapevtski dejavnosti, katere skrbijo za prenos strokovnih 

znanj med svojimi člani. 

5.1 Teoretična izhodišča za vrednotenje dela 

Vrednotenje dela je izrazita interdisciplinarna veda. Temeljna spoznanja in metode izhajajo iz 

ekonomskih ter organizacijskih ved; normativno merjenje delitve dela se naslanja na pravne 

vede, odzivnost ljudi v delovnih procesih obravnava na podlagi spoznanj in s pomočjo 

metodološkega instrumentarija psihologije dela ter sociologije, ergonomije in fiziologije dela 

(Uhan 1996, 2). Uhan nadalje utemeljuje, da se za neposredno ugotavljanje delovne 

učinkovitosti posameznega zaposlenega ali skupine  zaposlenih uporabljajo doseţki tehničnih 

ved in študija dela. Nadaljuje, da obravnavanje gradiva o delovnih doseţkih, njihovem 

upoštevanju pri delitvi in o najrazličnejših delitvenih členitvah temeljijo na spoznanjih 

metodoloških ved matematike ter statistike. 

Uhan (2000, 126) meni, da je vrednotenje zahtevnosti dela med kadrovskimi postopki ena 

izmed najbolj pomembnih in občutljivih dejavnosti, ki temelji na sistemizaciji dela, to je na 

vrednotenju opravil, delovnih nalog, DM ali delovnih področij, glede na vrsto izbrane 

»osnovne enote« za vrednotenje dela. Nadalje utemeljuje (1996, 2), da področje vrednotenja 

dela obsega tisto dejavnost druţbe, ki se nanaša na vrednotenje proizvodnega dejavnika (delo) 

in znanje zaposlenega. Navaja, da je delo zavestna telesna in umska dejavnost človeka, v 

kateri uporablja svojo usposobljenost z namenom, da ustvari dobrino v obliki proizvoda ali 

storitve in je hkrati trošenje človekove bioenergije. Uhan (1996, 25) še navaja, da je delo 

razumljeno kot smotrno delovanje človeka, organizacija dela pa se kaţe kot oblikovanje 

delovnih postopkov opravil, nalog, ki jih nosilci, delavci povezujejo v celoto tako, da na 

koncu procesa ali procesov opravijo celotno nalogo. Meţnar (1998, 5) pa utemeljuje, da se 

delo izraţa v uporabnih vrednostih, ki sluţijo zadovoljevanju različnih potreb in hkrati je 

vedno neka dejavnost, v kateri človek sodeluje s svojimi umskimi in fizičnimi sposobnostmi, 

kar povzroči, da ne spreminja samo svojega okolja, temveč tudi samega sebe, menja svojo 

naravo in razvija svoje sposobnosti.  

Poštrak (2010, 10) v svoji nalogi ugotavlja, da je pogoj za opravljanje dela določena stopnja 

znanja, pridobljena skozi formalno izobraţevanje, nadgrajena z neformalnim izobraţevanjem, 

ki je lastno vsakemu posamezniku. Znanje pogosto ni vidno, zato se privzame kot 
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samoumevno. Nadalje (2010, 9) prav tako utemeljuje, da vrednotenje dela zajema proces 

merjenja dela, kar je z vidika proizvodnega dela nekoliko preprosteje kot na področju 

izvajanja storitev.  

Fizioterapevtska dejavnost spada na področje storitvene dejavnosti, kjer se prepleta vrsta 

storitev, ki jih je teţko meriti. 

Razvoj fizioterapije 

V zadnjih nekaj desetletjih je ob razvoju medicine počasi svojo pot razvijala tudi fizioterapija, 

danes uveljavljena kot mlada samostojna znanstvena disciplina.  

Beseda fizioterapija izhaja iz grščine (physis pri tem pomeni narava, therapeia pa sluţiti, 

streči, storitev) (Kraljič 2011, 60). Kraljič (2011, 61, cit. po Herring 2008) navaja: 

Kot navaja Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije (Uradni list RS, št. 6/02) je osnovna naloga 

fizioterapevta, da skrbi za ohranjanje, izboljševanje in obnavljanje zdravja bolnika. Njegovo delo 

mora pri tem temeljiti na štirih temeljnih načelih, in sicer: načelu spoštovanja pacientove 

avtonomije (ang. principle of autonomy), načelu nepovzročanja škode (ang. principle of non-

malfeasance), načelu dobrodelnosti (ang. principle of beneficence) in načelu pravičnosti (ang. 

principle of justice).  

Poklic fizioterapevta v Sloveniji je preteţno ţenski poklic. Podatki SURS-a iz leta 2015 

kaţejo, da je na področju fizioterapevtske dejavnosti zaposlenih preko 86,2 % izvajalcev oseb 

ţenskega spola, kar je razvidno iz Slike 5. V zadnjem desetletju pa se v omenjenem poklicu 

nakazujejo spremembe predvsem z uvedbo izrednega študija fizioterapije na različnih 

visokošolskih inštitucijah po Sloveniji, kjer se opazno povečuje deleţ predstavnikov moškega 

spola v fizioterapevtskem poklicu. 

 

Slika 5: Število fizioterapevtov/fizioterapevtk, zaposlenih v zdravstvu, v Sloveniji 

Vir: SURS 2015a. 
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5.2 Izobrazba diplomiranega fizioterapevta in poklici v fizioterapevtski dejavnosti  

Pomemben kriterij vrednotenja poklica je izobrazba. Diplomirani fizioterapevt je oseba, ki je 

zaključila triletni visokošolski strokovni študij s področja fizioterapije.  

Fizioterapija je samostojna stroka in prva poklicna kvalifikacija, doseţena po koncu 

študijskega programa fizioterapije. Ta fizioterapevtu omogoča uporabo strokovnega naziva in 

izvajanje dejavnosti kot neodvisnemu strokovnjaku (DFS b. l.). 

 

Po uspešno opravljenem zagovoru diplome mora diplomirani fizioterapevt opraviti 

pripravništvo, ki je pogoj za nadaljnje zaposlovanje.  

Po 4. členu Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33/04), je namen 

pripravništva, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi opravili za delo, za 

katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja, ter se pripravi za strokovni izpit in za 

poznejše samostojno delo. Pripravnik mora pred koncem pripravniške dobe opraviti strokovni 

izpit. S tem pridobi pravico samostojnega opravljanja dela v zdravstveni dejavnosti (prav tam, 

3. člen). 

Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana 

fizioterapevtka (Ur. l. RS, št. 35/04) v 2. členu določa, da zdravstveni zavod oziroma 

zdravstveni delavec organizira usposabljanje pripravnika po programu pripravništva tako, da 

ta osvoji predpisana znanja in veščine iz tega programa in doseţe naslednje cilje:  

 da se usposobi za samostojno, strokovno in odgovorno izvajanje postopkov fizioterapije; 

 razvije posebne osebnostne kakovosti za sodelovanje v strokovnih timih; 

 sprejme odgovornost za osebno strokovno rast, napredovanje, razvoj stroke in druţbeno 

uveljavitev poklica. 

Pripravništvo koordinira in usmerja mentor fizioterapevt, v sodelovanju s strokovnimi 

sodelavci (prav tam, 3. člen). 

Pripravništvo za poklic diplomiran/a fizioterapevt/ka traja devet mesecev, v tem času se 

pripravnik (prav tam, 4. člen): 

 en mesec seznanja z organizacijo dela v zdravstvu in varstvom pri delu ter  

 osem mesecev usposablja na strokovnih področjih fizioterapevtske dejavnosti, od tega tri 

mesece in pol na področjih izvajanja fizioterapevtske dejavnosti (6. člen): 

 fizioterapija v osnovni zdravstveni dejavnosti (javni zavodi, zasebne fizioterapevtske 

ambulante in zasebna podjetja) en mesec; 

 fizioterapija v bolnišnični dejavnosti in specialistični ambulantni dejavnosti en mesec; 

 fizioterapija v dejavnosti klinik in inštitutov en mesec; 
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 fizioterapija v zdraviliški dejavnosti, socialnih, specialnih in drugih zavodih (izbirno) 

14 dni. 

Po 9.a členu ZSPJS, se pripravniku določi osnovna plača na podlagi uvrstitve DM ali naziva, 

na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma 

izpitu, in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov 

niţja od osnovne plače tega DM oziroma naziva, razen, če področni zakon ne določa drugače. 

Po končanem pripravništvu pristopi pripravnik k strokovnemu izpitu, ki poteka v okviru 

Ministrstva za zdravje RS. Po uspešno zaključenem strokovnem izpitu Ministrstvo za zdravje 

RS pripravniku podelili pravico za samostojno delo v fizioterapevtski dejavnosti.  

Diplomirani fizioterapevt lahko po visokošolskem študiju nadaljuje študij fizioterapije na 

podiplomski stopnji. Magistrski študij je bil prvič razpisan v študijskem letu 2015/2016 in 

poteka šele prvo leto, medtem ko doktorata iz fizioterapije v Sloveniji še ni, potrebe in interes 

v druţbi po dodatnih znanjih ter razvoju v stroki pa to dejstvo potrjujejo.  

Strokovni študij fizioterapije je teoretično in praktično zelo obseţen, zato je treba teoretična in 

praktična znanja, pridobljena na dodiplomskem nivoju izobraţevanja, v nadaljevanju 

dopolnjevati z organiziranimi formalnimi internimi ter eksternimi oblikami izobraţevanja v 

širini stroke, v obliki podiplomskih strokovnih izpopolnjevanj.  

Fizioterapevt opravlja zdravstveno dejavnost na delovnem področju primarne, sekundarne in 

terciarne zdravstvene dejavnosti. Njegove poklicne kompetence obsegajo (DFS b. l.) :  

 samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti ob upoštevanju indikacij in 

kontraindikacij postopkov, metod ter tehnik fizioterapevtske obravnave; 

 ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja ter sposobnosti bolnika in 

preverjanje lastnega dela; 

 vzdrţevanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti 

zdravih, motenih v razvoju in drugače bolnih;  

 sestavljanje fizioterapevtskega programa za bolnika na osnovi ocene funkcij sistemov in 

osebnih značilnosti bolnika; 

 uporabljanje metod in tehnik gibalne terapije ter fizikalnih energij, s katerimi vzpodbuja 

ali zavira fiziološke mehanizme in vzpostavlja njihovo ravnovesje; 

 postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave s sodelovanjem bolnika oz. uporabnika 

storitve; 

 prispeva k jasnejši diagnozi in prognozi ob ocenjevanju podatkov z izpostavljanjem 

problemov ter ciljev fizioterapevtske dejavnosti, v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi 

člani tima; 
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 sprotno preverjanje učinkov posameznih terapevtskih postopkov in ukrepanje, 

oblikovanje, izvajanje in preverjanje preventivnih zdravstveno-vzgojnih programov ter po 

potrebi tudi sprotno spremljanje; 

 pripravljanje poročil o rezultatih in poročanje lečečemu zdravniku ali specialistu. 

Vsa sistemizirana DM fizioterapevta v zdravstvu vključujejo naslednje naloge fizioterapevta: 

 fizioterapevtsko oceno bolnikovega stanja, opredelitev oz. izpostavitev fizioterapevtskega 

problema, izboljšanje stanja s fizioterapevtsko obravnavo (metode in tehnike 

fizioterapije) ter o bolniku oz. uporabniku fizioterapevtskih storitev poročati naročniku 

obravnave fizioterapevtskih storitev; 

 samostojna priprava na delo, uporaba ter vzdrţevanje aparatur in pripomočkov za 

fizioterapevtsko obravnavo; 

 samostojno izvajanje fizioterapevtske obravnave, dokumentiranje (sprotno in končno) in 

vrednotenje fizioterapevtske obravnave (ocenjevanje učinkovitosti svojega dela); 

 vodenje bolnikove dokumentacije (beleţenje opravljenih storitev, spremljanje napredka 

rehabilitacije, končna evalvacija bolnikovega stanja po zaključeni fizioterapevtski 

obravnavi); 

 izvajanje fizioterapevtskih postopkov v skladu s higiensko-epidemiološkimi standardi; 

 standardizirana uporaba delovnih (delovna obleka, obutev) in zaščitnih sredstev (zaščitni 

plašč, obrazna maska, rokavice, očala idr.); 

 mentorstvo oz. somentorstvo pripravnikom in študentom v stroki; 

 izvajanje zdravstveno-vzgojnega dela; 

 aktivno sodelovanje v multidisciplinarnem timu v zdravstvu; 

 prenos strokovnega znanja sodelavcem (spirala znanja); 

 skrb za nenehno strokovno izobraţevanje in sledenje novostim v stroki (udeleţba na 

strokovnih in sorodnih izobraţevanjih stroke). 

Poklici v fizioterapevtski dejavnosti 

Za poklice z visokošolsko izobrazbo, kamor spada tudi poklic diplomiranega fizioterapevta, je 

značilna večja zahtevnost dela. Zaposleni so v teh poklicih odgovorni za pravilno in 

pravočasno izvrševanje delovnih nalog in doseganje načrtovanih ciljev. Delo je v večini 

primerov enoizmensko in za večino zaposlenih FT poteka pet dni v tednu. Fizioterapevt 

organizira in izvaja fizioterapevtske obravnave za paciente, ocenjuje funkcionalna stanja in 

analizira fizične sposobnosti pacientov. 

Poklici za področje fizioterapevtske dejavnosti, ki se vključujejo v klinično prakso, so 

opredeljeni v Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. od 82/04 do 10/12). Ti 

so natančneje opisani v Prilogi 4 in so sledeči:  

 diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka,  
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 višji fizioterapevt/višja fizioterapevtka, 

 višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt/višja fizioterapevtka specialistka 

nevrofizioterapevtka, 

 diplomirani fizioterapevt specialist/diplomirana fizioterapevtka specialistka. 

5.3 Značilnosti zdravstvenih in fizioterapevtskih storitev 

Opravljanje javnih zdravstvenih storitev ima nekaj posebnosti, ki jih bomo navedli v 

nadaljevanju. Kot navaja Česen (2003, 29), opravljamo zdravstvene storitve z namenom, da bi 

pri uporabniku, bolniku, zboljšali zdravje. Tudi, če smo prepričani, da nam je to uspelo, ne 

moremo natančno ugotoviti, koliko boljšega zdravja smo dosegli, saj gre pri tem za 

nematerialno kakovost in ne za materialno količino, ki bi jo lahko izmerili. Upoštevati 

moramo, da so rezultati zdravljenja v precejšnji meri odvisni tudi od odzivanja bolnikovega 

organizma in od njegovega sodelovanja v procesu zdravljenja. Zaradi neoprijemljivosti 

uspešnosti zdravstvene oskrbe velja, da ni mogoče zanesljivo ugotavljati (meriti ali 

ocenjevati) vloge izvajalcev zdravstvene dejavnosti pri dobrih ali slabih zdravstvenih izidih.  

Bolnik je vselej tudi neposredno vključen v opravljanje zdravstvenih storitev in je sestavni del 

storitve, saj brez njega storitve ni mogoče opraviti. Ta neposredna navzočnost daje bolniku 

izjemne moţnosti, da sam ocenjuje delo zdravstvenega osebja, pa tudi kakovost zdravstvene 

oskrbe, čeprav po svoje, ker za to nima ustreznega medicinskega znanja. Zelo objektivno pa 

lahko bolnik oceni primernost časa, v katerem je bil naročen na storitev, opremljenost 

delovnih prostorov, organiziranost časa in druge razmere v zdravstvenem zavodu. Lastna 

doţivetja uporabnik zdravstvenih storitev na koncu obravnave strne v oceno zadovoljstva oz. 

nezadovoljstva z zdravstveno oskrbo. Značilnost opravljanja zdravstvene dejavnosti je tudi 

minljivost (trenutnost) zdravstvenih storitev, saj teh ni mogoče ločiti v prostoru in času, se 

porabijo takoj, ne moremo jih pošiljati uporabnikom in ne prevaţati. Prav tako jih ne moremo 

narediti na zalogo in skladiščiti (Česen 2003, 29). 

Fizioterapevt izvaja fizioterapevtske storitve, katere spadajo med zdravstvene storitve. 

5.4 Delovni pogoji v fizioterapiji 

Pri vrednotenju dela fizioterapevtov je treba upoštevati tudi delovne pogoje na posameznih  

DM fizioterapevtov. Med nekaterimi opravili je izpostavljen zdravju škodljivim vplivom, kot 

so sevanje, alergeni draţljaji in infekcije. Fizioterapevt dela preteţno v zaprtem prostoru. Na 

različnih deloviščih prihaja do različnih, t. i. manj ugodnih delovnih razmer, ki so pogojene s 

fizikalnimi in klimatskimi pogoji (umetna razsvetljava – fizioterapije so ponavadi umeščene v 

kletnih prostorih zdravstvenih ustanov; vlaga – prostori s hidroterapijo in bazeni; temperatura 

– zaprti prostori; hrup ter sevanje – naprave in aparature za izvajanje elektro in magneto-

terapije) (ESS b. l.).  
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Naloga delodajalca je, da na DM zagotovi ukrepe za varnost in zdravje pri delu zaposlenim v 

skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/11). 

Fizioterapevt mora pri svojem delu poznati predpise o varstvu pri delu in ravnati v skladu z 

njimi. Fizioterapevtovo delo se izvaja najpogosteje stoje in sede, največkrat v prisiljeni drţi, 

ob dvigovanju in razgibavanju bolnika. Nosi zaščitno delovno obleko, t. i. uniformo, 

ortopedsko obutev, v posebnih primerih uporablja pri svojem delu tudi zaščitna očala in 

rokavice. Večinoma pri svojem delu uporablja roke. Pri svojem delu se seznani z uporabo in 

delovanjem električnih aparatur, kot so protibolečinski elektroaparati, ultrazvok, laser, 

magnet, obsevalniki idr., ki jih uporablja pri svojem delu. Njegov delovnik poteka v eni ali v 

dveh izmenah (ESS b. l.). Fizioterapevt je pri svojem delu nenehno izpostavljen omenjenim 

dejavnikom, ki se jim zaradi narave dela ne more popolnoma izogniti. Delo z bolniki v 

bolnišnici predstavlja potencialni vir tveganja za prenos okuţb iz bolnika na fizioterapevta. 

Kritična mesta za fizioterapevta so delo z bolniki v kontaktni izolaciji (MRSA, ESBL, CRE 

idr.) ter obremenitev lastnega telesa v prostorih ob sevalnih in elektro-magnetnih napravah ter 

aparatih (ultrazvok, magnetoterapija, UKV-naprave, RTG idr.). Problem, ki se v praksi kaţe v 

neustreznem ovrednotenju DM FT, je, da le ti ne dobijo ustreznega plačila, v obliki dodatka 

oz. dodatnega dne dopusta, kateri so izpostavljeni dodatno večjim sevalnim obremenitvam 

(npr. delo FT zaposlenega na oddelku), večjim fizičnim obremenitvam (dvigovanje), večja 

nevarnost izpostavljanja infektom (npr. aspiracije sekreta) oziroma ga sploh ne dobijo.  

Fizioterapevt dela z ljudmi. Znano je, da stresne okoliščine nastajajo med odnosi z ljudmi. S 

takšnim načinom dela si izpostavljen različnim oblikam stresa, še posebno so temu 

izpostavljeni FT zaposleni na oddelkih, kjer se srečujejo z delom kronično bolnih, 

poškodovanih, pacientov v terminalni fazi ţivljenja in agresivnimi pacienti. Negativni vplivi 

na DM vodijo v sindrom izgorevanja (sindrom burnout), kar se izraţa tako na fizičnem kot 

psihičnem stanju FT.  

