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POVZETEK

Ţe veĉ kot desetletje v Sloveniji poteka reforma javnega sektorja, katere glavni cilji so
uĉinkovitost, uspešnost in praviĉnost. V proces reforme sodi tudi uvedba novega
plaĉnega sistema, ki se je zaĉel izvajati v letu 2008, svojo pravno podlago pa ima v
Zakonu o sistemu plaĉ v javnem sektorju, ki je vstopil v veljavo leta 2002 (Smerkolj,
2009, str. 1). Pobudniki novega plaĉnega sistema so se trudili, da bi vzpostavili ĉim bolj
enoten, transparenten in praviĉen sistem plaĉ za vse poklicne skupine znotraj javnega
sektorja. Sem sodi tudi policija, ki v primerjavi z ostalimi javnimi usluţbenci, opravlja
nekoliko specifiĉne storitve, ki zahtevajo ogromno znanja iz razliĉnih podroĉij, poleg tega
pa gre za poklic, ki je izjemno nevaren. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da so policisti
izredno nezadovoljni z višino plaĉe ter z odnosom, ki ga ima drţava do policije, poleg tega
pa so svoje nezadovoljstvo izrazili tudi z ocenjevanjem delovne uspešnosti, ki je po
njihovem mnenju preveĉ prepleteno s subjektivnostjo vodje.
V diplomskem delu je podrobneje opisana in obrazloţena doloĉitev ter sestava plaĉe
javnih usluţbencev, velik poudarek pa je namenjen tudi napredovanju v javnem sektorju.

Ključne besede: policija, javni usluţbenci, plaĉni sistem, osnovna plaĉa, del plaĉe za
delovno uspešnost, dodatki, napredovanje, sindikalno delovanje v policiji, stavke
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SUMMARY

THE WAGE SYSTEM OF THE PUBLIC SECTOR WITH THE EMPHASIS ON
THE POLICE FORCE
For more than a decade Slovenia has been in a public sector reform which main goals are
efficiency, success and justice. The introduction of the new payment system which began
in 2008 and constitutes its legal basis on the Public Salary System Act, which entered into
force in 2002, is also a part of the reform process (Smerkolj, 2009, str.1). The initiators of
the new payment system tried to establish a more unified, transparent and just payment
system for all the occupational groups within the public sector. Police is also a part of this
sector, however in comparison to other public employees the police performers more
specific services which require a lot of knowledge from different fields, and in addition,
police work is a very dangerous profession. The research showed that policemen are
highly unsatisfied with their wages and the state’s relationship to the police force. They
have also expressed their dissatisfaction by grading the worker’s performance which, in
their opinion, is too closely connected with the subjectivity of the chief officer.
This diploma work provides a detailed description and an explanation of the designation
and formation of the public employee’s wages, great emphasis has also been put on the
promotion in the public sector.

Key words: police, public employees, payment system, basic salary, part of the wage for
worker’s performance, allowance, promotion, trade union work in the police, strike
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1 UVOD