5.5 Strokovne organizacije v fizioterapiji 

Strokovne organizacije imajo pomembno vlogo v stroki, saj s podiplomskim izobraţevanjem 

skrbijo za prenos strokovnih znanj med svojimi člani ter prav tako spremljajo in sodelujejo pri 

spremembi delovno-pravne zakonodaje na svojem področju. 

Na področju fizioterapevtske dejavnosti v Sloveniji je bilo leta 1954 ustanovljeno društvo 

fizioterapevtov, imenovano Društvo fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: DFS), katero 

se je v letu 2016 preimenovalo v Združenje fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS). 

Leta 1955 je DFS v Washingtonu postalo polnopraven član Svetovnega zdruţenja za 

fizioterapijo (ang. World Confederation of Physical Therapy – WCPT). 



 61 

Najpomembnejši nalogi DFS sta bili vedno razvoj strokovnega dela in strokovno 

izpopolnjevanje fizioterapevtov. ZFS še danes povezuje fizioterapevte in je aktivno v svojem 

delovanju: 

 vzpodbuja podiplomsko izobraţevanje in izpopolnjevanje svojih članov; 

 sodeluje z drţavnimi organi, strokovnimi komisijami in zavodi pri reševanju vprašanj, ki 

se nanašajo na zdravstveno problematiko ter organizacijo zdravstvene in fizioterapevtske 

stroke; 

 spremlja novosti v stroki doma in na tujem; 

 podeljuje diplome in priznanja ZFS posameznikom, strokovnim sekcijam ter regionalnim 

enotam, ki so s svojim strokovnim in organizacijskim delom dosegle pomembne uspehe 

na področju fizioterapije; 

 organizira strokovna predavanja, tečaje in seminarje za svoje člane, kongrese, 

posvetovanja in dogovarjanja, na katerih deluje s strokovnimi, zdravstvenimi ter 

izobraţevalnimi inštitucijami. 

Leta 1993 je DFS ustanovilo Zbornico fizioterapevtov Slovenije (ZFS) z namenom, da bi 

fizioterapevti glede na takratno zakonodajo, pridobili vidnejši in vrednejši poloţaj za svojo 

stroko ter svoje delo. Vse od ustanovitve je bila ZFS dejavna, pridobila je tudi nekatera javna 

pooblastila. Leta 2012 je ZFS prenehala z delovanjem, s tem so prenehala veljati tudi javna 

pooblastila. Iz Odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v 

register in imeti veljavno licenco (Ur. l. RS, št. 16/13), sledi, da licence za fizioterapevte 

danes niso več potrebne. Do te odločitve je Ministrstvo za zdravje RS prišlo, ker poklic 

fizioterapevta ni reguliran s strani EU na način, da bi bile licence obvezne (DFS 2014). Vpis v 

register pa je za fizioterapevte potreben. 

Od leta 2011 pod okriljem Ministrstva za zdravje RS deluje Razširjen strokovni kolegij za 

fizioterapijo (v nadaljevanju: RSK). RSK je najvišji organ na posameznem področju, ki 

usklajuje predloge klinik, strokovnih zdruţenj in zbornic, visokošolskih zavodov ter 

zdravstvenih zavodov in posameznih strokovnjakov. Posamezen razširjen strokovni kolegij je 

najvišje in avtonomno strokovno telo določene stroke, ki je pri svojih odločitvah zavezan 

doseţkom znanosti, strokovno preverjenim metodam ter razvoju stroke, upoštevaje javni 

zdravstveni interes. RSK sestavljajo svetniki, višji svetniki, fakultetni učitelji in drugi priznani 

strokovnjaki na področju zdravstvenega varstva. Člane RSK za fizioterapijo predlagajo 

Zdruţenje fizioterapevtov Slovenije (po dva člana), Zdravstvena fakulteta Univerze v 

Ljubljani in Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (vsak po enega člana). 

Predsedujočega in njegovega namestnika določijo člani RSK za mandat dveh let (Pravilnik o 

sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev, Ur. l. RS, št. od 30/02 do 52/11). 
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V empiričnem delu magistrske naloge smo opisali raziskovalne metode, potek zbiranja 

podatkov, predstavili smo raziskovalni vzorec in metode zbiranja podatkov ter opisali potek 

raziskave. Izmerili smo tudi zanesljivost anketnega vprašalnika. 

6.1 Raziskovalne metode 

Empirični del naloge temelji na uporabi kvantitativne raziskave. Za izvedbo raziskave smo 

uporabili metodo anketiranja v obliki pisnega anketnega vprašalnika (primarni vir). 

Anonimnost smo zagotovili s pomočjo anketnih nabiralnikov, v katere so anketirani oddali 

izpolnjene ankete. 

Zbiranje podatkov s pomočjo vprašalnika, ponujenega na papirju, smo izvedli po klasični 

pošti, s predhodnim telefonskim pogovorom z vodji fizioterapij v zdravstvenih organizacijah 

po Sloveniji. Anketo smo se, zaradi pričakovanega majhnega odziva zaradi vsebine teme 

raziskovanja, odločili podpreti s telefonskimi klici vodij fizioterapij, da smo vnaprej izvedeli 

za število zaposlenih fizioterapevtov v kolektivu, zaradi števila pošiljanja anket ter posredno, 

da bi povečali odziv anketiranih, ne da bi vplivali na izpolnjevanje vprašalnika. Vprašalnik 

smo poslali zdravstvenim organizacijam po Sloveniji, v katerih so zaposleni fizioterapevti. V 

uvodu vprašalnika je bilo pripisano kratko spremno besedilo z navedbo namena raziskave. Na 

koncu vprašalnika je bila izraţena zahvala vsem sodelujočim v raziskavi. Raziskava je 

potekala v februarju in marcu 2015. 

V Preglednici 12 je prikazan strnjen načrt poteka zbiranja podatkov. 

Preglednica 12: Izvedba načrta zbiranja podatkov  

Izvedba načrta zbiranja podatkov 

Statistična populacija  fizioterapevti v zdravstvenih organizacijah, v Sloveniji, v 

letu 2015 

Vzorčna enota                             posamezen fizioterapevt 

Velikost vzorca                           od načrtovanih 187 enot doseţenih 129 vzorčnih enot 

Raziskovalni instrument            strukturirani anketni vprašalnik 

Metoda zbiranja podatkov      anketni vprašalnik, poslan po pošti, podprt s telefonskimi     

klici in osebnimi stiki z vodji fizioterapij, z namenom 

doseči večji odziv. 

Metoda obdelave podatkov       statistična obdelava podatkov s SPSS: 

 interpretacija rezultatov ankete 

 potrditev ali zavrnitev hipotez 

Čas izvedbe ankete                    februar in marec 2015 
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V prvem delu vprašalnika smo zajeli demografske podatke anketiranih, kot so spol, starost, 

izobrazba anketirancev, delovna doba v letih, področje ravni delovanja ter trenutni status v 

organizaciji. Drugi del vprašalnika je povzemal dejstva v povezavi z vrednotenjem 

fizioterapevtskega dela po uvedbi novega plačnega sistema v zdravstvu. 

Za analizo zbranih podatkov smo uporabili različne raziskovalno statistične metode: 

 T-test, ki ga uporabljamo za primerjavo dveh povprečnih vrednosti. Obstajajo trije 

različni t-testi (Povalej idr. 2010, 16–18), ki smo jih uporabili v naši raziskavi, in sicer:  

 T-test za en vzorec (One Sample Test), ki ga uporabimo, če imamo en vzorec in 

ţelimo izvedeti, ali pripada populaciji z znano povprečno vrednostjo; 

 T-test za dva odvisna vzorca (Paired Sample Test), ki ga uporabimo v primeru, ko 

imamo dve populaciji in primerjamo njuni povprečni vrednosti, npr., ko primerjamo 

razlike pred in po testu; 

 T-test za dva neodvisna vzorca (Independent Sample Test) uporabimo, ko ţelimo 

med seboj primerjati dve neodvisni skupini. S t-testom ugotavljamo, ali se 

aritmetični sredini dveh skupin med seboj statistično pomembno razlikujeta 

(Klemenčič 2005, 42); 

 χ²-test (Fisher's Exact test) ugotavlja povezanost med dvema spremenljivkama oz. razlike 

med dvema skupinama (Klemenčič 2005, 49); 

 Cronbach Alfa test za preverjanje zanesljivosti anketnega vprašalnika. 

Za potrjevanje hipotez smo pridobljene podatke obdelali s programskim paketom SPSS. 

6.2 Raziskovalni vzorec  

V raziskavi je sodelovalo 13 slovenskih bolnišnic od skupno 25 bolnišnic v drţavi. 

Osredotočili smo se za polovico bolnišnic, v katerih so zaposleni fizioterapevti. Izbrani vzorec 

je pokrival razmerje 40 % terciarne in 60 % sekundarne zdravstvene dejavnosti. Bolnišnice po 

celotni drţavi smo izbrali naključno, da smo zajeli vse regije v drţavi.  

V Preglednici 13 so navedene  zdravstvene organizacije, to so bolnišnice, katere so sodelovale 

v naši raziskavi. 
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Preglednica 13 : Zdravstvene organizacije v Sloveniji, ki so sodelovale v raziskavi 

Naziv zdravstvene organizacije 

 

1. Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Sluţba za fizioterapijo in 

rehabilitacijsko medicino 

2. Splošna bolnišnica dr. Joţeta Potrča Ptuj, Fizioterapija 

3. Univerzitetni klinični center Maribor, Inštitut za fizikalno in 

rehabilitacijsko medicino 

4. Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo 

5. Univerzitetni klinični center Ljubljana, Inštitut za medicinsko 

rehabilitacijo 

6. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za fizikalno medicino in 

medicinsko rehabilitacijo 

7. Splošna bolnišnica Trbovlje, Oddelek za fizikalno terapijo in 

rehabilitacijo 

8. Splošna bolnišnica Breţice, Fizioterapija 

9. Splošna bolnišnica Jesenice, Fizioterapija 

10. Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Fizioterapija 

11. Bolnišnica Seţana, Fizioterapija 

12. Splošna bolnišnica Izola, Fizioterapija 

13. Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Fizioterapija 

 

Populacijo so predstavljali fizioterapevti, zaposleni v zdravstvenih ustanovah, bolnišnicah v 

Sloveniji. Vzorec je naključen in reprezentativen, saj je imela vsaka vzorčna enota 

(anketiranec) moţnost enakega izbora. 

Anketni vprašalnik so izpolnili izključno fizioterapevti, zaposleni v zdravstvu, ki so ţe 

opravili strokovni izpit. Izločitveni kriterij so bili pripravniki in osebe z do pet let delovne 

dobe, ker te niso bile zajete v pretvorbo novih DM po letu 2008. Sodelovanje v raziskavi je 

bilo prostovoljno in anonimno. Med anketirane smo razdelili 187 anketnih vprašalnikov, 

večinoma zaprtega tipa. Odziv na sodelovanje v raziskavi je bil dober, vrnjenih smo dobili 

136 (68,9 %) vprašalnikov (Preglednica 14). Od teh je bilo 7 vprašalnikov nepopolno 

izpolnjenih z več (kot 5) manjkajočimi odgovori. V raziskavo smo zajeli 129 vprašalnikov, 

kar predstavlja 70,8 %. Pri obdelavi rezultatov raziskave 129 vrnjenih anket predstavlja 100 

%. V Preglednici 14 so prikazane zdravstvene organizacije, katere so sodelovale v raziskavi. 
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Preglednica 14: Podatki o poslanih in vrnjenih anketnih vprašalnikih  

Bolnišnica Število poslanih 

vprašalnikov 

Število vrnjenih 

vprašalnikov 

1. Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan 17 8 

2. Splošna bolnišnica dr. Joţeta Potrča Ptuj 10 8 

3. Univerzitetni klinični center Maribor 36 18 

4. Splošna bolnišnica Celje 20 15 

5. Univerzitetni klinični center Ljubljana 40 40 

6. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 8 6 

7. Splošna bolnišnica Trbovlje 7 5 

8. Splošna bolnišnica Breţice 3 3 

9. Splošna bolnišnica Jesenice 10 5 

10. Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« 

Nova Gorica 

9 6 

11. Bolnišnica Seţana 6 3 

12. Splošna bolnišnica Izola 8 7 

13. Ortopedska bolnišnica Valdoltra 13 12 

Skupaj: 187 136 

6.3 Metode zbiranja podatkov 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik, katerega smo za potrebe naše raziskave izdelali 

sami. Vprašalnik je ocenjeval stanje vrednotenja fizioterapevtskega dela ob uvedbi novega 

plačnega sistema v praksi (po letu 2008) ter po njem. Vseboval je 23 vprašanj, večinoma 

zaprtega tipa, kar nam je omogočalo kasneje za natančnejšo obdelavo podatkov. Anketiranci 

so se pri nekaterih vprašanjih morali opredeliti do trditev na lestvici Likertovega tipa, kjer je 1 

pomenilo sploh se ne strinjam oziroma zelo nezadovoljen ter 5 povsem se strinjam oziroma 

zelo zadovoljen. Vmesne ocene ustrezajo vrednostni lestvici. V primeru nezadovoljstva 

oziroma negativnega odgovora, so imeli anketirani moţnost navajanja svojega mnenja pod 

rubriko »drugo«.  

Razumevanje jasnosti vprašanj v vprašalniku, smo pred razpošiljanjem anket preverili na 

manjšem številu fizioterapevtov. Posredovali smo ga dvema naključno izbranima 

fizioterapevtoma. Ker nista imela teţav pri razumevanju vprašanj, smo vprašalnik ohranili 

nespremenjen. 
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6.4 Zanesljivost vprašalnika 

Cronbach Alfa test meri zanesljivost vprašalnika na osnovi korelacij med spremenljivkami. 

Vrednosti, ki jih Cronbach Alfa test lahko zavzame, so med 0 in 1 (Šifrer in Bren 2011, 34). 

Če je vrednost več kot 0,8 lahko trdimo, da gre za visoko zanesljivost anketnega vprašalnika. 

Če je vrednost med 0,6 in 0,8, govorimo o srednji zanesljivosti. Niţje vrednosti testa 

nakazujejo nezanesljivost merske lestvice. 

S pomočjo Cronbach Alfa testa smo preverili zanesljivost vprašalnika. Iz Preglednice 15 je 

razvidno, da vrednost Chronbachovega koeficienta alfa v magistrski nalogi znaša 0,694, kar 

pomeni, da je vprašalnik zanesljiv. 

Preglednica 15: Cronbach Alfa test 

 

 

6.5 Potek raziskave 

Dogovori o raziskavi so v prvi fazi potekali s predhodnimi telefonskimi pogovori z vodji 

fizioterapij v bolnišnicah. Po njihovi pridobitvi soglasja za izvedbo raziskave, smo 

posamezno vodjo fizioterapije povprašali po številu zaposlenih fizioterapevtov v njihovi 

organizaciji ter jim na podlagi teh podatkov poslali ustrezno število anket. Z vodjo smo se 

pogovorili o načinu razdeljevanja anket v ustanovi, zagotavljanju anonimnosti, o časovnem 

poteku izvedbe ankete ter o vračanju anket.  

Raziskava je potekala v štirih fazah: 

1. Preučitev literature ter pregled dejanskega stanja s področja vrednotenja dela v 

fizioterapevtski stroki in sistemizacije ter plačnega sistema v zdravstvu, ki je prispevala k 

oblikovanju hipotez. 

2. Zbiranje podatkov z anonimnim anketnim vprašalnikom, z vprašanji zaprtega in delno 

odprtega tipa. Anketni vprašalnik je vključeval vprašanja o sodelovanju FT ob nastajanju 

novega plačnega sistema glede vrednotenja FT dela, o obstoju izdelanih kriterijih 

razvrščanja FT v plačne razrede, o zadovoljstvu fizioterapevtov z razvrščanjem v nove PR 

ter o zadovoljstvu s plačo.   

3. Vprašalnik je bil posredovan po pošti vodjem fizioterapij. Poslanih je bilo 187 

vprašalnikov, za analizo je bilo vrnjenih 137, za statistično obdelavo je bilo ustreznih 129. 

Zbrane podatke smo uredili in obdelali s statističnim programom SPSS. 

4. Analiza podatkov je bila namenjena testiranju hipotez. Uporabili smo analitično statistične 

metode. Rezultate raziskave smo prikazali s pomočjo preglednic in grafov. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,694 6 
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Vprašanja v anketnem vprašalniku so navedena v Prilogi 1. 

6.6 Metode analiziranja podatkov in interpretacija 

Raziskovali smo pojav poteka izvedbe razvrščanja FT v PR v zdravstvenih organizacijah v 

Sloveniji po letu 2008, seznanjenost FT s kriteriji razvrščanja v PR v zdravstvu, zadovoljstvo 

z razvrščanjem FT v PR ter s plačo. 

Za obdelavo podatkov je bila uporabljena deskriptivna statistična metoda s pomočjo 

računalniških programov MS Excel in SPSS 22.0. Za preverjanje hipotez smo od statističnih 

metod uporabili T-test in χ². 
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7 REZULTATI RAZISKAVE 

V nadaljevanju poglavja sledijo rezultati raziskave v treh podpoglavjih. Prvo podpoglavje 

interpretira rezultate demografskih podatkov anketiranih, drugo pa natančneje prikazuje 

rezultate ankete o vrednotenju fizioterapevtskega dela po uvedbi novega plačnega sistema v 

zdravstvu, s preverjanjem postavljenih hipotez. Zanimalo nas je, kdo je s predlogi in nasveti 

sodeloval s sindikati pri oblikovanju novega plačnega sistema za fizioterapevte, kdo v 

zdravstveni organizaciji je sodeloval pri pretvorbi DM FT v nove PR, kako so FT seznanjeni s 

številom sistemiziranih DM za FT v svoji organizaciji, v katere PR so bili FT razvrščeni ob 

pretvorbi ter v katere so razvrščeni v času raziskave, skratka zanimala nas je tudi seznanjenost 

FT z delovno-pravno zakonodajo. Prav tako nas je zanimalo zadovoljstvo FT z razvrščanjem 

v nove PR ter morebitni razlogi nezadovoljstva glede razvrščanja. Zanimalo nas je, ali imajo 

zdravstvene organizacije jasno izdelane kriterije razvrščanja FT v PR. V primeru, da jih 

nimajo, kako v tem primeru poteka razvrščanje FT v PR v njihovi organizaciji. Prav tako nas 

je zanimalo mnenje anketiranih, ali menijo, da bi izdelan pravilnik o razvrščanju vplival na 

pravično razvrščanje FT v PR ter s tem na zadovoljstvo z vrednotenjem z njihovim delom. Na 

koncu smo anketirane še povprašali o zadovoljstvu glede vrednotenja njihovega dela ter 

finančne nagrajenosti za njihovo delo, po uvedbi plačne reforme iz leta 2008. Podatki so 

zaradi nazornosti prikazani tudi grafično. V tretjem podpoglavju je predstavljen odgovor na 

raziskovalno vprašanje ter preverjanje hipotez. 

7.1 Demografski podatki 

Pod demografske podatke anketiranih smo zajeli spol, starost, izobrazbo anketirancev, 

delovno dobo v letih, raven delovanja in trenutni status anketiranih v organizaciji.  

V raziskavi je sodelovalo skupaj 129 anketiranih fizioterapevtov, od tega 8 % (n = 11) 

anketiranih moškega spola in 92 % (n = 118) anketiranih ţenskega spola. Starost anketiranih 

fizioterapevtov se je gibala gibala med 29 in 62 let. 