Slovenska policija postaja moderna organizacija, ki se vse bolj razvija in pod svoje okrilje
prevzema vse veĉ novih nalog in pooblastil (Mlekuš, 2005, str 4). Zaradi specifiĉnosti
poklica so policisti pri svojem delu bolj ogroţeni kot veĉina drugih poklicev. Narava dela
od policistov zahteva posebna strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje policijskih
nalog in pooblastil. Pojavlja se vprašanje, kako se lahko tak specifiĉen poklic enaĉi z
ostalimi uradniškimi nazivi in ali ne bi bilo bolje, da se plaĉni sistem za policiste uredi
drugaĉe od ostalih javnih usluţbencev. Prav zaradi tega se v SPS trudijo, da bi se za javne
usluţbence policije uvedla nova plaĉna skupina, ki bi pokrivala to dejavnost in bi se
posebnosti uredile s posebno kolektivno pogodbo.
Glede na odgovornost in izpostavljenost, s katero se sreĉujejo policisti pri svojem delu, se
mi zdi, da so preveĉkrat pozabljeni, tako s strani drţave kot tudi s strani javnosti. V
preteklosti je bil poklic policista spoštovan, kar za današnje razmere ne moremo reĉi. Vse
veĉ ljudi je negativno nastrojenih proti policiji. Na policista se gleda le kot na inkasanta, ki
ustavlja kogarkoli za najmanjši prekršek samo zato, da mu lahko napiše denarno kazen.
Ljudje ne pomislijo, da bodo najverjetneje ob prvi malo hujši nesreĉi, nezgodi ali tragediji,
brez pomisleka poklicali na telefonsko številko 113 in zaprosili za pomoĉ policije. Prav tako
se policista, ki je nekomu odvzel prostost zaradi alkoholiziranosti, raje kritizira kot pa bi se
ga pohvalilo, saj je s tem najverjetneje prepreĉil prometno nesreĉo in nekomu rešil
ţivljenje. Nihĉe ne pomisli, kako ĉastna so lahko dejanja policistov, dokler jih sam ne
potrebuje.
Zame policija ţe od nekdaj predstavlja pojem varnosti, etiĉnosti, razdajanja, nesebiĉnosti
in ne nazadnje tudi odrekanja (Rupnik, 2006, str. 6). Ne glede na to, ali je vikend,
praznik, deţ, sonce ali sneg, policisti delajo in nas varujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu in
365 dni v letu. In to samo za borih 650 evrov neto na mesec. Sprašujem se, kako je to
moţno?! Ali si policisti res ne zasluţijo boljše plaĉe, opreme in odnosa?! Marsikateri izmed
policistov se vozi po sto ali dvesto kilometrov daleĉ stran na delo in si tako svoj socialni
status rešuje s prevoznimi stroški ali pa si dopolni plaĉo z raznimi dodatki in nadurnim
delom. Zdi se mi narobe, da drţava varĉuje pri neĉem, kar nam je tako ljubo –– pri lastni
varnosti.
Zaposlene v javnem sektorju se motivira s sistemom plaĉ in nagrajevanja, ki je zakonsko
doloĉeno, kar povzroĉa togost sistema nagrajevanja. Sistem nagrajevanja posamezniku
omogoĉa razvoj kariere v obliki napredovanja, in sicer vertikalnega in horizontalnega, kar
privede k izboljšanju tako materialnega kot tudi statusnega poloţaja zaposlenega. Javne
usluţbence motivira tudi s plaĉilom za delovno uspešnost v obliki denarne nagrade, ki
predstavlja variabilni del plaĉe, in z nefinanĉnimi nagradami, kot so moţnost sluţbenega
stanovanja, uporabe poĉitniških kapacitet, varnost zaposlitve ter zanimivost in
odgovornost dela (Breĉko, 2003, str. 33). Kljub temu je ĉutiti vsesplošno nezadovoljstvo
in nemotiviranost med zaposlenimi v javnem sektorju.
1

Policisti so na slabe razmere in s tem poslediĉno tudi na nizke plaĉe v svojih vrstah
opozorili ţe niĉ kolikokrat, vendar je lanskoletna stavka bila tista kaplja ĉez rob, zaradi
katere sem se odloĉila, da prouĉim plaĉni sistem javnega sektorja s poudarkom na policiji
in izpostavim doloĉene probleme, s katerimi se sreĉujejo policisti. Pomembno se mi zdi,
da tudi od ˝zunaj˝ nekdo podpre delo policistov in jim omogoĉi, da izrazijo svoje mnenje,
kritike in predloge o izboljšanju svojega poloţaja in sistema plaĉ v javnem sektorju.
Namen diplomskega dela je bila torej analiza elementov, pomembnih za doloĉanje plaĉe
ter analiza elementov, pomembnih za ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti ter
s tem povezanega napredovanja.
Cilj raziskave je bil ugotoviti zadovoljstvo policistov s plaĉami in nagradami ter kako so
motivirani za uĉinkovito in uspešno opravljanje delovnih nalog. Na podlagi tega sem prišla
do ugotovitev, kje so šibke toĉke sistema ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja
v policiji. Poleg tega sem z raziskavo skušala ugotoviti zadovoljstvo s sindikalno
dejavnostjo v policiji in s stavkovnim sporazumom, ki je bil podpisan ob koncu stavke.
Za potrebe diplomske naloge sem oblikovala dve hipotezi, ki sem ju na podlagi rezultatov
anketnega vprašalnika na koncu diplomske naloge potrdila oziroma zavrnila. To sta:

Hipoteza 1: Novi plaĉni sistem je prinesel izboljšanje poloţaja v policiji.
Hipoteza 2: Policisti so od lanskoletne stavke priĉakovali veĉ.