Iz Preglednice 16 je razvidno, da največ anketirancev spada v starostno skupino od 31 do 40 

let (39,5 %; n = 51), sledi starostna skupina od 41 do 50 let (33,3 %; n = 43). V starostni 

skupini nad 51 let je bilo starih 26,4 % (n = 34) anketiranih. Najniţji odstotek anketirancev, tj. 

0,8 % (n = 1), je bil v starostni skupini od 25 do 30 let.  

Preglednica 16: Starost anketiranih fizioterapevtov 

 

Starost 

M Ţ Skupaj 

N % N % N % 

25 - 30 let / / 1 0,8 1 0,8 

31 - 40 let 6 54,5 45 38,2 51 39,5 

41 - 50 let 3 27,3 40 33,9 43 33,3 

51 in več 2 18,2 32 27,1 34 26,4 

Skupaj: 11 100 118 100 129 100 
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Iz Slike 6 je razvidno, da ima največ anketirancev končano visokošolsko izobrazbo (55 % ; 

n=71), z nazivom diplomirani/a fizioterapevt/ka. Zaključeno višješolsko izobrazbo, z nazivom 

višji fizioterapevt, ima 36 % (n = 46), kar predstavlja velik deleţ višješolsko izobraţenega 

kadra v fizioterapevtski dejavnosti. Zaključeno univerzitetno izobrazbo ima le 5 % (n = 7) ter 

podiplomsko izobrazbo (magisterij) le 4 % (n = 5) anketiranih fizioterapevtov.  

 

Slika 6: Izobrazbena struktura anketiranih 

Iz rezultatov lahko razberemo, da imajo anketirani fizioterapevti stari nad 51 let (n = 37; 29 

%) večina, t.j. 84 % (n = 31), zaključeno le višješolsko izobrazbo, 13,5 % (n = 5) anketiranih 

zaključeno visokošolsko izobrazbo ter le 3 % (n = 1) zaključen magistrski študij. 

Slika 7 prikazuje, da: 

 največ anketiranih, tj. 25 % (n = 32), ima med 11 do 15 let delovne dobe; 

 ima 23 % (n = 29) anketiranih nad 31 let delovne dobe; 

 ima 17 % (n = 22) anketiranih 6 do 10 let delovne dobe;  

 ima 16 % (n = 21) med 21 in 25 let delovne dobe; 

 ima 12 % (n = 16) med 16 in 20 let delovne dobe; 

 ima 7 % (n = 9) anketiranih med 26 in 30 let delovne dobe. 

36% 

55% 

5% 4% 

VIŠJEŠOLSKA

IZOBRAZBA (v.ft.)

VISOKOŠOLSKA

IZOBRAZBA (dipl. fiziot.)

UNIVERZITETNA

IZOBRAZBA (univ. dipl.)

PODIPLOMSKA

IZOBRAZBA (mag., dr.)
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Slika 7: Delovna doba anketiranih v letih 

Iz Slike 8 je razvidno, da je največ anketiranih (60 %; n = 77) zaposlenih na sekundarni ravni 

zdravstvene dejavnosti, to so bolnišnice in specialistične ambulante. Na terciarni ravni 

zdravstvene dejavnosti, katero obsegajo klinike, klinični oddelki, klinični centri, je zaposlenih 

40 % (n = 52) anketiranih fizioterapevtov. 

 

Slika 8: Raven zdravstvene dejavnosti zaposlitve fizioterapevtov 

Iz slike 9 je razvidno, da ima največ anketiranih (80 %; n = 103) status fizioterapevta v 

operativni dejavnosti, kar pomeni, da so izvajalci posameznih fizioterapevtskih postopkov, 

sledijo vodje fizioterapij (9 %; n = 11). Fizioterapevtov s poloţajnim dodatkom je bilo 5 % 

(n= 7). Pod »drugo«, teh je bilo 6 % (n = 8), so opredeljevali: 3-krat fizioterapevt s 

specialnimi znanji, 1-krat fizioterapevt v hospitalu, 3-krat fizioterapevt v negovalni enoti, 1-

krat odgovora ni bilo. 

17% 

25% 

12% 

16% 

7% 

23% 

6-10 LET

11-15 LET

16-20 LET

21-25 LET

26-30 LET

nad 31  LET

60% 

40% 
SEKUNDARNA
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Slika 9: Status fizioterapevta v zdravstveni organizaciji 

Rezultati raziskave prikazujejo različno število zaposlenih fizioterapevtov po posameznih 

zdravstvenih organizacijah v Sloveniji. Številke v fizioterapevtskem kolektivu se gibljejo od 3 

do 50 zaposlenih. 

7.2 Vrednotenje fizioterapevtskega dela po uvedbi novega plačnega sistema v 

zdravstvu 

Na vprašanje, Kdo v vaši ustanovi je sodeloval (s predlogi in nasveti) s sindikati pri 

oblikovanju novega plačnega sistema za fizioterapevte, je največ anketiranih (38 %; n = 48) 

odgovorilo, da ne vedo in s tem podatkom niso seznanjeni. Sledijo odgovori iz slike 10:  

 nihče v 27 % (n = 35); 

 fizioterapevt v vlogi sindikalnega zaupnika v 14 % (n = 18); 

 12 % anketiranih (n = 15) je navedlo vodjo fizioterapevtov; 

 4 % (n = 5) anketiranih je navedlo, da sta pri tem sodelovala vodja fizioterapevtov in 

fizioterapevt v vlogi sindikalnega zaupnika; 

 1 % (n = 1) je navedlo vodjo fizioterapevtov in drugo. 

Pod »drugo« je 5 % anketiranih (n = 6) navedlo odgovore: po 1-krat vsi v kolektivu, 2-krat 

direktor in vodja finančno-računovodske sluţbe, 2-krat delovni terapevt v vlogi sindikalnega 

zaupnika, 1-krat namestnik vodje fizioterapevtov. 

80% 

9% 

5% 6% 

FT V OPERATIVNI

DEJAVNOSTI

VODJA

FIZIOTERAPEVTOV

FT S POLOŢAJNIM

DODATKOM

DRUGO
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Slika 10: Sodelovanje s sindikati pri oblikovanju novega plačnega sistema 

Slika 11 prikazuje sodelovanje pri pretvorbi delovnih mest za fizioterapevte v nove PR v 

zdravstvenih organizacijah, v katere so bili razvrščeni fizioterapevti. Večina anketiranih  

(39%; n = 50) je odgovorila, da s tem podatkom niso seznanjeni, 22 % (n = 29) anketiranih je 

menilo, da je pri pretvorbi sodelovala pravno-kadrovska sluţba v njihovi organizaciji. 15 % 

(n= 19) jih je menilo, da razvrščanje opravila vodja fizioterapevtov, 7 % (n = 9) anketiranih, 

da je razvrščanje opravila oţja delovna skupina fizioterapevtov ter 4 % (n = 5), da sta 

pretvorbo opravili pravno-kadrovska sluţba in vodja fizioterapevtov. 3 % (n = 4) anketiranih 

meni, da sta pri tem sodelovala predstojnik/ca in vodja FT, 2 % (n = 3), da sta pri pretvorbi 

sodelovala vodja FT in oţja skupina FT, ter 1 % (n = 2) anketiranih meni, da je pri pretvorbi 

sodelovala pravno kadrovska sluţba in drugo, kadrovska sluţba z vodjo FT in oţjo skupino 

FT ter kadrovska sluţba s predstojnikom in vodjo FT. 
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Slika 11: Sodelovanje pri pretvorbi delovnih mest za fizioterapevte v nove plačne 

razrede 

Na vprašanje Ali ste seznanjeni s podatkom, koliko različnih DM za fizioterapevte v javnem 

sektorju na področju zdravstva je opredeljenih v Katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov? 

je 25 % anketiranih (n = 32) odgovorilo z DA ter 75 % (n = 97) z NE. Da je v Katalogu 

razpisanih 8 različnih DM za fizioterapevte v zdravstvu, je pravilno odgovorilo le 11 % 

anketiranih (n = 14) (Preglednica 17). 

Preglednica 17: Število odgovorov anketirancev glede števila DM za FT v Katalogu 

funkcij, delovnih mest in nazivov 

Odgovor Število V % 

Da 32 25 % 

0 DM 7 5 % 

3 DM 1 1 % 

4 DM 6 4 % 

5 DM 1 1 % 

6 DM 3 2 % 

8 DM 14 11 % 

NE  97 75 % 

Iz Slike 12 je razvidna seznanjenost FT s številom in opisom vseh sistemiziranih DM za 

fizioterapevte v zdravstvu, po letu 2008, v njihovi ustanovi. O seznanjenosti s številom in 

opisom sistemiziranih DM za FT v njihovi ustanovi, je pozitivno odgovorilo 27 % anketiranih 

(n = 35). 73 % anketiranih (n = 94) s tem podatkom ni seznanjenih, kar predstavlja velik deleţ 

39% 

22% 

15% 

7% 
4% 

3% 2% NE VEM, NISEM

SEZNANJEN/A

KADROVSKO-PRAVNA

SLUŢBA

VODJA FIZIOTERAPEVTOV

OŢJA DELOVNA SKUPINA

FT

PRAVNO KADROVSKA

SLUŢBA IN VODJA FT

PREDSTOJNIK IN VODJA FT

VODJA FT IN OŢJA SKUPINA

FT
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zaposlenih po zdravstvenih ustanovah, ki niso seznanjeni s sistemiziranimi DM za FT v svoji 

ustanovi. 

 

Slika 12: Seznanjenost anketiranih s številom DM za FT v njihovi ustanovi 

Slika 13 prikazuje, da je bilo ob sprejemu novega plačnega sistema, po letu 2008, 33 %  

(n = 42) anketiranih fizioterapevtov razvrščenih v 30. PR. Sledijo razvrščeni v 31 in 32 

izhodiščni PR, kamor je bilo v vsako skupino uvrščenih po 22 % (n = 28) anketiranih. 12 % 

anketiranih (n = 15) je bilo razvrščenih v 33. ter 9 % (n = 12) v 29. PR. Le en anketirani (1 %) 

je bil na začetku razvrščen v izhodiščni 34. PR; 2 % (n = 3) anketiranih ni vedelo, v kateri 

izhodiščni PR so bili razvrščeni. 

 

Slika 13: Izhodiščni PR FT ob sprejemu novega plačnega sistema 

27% 

73% 

DA, sem seznanjen/a
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Iz Slike 14 je razvidna primerjava, v katere izhodiščne PR so bili razvrščeni fizioterapevti v 

letu 2008 in v letu 2015, vključno z vsemi napredovanji, V letu 2015 je bilo: 

 23 % anketiranih (n = 30) uvrščenih v 34. PR;  

 16 % anketiranih (n = 20) v 32. PR;  

 12,40 % anketiranih (n = 16) v 36. PR;  

 10 % anketiranih (n = 13) v 33. PR;  

 9 % anketiranih (n = 11) v 31. PR;  

 7 % anketiranih (n = 9) v 35. PR;  

 5 % anketiranih (n = 7) v 30. PR;  

 5 % (n = 6) anketiranih v 37. PR, 

 3 % (n = 4) anketiranih v 38., 39. in 40. PR;  

 1 % (n = 1) je bilo razvrščenih v 29. PR; 

 1 % (n = 1) ni vedelo, v kateri PR so trenutno razvrščeni.  

Trije anketirani (2 %) na vprašanje niso odgovorili. 

 

Slika 14: Izhodiščna in trenutna razvrščenost FT v PR 

Iz Slike 15 je razvidno zadovoljstvo s trenutnim razvrščanjem FT v PR v zdravstvu, in sicer 

se jih je: 

 18 % (n = 24) opredelilo kot zelo nezadovoljne in 33 % (n = 43) za nezadovoljne, kar 

skupno predstavlja velik deleţ nezadovoljnih anketiranih FT (to je 51 %; n = 67) s 

trenutnim razvrščanjem FT v PR v zdravstvenih ustanovah; 

 32 % (n = 41) za niti zadovoljne niti nezadovoljne;  

 16 % (n = 20) za zadovoljne; 
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 kot zelo zadovoljen pa se je opredelil le en anketirani (1 %). 

 

Slika 15: Zadovoljstvo z razvrščanjem FT v PR v zdravstvu 

Anketirani, ki so se v Sliki 16 opredelili kot zelo nezadovoljne oziroma nezadovoljne, so v 

nadaljevanju navedli razloge svojega nezadovoljstva z razvrščanjem v PR. Razlogi 

nezadovoljstva z razvrščanjem FT v PR, prikazani v sliki 15, so: 

 v 36 % (n = 33) neobstoj kriterijev razvrščanja FT v PR;  

 v 19 % (n = 18) nekorektnost razvrščevalca; 

 v 17 % (n = 16) subjektivna merila razvrščanja; 

 v 13 % (n = 12) neupoštevanje strokovnih meril razvrščanja razvrščevalca; 

 v 11 % (n = 10) v simpatiji/antisimpatiji razvrščevalca do zaposlenega, 

 pod »drugo« je 4 % (n = 4) anketiranih navedlo: ni napredovanj, neupoštevanje 

predhodnega dela oziroma napredovanja v drugi organizaciji zunaj zdravstva, 

nepoznavanje kriterijev napredovanj zaposlenih, razlike v razvrščanju v PR po 

zdravstvenih ustanovah, sprejetje ZUJF-a, premalo DM oziroma PR, v bolnišnicah ni 

določenega obsega dela na enega fizioterapevta in premalo pretehtana metodologija.  
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Slika 16: Razlogi nezadovoljstva FT z razvrščanjem v PR v zdravstvu 

Iz Slike 17 je razvidno, ali imajo v lastni organizaciji jasno opredeljene kriterije, za 

razvrščanje fizioterapevtov v PR v zdravstvu, po letu 2008. DA jih imajo, je odgovorilo 33 % 

(n = 42), z NE 23 % (n = 30) ter NE VEM, nisem seznanjen/a s tem podatkom 44 % (n = 57) 

anketiranih. 

 

Slika 17: Seznanjenost z definiranimi kriteriji razvrščanja FT v PR v zdravstveni 

organizaciji 

Če so anketirani na predhodno vprašanje odgovorili z NE (n = 30), so morali navesti, kako pa 

dejansko poteka razvrščanje FT v PR v njihovi organizaciji. Iz Slike 18 je razviden dejanski 

potek razvrščanja FT v PR v organizacijah, kjer nimajo definiranih kriterijev razvrščanja FT v 

PR. Tam razvrščanje poteka:  
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 v 41 % (n = 17) po izbranih kriterijih kadrovsko-pravne sluţbe;  

 v 27 % (n = 11) po izbranih kriterijih vodje fizioterapije;  

 15 % anketiranih (n = 6) ne vedo, po kakšnih kriterijih poteka razvrščanje v njihovi 

organizaciji; 

 v 15 % primerih (n = 6) po kriterijih predstojnika/ce; 

 pod »drugo« (2 %; n =1) so navedli, da bi razvrščanje moralo biti urejeno na drţavnem 

nivoju. 

 

Slika 18: Kriteriji izvajanja razvrščanja FT v PR v zdravstvu 

Na vprašanje Ali se v vaši organizaciji upošteva razvrščanje fizioterapevtov po kakšnem 

»Pravilniku razvrščanja FT v PR v zdravstvu«?, je 37 % anketiranih (n = 49) odgovorilo, da 

se pri njih upošteva razvrščanje po Pravilniku, kar pomeni, da se le pri dobri tretjini 

zaposlenih v zdravstvu, upoštevajo kriteriji razvrščanja oz. da ima le tretjina zaposlenih FT v 

zdravstvu izdelane kriterije razvrščanja, kar potrjujejo tudi rezultati iz prejšnjega vprašanja. 

Ostali odgovori iz slike 19 so bili naslednji:  

 25 % anketiranih (n = 34) ni bilo seznanjenih o kakšnih kriterijih oz. Pravilniku 

razvrščanja FT v PR v njihovi organizaciji; 

 13 % anketiranih (n = 17) je odgovorilo, da se razvrščanje FT v PR v njihovi organizaciji 

ne upošteva po Pravilniku; 

 12 % anketiranih (n = 16) je potrdilo, da Pravilnika o razvrščanju v njihovi organizaciji 

nimajo;  

 9 % anketiranih (n = 12) je odgovorilo, da se pri njih v organizaciji razvrščanje po 

Pravilniku upošteva le za nekatere; 

 pod » drugo« sta dva anketirana (2 %) navedla, da imajo le dva kriterija za zasedbo DM 

za FT;  

 dva anketirana (2 %) na vprašanje nista odgovorila. 
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Slika 19: Potek razvrščanja FT v PR v zdravstvenih organizacijah 

Na vprašanje Ali menite, da bi izdelani kriteriji razvrščanjem, v Pravilniku o razvrščanju FT v 

PR v zdravstvu, vplivali na pravičnejšo razvrščanje FT v PR?, se jih strinja 55 % (n = 70) 

anketiranih, 12 % (n = 16) se jih s trditvijo povsem strinja, 27 % (n = 35) se jih niti strinja niti 

ne strinja, 2 % anketiranih (n = 3) se s to trditvijo sploh ne strinja ter 4 % (n = 5) se jih ne 

strinja (Slika 20).  

 

Slika 20: Izdelani kriteriji razvrščanja bi vplivali na pravičnejšo razvrščanje FT v PR 

Velik deleţ anketiranih se strinja in pozitivno podpre trditev (67 %; n = 86), da bi izdelani 

kriteriji razvrščanja vplivali na pravičnejšo razvrščanje FT v PR v zdravstvu. 
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Na vprašanje Ali menite, da bi izdelani kriteriji razvrščanja, v Pravilniku o razvrščanju FT v 

PR v zdravstvu, vplivali na večje zadovoljstvo z vrednotenjem dela zaposlenih fizioterapevtov 

v praksi?, ponazarjajo odgovori v Sliki 21. S to trditvijo se: 

 strinja 59 % (n = 76) anketiranih; 

 26 % (n = 34) se jih niti strinja niti se ne strinja; 

 10 % (n= 13) se jih povsem strinja; 

 2 % (n = 2) se jih sploh ne strinja; 

  3 % (n = 4) se jih ne strinja s trditvijo, da bi izdelani kriteriji razvrščanja vplivali na večje 

zadovoljstvo z vrednotenjem fizioterapevtskega dela. 

 

Slika 21: Vpliv izdelanega pravilnika na večje zadovoljstvo z vrednotenjem FT dela 

Ponovno velik deleţ anketiranih se strinja in pozitivno podpre trditev (69 %; n = 89), da bi 

izdelani kriteriji razvrščanja vplivali na večje zadovoljstvo z vrednotenjem dela zaposlenih  

fizioterapevtov v praksi. Zato je smiselno pristopiti k realizaciji izdelave kriterijev  

razvrščanja, saj posledično pravičnost razvrščanja in večje zadovoljstvo z vrednotenjem dela 

vodita k dvigu motivacije zaposlenega za delo. 

Na vprašanje Kdo bi po vaši presoji moral izdelati Pravilnik o razvrščanju fizioterapevtov v 

PR za organizacije v zdravstvu?, meni (Slika 22): 

 več kot polovica anketiranih (58 %; n = 88), da bi to morala izvesti stroka; 

 32 % (n = 48), da je to naloga fizioterapevtske sluţbe v posamezni organizaciji; 

 6 % (n = 9), da je to naloga kadrovsko-pravne sluţbe v posamezni organizaciji; 

 3 % (n = 4) ne vedo, kdo naj bi izdelal pravilnik; 

 pod »drugo« sta 2 anketirana (1 %) navedla 1-krat stroko, organizirano v relevantno in 

kompetentno strokovno organizacijo (ZFS) in 1-krat neodvisno strokovno komisijo 

Fakultete za fizioterapijo v razširjeni sestavi (fizioterapevti na terenu). 
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Slika 22: Izdelovalec Pravilnika o razvrščanju FT v PR 

Iz Slike 23 je razvidno, da je 25 % anketiranih (n = 30) navedlo, da prejema osebni dohodek v 

plačnem intervalu med 901 in 1.000 EUR in prav toliko (25 %; n = 30) med 1.001 in 1.100 

EUR. Nadalje 19 % anketiranih (n = 25) prejema osebni dohodek med 1.101 in 1.200 EUR ter 

9 % (n = 12) med 801 in 900 EUR. Pod zneskom 800 EUR so navedli zneske osebnih 

dohodkov trije (2 %) anketirani, zaposleni za polovični delovni čas, 4 ure na dan. 4 % (n=5) 

anketiranih prejema osebni dohodek med 1.200 in 1.300 EUR. Zelo malo anketiranih (3 %; 

n= 4) prejema osebni dohodek nad 1.501 EUR. 13 % anketiranih (n = 15) na to vprašanje ni 

ţelelo odgovoriti. Vse navedene vrednosti so izraţene v neto zneskih. 

 

Slika 23: Osebni dohodek (v neto zneskih) fizioterapevtov v zdravstvu, izražen v plačnih 

intervalih 
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Iz slike 23 lahko povzamemo, da je povprečna plača fizioterapevta, zaposlenega v zdravstvu, 

med 1.000 in 1.200 EUR. 

 

Slika 24 ponazarja zadovoljstvo fizioterapevtov z vrednotenjem svojega dela po uvedbi 

novega plačnega sistema, po letu 2008, glede na višino njihovega osebnega dohodka. In sicer 

se je: 

 kot zelo nezadovoljne opredelilo 12 % (n = 15) anketiranih,  

 36 % (n = 47) anketiranih kot nezadovoljni,  

 35 % (n = 45) kot niti zadovoljen niti nezadovoljen, 

 16 % (n = 20) kot zadovoljen ter  

 le 1 % (n = 2) kot zelo zadovoljnih z vrednotenjem svojega dela po uvedbi novega 

plačnega sistema. 

 

Slika 24: Zadovoljstvo FT z vrednotenjem dela po uvedbi novega plačnega sistema 

Iz Slike 24 je razvidno, da je večina FT po uvedbi novega plačnega sistema nezadovoljnih z 

vrednotenjem svojega dela, glede na višino osebnega dohodka. Zadovoljnih je le slabih   18 % 

(n = 22). 

 

Na vprašanje Ali menite, da ste po uvedbi novega zakona plač v javnem sektorju (po letu 

2008) ustrezno finančno nagrajeni za svoje delo?, se v Sliki 24: 

 večina anketiranih (41 %; n = 53) s tem ne strinja; 

 26 % (n = 34) anketiranih se s to trditvijo sploh ne strinja; 

 prav toliko 26 % (n = 34) se jih s to trditvijo niti strinja niti ne strinja; 

 6 % (n = 7) se jih s strinja; 
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 le 1 % (n = 1) anketiranih se povsem strinja, da so po uvedbi novega plačnega sistema, 

fizioterapevti zaposleni v zdravstvu, ustrezno finančno nagrajeni za svoje delo. 

 

Slika 25: Ustrezna finančna nagrajenost za svoje delo 

Ponovno velik deleţ anketiranih (67 %; n = 87) opredeljuje svoje nestrinjanje s finančno 

nagrajenostjo za svoje delo, po uveljavitvi novega zakona plač v javnem sektorju. 

 

Na zadnje vprašanje Ali ste po uvedbi novega plačnega sistema (po letu 2008) bolj zadovoljni 

z vrednotenjem svojega dela (s plačo) kot s prehodnim sistemom ?, ponazarjajo odgovori na 

Sliki 26: 

 33 % anketiranih (n = 42) se je opredelilo kot niti zadovoljen niti nezadovoljen; 

 32 % (n = 41) kot nezadovoljen; 

 16 % (n = 20) kot zelo nezadovoljen; 

 18 % (n = 24) kot zadovoljnih; le 1 % (n = 2) kot zelo zadovoljnih z novim vrednotenjem 

plače kot s predhodnim. 

 

Slika 26: Zadovoljstvo FT z vrednotenjem svojega dela z novim plačnim sistemom kot s 

predhodnim 
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Iz zbranih podatkov v Preglednici 18 smo natančneje povzeli  še analizo odgovorov 

vodstvenih struktur v stroki. Iz raziskave smo povzeli podatke 11 vodij fizioterapij. Vse osebe 

so bile ţenskega spola, povprečna starost vodij je bila 49,9 let. Izhodiščni povprečni plačni 

razred vodij FT v letu 2008 je bil 31., v letu 2015 pa 36, kar pomeni, da so vodje FT v sedmih 

letih napredovale v povprečju za 5 PR. Glede zadovoljstva z razvrščanjem v PR so se vodje 

FT opredeljevale med nezadovoljnimi (n = 4) in niti zadovoljnimi niti nezadovoljnimi (n = 6). 

Zadovoljna je bila le ena vodja FT. Iz analize sledi, da tudi vodje fizioterapevtov niso 

zadovoljne z razvrščanjem FT v PR kot prikazujejo tudi podatki ostalih fizioterapevtov. Glede 

plačnega intervala so anketirani vodje povedali, da je bila njihova plača med 1.100 in 1.200 

EUR. Štiri anketirane (36,36 %) na to vprašanje niso odgovorile. 

Preglednica 18: Analiza odgovorov vodij fizioterapij 

Zaposlitvena 

ustanova 

Starost 

(v letih) 

Izhodiščni 

PR 

Trenutni 

PR 

Zadovoljstvo z 

razvrščanjem FT v 

PR 

Plačni interval v 

EUR (neto) 

Bolnišnica 48 30 36 2 1.001 - 1.100 

Bolnišnica 48 32 35 2 1.100 - 1.200 

Klinični center 45 31 40 3 Ne ţeli odgovoriti 

Bolnišnica 41 30 32 3 1.001 - 1.100 

Bolnišnica 45 29 34 2 901 - 1.000 

Klinični center 59 33 Ni 

odgovora 

3 Ne ţelim odgovoriti 

Klinični center 58 33 38 4  Nad 1.501  

Klinični center 53 33 40 2 1.301 - 1.400 

Bolnišnica 42 30 35 3 Ne ţeli odgovoriti 

Bolnišnica 44 30 34 3 1.101 - 1.200 

Bolnišnica 61 30 34 3 Ne ţeli odgovoriti 

 Povprečna 

starost = 

49,9 leta 

Povprečni 

izhodiščni 

PR = 31 

Povprečni 

trenutni PR 

= 35,8 

Povprečno 

zadovoljstvo z 

razvrščanjem 

=2,7 

 

7.3 Odgovor na raziskovalno vprašanje in preverjanje hipotez  

V magistrski nalogi smo si zastavili raziskovalno vprašanje (RV) in hipoteze. Na RV smo 

odgovorili z ugotovitvami iz strokovne literature ter z raziskavo, v kateri smo pridobili 

rezultate iz primarnih virov. Hipoteze pa smo preverili z različnimi testi, v programu za 

statistično obdelavo podatkov SPSS 22.0. 

Raziskovalno vprašanje: Kako je s pravnimi akti urejena določitev plač za delo FT v 

zdravstvu ter kriteriji razvrščanja FT v PR? 
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Za FT zaposlene v zdravstvu ureja podlago za zaposlitev številna delovno-pravna zakonodaja. 

Osrednji zakon s področja plač v JS predstavlja ZSPJS, kateri določa skupne temelje sistema 

plač v JS. Pravno podlago plač za področje zdravstva predstavljata še ZJU in ZDR. Od KP se 

za urejanje delovno-pravne zakonodaje za FT v zdravstvu upoštevajo še KPJS, v kateri je 

določena splošna uskladitev plač, redna delovna uspešnost in dodatki, Kolektivna pogodba o 

skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede 

(KPSM, Ur. l. RS, št. 57/08) ter Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega 

varstva Slovenije (Ur. l. RS, št. od 15/94 do 106/15). K obstoječim KP pripadajo aneksi h KP, 

s katerimi so DM FT uvrščena v PR in sicer se za področje fizioterapevtske dejavnosti v 

zdravstvu upošteva Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 

(Ur. l. RS, št. 107/11) za določanje in uvrščanje DM za plačno skupino E in njene 

podskupine.  

K podzakonskim aktom, ki jih je sprejela Vlada RS, se za fizioterapevtsko dejavnost 

upoštevajo še Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 

usluţbence (Ur. l RS, št. od 53/08 do 89/08), Uredba o napredovanju javnih usluţbencev v 

plačne razrede (Ur. l. RS, št. od 51/08 do 113/09) ter Uredba o enotni metodologiji in 

obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. od 14/09 do 3/16).  

Glede kriterijev razvrščanja FT v PR je delovno-pravna zakonodaja zelo skromna. Katalog 

FDMN  je sestavni in bistveni del aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti oz. poklicev v 

zdravstvu. Šišernik (2010, 16) utemeljuje, da katalog predstavlja celoten nabor moţnih 

zaposlitev v JS, kar velja tudi za DM FT. Katalog vsebuje le seznam osmih sistemiziranih 

DM FT v zdravstvu (za podskupino E4), katera so razvrščena od 29. do 34. PR, kar prikazuje 

Preglednica 8. Katalog sicer definira DM FT v zdravstvu, v praksi pa pomanjkljivost 

zakonodaje predstavlja nejasna opredelitev oz. nedefiniranost kriterijev razvrščanja FT v PR v 

zdravstvu.  

V Katalogu ob definiranem DM FT tudi zasledimo, da imajo nekatera DM FT v zdravstvu 

dodano oznako rimske številke I, II ali III. Kot utemeljuje Korade Purg idr. (2013, 2-3), 

pomeni DM z rimsko III standardne zahteve, rimska II je DM, za katerega so zahteve 

nekoliko zahtevnejše od standardnih ter rimska III označuje DM, katerega opis je 

najzahtevnejši glede potrebnih znanj, izkušenj, področja delovanja ali vodenja števila 

sodelavcev. 

V pregledu literature nismo zasledili jasno opredeljenih kriterijev razvrščanja FT v PR v 

zdravstvu, zato predpostavljamo, da kriterije razvrščanja izdela vsaka organizacija zase. Prav 

tako iz raziskave ugotavljamo, da imajo le nekatere organizacije izdelane kriterije razvrščanja 

FT v PR (33 %; n = 42), večina organizacij nima izdelanih kriterijev. Zato je bil namen in cilj 

magistrske naloge oblikovati priporočila v obliki kriterijev oz. meril razvrščanja za 

posamezno DM FT v zdravstvu, glede  na zahtevano strokovno izobrazbo, zahtevane delovne 



 86 

izkušnje, potrebna dodatna znanja z opredelitvijo pogojev za zasedbo posameznega DM FT  v 

zdravstvu. 

7.3.1 Hipoteza 1 

Hipoteza 1 predpostavlja, da so fizioterapevti, zaposleni v zdravstvu, od leta 2008 do leta 

2015 napredovali skladno z veljavno delovno-pravno zakonodajo. 

 

Slika 27: Parni T-test za hipotezo 1 

Naša raziskava je pokazala, da so fizioterapevti, zaposleni v zdravstvu, od leta 2008 do leta 

2015, v povprečju napredovali za 3,04 ± 2,14 PR. V sedmih letih so načeloma lahko 

napredovali od 2 do 4 PR. Hipotezo smo preverili s parnim T-testom, ki je pokazal statistično 

pomembno razliko med fizioterapevti in napredovanjem v plačne razrede (t(PS) = 15,658; p < 

0,001; 95 % CI: 2,656 – 3,425) (Slika 27).  

Hipotezo H1, ki pravi, da so fizioterapevti, zaposleni v zdravstvu, od leta 2008 do leta 2015 

napredovali skladno z veljavno delovno-pravno zakonodajo, sprejmemo. 

Slika 28 predstavlja analizo napredovanj FT, zaposlenih v zdravstvu, s pod 20 in nad 20 let 

delovne dobe. 

Group Statistics 

 Vec_Kot_20 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Razlika O-N (v št. napredovanj 

v 7 letih) 

da 55 3,85 2,076 ,280 

ne 66 2,42 1,946 ,240 
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Slika 28: T-test za neodvisna vzorca za hipotezo 1 

Iz rezultatov sledi, da so anketirani, z manj kot 20 let delovne dobe, v povprečju napredovali 

za 2,42 ± 1,9 PR, v primerjavi z anketiranci nad 20 let delovne dobe, ki so v povprečju 

napredovali za 3,85 ± 2,1 PR. Razlika je statistično značilna (t = 3,905; p < 0,001; CI = 0,705 

– 2,156) (Slika 28). 

7.3.2 Hipoteza 2 

Hipoteza 2 predpostavlja, da so fizioterapevti z daljšo delovno dobo (nad 20 let delovne dobe) 

napredovali v novem plačnem sistemu za več plačnih razredov kot fizioterapevti s krajšo 

delovno dobo (manj kot 20 let delovne dobe). 

 

Slika 29: Parni T-test za hipotezo 2 

Rezultati raziskave so pokazali, da so fizioterapevti z delovno dobo nad 20 let v novem 

plačnem sistemu napredovali za 4 plačne razrede (Mean = 3,855), fizioterapevti z delovno 

dobo pod 20 let pa za 2 plačna razreda (Mean = 2,373). Rezultati so pokazali statistično 

značilne razlike v napredovanju v novem plačnem sistemu glede na delovno dobo 

fizioterapevtov (2-tailed) = 0,000; p < 0,001) (t(PS) = 9,831; p < 0,001; 95 % CI: 1,891 – 

2,855) (Slika 29).  

Hipotezo H2, ki pravi, da so fizioterapevti z daljšo delovno dobo (nad 20 let delovne dobe) 

napredovali v novem plačnem sistemu za več plačnih razredov kot fizioterapevti s krajšo 

delovno dobo (manj kot 20 let delovne dobe), sprejmemo. 
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7.3.3 Hipoteza 3 

Hipoteza 3 predpostavlja, da so fizioterapevti z daljšo delovno dobo (nad 20 let delovne dobe) 

bolje seznanjeni s številom sistemiziranih delovnih mest v svoji organizaciji kot fizioterapevti 

s krajšo delovno dobo (manj kot 20 let delovne dobe). 

 

Slika 30: χ²-test za povezavo med delovno dobo in seznanjenostjo FT s številom DM v 

organizaciji 

Analiza raziskave ni pokazala statistično značilne razlike, kateri anketiranci, glede dolţine 

delovne dobe, bi bili bolje seznanjeni s številom sistemiziranih delovnih mest za 

fizioterapevte v svoji organizaciji (Slika 30). Test smo izvedli s Fisher's Exact testom, kjer je 

p = 0,697.  

Hipoteze H3, ki pravi, da so fizioterapevti z daljšo delovno dobo (nad 20 let delovne dobe) 

bolje seznanjeni s številom sistemiziranih delovnih mest v svoji organizaciji kot fizioterapevti 

s krajšo delovno dobo (manj kot 20 let delovne dobe), ne moremo sprejeti, ker je p > 0,05. 

7.3.4 Hipoteza 4 

Hipoteza 4 predpostavlja, da so fizioterapevti z visoko izobrazbo (dipl., uni., podiplomski) 

bolje seznanjeni s številom sistemiziranih delovnih mest v svoji organizaciji kot fizioterapevti 

z višješolsko izobrazbo. 
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Slika 31: χ²-test za povezavo med zaključeno izobrazbo fizioterapevtov in seznanjenostjo 

FT s številom DM v organizaciji 

Rezultati raziskave niso pokazali statistično značilne razlike anketirancev, glede na 

zaključeno stopnjo izobrazbe, da bi bili FT z višjo stopnjo izobrazbe bolje seznanjeni s 

številom sistemiziranih delovnih mest v svoji delovni organizaciji kot FT z niţjo izobrazbo 

(Slika 31). Test smo izvedli s Fisher's Exact testom, kjer je p = 0,680. S testom nismo uspeli 

dokazati povezave med izobrazbo in seznanjenostjo s številom DM FT v organizaciji.  

Hipoteze H4, ki pravi, da so fizioterapevti z visoko izobrazbo (dipl., uni., podiplomski) bolje 

seznanjeni s številom sistemiziranih delovnih mest v svoji organizaciji kot fizioterapevti z 

višješolsko izobrazbo, ne moremo sprejeti, ker je p > 0,05. 

7.3.5 Hipoteza 5 

Hipoteza 5 predpostavlja, da so fizioterapevti s krajšo delovno dobo (pod 20 let delovne dobe) 

bolj zadovoljni z novim plačnim sistemom (s plačo) kot fizioterapevti z daljšo delovno dobo 

(več kot 20 let delovne dobe). S pomočjo T-testa smo preverjali zadovoljstvo z novim plačnim 

sistemom glede na dolţino delovne dobe anketiranih fizioterapevtov. 
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Slika 32: T-test za dva neodvisna vzorca za hipotezo 5 

V skupini anketirancev z delovno dobo pod 20 let ugotavljamo povprečno oceno zadovoljstva 

2,61 in pri skupini anketirancev z delovno dobo nad 20 let je povprečna ocena zadovoljstva z 

novim plačnim sistemom 2,58. Ugotavljamo, da ni statistično značilnih razlik v zadovoljstvu 

z novim plačnim sistemom oz. s plačo glede na dolţino delovne dobe (t(PS)= - 0,306; p = 

0,760; 95 %: CI: - 0,410-0,300 in -0,411-0,301) (Slika 32).  

Hipoteze H5, ki pravi, da so fizioterapevti s krajšo delovno dobo (pod 20 let delovne dobe) 

bolj zadovoljni z novim plačnim sistemom (s plačo) kot fizioterapevti z daljšo delovno dobo 

(več kot 20 let delovne dobe), ne moremo sprejeti (p > 0,05). 
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8 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

V tem poglavju smo analizirali ugotovitve raziskave na podlagi dobljenih rezultatov iz ankete, 

saj raziskav za primerjavo na to temo ni.  

V raziskavi je sodelovalo 129 fizioterapevtov, zaposlenih v zdravstvu, od tega 8 % (n = 11) 

moškega in 92 % (n = 118) oseb ţenskega spola. Povprečna starost anketiranih je bila 36 let 

(mediana = 44), v povprečju z zaključeno visokošolsko izobrazbo (55 %) in s povprečno 

delovno dobo anketiranih med 11 in 15 let (mediana = 16 do 20 let).  

V raziskavi smo ugotovili, da ima več kot tretjina anketiranih FT v zdravstvu (36 %; n = 46) 

zaključeno le višješolsko izobrazbo, podiplomsko (univerzitetno, magisterij) pa le manjši del 

anketiranih FT (9 %; n = 12). Iz slednjega sklepamo, da je le majhen deleţ zaposlenih FT v 

zdravstvu proaktivnih in informiranih o delovno-pravni zakonodaji v stroki, kar dejansko 

potrjujejo podatki v nadaljevanju raziskave. Iz raziskave tudi ugotavljamo, da ima velik deleţ 

anketiranih FT, starih nad 51 let (84 %; n = 31), zaključeno le višješolsko izobrazbo in le en 

anketirani (3 %) v tej starosti podiplomski študij (magisterij). Iz slednjega lahko izpostavimo, 

da je v stroki zelo malo interesa o vseţivljenjskem formalnem izobraţevanju, ţelji po 

pridobivanju širših znanj, morda pa so posamezniki v stroki usmerjeni le na oţja specialna 

znanja, kar bi lahko raziskala kakšna druga raziskava. 