Diplomsko delo je v osnovi razdeljeno na dva dela, na teoretiĉni in empiriĉni del. Namen
teoretiĉnega dela je bil predstaviti sistem plaĉ in nagrajevanja v javnem sektorju s
poudarkom na policiji. Pri tem mi je bila v veliko pomoĉ slovenska in tuja strokovna
literatura, razni ĉlanki, zakonodaja in spletni viri. V drugem delu diplomske naloge pa so
predstavljeni rezultati raziskave, izvedene med policisti in policistkami.
Podrobno sta oba dva dela diplomske naloge razdeljena na sedem poglavij. V zaĉetnem
poglavju je predstavljena slovenska policija, kjer je opisan pojem policije, njene naloge,
organizacija ter pooblastila, ki jih imajo policisti. Poleg tega so predstavljene tudi
poloţajne oznake v policiji s pripadajoĉimi pokrivali in kodeks policijske etike.
Temu sledi poglavje, kjer je na splošno predstavljen sistem javnih usluţbencev in
poglavje, kjer sta obravnavana dva poglavitna pravna akta iz podroĉja javne uprave –
Zakon o javnih usluţbencih in Zakon o sistemu plaĉ v javnem sektorju.
V petem poglavju so razĉlenjene in obrazloţene same plaĉe javnih usluţbencev, ter
uvršĉanje le-teh v plaĉne skupine in podskupine, v plaĉno lestvico in tarifne razrede.
Nadalje sledi poglavje o napredovanju, kjer je med drugim podan tudi primer
horizontalnega napredovanje na delovnem mestu policist.
2

V sedmem poglavju so predstavljene toĉke stavkovnega sporazuma med Sindikatom
policistov Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve ter policijo in toĉke Dogovora na
podroĉju plaĉ v javnem sektorju za leti 2011 in 2012.
V osmem poglavju je narejena primerjava med javnim in zasebnim sektorjem.
Deveto poglavje, ki je tudi zadnje poglavje, zajema rezultate anketnega vprašalnika.
Podani so tudi predlogi za izboljšanje poloţaja in sistema plaĉ v policiji.

3

2 PREDSTAVITEV SLOVENSKE POLICIJE

Zagotavljanje varnosti politiĉnega, ekonomskega in pravnega sistema je bilo vselej (in je
še) eden od osrednjih problemov sleherne drţave. V ta namen si vsaka drţava vzpostavi
vsaj dve profesionalni sili – vojsko in policijo. Poenostavljeno bi lahko opredelili, da je
teţišĉe zagotavljanja t. i. zunanje varnosti na vojski, teţišĉe zagotavljanja t. i. notranje
varnosti pa na policiji. Ţe v 18. stoletju so nekatere drţave (Nemĉija, Francija, Anglija)
spoznale, da notranjih neredov ni dobro reševati z vojsko, ki je za seboj vedno, ko je
vzpostavljala red, pušĉala katastrofalne posledice. Hkrati pa so se prej omenjene drţave
zaĉele zavedati, da je treba najprej poskrbeti za notranjo varnost, za varnost notranje
ureditve ter notranjega reda in miru, da bi s tem ustvarili notranjo konsolidacijo (ĉvrstost,
trdnost, stabilnost) in homeostazo (odprtost proti zunanjim vplivom) drţave in druţbe kot
celote. Iz tega izhaja, da vojska opravlja zlasti obrambno funkcijo drţave in druţbe, in je
zato osnovni nosilec obrambnega sistema, policija pa varnostno funkcijo in je zato osnovni
nosilec varnostnega sistema (Vršec, 1993, str. 132).
Policijo se obiĉajno opredeljuje kot poglavitni organ druţbenega nadzora. Celotna
dejavnost policije je v demokratiĉnih drţavah opredeljena in omejena z ustreznimi
zakonskimi in podzakonskimi akti. Policijo, kot del izvršilne oblasti, tako po eni strani
nadzoruje zakonodaja, po drugi pa pravosodna veja oblasti (Sruk, 1995, str. 243–244).
»Slovenska policija, kot ena izmed nosilk nacionalne varnosti, zagotavlja visoko stopnjo
notranje varnosti vsem prebivalcem Republike Slovenije tako, da šĉiti ustavno ureditev,
demokratiĉni politiĉni sistem, ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine ter druge
ustavnopravne vrednote« (Kolenc, 2002, str. 7).
Pogostokrat je na udaru javnosti, ko mediji hote ali nehote išĉejo njene napake v
postopkih in jo tako ali drugaĉe hoĉejo oĉrniti. Generalni direktor policije Janko Goršek je
nekoĉ v izjavi o policiji dejal: »Nismo v sluţbi politike niti medijev, ampak zakona, ustave
in vseh prebivalcev Republike Slovenije.« (Policija, 2010). Torej poslanstvo policije ni, da
bi razjasnjevala take ali drugaĉne zgodbe in bolj ali manj politiĉne afere, temveĉ je njeno
poslanstvo prepreĉevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete, zagotavljanje varnosti
cestnega prometa, pomoĉ ljudem in skrb za njihovo varnost in za varnost premoţenja.