Podatki iz raziskave prikazujejo, da je število zaposlenih, z daljšo delovno dobo in višjo 

povprečno starostjo v fizioterapevtski dejavnosti, veliko. To kaţe na majhno fluktuacijo 

delovne sile iz JS, dolgoletno pripadnost delodajalcu in posledično majhno ponudbo 

zaposlitve v tej dejavnosti. Iz raziskave najbolj izrazito izstopata dva vrhova zaposlenih, in 

sicer zaposleni med 11 in 15 leti delovne dobe (25 %; n = 32), to je starost zaposlenih med 35 

in 40 let ter nad 31 let (23 %; n = 29) delovne dobe, to so zaposleni v starosti med 52 in 62 

let. Iz česar sledi, da se bo dobra petina zaposlenih FT v zdravstvu upokojevala v naslednjih 

desetih letih, kar bo povečalo ponudbo zaposlitve mlajšemu kadru v preučevani dejavnosti 

zdravstva. 

Podatki iz raziskave kaţejo, da večina anketiranih FT opravlja delo v operativi, kot izvajalci 

fizioterapevtskih postopkov. Fizioterapevtski kolektivi štejejo med 3 do 50 zaposlenimi 

(mediana = 13).  

Ugotavljamo, da o sodelovanju stroke s sindikati, pri oblikovanju novega plačnega sistema za 

fizioterapevte, večina anketiranih FT ni seznanjenih. 

Pri pretvorbi DM za fizioterapevte v nove PR, v katere so bili FT razvrščeni po letu 2008, 

39% (n = 50) anketiranih navaja, da ne vedo oziroma niso seznanjeni s podatkom, kdo v 

njihovi ustanovi je sodeloval pri pretvorbi iz starih v nove PR FT. 22 % (n = 29) jih navaja, da 

je pretvorbo, v nove PR za FT, izvedla kadrovsko-pravna sluţba. Menimo, da omenjeno 
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dejstvo prikazuje vpliv na podoptimalno upravljanje z zaposlenimi FT v zdravstvu in 

avtonomnostjo v vodenju lastne politike posameznega zdravstvenega zavoda.  

Navedeni rezultat kaţe tudi na napačno implementacijo novega plačnega sistema na področju 

fizioterapije in na nerazumevanje sistemizacije, njene vloge ter pomena pri razvrščanju DM. 

Pri določanju in spreminjanju sistemizacije bi ključno vlogo morala imeti predstojnik in vodja 

fizioterapije. Menimo, da je naloga predstojnikov in vodij fizioterapij tudi v tem, da v 

sodelovanju s svojim oţjim strokovnim timom (z vodji organizacijskih enot) in s kadrovsko 

sluţbo sodelujejo pri urejanju sistemizacije DM na področju fizioterapevtske dejavnosti v 

organizaciji ter hkrati poskrbijo za posodobljen opis DM.  

Prav tako ugotavljamo, da tričetrine anketiranih (75 %; n = 97) ni seznanjenih s podatkom, 

koliko različnih DM za FT je opredeljenih v Katalogu FDMN. Majhen deleţ anketiranih 

(25%; n = 32) potrdi o seznanjenosti s številom DM za FT v katalogu. Od 32 jih pravilno 

odgovori le 14 (10,8 %) anketiranih, kar predstavlja zelo majhen deleţ FT, informiranih o 

veljavni delovno-pravni zakonodaji v stroki. 

Ugotavljamo, da je s številom in opisom sistemiziranih DM za fizioterapevte v svoji ustanovi 

seznanjenih slaba tretjina anketiranih (27 %; n = 35). Zelo velik del anketiranih FT (73 %; 

n=94) ni seznanjenih s podatkom o številu sistemiziranih DM za FT v svoji ustanovi. Ta 

podatek je treba izpostaviti, saj predstavlja presenetljivo velik deleţ neseznanjenih zaposlenih 

v fizioterapiji s pomembnim podatkom vrednotenja lastnega poklica in gradnje kariere. 

Menimo, da je podatek o številu sistemiziranih DM pomemben s stališča nadaljnjega 

kariernega razvoja zaposlenih v fizioterapevtski stroki. 

Oba predhodno navedena podatka kaţeta na zelo slabo poznavanje delovno-pravne 

zakonodaje in sistema vrednotenja lastnega dela, kar je tudi odraz dejanskega stanja v praksi. 

Ugotavljamo, da je bila ob sprejemu novega plačnega sistema (po letu 2008) večina 

anketiranih FT razvrščena v povprečju v 30 PR (mediana = 31). V letu 2015, v času 

raziskave, torej sedem let po uvedbi novega plačnega sistema, so anketirani v povprečju 

razvrščeni v 34. PR (mediana = 34). V sedmih letih so v povprečju napredovali za 4 PR 

(mediana = 3). Ta podatek pomeni, da je večina FT v zdravstvu ocenjeni »odlično« in ob 

rednem napredovanju napredujejo samodejno za 2 PR. Redki posamezniki so po podatkih iz 

raziskave v sedmih letih napredovali tudi za 8 PR, kljub temu, da zadnjih nekaj let ni bilo 

moţnih napredovanj. V tem času absolutno po zakonodaji ni moţno nikakor horizontalno 

napredovati za 8 PR. Ta podatek izstopa iz vsebine in je vreden dodatne razlage, zakaj je temu 

tako. Namreč, po novem plačnem sistemu lahko JU napreduje vsaka tri leta, kar pomeni, če je 

bil JU vsako napredovalno obdobje ocenjen »odlično«, bi lahko v sedmih letih napredoval 

maksimalno za 4 PR. Vzrok te anomalije je moţno iskati v ocenjevalcih in razvrščevalcih JU 

v PR. Morda pa se sistem napredovanj v praksi ne izvaja tako, kot je zakonsko določeno.  
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Nadalje iz raziskave ugotavljamo, da so anketirani v povprečju (52 %; n = 67) nezadovoljni s 

potekom razvrščanja FT v PR. Med razloge nezadovoljstva navajajo neobstoj kriterijev 

razvrščanja v PR (36 %; n = 33), nekorektnost razvrščevalca (19 %; n = 18), subjektivna 

merila razvrščanja (17,2 %; n = 16), neupoštevanje strokovnih meril razvrščanja (13 %; n=12) 

ter simpatija/antisimpatija do zaposlenega (11 %; n = 10). Menimo, če bi obstajali urejeni in 

poenoteni kriteriji razvrščanja FT v PR v zdravstvu, npr. v Pravilniku veljavnem na drţavnem 

nivoju, tako velikega nezadovoljstva najbrţ ne bi zaznali oz. bi bil zaznan v manjšem deleţu.  

Na vprašanje, ali imajo v njihovi organizaciji jasno opredeljene kriterije razvrščanja 

fizioterapevtov v PR in zanje vedo, je potrdilo 33 % (n = 42) anketiranih. Ugotavljamo, da 

veliko anketiranih FT (67 %; n = 72) ni seznanjenih s kriteriji razvrščanja FT v PR, oziroma v 

organizaciji nimajo izdelanih kriterijev razvrščanja fizioterapevtov v PR v zdravstvu.  

Ugotavljamo, da v organizacijah, kjer nimajo izdelanih kriterijev, anketirani navajajo, da 

poteka razvrščanje FT v PR v večini primerov po izbranih kriterijih kadrovsko-pravne sluţbe 

(41 %; n = 17), sledijo odgovori po izbranih kriterijih vodje fizioterapije (27 %; n = 11), 

majhen deleţ anketiranih z informacijo glede poteka razvrščanja FT ni seznanjen (15 %; n=6). 

Le nekaj jih meni (15 %; n = 6), da poteka razvrščanje FT v PR pri njih po izbranih kriterijih 

predstojnika/ce. 

Ugotavljamo, da zelo velik deleţ anketiranih FT v zdravstvu (25 %; n = 34) ni seznanjen s 

pravilnikom. Prav toliko anketiranih (25 %; n = 33) navaja, da nimajo izdelanega pravilnika 

oz. se ta ne upošteva. Velik deleţ (9 %; n = 12) anketiranih navaja, da se pravilnik upošteva le 

za nekatere. Vse to kaţe na veliko neurejenost sistema, glede vrednotenja dela FT, iz česar 

posledično izhaja veliko nezadovoljstvo glede razvrščanja FT v PR v zdravstvu.  

Ugotavljamo, da se več kot polovica anketiranih (67 %; n = 86) v povprečju strinja s trditvijo, 

da bi izdelani kriteriji razvrščanja v Pravilniku o razvrščanju FT v PR v zdravstvu vplivali na 

pravičnejšo razvrstitev FT v PR v praksi (povprečje in mediana = strinjam se) ter več kot 

polovica anketiranih (69 %; n = 89) se jih prav tako strinja s trditvijo, da bi izdelani kriteriji 

razvrščanja v Pravilniku, vplivali na večje zadovoljstvo z vrednotenjem dela zaposlenih 

fizioterapevtov v praksi (povprečje in mediana = se strinjam). Menimo, da bi izdelani kriteriji 

razvrščanja FT v PR prinesli večje zadovoljstvo z njihovim delom, saj bi imeli vsi zaposleni v 

zdravstvu enaka merila oz. kriterije, po katerih bi zasedali DM FT v zdravstvu. Vsako DM je 

namreč drugače finančno ovrednoteno. Menimo, če je posameznik ustrezno finančno nagrajen 

za svoje delo, je posledično bolj motiviran za delo. Zato je smiselno pristopiti k udejanjanju 

izdelave kriterijev razvrščanja, saj posledično pravičnost razvrščanja in večje zadovoljstvo z 

vrednotenjem dela vodita k dvigu motivacije zaposlenega za delo, kar vodi k dvigu kakovosti 

opravljanja fizioterapevtskih storitev v zdravstvu. Prav tako je zadovoljstvo zaposlenega 

povezano tudi z uspešnostjo organizacije. Zato bi slednje moralo biti izziv za vsako 

zdravstveno organizacijo. 
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Več kot polovica anketiranih (58 %; n = 88) meni, da bi morala Pravilnik o razvrščanju FT v 

PR za organizacije v zdravstvu izdelati lastna stroka. Tretjina anketiranih (32 %; n = 48) 

meni, da bi to delo morala izvesti fizioterapevtska sluţba v posamezni organizaciji. Menimo, 

da bi to nalogo morali strokovno primerno opraviti Društvo fizioterapevtov Slovenije in 

Razširjen strokovni kolegij za fizioterapijo (povprečje in mediana = stroka), saj le lastna 

stroka najbolje pozna zahtevano raven znanja, delovne pogoje, potrebne delovne izkušnje za 

zasedbo DM FT v stroki. 

Iz podatkov, glede finančnega vrednotenja dela fizioterapevtov v zdravstvu, lahko 

povzamemo, da se neto povprečna plača FT, zaposlenega v zdravstvu, giblje v plačnem 

intervalu med 1.001 – 1.100 EUR (mediana je enaka povprečju). Anketirani, ki so obkroţili 

višino plače pod 800 EUR, so zaposleni za 4 ure na dan. 

Ugotavljamo, da je po uvedbi novega plačnega sistema 48 % (n = 62) anketiranih 

nezadovoljnih oz. zelo nezadovoljnih z vrednotenjem svojega dela, glede na višino osebnega 

dohodka. Veliko se jih je opredelilo tudi kot ni zadovoljnih niti nezadovoljnih (35 %; n = 45). 

Skupaj velik odstotek anketiranih FT (83 %; n = 107) izraţa nezadovoljstvo z vrednotenjem 

svojega dela (s plačo) po novem plačnem sistemu. Uvedba novega plačnega sistema ni 

prinesla pozitivnega učinka na zadovoljstvo zaposlenih v tem poklicu. Za ohranjanje 

dragocenega strokovnega znanja in prenosa znanja v organizaciji je nujno poskrbeti za 

pravičnost z ustrezno plačno politiko, ki nagrajuje. Odsotnost  pravičnega nagrajevanja 

zaposlenih in uravnilovka v JS lahko povzroči odhode posameznikov z dolgoletnimi 

izkušnjami ter znanjem iz organizacij s trga dela. Prav tako je fizioterapevtska dejavnost 

vezana na izvajanje storitev. Kakovostna raven izvajanja fizioterapevtskih storitev je odvisna 

tudi od motivacije, del te pa je odvisen od nagrajevanja, torej trenutnega plačnega sistema. Na 

dolgi rok odsotnost povezave, med nezadovoljstvom, glede nizkega ovrednotenja DM 

zaposlenega, in visoko kakovostjo izvajanja storitev, ni mogoča, saj zaposlene ne motivira, 

kar se posledično lahko odrazi pri njihovem delu.  

Ugotavljamo, da je zelo veliko anketiranih (81 %; n = 103) nezadovoljnih tako z 

vrednotenjem svojega dela, plačo, kot s starim plačnim sistemom. Kaj je dejanski vzrok 

nezadovoljstva FT, bi bilo treba podrobneje raziskati z nadaljnjimi raziskavami. Dejstvo je, da 

podatki SURS-a (2015c) po uvedbi novega plačnega sistema od leta 2008 do 2014 prikazujejo 

rast plače FT. Prav tako je iz pretvorbe razvidno, da je bil poklic FT v prejšnjem plačnem 

sistemu finančno podcenjen in je ob pretvorbi pridobil izhodiščni PR za FT pet plačnih 

razredov. 

Skozi analizo preučevane literature smo prišli do skupne ugotovitve, da so bile plače 

fizioterapevtov v JS zdravstva pred ZSPJS močno podhranjene in so se z dokončno 

implementacijo zakona s 1. avgustom 2008 v povprečju zvišale za okrog 20 % v primerjavi s 

plačami, za katere je veljal sistem plač po ZRPJZ. Dejstvo je, da so se z uveljavitvijo novega 

plačnega sistema s 1. avgustom 2008 fizioterapevtom v zdravstvu v povprečju plače povišale, 
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glede na obdobje pred uveljavitvijo novega plačnega sistema. Vendar kljub ugotovljenemu 

povišanju plač s pretvorbo, smo na podlagi analize naše raziskave, dobili negativen odziv 

anketiranih fizioterapevtov zaposlenih v zdravstvu, glede zadovoljstva s pretvorbo v PR in z 

vrednotenjem dela oz. plačami po novem plačnem sistemu. Rezultati naše ankete potrjujejo 

veliko nezadovoljstvo zaposlenih FT glede implementacije novega plačnega sistema, kar je 

ugotavljal ţe Virant (2009, 9). Menimo, da je novi plačni sistem prinesel več pozitivnih 

sprememb kot negativnih, vendar so veliko pozitivnosti pri FT, v času implementacije novega 

plačnega sistema, zameglili sprejeti varčevalni ukrepi (v letu 2012 linearno zniţanje plač 

vsem JU za 8 %, v letu 2013 s 1. junijem zniţanje plačne lestvice, stagnacija napredovanj) in 

krizna situacija na trgu dela.  

Iz rezultatov naše raziskave tudi ugotavljamo, da so fizioterapevti v zdravstvu zelo slabo 

seznanjeni z vrednotenjem lastnega dela, da niso sodelovali ob nastajanju novega plačnega 

sistema in zelo slabo poznajo delovno-pravno zakonodajo na svojem področju, iz česar sledi, 

da le redki posamezniki iščejo informacije o vrednotenju dela, zato pa je stanje vrednotenja 

poklica v praksi takšno, kakršno je pokazala tudi naša raziskava. 

Dejstvo je tudi, da je poklic fizioterapevta preteţno ţenski poklic in je morda zato manj 

cenjen, stroka podcenjena in posledično slabo ovrednotena zahtevnost fizioterapevtskega dela. 

Kot navaja Poštrak (2010, 7 cit. po Scott 1993, 410), ţenske ne zasluţijo manj kot moški zgolj 

zato, ker proizvajajo manj, ampak zato, ker ima tisto, kar proizvajajo (priprava hrane, skrb za 

zdravje drugih), na trgu niţjo vrednost. Morda bo v prihodnosti izboljšalo poloţaj, ugled in 

vrednotenje fizioterapevtskega poklica, zaposlovanje moške delovne sile v omenjenem 

poklicu.  

Na podlagi analize dejavnikov plačnega sistema in ugotovitev iz raziskave, avtorica v sklepu 

raziskave predloţi model nabora ureditve sistemskih dejavnikov za izboljšanje plačnega 

sistema za FT zaposlene v zdravstvu. 

8.1 Priporočila izboljšav in smernice za izdelavo kriterijev razvrščanja 

fizioterapevtov v plačne razrede  

Na osnovi analize izvajanja novega plačnega sistema podajamo naslednje predloge za 

razvrščanje FT v PR v zdravstvu (skupina E): 

1. Predlagamo, da se v sistemizacijo DM za fizioterapevte v vsaki organizaciji navedejo vsa 

DM iz Kataloga FDMN, ki se v posamezni organizaciji tudi dejansko izvajajo.  

2. Predlagamo, da se na državni ravni sprejme Pravilnik, ki bi poenotil razvrščanje FT v PR 

v zdravstvu. S sprejemom pravilnika bi bile odpravljene nekatere anomalije iz ZSPJS v 

fizioterapevtski dejavnosti. Namreč, opisi DM za fizioterapevte v zdravstvu so napisani 

zelo ohlapno, posebej v pogojih za zasedbo DM (zahtevana raven izobrazbe; zahtevani 

poklic; zahtevana dodatna znanja, katera so zelo redko opredeljena). Zahtevana strokovna 
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izobrazba je le eden od kriterijev za poenoteno vrednotenje DM. Menimo, da bi Pravilnik 

v praksi natančneje določal zasedbo in razvrstitev fizioterapevtov na ustrezna DM v 

zdravstvu, glede na zaključeno formalno izobrazbo fizioterapevta, dodatna strokovna 

znanja (kriteriji), izobraţevalne doseţke, delovno dobo ter dejansko opravljeno delo.  

3. Predlagamo, da se pri razvrščanju FT v PR upoštevajo tudi dosežena dodatna znanja za 

vodstvena DM v stroki (fizioterapevt svetovalec TR VII/1, fizioterapevt specialist TR 

VII/2). S takšnim načinom razvrščanja ţelimo doseči, da se v praksi dejansko upošteva 

pridobljena formalna izobrazba fizioterapevta po končanem visokošolskem študiju 

fizioterapije na različnih drugih izobraţevalnih povezovalnih področjih stroke. V mislih 

imamo zaključene stare univerzitetne in magistrske študijske programe, ki so v povezavi s 

fizioterapijo in so v pomoč pri delovanju stroke (organizacija, managament, ekonomija, 

izobraţevanje, pravo idr.), kar je danes pomembno za razvoj stroke. S predlaganim 

modelom vrednotenja dela v fizioterapiji bi fizioterapevt z dodatno pridobljeno izobrazbo 

v praksi lahko bil razvrščen tudi v višje sistemizirana DM (npr. fizioterapevt specialist 

(TR VII/2; 34 PR). S takšnim načinom razvrščanja ţelimo doseči karierni razvoj 

strokovnih kadrov v fizioterapiji, kot to dopuščata in razvijata medicina ter zdravstvena 

nega. Ţal pa ta razvoj v stroki in praksi zavirajo predvsem starejši vodstveni kadri v 

stroki, z zaključeno višjo oz. visokošolsko izobrazbo ter podeljenimi dolgoletnimi mandati 

vodenja.  

4. Predlagamo, da se izdela drugačna sistemizacija za FT zaposlene v zdravstvu, ki bo 

upoštevala predloge izhodiščnih in vseh ostalih PR za FT na posamezni ravni zdravstvene 

dejavnosti, podane v Preglednici 19. Ob tem naj se, pri zasedbi DM FT v zdravstvu, 

upoštevajo prav tako podani kriteriji v Preglednici 20. 
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Predlogi sistemizacije za fizioterapevte v zdravstvu 

Preglednica 19: Razvrstitev izhodiščnih sistemiziranih delovnih mest dipl. fizioterapevta 

v zdravstvu (predlogi izhodiščnih PR v zdravstvu) 

Ravni 

Zdravstvene dej. 