2.1 RAZMERJE MED MINISTRSTVOM IN POLICIJO
Policija je organ v sestavi MNZ, ki opravlja naloge, doloĉene v tem in drugih zakonih ter
podzakonskih predpisih (1. ĉlen ZPol). Organ v sestavi torej izvaja naloge v skladu z
zakonom, drugimi predpisi, finanĉnim naĉrtom, ki se sprejme v skladu z zakonom o javnih
financah in programom dela, ki ga sprejme minister na predlog predstojnika organa v
sestavi (23. ĉlen ZDU-1).
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Po drugi strani pa minister daje organu v sestavi ministrstva usmeritve za delo organa v
sestavi (23. ĉlen ZDU-1).
Ministrstvo v razmerju do policije:


doloĉa razvojne, kadrovske, organizacijske in ostale temeljne usmeritve za delo
policije,



pripravlja letne finanĉne naĉrte nabav policije ter nadzira njihovo izvrševanje,
hkrati pa izvaja tudi finanĉno poslovanje policije,



skrbi za izvedbo nalog investicijske dejavnosti in investicijskega vzdrţevanja
nepremiĉnin v uporabi policije ter izvaja naĉrt nabav,



koordinira ter usklajuje projektiranje, gradnjo in vzdrţevanje informacijskega in
telekomunikacijskega sistema policije ter skrbi za njegovo skladnost s sistemi
drugih drţavnih organov,



nadzoruje in usmerja izvajanje nalog policije in



opravlja druge naloge v skladu z zakonom (2. ĉlen ZPol).

Minister lahko kadarkoli od policijskega vodstva zahteva poroĉila, podatke in druge
dokumente o delu ter razvojnih, kadrovskih, organizacijskih in finanĉnih ciljih. Za
usmerjanje in nadzor so v ministrstvu organizirane posebne strokovne sluţbe oziroma t. i.
uradi (Keĉanović et al., 2006, str. 144). Naloga takšnega urada je, da pripravlja strokovne
podlage usmeritev, ki jih minister daje policiji za pripravo njenega srednjeroĉnega naĉrta
razvoja in dela ter letnega naĉrta dela (Kolenc, 2002, str. 36).