Delovno mesto Tarifni razred Plačni razred Ustanova zaposlitve 

Primarni nivo Fizioterapevt III (ambulanta) 

 

Fizioterapevt II (negovalna 

enota, diagnostična enota) 

 

Fizioterapevt s specialnimi 

znanji 

 

Fizioterapevt svetovalec 

VII/1 

 

VII/1 

 

 

VII/1 

 

 

VII/1 

29 

 

30 

 

 

32 

 

 

33 

Zdravstveni dom 

 

Zdravstveni dom, Specialistične ambulante 

 

 

Zdravstveni dom, Specialistične ambulante 

 

 

Zdravstveni dom 

Sekundarni nivo Fizioterapevt II (negovalna 

enota, diagnostična enota) 

 

Fizioterapevt I (intenzivna 

nega, rehabilitacijska enota) 

 

Fizioterapevt – delo z osebami s 

psihično motnjo 

 

Fizioterapevt s specialnimi 

znanji 

 

Fizioterapevt – intenzivna 

terapija III 

 

Fizioterapevt svetovalec 

 

Fizioterapevt specialist 

VII/1 

 

 

VII/1 

 

 

VII/1 

 

 

VII/1 

 

 

VII/1 

 

 

VII/1 

 

VII/2 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

33 

 

34 

Splošna bolnišnica, Specialna bolnišnica, 

Specialistične ambulante 

 

Vsi zdravstveni zavodi 

 

 

Vsi zdravstveni zavodi 

 

 

Vsi zdravstveni zavodi 

 

 

Splošna bolnišnica, Specialna bolnišnica 

 

 

Vsi zdravstveni zavodi 

 

Vsi zdravstveni zavodi 

Terciarni nivo Fizioterapevt I (intenzivna 

nega, rehabilitacijska enota) 

 

Fizioterapevt s specialnimi 

znanji 

 

Fizioterapevt – intenzivna 

terapija III 

 

Fizioterapevt svetovalec 

 

Fizioterapevt specialist 

VII/1 

 

 

VII/1 

 

 

VII/1 

 

 

VII/1 

 

VII/2 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

33 

 

34 

Inštitut, Klinika, UKC 

 

 

Inštitut, Klinika, UKC 

 

 

Inštitut, Klinika, UKC 

 

 

Inštitut, Klinika, UKC 

 

Inštitut, Klinika, UKC 

V Preglednici 19 so navedeni najniţji izhodiščni PR za FT v fizioterapevtski dejavnosti po 

posameznih ravneh zdravstvene dejavnosti ter ostala DM fizioterapevtov, ki so lahko 

sistemizirana v dejavnosti javnega sektorja po posameznih ravneh zdravstvene dejavnosti, 

kjer se izvaja fizioterapevtska dejavnost. Zaznan problem ob pretvorbi in še danes pri 

zaposlitvi novih FT je, da se razvršča novo zaposlene v najniţja izhodiščna DM FT v 

zdravstvu, kamor večina ne sodi (npr. uvrščanje v izhodiščni 29 oz. 30 PR za FT zaposlene v 

klinikah, kjer je po kriterijih opredeljen 31 izhodiščni PR). 

V Preglednici 20 smo natančneje definirali kriterije oz. merila za razvrščanje FT na DM v 

zdravstvu, glede na zahtevano strokovno izobrazbo, dodatna znanja, delovne izkušnje ter 
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opredelili pogoje za zasedbo posameznega DM FT v zdravstvu. Menimo, da bi predlagani 

kriteriji oz. merila za poenoteno vrednotenje DM FT v zdravstvu lahko bili osnova za 

izdelavo Pravilnika o razvrščanju FT v PR v zdravstvu. 

Preglednica 20: Kriteriji za poenoteno vrednotenje delovnih mest fizioterapevtov v 

zdravstvu iz Kataloga delovnih mest, funkcij in nazivov s pogoji 

zasedbe posameznega delovnega mesta (skupina E) 

Zap. 

Št. 

Šifra DM Delovno mesto TR 

(tarifni 

razred) 

Plačni 

razred 

brez 

napred. 

(najmanj) 

Plačni 

razred 

z napred. 

(največ) 

Zahtevane 

delovne 

Izkušnje 

Pogoji 

Zasedbe delovnega mesta 

1 E047024 Fizioterapevt III 

(ambulanta) 

VII/1 29 39 1 leto  osnovna funkcionalna znanja iz posameznih 

fizioterapevtskih področij 

2 E047023 FIzioterapevt II  

(negovalna enota,  

diagnostična enota) 

VII/1 30 40 2 leti  dodatna funkcionalna znanja iz posameznih 

specialnih FT področij za obravnavo bolnikov na 

posameznih negovalnih oz. diagnostičnih enotah 

3 E047022 Fizioterapevt I  

(intenzivna nega,  

rehabilitacijska enota) 

VII/1 31 41 Najmanj 2 

leti 

 dodatna funkcionalna znanja iz posameznih 

specialnih FT področij; 

 dodatna funkcionalna znanja za obravnavo bolnikov 

v intenzivni negi/rehabilitacijski enoti; 

 nadgradnja pridobljenih specialnih znanj; 

 testiranje terapevtskih in ortopedskih pripomočkov 

ter učenje uporabe le teh 

4 E047020 Fizioterapevt – delo z 

osebami s psihično 

motnjo 

VII/1 32 42 3 leta  dodatna funkcionalna znanja iz posameznih 

specialnih FT področij; 

 osnovna znanja iz psihiatrije za obravnavo oseb s 

psihično motnjo 

5 E047025 Fizioterapevt  

s specialnimi znanji 

VII/1 32 42 5 let  nadgradnja pridobljenih specialnih znanj; 

 uspešno zaključen izpit iz posameznih konceptov in 

tehnik iz ožjih specialnih področij v stroki; 

 izvajanje kompleksne fizioterapevtske obravnave pri 

bolniku oz. uporabniku fizioterapevtskih storitev; 

 aktivno sodelovanje pri uvajanju novih sodobnih 

metod dela v prakso; 

 sodelovanje pri znanstveno-raziskov. delu 

6 E047021 Fizioterapevt – 

intenzivna terapija III 

VII/1 33 43 2 - 3 leta  6 mesečno uvajalno delo v IT; 

 dodatna funkcionalna znanja iz spec. področij RFT 

in FT obravnave pri življenjsko ogroženih bolnikih. 

7 E047027 Fizioterapevt  

svetovalec 

VII/1 33 43 8 - 10 let  uvajanje novih metod dela v klinično prakso ter 

spremljanje strokovnega razvoja stroke v 

organizaciji; 

 izdelava in uvajanje standardov in protokolov v 

klinično prakso; 

 osnovna znanja iz managementa, org. dela, 

ekonomsko-pravnega ali pedagoškega področja; 

 koordinacija pedagoškega in strokovnega dela v 

stroki; 

8 E047026 Fizioterapevt  

specialist 

VII/2 34 44 8 - 10 let  samostojno delovanje na določenem strokovnem 

področju in izvajanje najzahtevnejše FT obravnave 

iz ustrezne specialistične oz. magistrirane smeri; 

 dodatna formalna znanja iz managementa, org. dela, 

ekonomsko-pravnega ali pedagoškega področja; 

 aktivno sodelovanje pri uvajanju novih metod dela v 

klinično prakso; 

 sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu 

(strokovni članki, raziskave, projekti idr.) 

Opombe:  

 VII/1 pomeni pridobljeno stopnjo formalne izobrazbe: specializacija po višješolski izobr., 

visokošolska strokovna izobrazba (dipl. fiziot.) 

 VII/2 pomeni pridobljeno stopnjo strokovne izobrazbe: specializacija po visokošolski izob. 

(dipl.fiziot., spec.), univerzitetna izobr. (prejšnja), magistrska izobrazba (mag. za priimkom). 
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V nadaljevanju na kratko opredeljujemo pojme za razumevanje iz Preglednice 20:  

 Fizioterapevt s specialnimi znanji (VII/1) je fizioterapevt, ki s podiplomskimi 

izobraţevanji opravi različne strokovne module in jih zaključi z izpitom oz. s končano 

specializacijo iz katerega koli fizioterapevtskega področja. Pridobljeni nazivi so Bobath 

terapevt, Cyriax terapevt, Manualni terapevt, Kranio-sakralni terapevt, Limfterapevt ipd. 

 Fizioterapevt svetovalec (VII/1) je fizioterapevt, ki dosega vidne napredke v stroki z 

udejstvovanjem pri strokovnih referatih in člankih, raziskovalnim delom na strokovnem 

področju ipd. 

 Fizioterapevt specialist (VII/2) je fizioterapevt, kateri po zaključeni visokošolski 

strokovni izobrazbi študija fizioterapije zaključi kakršnokoli formalno univerzitetno ali 

podiplomsko izobrazbo (magisterij, doktorat), saj s svojim strokovnim znanjem in 

strokovnimi prispevki pomaga k strokovnemu napredku v fizioterapevtski stroki. 

Predlagamo, da so v najvišje PR uvrstijo najzahtevnejše funkcije, najzahtevnejša DM ter 

vodstveni delavci v stroki. 

V opisu DM je treba navesti, katera znanja so potrebna za zasedbo DM. Pod naslednjimi 

termini opredeljujemo: 

 funkcionalna znanja – so strokovna znanja, osvojena na krajših strokovnih izobraţevanjih 

(1- do 2-dnevna izobraţevanja); 

 specialna znanja – so poglobljena strokovna znanja iz posameznega ozkega strokovnega 

področja (obseg izobraţevanja nad 150 ur), ki ga posamezen fizioterapevt zaključi s 

preverjanjem znanja z izpitom ter si pridobi strokovni naziv (npr. Bobath terapevt, Cyriax 

terapevt, manualni terapevt, McKenzie terapevt, limfterapevt idr.), kot npr.: 

 RNO Bobath za odrasle obsega dva modula, osnovni v trajanju 120 ur in nadaljevalni 

40 ur, skupno 160 ur, izpit z mednarodnim certifikatom; 

 RNO Bobath za otroke obsega dva modula, osnovni v obsegu 480 ur in 120 ur za 

dojenčke v tujini, skupno 600 ur - tj. specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(TR VII/2); 

 Koncept ortopedske medicine po Cyriaxu obsega 5 modulov, vsak modul obsega 40 

ur, skupno 200 ur in na koncu še izpit z mednarodnim certifikatom; 

 Manualna terapija sklepne mobilizacije udov (U1, U2, U3) in hrbtenice (H1, H2), vsak 

sklop obsega po 40 ur, skupno 200 ur; 

 Mehanična diagnostika in terapija ter obravnava bolečine v mišicah in sklepih po 

metodi McKenzie, obsega pet modulov (moduli A, B, C, D in E, vsak modul po 30 ur, 

skupno 150 ur, zaključi se z izpitom in mednarodnim certifikatom; 

 Ročna limfna drenaţa po dr. Voddru, obsega dva modula, prvi modul je osnovni tečaj 

in terapija I v sklopu 80 ur, drugi modul terapija II in III v sklopu 80 ur, skupno 160 

ur, vsak modul se zaključi z izpitom z mednarodnim certifikatom; 
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Specialna znanja se pridobijo izključno z dodatnimi podiplomskimi izobraţevanji iz 

fizioterapevtskega področja, organizirana pri uradnih izobraţevalnih inštitucijah v Sloveniji in 

tujini. Verificirana morajo biti s strani Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije 

(IVZ RS) in/ali strokovnih zdruţenj fizioterapevtov Slovenije. Po uspešno zaključenem 

izobraţevanju (uspešno opravljenem izpitu) prejme udeleţenec od organizatorja uradno 

potrdilo o opravljenem strokovnem izobraţevanju in pridobi certifikat s strokovnim nazivom. 

Specialna znanja se lahko priznajo tudi tistim fizioterapevtom (npr. fizioterapevt v 

rehabilitacijski enoti), ki izpolni pogoje v kombinaciji najmanj dveh področij znanj iz iste 

specialnosti (npr. modul Cyriax I in II (80 ur) in Manualna sklepna mobilizacija U1, U2 in U3 

(120 ur), od tega je vsaj eno izobraţevanje v obsegu 80 ur z opravljenim preizkusom znanja 

zaključeno z izpitom. Pogoji za dodelitev specialnih znanj se preverjajo na podlagi potrdil v 

obsegu najmanj 200 ur (ure različnih izobraţevanj se seštevajo). 

Velik korak pri rešitvi upoštevanja specialnih znanj je v letu 2013 naredil RSK z izdelanimi 

kriteriji specialne fizioterapevtske obravnave (DFS b. l.) vendar le za nekatera področja v 

fizioterapevtski dejavnosti. Namreč, s 1. januarjem 2014 je ZZZS na primarni ravni zdravstva 

uvedel novi obračunski model v fizioterapevtsko dejavnost. Uvedel je malo, srednjo in veliko 

fizioterapevtsko obravnavo, katero lahko opravljajo le fizioterapevti z diplomo in opravljenim 

strokovnim izpitom. Specialne fizioterapevtske obravnave (SpecFO) lahko opravljajo le 

fizioterapevti, ki imajo opravljena izobraţevanja za določeno vrsto specialne fizioterapevtske 

obravnave, določena v Kriterijih za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave (določa 

RSK), kar izkaţejo z ustreznimi certifikati in imajo za obračunavanje specialnih 

fizioterapevtskih obravnav posebej dogovorjeno v pogodbi (ZZZS 2014). 

Prav tako naj se po zaključeni strokovni izobrazbi v praksi uredijo nazivi magistrska 

izobrazba (za doseţen znanstveni magisterij naziv mag. pred priimkom ter po zaključeni 2. 

stopnji naziv mag. za priimkom). 

Pri razvrščanju v posamezne PR FT predlagamo nekatere posebnosti, ki se pojavljajo v 

praksi: 

1. pogoj, da se na DM fizioterapevta s specialnimi znanji uvrsti fizioterapevta, ki ima 

določeno število let delovne dobe in je opravil sklop strokovnih izobraţevanj z 

zaključenim izpitom (dokazilo opravljenega izpita je certifikat o opravljenem 

izobraţevanju in pridobljenem nazivu) ter dejansko na svojem delovnem mestu opravlja 

oz. uporablja specialna znanja vsaj 4 ure dnevno; 

2. enoletni (strokovni) magistrski študiji, opravljeni v tujini, se izenačijo z našo prejšnjo 

stopnjo univerzitetnega študija in s tem dosegajo stopnjo zahtevnosti DM glede na 

zahtevano izobrazbo oz. tarifni razred VII/2. Prav tako zaključeno formalno izobraţevanje 

fizioterapevtov z univerzitetno in podiplomsko izobrazbo se razvrsti pod stopnjo 

zahtevnosti delovnega mesta v tarifni razred VII/2 z določenim številom delovne dobe; 
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3. na DM fizioterapevt specialist (VII/1) se razvrsti fizioterapevte, ki izpolnjujejo pogoje 

zasedbe DM glede delovne dobe, imajo potrdilo o zaključeni formalni izobrazbi iz 

fizioterapije (dodiplomski študij), organizacije dela, managementa, ekonomsko-pravnega 

ali pedagoškega področja, sodelujejo pri znanstveno-raziskovalnem delu v stroki (objava 

strokovnih člankov, raziskave, projekti) ter samostojno delujejo z izvajanjem 

najzahtevnejše FT obravnave na posameznem strokovnem področju; 

4. na DM fizioterapevt svetovalec (VII/2) se uvrsti tiste fizioterapevte, ki izpolnjujejo pogoje 

zasedbe DM, prav tako glede delovne dobe in so imenovani s strani zavoda ali 

visokošolskih inštitucij, da samostojno koordinirajo eno področje znotraj delovne enote 

ustanove, npr. koordinacija pedagoškega dela v fizioterapiji, področje vodenje kakovosti v 

stroki, epidemiološko-higiensko področje v fizioterapiji idr., uvajajo nove metode dela v 

klinično prakso (izvajanje in uvajanje standardov ter protokolov v klinično prakso) in 

spremljajo strokovni razvoj stroke v organizaciji;  

5. pogoj za ohranitev razvrstitve v DM fizioterapevt svetovalec (VII/2) je na 3 leta opraviti 

poljubno aktivno predavanje; 

6. predlagamo, da stroka izdela t. i. Katalog dodatnih specialnih znanj za zasedbo delovnih 

mest fizioterapevtov v zdravstvu in na takšen način poenoti kriterije za zasedbo DM FT s 

specialnimi znanji po zdravstvenih organizacijah, kar je nujno in za stroko nepogrešljivo; 

katalog naj redno dopolnjuje z razvojem stroke, navajamo primer za pridobitev specialnih 

znanj za fizioterapevta/ke v rehabilitacijski enoti: 

 tečaj vodenja telesne aktivnosti v nosečnosti (40 ur), 

 urinska in fekalna inkontinenca (16 ur), 

 obravnava bolečine v kriţu z vajami za stabilizacijo hrbtenice in medenice (12 ur), 

 pilates vadba – osnovni (modul 1, 2, 3), 

 osteoporoza (16 ur) 

 itd. 

Kot zaključek navajamo dejstvo, da z novo nastajajočimi podiplomskimi študijskimi programi 

na trg dela prihajajo magistri fizioterapije, brez ustrezne predhodne visokošolske 

fizioterapevtske izobrazbe, z nazivom diplomirani fizioterapevt. Nekateri podiplomsko 

izobraţevanje nadaljujejo iz različnih poklicev, kot so diplomant kineziologije, profesor 

športne vzgoje, diplomant zdravstvene nege idr., kar bo v praksi novonastali problem. Namreč 

podiplomski diplomanti brez predhodne fizioterapevtske izobrazbe niso enako usposobljeni 

za izvajanje fizioterapevtskih postopkov, zato menimo, da ne bodo kompetentni za zasedbo 

določenih mest v stroki in prav tako ne bodo kompetentni za zasedbo vseh vodilnih mest v 

zdravstvu (npr. vodja fizioterapije). V prihodnosti bomo videli, kako se bo odločila stroka. 

Menimo, da: 

 vodstvena DM v FT lahko ponekod zasedejo posamezniki s podiplomsko izobrazbo ter 

predhodno visokošolsko izobrazbo iz druge smeri; 
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 terapevtske obravnave pa lahko izvajajo le fizioterapevti, ki zadostijo kriterijem v 

sistemizaciji delovnih mest (zahtevana visokošolska izobrazba za poklic diplomirani 

fizioterapevt), kar za izvajanje fizioterapevtskih postopkov za primarno raven zdravstvene 

dejavnosti potrjujejo tudi pravila ZZZS (ZZZS 2014). 

8.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Dejstvo je, da na področju vrednotenja dela fizioterapevtov v zdravstvu pri nas v zadnjih 

nekaj desetletjih ni bilo izvedene nobene raziskave. Kot ugotavljata Kristan in Bojnec (2014, 

128), so bile dosedanje raziskave v JS preteţno narejene le na makro ravni in so dokaj 

posplošene, ugotavljajo le razliko med javnim ter zasebnim sektorjem, gibanje mase 

izplačanih plač v JS in število zaposlenih javnih usluţbencev ter učinke na proračun.  

Z našo raziskavo smo posegli nekoliko globlje, na bolj občutljiva področja plač, pri čemer 

smo se osredotočili na razvrščanje FT v PR v zdravstvu, na seznanjenost fizioterapevtov z 

delovno-pravno zakonodajo, vrednotenjem fizioterapevtskega dela ter ugotovitvami glede 

zadovoljstva s plačo. 

Raziskava prispeva k razvoju znanosti in stroke predvsem v povezavi z vrednotenjem dela 

fizioterapevtov, kar spada v širše področje plačnega sistema v JS. S pomočjo analize 

literature, zakonodaje in izvedene kvantitativne raziskave na konkretnem raziskovalnem 

področju smo prepoznali ter oblikovali priporočila v obliki smernic osnovnih izhodišč pri 

preučevanju plač in plačnega sistema na mikro ravni. Ta  priporočila so  lahko podlaga za 

izdelavo Pravilnika o razvrščanju FT v PR v zdravstvu, kar potrjujejo tudi rezultati naše 

raziskave. 

Moţnosti za nadaljnje raziskovanje na omenjenem področju je veliko, tako na makro kot na 

mikro ravni. Smiselna bi bila komparacija v naši raziskavi pridobljenih rezultatov z rezultati 

primerljivih raziskav v tujini, zanimiva bi bila primerjava tudi z ureditvami v ostalih drţavah 

EU. Prav tako smiselna bi bila komparacija znotraj ostalih poklicnih skupin v zdravstveni 

dejavnosti in drugih segmentih JS.  
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9 SKLEP 

Področje plač v JS je v vseh drţavah temeljnega pomena z vidika zagotavljanja kakovosti 

storitev usluţbencev, kot tudi z vidika makroekonomskih in javno-finančnih učinkov (Klinar 

2002, 311). Sodobne ureditve izhajajo iz načela enotnega urejanja plač JU. Kot ugotavlja 

Klinar (2002, 313), skupen evropski model (sistem) plač ne obstaja. Meni, da so različni 

sistemi plač posledica različnih tradicionalnih ureditev, ki se navezujejo na različne načine 

urejanja poloţaja in statusa JU. Tudi Kokovnik (2005, 34) v svoji nalogi ugotavlja, da so  

različne poklicne skupine oziroma različne kategorije JU v različnih drţavah različno 

ovrednotene, tako nominalno, kot v medsebojnih razmerjih med različnimi poklici. 

ZSPJS je bil sprejet, da bi zagotovil preglednost na področju plač ter to uredil do te mere, da 

bi bil plačni sistem pravičen, pregleden, učinkovit in motivacijski za vse JU (Vitez in Tičar 

2008, 1773). Novi plačni sistem, po ZSPJS, je bil dokončno uveljavljen v praksi s 1. 

avgustom 2008 in od tedaj velja za vse zaposlene v JS. Glavni namen novega plačnega 

sistema je bil predvsem v ukinitvi nepregledne mnoţice dodatkov, ki jih je dopuščal ZRPJZ in 

zagotoviti večji variabilni del v strukturi plače, ki naj bi dodatno stimuliral JU. Javni 

usluţbenci so po ZSPJS razvrščeni v plačne skupine in podskupine, ki veljajo za celoten JS, 

ne glede na dejavnost inštitucije, v kateri so JU zaposleni. Namen takšne razvrstitve DM je bil 

predvsem v zagotovitvi enakega plačila za enaka ali podobna DM. Plačni sistem po ZSPJS, je 

v primerjavi s plačnim sistemom po ZRPJZ, bolj pregleden in transparenten, saj se je 

poenotilo izplačevanje dodatkov, glavnino plačnega sistema pa ureja en zakon. Enotnost 

plačnega sistema zagotavlja enotna plačna lestvica, ki je osnova za določitev plače in velja za 

celoten JS. 

Ugotavljamo, da je plačna reforma, sprejeta leta 2008, prinesla nekaj nezadovoljstva v 

vrednotenje dela FT v zdravstvu. Glede na to, da je bila sprejeta na drţavnem nivoju za 

celotno zdravstveno dejavnost, menimo, da bi v vseh javnih zdravstvenih organizacijah 

morali upoštevati poenotene in definirane kriterije razvrščanja fizioterapevtov v posamezne 

PR v zdravstvu (skupina E), vendar še danes v praksi temu ni tako. Ker se je razvrščanje na 

posamezna DM fizioterapevtov v zdravstvu v praksi opravilo glede na izbiro presojevalcev v 

posameznih organizacijah, brez upoštevanja kriterijev razvrščanja na posamezna DM 

fizioterapevtov, je nastal problem. Rezultati naše raziskave so pokazali, da so pri razvrščanju 

FT v PR sodelovali predvsem zaposleni v kadrovsko-pravnih sluţbah (22 %; n = 29). Kot 

navaja Uhan (1996, 72), razvrščanje delavcev na delovna mesta ni operativna naloga 

strokovnjakov za vrednotenje dela, ampak je skupna naloga vodstvenih, torej strokovnih sluţb 

in kadrovskih delavcev. Menimo, da bi pri razvrščanju FT na DM morale sodelovati 

predvsem vodje fizioterapij. Namreč, naloga predstojnikov in vodij fizioterapij je v tem, da v 

sodelovanju s svojim oţjim strokovnim timom (z vodjo organizacijskih enot) in s kadrovsko 

sluţbo sodelujejo pri urejanju sistemizacije delovnih mest na področju fizioterapevtske 

dejavnosti v organizaciji ter hkrati poskrbijo za posodobljen opis DM. Pri razvrščanju 
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zaposlenih sodelujejo tudi strokovnjaki, ki sodelujejo pri izdelavi sistemizacije delovnih mest 

(Uhan 1996, 72), kar je prav tako ena izmed ključnih nalog vodij fizioterapij.  

Ugotavljamo, da si v praksi vsaka zdravstvena organizacija sama določa kriterije razvrščanja 

fizioterapevtov v PR. Pri razvrščanju, kjer ni definiranih kriterijev razvrščanja v PR, nastopijo 

teţave in številne anomalije v sistemu (npr. nekorektnost razvrščevalca, subjektivna merila 

razvrščanja, neupoštevanje strokovnih meril razvrščanja, simpatija/antisimpatija nadrejenega 

do zaposlenega idr.), kar vodi do občutka neenakosti, nepravičnosti, nekorektnosti ter 

nezadovoljstva med zaposlenimi v organizaciji. Z jasno definiranimi kriteriji razvrščanja v PR 

pa se izognemo številnim anomalijam v sistemu, zagotovi se večja korektnost in 

transparentnost razvrščanja v pravilne ter pravične PR za posameznega fizioterapevta v 

zdravstvu. Ţal v praksi ne gre prezreti dejstva, da so vodstveni fizioterapevtski delavci v 

zdravstvu pomanjkljivo menedţersko usposobljeni, s pomanjkljivimi znanji iz organizacijsko-

pravno-ekonomskega področja, zato se na področju vrednotenj dela ni nič uredilo. 

Prav tako so nekatere organizacije, da niso zapletale zadev v svoji organizaciji, zaradi laţje 

preverbe iz Kataloga FDMN v svojo sistemizacijo DM, vnesle le 2 do 3 definirana DM za 

fizioterapevte. Morale bi upoštevati načelo, da je treba v sistemizacijo delovne organizacije 

vnesti vsa tista DM fizioterapevtov, katere naloge fizioterapevti izvajajo v posamezni 

organizaciji. Nekatere organizacije v zdravstvu še pretvorb, z opisi DM za FT in ureditve 

nove sistemizacije DM za FT, niso uredile vse do danes. Posledica neurejenosti sistema in 

odsotnost kriterijev razvrščanja FT na ustrezna DM vpliva na delovno uspešnost, 

motiviranost, karierni razvoj zaposlenih idr. Navedeno se v praksi kaţe v obliki 

neangaţiranosti posameznikov za strokovno rast, v obliki fluktuacije kadra iz stroke, v 

nezadovoljstvu z delom ipd. Takšna neurejenost sistema posledično onemogoča strokovno 

rast in razvoj stroke kot samostojne znanstvene discipline v poslovnem okolju zdravstva. 

Fizioterapevti v zdravstvu, so plačani kot JU na način nivojske uravnilovke. Takšen plačni 

sistem sili fizioterapevte k napredovanju le po poloţajni lestvici (t.j. klasično napredovanje v 

PR). Napredovanje in PR dejansko vplivata na višino plače fizioterapevta, zaposlenega v 

zdravstvu, in sicer neodvisno od opravljenih storitev ter njihove kakovosti izvedbe storitev. 

Zaposleni vedo, da plača posameznika ni odvisna od resničnega obsega dela in kakovosti 

dela. Poleg neučinkovitega sistema napredovanja, ki je značilen za celotni JS, pa 

nemotiviranost za kakovostno opravljanje fizioterapevtskih storitev in nezadovoljstvo 

fizioterapevtov lahko izhaja tudi iz neustrezne sistemizacije DM za FT v posameznih 

zdravstvenih organizacijah. Vse to lahko vpliva na nizko storilnost fizioterapevtov v 

zdravstvu, slabšo stroškovno učinkovitost in slabšo pripravljenost za izboljšave v stroki, kar 

posledično vodi v slab ter neučinkovit zdravstveni sistem.  

Skozi pregled literature in delovno-pravne zakonodaje smo ugotovili različno vrednotenje 

DM za FT v zdravstvu v primerjavi s socialnim varstvom. Namreč, najvišji izhodiščni PR za 

FT v zdravstvu je specialist, v 34. PR, v socialnem varstvu pa FT specialist z izhodiščnim 41. 
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PR, kar podaja različno vrednotenje delovnih mest v sklopu istega tarifnega razreda in je v 

nasprotju z definicijo izraza zahtevnosti DM. Zahtevnost DM se glede na 2. člen ZSPJS 

določa glede na zahtevnost nalog in iz njih izhajajoče zahtevane usposobljenosti, kar pomeni, 

da je zahtevana strokovna izobrazba eden od kriterijev za enotno ovrednotenje DM. Takšno 

vrednotenje uvrstitve DM ima zelo malo skupnega s strokovnimi podlagami in je takšen 

rezultat verjetno posledica pogajanj najmočnejšega reprezentativnega sindikata. Prav tako 

takšno ovrednotenje ni pravilno. Glede na to, da se v okviru javne zdravstvene mreţe na 

področju terciarne dejavnosti izvajajo najzahtevnejše zdravstvene in tudi fizioterapevtske 

storitve, oblikuje doktrina stopenjskega zdravljenja ter se vso to znanje posreduje drugim 

izvajalcem zdravstvene dejavnosti, bi bilo pričakovati, da so prav tam najvišje ovrednotena 

DM FT. 

Iz rezultatov raziskave ugotavljamo, da novi sistem napredovanj ni dosegel pričakovanega 

učinka, saj je bila večina FT v 7 letih plačnega sistema nadpovprečno ocenjenih in je vsake 3 

leta napredovala za 2 PR. Menimo, da večina zaposlenih v JS ne more biti ocenjenih odlično, 

kar pomeni, da vsi odlično opravljajo svoje delo, to pomeni nad pričakovanji, prav tako je 

število teh omejeno. Rezultati naše raziskave so tudi pokazali, da so redki posamezniki v 

sedmih letih napredovali celo za 8 PR, kar po veljavni zakonodaji sploh ni moţno. Objektivno 

ocenjevanje je namreč zelo zahtevno opravilo za nadrejene. Nekateri od njih nimajo 

primernega znanja, nekateri za to niso usposobljeni. Prav tako sam namen napredovanja JU ni 

linearno zviševanje plač, se je pa sistem v tem primeru v to izrodil.  

Namen naše naloge je bil podati priporočila v obliki kriterijev za poenoteno vrednotenje DM 

za fizioterapevte v zdravstvu (za skupino E) na nacionalnem nivoju, kar je tudi temeljni 

doprinos te naloge. Sistem kriterijev oz. meril razvrščanja natančneje določa zasedbo in 

razvrstitev fizioterapevtov v ustrezne PR oz. na DM, glede na doseţeno formalno izobrazbo, 

dodatna znanja, delovne izkušnje, izobraţevalne doseţke ter dejansko opravljeno delo, glede 

na zahtevnost dela. Podana priporočila smo strnili v predhodno osmo poglavje in jih 

podrobneje analizirali, menimo, da so lahko strokovna podlaga nastajajočemu pravilniku. 

Ugotavljamo, da večina zdravstvenih organizacij v Sloveniji nima izdelanih kriterijev 

razvrščanja FT v PR v zdravstvu. Vizija, ki smo jo izrazili v izhodiščih naloge, da bi stroka 

morala pristopiti k izdelavi poenotenega Pravilnika o razvrščanju FT v PR v zdravstvu, se je 

potrdila. Strinjamo se z anketiranimi in predlagamo, da bi pravilnik morala izdelati stroka, saj 

le lastna stroka najbolje pozna zahtevano raven znanja, delovne pogoje, potrebne delovne 

izkušnje in stopnjo zahtevnosti dela za zasedbo ustreznega DM za FT v stroki. Menimo, da le 

stroka lahko najbolj objektivno opredeli poenotene kriterije za zasedbo določenih DM za FT v 

zdravstvu, kar bi bil korak naprej v smeri uresničitve namena plačne reforme v praksi, prav 

tako bi pomenil velik korak v smeri spodbujanja človeških virov v stroki ter hitrejšega razvoja 

stroke.  
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Iz raziskave ugotavljamo, da plačni sistem za fizioterapevte potrebuje izboljšave, predvsem na 

nivoju razvrščanja FT v pravične PR. Model kriterijev razvrščanja FT v PR smo podrobneje 

opredelili v nalogi. Kriterije razvrščanja smo določili na podlagi zaključene izobrazbe FT, 

predlaganih strokovnih znanj in zahtevanih delovnih izkušenj, ki predstavljajo pogoj za 

zasedbo DM FT, na podlagi česar se FT uvršča na ustrezno DM. Merila oz. kriterije za 

poenoteno vrednotenje je treba vnesti v obliko Pravilnika, da bo vsak fizioterapevt v 

zdravstvu razvrščen na ustrezno DM, glede na poenotene kriterije v zdravstvu. Predlagamo, 

da je analiza, ki smo jo opravili v zaključnem delu naloge, lahko podlaga za izdelavo 

pravilnika. Menimo, da bi izdelani kriteriji razvrščanja FT v PR prinesli večje zadovoljstvo z 

njihovim delom, saj bi imeli vsi zaposleni FT v zdravstvu enaka merila oz. poenotene 

kriterije, po katerih bi zasedali DM FT v zdravstvu. Vsako DM je namreč drugače finančno 

ovrednoteno. Menimo, če je posameznik ustrezno finančno nagrajen za svoje delo, je 

posledično bolj motiviran za svoje delo, zadovoljstvo zaposlenega pa je povezano tudi z 

uspešnostjo organizacije. Zato je smiselno pristopiti k izdelavi kriterijev razvrščanja FT v 

zdravstvu, saj posledično pravično razvrščanje in večje zadovoljstvo z vrednotenjem dela 

vodita k dvigu motivacije zaposlenega za delo, kar posledično vodi k dvigu kakovosti 

opravljanja fizioterapevtskih storitev v zdravstvu. Vse to bi moralo biti izziv za vsako 

zdravstveno organizacijo. 

Med pomembnejše ugotovitve naloge spada tudi to, da je bila plača FT pred ZSPJS pa vse do 

končne implementacije ZSPJS (do leta 2015) podcenjena, glede na primerljiva DM v javnem 

sektorju, kar je razvidno iz izračuna višine pretvorbe in odprave nesorazmerja. Skozi 

preučeno literaturo smo ugotovili, da se je plača diplomiranemu fizioterapevtu, zaposlenemu 

v zdravstvu, s pretvorbo v novem plačnem sistemu dejansko povišala, v primerjavi s starim 

plačnim sistemom. Prevedeni novi izhodiščni plačni razred DM fizioterapevta v ambulanti je 

bil 29. PR, kar pomeni razliko za pet PR oz. 21,7-odstotno rast osnovne plače. Vendar analize 

naše raziskave ne potrjujejo zadovoljstva, glede novega plačnega sistema med FT. Velik 

odstotek anketiranih FT v zdravstvu (83 %; n = 107) izraţa nezadovoljstvo z vrednotenjem 

svojega dela (s plačo) po uvedbi novega plačnega sistema. Sklepamo lahko, da z dejanskim 

stanjem, glede prevedbe plače iz starega v novi plačni sistem oz. prehod nanj, fizioterapevti v 

zdravstvu niso bili dovolj seznanjeni. O tem, da je bila slaba informiranost zaposlenih razlog 

za neučinkovito implementacijo novega plačnega sistema v prakso, je govoril ţe Virant 

(2009a, 10). 

Predlagamo, da je v plačni sistem fizioterapevtov treba vnesti tudi motivacijo in stimulacijo, 

da se kreativne kadre obdrţi v fizioterapevtski stroki javnega zdravstvenega sistema. Zdajšnji 

plačni sistem ima vzvode fleksibilnosti, sistem nagrajevanja je odprt, saj poleg redne delovne 

uspešnosti, kot navaja Virant (2009a, 12), pozna t. i. delovno uspešnost za povečani obseg 

dela in delovno uspešnost iz naslova trţne dejavnosti. Saj kot utemeljuje Pirnat (2011, 3), je 

treba zagotoviti vsaj večjo stimulativnost plačnega sistema, prav tako je potrebna tudi 

bistveno večja moţnost nagrajevanja delovne uspešnosti. Predlagamo uvedbo variabilnega 
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dela plače, ki bi dosegal 20-odstotni deleţ za nadpovprečni oz. povečan obseg dela 

fizioterapevta in plačilo po izvedenih storitvah za storitve, opravljene iz naslova trţne 

dejavnost, ki jih lahko ponudijo kot obliko samoplačniških storitev zainteresiranim 

uporabnikom fizioterapevtskih storitev v zdravstvu, ob pričakovani kakovosti. Zavedati se je 

treba, da je kakovosten, strokovno usposobljen in izobraţen kader v stroki treba nagraditi, da 

bo spodbuden za perspektivne kadre, saj le-ti sooblikujejo doktrino ter osnovo za uspešno 

delo ter s svojim znanjem in angaţiranjem prinašajo dodano vrednost stroki ter s 

kakovostnimi storitvami ohranjajo zadovoljstvo uporabnikov fizioterapevtskih storitev v 

zdravstvu. 

Pomembno je, da je uveden plačni sistem za zaposlene pravičen, korekten do vseh zaposlenih 

fizioterapevtov v zdravstvu, predvsem pa stimulativen, s čimer bodo fizioterapevti motivirani 

za kakovostno opravljanje vrhunskih fizioterapevtskih storitev za uporabnike, za kar so tudi 

zaposleni. Prav tako mora plačni sistem zagotoviti tudi jasne in dobre odnose med 

zaposlenimi ter zagotoviti primerno plačilo za opravljeno delo fizioterapevtov, za kar je treba 

imeti izdelan poenoten in transparenten model razvrščanja za vse zaposlene FT v zdravstvu. 

Zato menimo, da bi pomemben prispevek k zadovoljstvu s plačnim sistemom in vrednotenju 

dela FT doprinesel ţe večkrat omenjen izdelan Pravilnik, kar potrjuje tudi odgovor na eno 

izmed vprašanj v anketnem vprašalniku o mnenju anketiranih, da bi izdelan pravilnik vplival 

na pravičnejšo razvrščanje FT v PR (67 %; n = 86) ter vplival na večje zadovoljstvo z 

vrednotenjem lastnega dela v praksi (69 %; n = 89). 

Ob tem je pomembno, da bodo fizioterapevti v zdravstvu tudi seznanjeni s Pravilnikom. 