2.2 ORGANIZACIJA IN NALOGE POLICIJE
»Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno, odgovorno,
humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in
temeljne svoboščine«.
Prisega policistov
Naloge policije so tipiĉne oblastne naloge drţavne uprave, ko se je drţava omejila na
nadzor drţavljanov nad njihovim ravnanjem v okviru ustave in zakonov. S policijskimi
nalogami se doloĉeno ravnanje ljudi na podroĉju javne varnosti in javnega reda, upravnih
notranjih zadev, urbanizma, gradbeništva itd. zapoveduje ali prepoveduje (Keĉanović et
al., 2006, str. 161).
Policija pri svojem delu:


varuje ţivljenja, osebno varnost in premoţenja ljudi;
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prepreĉuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijemlje
storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter opravlja njihovo
izroĉanje pristojnim organom in zbira dokaze ter raziskuje okolišĉine, ki so
pomembne za ugotovitev premoţenjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in
prekrškov;



vzdrţuje javni red;



skrbi za nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki
so dane v uporabo za javni promet;



varuje drţavno mejo in opravljanja mejne kontrole;



opravljanja naloge, doloĉene v predpisih o tujcih;



varuje doloĉene osebe, organe, objekte in okoliše;



opravlja varovanje doloĉenih delovnih mest in tajnosti podatkov drţavnih organov,
ĉe z zakonom ni drugaĉe doloĉeno ;



izvaja naloge, doloĉene v tem in drugih zakonih in podzakonskih predpisih (3. ĉlen
ZPol).

Za opravljanje svojih nalog je policija organizirana na treh ravneh:



Na drţavni ravni je GPU, ki jo vodi generalni direktor policije. Trenutno je to Janko
Goršak, ki je bil imenovan na ta poloţaj 23. julija 2009. Notranje organizacijske
enote GPU strateško usmerjajo, naĉrtujejo, organizirajo in nadzorujejo podroĉje
dela za celotno policijo. V skladu s 3. ĉlenom Zakona o policiji opravljajo naloge
policije, spremljajo, pripravljajo in prouĉujejo analize, poroĉila in druge skladne
predloge za odloĉanje ter pripravljajo zakonske in podzakonske predpise s
podroĉja policijskega dela.
Sestavljena je iz notranjih organizacijskih enot: Urada generalnega direktorja
policije, Uprave uniformirane policije, Uprave kriminalistiĉne policije, Nacionalnega
forenziĉnega laboratorija, Uprave za policijske specialnosti, Policijske akademije in
Urada za informatiko in telekomunikacije (Policija, 2010).



Na regijski ravni imamo po novem 8 policijskih uprav, ki skrbijo za varnost ljudi in
njihovega premoţenja. Vodijo jih direktorji, ki jih imenuje in razrešuje minister za
notranje zadeve na predlog generalnega direktorja policije. Temu je direktor
policijske uprave odgovoren za svoje delo in delo celotne policijske uprave
(Policija, 2010).
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Na lokalni ravni je za opravljanje policijskih nalog zadolţena policijska postaja.
Policijsko postajo vodi komandir. Komandir policijske postaje vodi policijsko
postajo, naĉrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje opravljanje dela iz pristojnosti
policijske postaje, zagotavlja zakonito, uĉinkovito in pravoĉasno opravljanje nalog,
odreja ukrepe in odloĉa v skladu z zakoni in pooblastili, ki jih nanj prenese direktor
policijske uprave. Komandir policijske postaje je za svoje delo, stanje na policijski
postaji in delo policijske postaje odgovoren direktorju policijske uprave (Policija,
2010).

2.3 POLOŢAJNE OZNAKE POLICIJE
Edinstven peĉat zunanji podobi policije daje uniforma in poloţajne oznake, ĉeprav vsi
zaposleni v policiji niso uniformirani. Kljub korenitim spremembam, ki jih je po letu 1991
doţivela policija, tako v organizacijskem kot vsebinskem smislu, je nove poloţajne oznake
dobila šele leta 2000. Te se na uniformah pojavijo šele naslednje leto. Poloţajne oznake si
sledijo od najniţjega do najvišjega poloţaja: policist, samostojni policist, višji policist, niţji
policijski inšpektor, policijski inšpektor, samostojni policijski inšpektor, višji policijski
inšpektor, glavni policijski inšpektor, policijski svetnik, samostojni policijski svetnik, višji
policijski svetnik, glavni policijski svetnik, namestnik generalnega direktorja in generalni
direktor policije. Podlaga za poloţajne oznake je temno modre barve. Oznake policista do
niţjega policijskega inšpektorja imajo temno obrobo, od policijskega inšpektorja naprej
pa so obrobljene z zlato-rumeno obrobo. Število šestkrakih zlato-rumenih zvezdic je
odvisno od poloţaja, ki se jim pri višjih nazivih pridruţi še simbol Triglava, prav tako v
zlato-rumeni barvi. Poloţajno oznako generalnega direktorja in njegovega namestnika
krasi še venec oljĉnih listov. Policist ima na ramenski epoleti izvezeno eno zvezdico,
glavni policijski svetnik ima Triglav in štiri zvezdice, generalni direktor pa venec oljĉnih
listov, simbol Triglava in dve zvezdici. Poloţajne oznake se nosijo na ramenskih epoletah
uniforme, na zimski vetrovki, deţnem plašĉu in anoraku pa se nosijo na traku na zgornjem
levem ţepu oziroma na levi strani oblaĉila v višini prsi (Griljc, 2006, str. 10).
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Slika 1: Poloţajne oznake s pripadajočimi pokrivali