Ugotovitve naše raziskave v praksi namreč potrjujejo slabo informiranost fizioterapevtov z 

delovno-pravno zakonodajo. Namreč v praksi ni dovolj zgolj izdelava pravnih podlag, pač pa 

je ključnega pomena tudi njena informiranost. Prav neinformiranost FT z delovno-pravno 

zakonodajo, kot smo jo potrdili v naši raziskavi, se kaţe kot ključni problem v neurejenih 

sistemizacijah, v razvrščanjih FT v PR brez kriterijev razvrščanja v PR, skratka na področju 

vrednotenja dela FT. Menimo, da je zavedanje, zaposlenih FT v zdravstvu, o informiranosti 

glede veljavne delovno-pravne zakonodaje temeljni pogoj za izgradnjo izboljšanega 

učinkovitega vrednotenja FT dela ter posledično dviga zadovoljstva z delom in plačo. Zato 

predlagamo, da stroka prek strokovnih organizacij ponudi tudi izobraţevalni modul o 

seznanitvi aktualne delovno-pravne zakonodaje na področju zdravstva in fizioterapije ter tako 

izboljša informiranost med FT. Na takšen način se posledično lahko poveča tudi zadovoljstvo 

z delom, ker le z znanjem in informacijami lahko doprinesemo k večji uveljavljenosti in 

prepoznavnosti stroke, k boljšemu vrednotenju lastnega dela ter nenazadnje k dvigu ugleda 

stroke. 
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Priloga 1 

 
 

Anketni vprašalnik 

Spoštovani! 

Pred vami je anketni vprašalnik za ocenjevanje stanja po uvedbi novega plačnega sistema v prakso 

(po letu 2008) ter vpogled v vrednotenje fizioterapevtskega dela po njem. Anketni vprašalnik je 

namenjen izključno fizioterapevtom, zaposlenim v zdravstvu, ki so že opravili strokovni izpit 

(izločitveni kriterij so pripravniki). Rezultati ankete bodo namenjeni izključno za izdelavo magistrske 

naloge, ki poteka na Fakulteti za management Koper. Anonimnost ankete je zagotovljena. 

Za vaše sodelovanje v raziskavi se vam iskreno zahvaljujem. 

Pred. Simona Videnšek, dipl. fiziot., univ. dipl. org., spec.  

   

Prosim, da med izpolnjevanjem ankete obkrožite odgovor pred ustrezno oznako ali vpišete 

manjkajoči tekst. 

1. Spol:  Ţ  

 

M 

2. Starost v letih (vpišite številko):  

 __________let 

 

3. Stopnja končane izobrazbe:  

 

a) višja (v. ft.)  

b) visoka strokovna (dipl.fiziot.) 

c) univerzitetna (univ.dipl.) 

d) podiplomska (magisterij, doktorat) 

4. Število let delovne dobe v fizioterapevtski dejavnosti: 

a) 0 - 5 let                     e) 21- 25 let 

b) 6 - 10 let                   f) 26 - 30 let 

c) 11 -15 let                  g) nad 31 let 

d) 16 - 20 let  

 

5. Obkrožite področje ravni in zdravstveno ustanovo, v kateri ste trenutno 

zaposleni v zdravstvu:  

Primarna raven zdravstveni dom 

Sekundarna raven specialistična ambulanta, 

bolnišnica 

Terciarna raven univerzitetni / klinični center,  

klinika,  

inštitut 

drugo (vpišite): ________________ 
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6. Vaš trenutni status v organizaciji, kjer ste zaposleni, je: 

a) vodja fizioterapije 

b) fizioterapevt s poloţajnim dodatkom (namestnik vodje fizioterapije) 

c) fizioterapevt v operativi (izvajalec fizioterapevtskih postopkov) 

d) drugo _______________ 

 

 

7. Koliko fizioterapevtov je zaposlenih v vašem kolektivu v organizaciji? 

 

 (vpišite številko) _______ 

8. Kdo v vaši ustanovi je sodeloval (s predlogi in nasveti) s sindikati pri 

oblikovanju novega plačnega sistema za fizioterapevte? 

a) vodja fizioterapije 

b) fizioterapevt v vlogi sindikalnih zaupnikov 

c) ne vem, nisem seznanjen/a 

d) nihče 

e) drugo __________________ 

 

9. Kdo, v vaši ustanovi, je sodeloval pri pretvorbi delovnih mest za fizioterapevte 

v nove plačne razrede fizioterapevtov, v katere ste bili razvrščeni? 

a) pravno-kadrovska sluţba 

b) predstojnik/ca oddelka (zdravnik/ca) 

c) vodja fizioterapije 

d) oţja delovna skupina fizioterapevtov 

e) vsi fizioterapevti v kolektivu 

f) ne vem, nisem seznanjen/a 

g) drugo_____________________ 

 

10. Ste seznanjeni s podatkom, koliko različnih delovnih mest za fizioterapevte v 

javnem sektorju na področju zdravstva, je opredeljenih v Katalogu funkcij, 

delovnih mest in nazivov?  

a) DA  

b) NE 

 

Če je Vaš odgovor DA, navedite število opredeljenih delovnih mest za 

fizioterapevte v zdravstvu iz Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov:  

(vpišite število) ______________ 
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11. Ali ste seznanjeni s številom in opisom vseh novih sistemiziranih delovnih mest 

za fizioterapevte v zdravstvu (po letu 2008), v vaši ustanovi? 

 

a) DA b) NE, nisem seznanjen/a 

 

 

12. V katero izhodiščno sistemizirano delovno mesto fizioterapevta ste bili 

razvrščeni ob sprejemu novega plačnega sistema (po letu 2008) v vaši 

ustanovi? 

a) 29 – fizioterapevt III (ambulanta) 

b) 30 – fizioterapevt II (negovalna enota, diagnostična enota) 

c) 31 – fizioterapevt I (intenzivna nega, rehabilitacijska enota) 

d) 32 – fizioterapevt – delo z osebami s psihično motnjo 

e) 32 – fizioterapevt s specialnimi znanji 

f) 33 – fizioterapevt – intenzivna terapija III 

g) 33 – fizioterapevt svetovalec 

h) 34 – fizioterapevt specialist 

i) ne vem 

13. V kateri plačni razred fizioterapevta ste razporejeni danes, vključno z vsemi 

napredovanji? 

 

a) 29   e) 33   i) 37   m) 41 

b) 30   f) 34   j) 38   n) drugo ______ 

c) 31   g) 35   k) 39   o) ne vem 

d) 32   h) 36   l) 40 

 

 

14. Kako ste zadovoljni s trenutnim razvrščanjem fizioterapevtov v plačne razrede 

v zdravstvu po uvedbi novega plačnega sistema? 

 

 

 Če ste nezadovoljni s trenutnim razvrščanjem fizioterapevtov v plačne razrede 

(obkrožen odgovor 1 in 2), navedite razlog vašega nezadovoljstva: 

a) neobstoj kriterijev razvrščanja v plačne razrede fizioterapevtov 

b) nekorektnost razvrščevalca 

1 2 3 4 5 

Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 

Zadovoljen Zelo 

zadovoljen 



Priloga 1 

 

c) subjektivna merila razvrščanja 

d) neupoštevanje strokovnih meril razvrščanja 

e) simpatija/antisimpatija do zaposlenega 

f) drugo (vpišite)______________________________________________________ 

 

15. Ste seznanjeni ali imate v vaši organizaciji izdelane jasno definirane kriterije 

za razvrščanje fizioterapevtov v plačne razrede v zdravstvu po letu 2008? 

a) DA, imamo  b) NE, nimamo  c) NE VEM, nisem seznanjen/a s tem 

 

Če je odgovor NE, odgovorite: Kako poteka razvrščanje v plačne razrede 

fizioterapevtov v vaši organizaciji? Po: 

a) izbranih kriterijih kadrovsko-pravne sluţbe 

b) izbranih kriterijih predstojnika/ce 

c) izbranih kriterijih vodje fizioterapije 

d) izbranih kriterijih celotnega kolektiva oz. tima fizioterapevtov 

e) ne vem 

f) drugo ____________________ 

 

 

16. Ali se v vaši organizaciji upošteva razvrščanje fizioterapevtov po kakšnem 

»Pravilniku razvrščanja fizioterapevtov v različne plačne razrede« (npr. 

fizioterapevt po opravljenem Cyriax izpitu oz. limfterapevt s končanim 

izpitom je razvrščen v plačni razred fizioterapevt s specialnimi znanji, če to 

delo izvaja v praksi vsaj 4 ure na dan)? 

 

a) DA, to razvrščanje se upošteva d) NE VEM, s tem nisem seznanjen/a  

b) NE, to razvrščanje se ne upošteva e) NIMAMO pravilnika o razvrščanju 

c) tako razvrščanje se upošteva le za nekatere f) drugo ________________ 

 

 

17. Ali menite, da bi izdelani kriteriji razvrščanja, v Pravilniku o razvrščanju 

fizioterapevtov v plačne razrede v zdravstvu, vplivali na pravičnejšo 

razvrstitev fizioterapevtov v plačne razrede v praksi? 

 
 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Ne 

strinjam se 

Niti se strinjam, 

niti se ne strinjam  

Strinjam se Povsem se 

strinjam 

 

18. Ali menite, da bi izdelani kriteriji razvrščanja, v Pravilniku o razvrščanju 

fizioterapevtov v plačne razrede v zdravstvu, vplivali na večje zadovoljstvo z 
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vrednotenjem dela zaposlenih fizioterapevtov v praksi? 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Ne 

strinjam se 

Niti se strinjam, 

niti se ne strinjam  

Strinjam se Povsem se 

strinjam 

19. Kdo bi po vaši presoji moral izdelati Pravilnik o razvrščanju fizioterapevtov v 

plačne razrede za organizacije v zdravstvu? 

a) stroka (Društvo fizioterapevtov Slovenije, RSK za fizioterapijo) 

b) fizioterapevtska sluţba v posamezni organizaciji 

c) kadrovsko-pravna sluţba v posamezni organizaciji 

d) ne vem 

e) drugo____________________________________ 

 

20. V katerem območju plačnih intervalov se nahaja vaš osebni dohodek oz. plača 

(neto dohodek, tj. plača brez prevoznih stroškov in malice)? 

a) pod 800 EUR                      e) 1.101 - 1.200 EUR             i) nad 1.501 EUR  

b) 801 - 900 EUR                    f) 1.201 - 1.300 EUR             j) ne ţelim odgovoriti 

c) 901 - 1.000 EUR                 g) 1.301 - 1400 EUR  

d) 1.001 - 1.100 EUR              h) 1.401 - 1.500 EUR 

 

21. Kako ste po uvedbi novega plačnega sistema (po letu 2008) zadovoljni z 

vrednotenjem vašega dela glede na višino vašega osebnega dohodka? 

 
 

1 2 3 4 5 

Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 

Zadovoljen Zelo 

zadovoljen 

 

22. Ali menite, da ste po uveljavitvi novega zakona plač v javnem sektorju (po letu 

2008) ustrezno finančno nagrajeni za svoje delo? 

 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Ne  

strinjam se 

Niti se strinjam, 

niti se ne strinjam  

Strinjam se Povsem se 

strinjam 
 

 

23. Ali ste po uvedbi novega plačnega sistema (po letu 2008) bolj zadovoljni z 

vrednotenjem svojega dela (s plačo) kot s prehodnim vrednotenjem?  

1 2 3 4 5 
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Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 

Zadovoljen Zelo 

zadovoljen 

 

Zahvaljujem se Vam za Vaše sodelovanje! 
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Prevedba nominalnih zneskov osnovnih plač orientacijskega delovnega mesta 

Fizioterapevt III in njegova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS 

ŠODM ODM TR OK D

% 

DK POD SD

% 

SD

%K 

SDK SK NVZOP PR 

EO47024 Fizioterapevt 

III 

(ambulanta) 

VII/1 3,25  0,17 0,17 

(korekcijski 

dodatek, 

aneks h KP 

za 

dejavnost 

zdravstva in 

socialnega 

varstva) 

0 0 1,36 4,61 1.124,10 24 

     0,15 0,15 

(dodatek za 

povečan 

vpliv 

delovnega 

okolja - KP 

za 

dejavnost 

zdravstva in 

socialnega 

varstva 76. 

člen) 

      

     0,89 0,89 

(dodatek za 

zahtevnost 

in 

izpostavljen

ost dela – 

KP za 

dejavnost 

zdravstva in 

socialnega 

varstva 

89b. člen) 

      

     0,15 0,15 

(dodatek za 

posebne 

obremenitv

e in 

odgovornos

ti – KP za 

dejavnost 

zdravstva in 

socialnega 

varstva 

89c.člen 

      

 

Vir: Aneks št. 7 h KPJS, Priloga 1. 



Priloga 2 

 

 

Obrazloţitev pojmov v legendi preglednice:  

- ŠODM  Šifra orientacijskega delovnega mesta 

- ODM  Orientacijsko delovno mesto 

- TR  Tarifni razred (zahtevnost orientacijskega mesta) 

- OK  Osnovni količnik orientacijskega delovnega mesta 

- D%  Dodatki orientacijskega delovnega mesta, v odstotku 

- DK  Dodatki orientacijskega delovnega mesta, v količniku 

- POD  Pravna osnova dodatka orientacijskega delovnega mesta 

- SD%  Skupaj dodatki orientacijskega delovnega mesta, v odstotku 

- SD%K Skupaj dodatki orientacijskega delovnega mesta, določeni v odstotku, izraţeni v 

količniku 

- SDK Skupaj dodatki orientacijskega delovnega mesta, določeni v količniku 

- SK Skupni količnik orientacijskega delovnega mesta 

- NZOP Nominalni zneski osnovnih plač (Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti 

za I. tarifni razred je 243,84 EUR) 

- PR Uvrstitev v najbliţji plačni razred iz plačne lestvice   
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Primer pretvorbe PR: 

Fizioterapevt (VI. TR) v socialnem zavodu – v novem sistemu uvrščen na delovno mesto 

VII/1 TR, doseţenih 5 plačnih razredov napredovanja na starem delovnem mestu (pred 

uveljavitvijo novega plačnega sistema), 23 let delovne dobe, delo v manj ugodnem 

delovnem času – izmensko delo (Sindikat ZSVS B. l.). 
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Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 82/04 

Zdravstveni delavci - fizioterapevti 

Zap. 

št. 

Poklic Kvalifikacija Delovno področje Poklicna dejavnost 

(kompetence) 

28. diplomirani 

fizioterapevt/ 

diplomirana 

fizioterapevtka 

 

visoka strokovna 

izobrazba, 

opravljeno 

pripravništvo in 

strokovni 

izpit 

 

– primarna, sekundarna in 

terciarna raven zdravstvene 

dejavnosti, 

– zdravilišča 

 

– samostojno izvajanje fizioterapevtske 

dejavnosti ob 

upoštevanju indikacij in kontraindikacij 

postopkov, metod in 

tehnik fizioterapevtske obravnave, 

– ocenjevanje in dokumentiranje 

funkcionalnega stanja in 

sposobnosti bolnika ter preverjanja lastnega 

dela, 

– vzdrţevanje, vzpostavljanje in izboljševanje 

psihofizičnih 

sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih 

v razvoju in 

drugače bolnih, 

– sestavljanje fizioterapevtskega programa za 

bolnika na osnovi 

ocene funkcij sistemov in osebnih značilnosti 

bolnika, 

– uporabljanje metod in tehnik gibalne terapije 

in fizikalnih 

energij, s katerimi vzpodbuja ali zavira 

fiziološke mehanizme 

in vzpostavlja njihovo ravnovesje, 

– postavljanje ciljev fizioterapevtske 

obravnave s sodelovanjem 

bolnika oziroma uporabnika storitve, 

– prispevanje k jasnejši diagnozi in prognozi 

ob ocenjevanju 

podatkov z izpostavljanjem problemov in 

ciljev fizioterapevtske 

dejavnosti, v sodelovanju z zdravnikom in 

ostalimi člani tima, 

– sprotno preverjanje učinkov posameznih 

terapevtskih 

postopkov in ukrepanje, 

– oblikovanje, izvajanje in preverjanje 

preventivnih zdravstveno 

– vzgojnih programov in po potrebi tudi 

sprotno spremljanje, 

– pripravljanj poročil o rezultatih ter poročanje 

lečečemu 

zdravniku ali specialistu. 

 

29. višji fizioterapevt/ 

višja 

fizioterapevtka 

 

višja strokovna 

izobrazba, 

pridobljena 

najkasneje do 30. 9. 

2002, opravljeno 

pripravništvo in 

strokovni 

izpit 

– primarna. sekundarna in 

terciarna 

raven zdravstvene 

dejavnosti, 

– zdravilišča 

 

– samostojno izvajanje fizioterapevtske 

dejavnosti ob 

upoštevanju indikacij in kontraindikacij 

postopkov, metod in 

tehnik fizioterapevtske obravnave, 

– ocenjevanje in dokumentiranje 

funkcionalnega stanja in 

sposobnosti bolnika ter preverjanja lastnega 

dela, 
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 – vzdrţevanje, vzpostavljanje in izboljševanje 

psihofizičnih 

sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih 

v razvoju in 

drugače bolnih, 

– sestavljanje fizioterapevtskega programa za 

bolnika na osnovi 

ocene funkcij sistemov in osebnih značilnosti 

bolnika, 

– uporabljanje metod in tehnik gibalne terapije 

in fizikalnih 

energij, s katerimi vzpodbuja ali zavira 

fiziološke mehanizme 

in vzpostavlja njihovo ravnovesje, 

– postavljanje ciljev fizioterapevtske 

obravnave s sodelovanjem 

bolnika oziroma uporabnika storitve, 

– prispevanje k jasnejši diagnozi in prognozi 

ob ocenjevanju 

podatkov z izpostavljanjem problemov in 

ciljev fizioterapevtske 

dejavnosti, v sodelovanju z zdravnikom in 

ostalimi člani tima, 

– sprotno preverjanje učinkov posameznih 

terapevtskih 

postopkov in ukrepanje, 

– oblikovanje, izvajanje in preverjanje 

preventivnih zdravstveno 

vzgojnih programov in po potrebi tudi sprotno 

spremljanje, 

– pripravljanje poročil o rezultatih ter 

poročanje lečečemu 

zdravniku ali specialistu. 

 

30.  višji fizioterapevt 

specialist 

nevrofizioterapevt

/ 

višja 

fizioterapevtka 

specialistka 

nevrofizioterapevt

ka 

 

višja strokovna 

izobrazba, 

strokovni izpit in 

specializacija 

opravljena 

najkasneje do 30. 9. 

2002 

 

– primarna, sekundarna in 

terciarna 

raven zdravstvene 

dejavnosti, 

– zdravilišča 

 

skladna z opravljeno specializacijo 

 

31.  diplomirani 

fizioterapevt 

specialist/ 

diplomirana 

fizioterapevtka 

specialistka 

 

visoka strokovna 

izobrazba, strokovni 

izpit, 

opravljena 

specializacija 

 

– primarna, sekundarna in 

terciarna 

raven zdravstvene 

dejavnosti, 

– zdravilišča 

 

skladna z opravljeno specializacijo 
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Frekvenčne preglednice za pomoč pri posameznih trditvah 

H1 

Zaposleni so v povprečju napredovali za 3±2 razrede (p<0,001). 

 

 

 

H 2 

Paired Samples Statisticsa 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 13-N- Plačni razred danes 34,98 55 2,407 ,325 

12-M- DM začetek 31,13 55 1,292 ,174 

a. Vec_Kot_20 = da 

 

Paired Samples Correlationsa 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 13-N- Plačni razred danes & 12-

M- DM začetek 55 ,507 ,000 

a. Vec_Kot_20 = da 
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H 3 
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H 4 
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H 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