Vir: Priloga: Uredba o uniformi, poloţajnih oznakah in simbolih policije1

2.4 POLICIJSKA POOBLASTILA
Policija ima posebne pravice, ki jih mi »navadni« drţavljani nimamo. Te posebne pravice
pa niso samo pravice, temveĉ so istoĉasno dolţnosti (Marolt, 2008, str. 12). Govorimo o
policijskih pooblastilih, ki so z zakonom doloĉeni ukrepi in policistom omogoĉajo
opravljanje njihovih nalog (2. ĉlen Pravilnik o policijskih pooblastilih).
Temelj vsake demokratiĉne druţbe je spoštovanje ĉlovekovih pravic, svobošĉin in
dostojanstva. Ţe sama ustava varuje ĉlovekove pravice in svobošĉine. Prepovedano je
vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav, vsakemu je zagotovljena pravica, da se pritoţi,
nihĉe ne sme brez odloĉbe sodišĉa proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje oziroma
se to sme storiti le v nujnih primerih. Prav tako je vsakomur zagotovljena tajnost pisem in
drugih obĉil ter varstvo osebnih podatkov (Kolenc, 2002, str. 153).
Policisti smejo pri opravljanju svojih nalog opozarjati, ukazovati, ugotavljati identiteto in
izvesti identifikacijski postopek, varnostno preverjati osebe, opraviti prepoznavo po
fotografijah, izvajati prikrito evidentiranje ali namensko kontrolo, vabiti, opraviti varnostni
pregled, opraviti pregled osebe, prepovedati gibanje, prepovedati pribliţevanje doloĉeni
osebi, kraju ali obmoĉju, opraviti protiteroristiĉni pregled prostorov, objektov, naprav in
obmoĉij, prijeti in privesti osebo, pridrţati osebo, odrediti stroţji policijski nadzor, zaseĉi
predmete, vstopiti v tuje stanovanje in v tuje prostore, uporabiti prevozna in

1

Ur. l. RS, št. 104/2010
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komunikacijska sredstva, uporabiti prisilna sredstva ter uporabiti druga pooblastila,
doloĉena v zakonih (33. ĉlen ZPol).
Vsako policijsko pooblastilo pomeni doloĉen poseg v ĉlovekove pravice, zato se sme
uporabiti le pod pogoji, ki so doloĉeni v zakonu, in na naĉin, ki je opredeljen v Pravilniku o
policijskih pooblastilih. Veĉina policijskih pooblastil je uzakonjenih v Zakonu o policiji
(splošna policijska pooblastila), Zakonu o prekrških (pooblastila policistov pri obravnavi
storilcev prekrškov), Zakonu o kazenskem postopku (pooblastila policistov pri preiskavi
kaznivih dejanj), Zakonu o varnosti cestnega prometa, Zakonu o nadzoru drţavne meje in
drugih zakonih (Policija, 2010).
Pri izvajanju policijskih pooblastil pa policisti ne spoštujejo samo primarnega naĉela
varstva ĉlovekovih pravic, temveĉ upoštevajo tudi:


naĉelo zakonitosti: vsako uradno policistovo dejanje in vsak njegov postopek
temelji na zakonu in vsako pooblastilo je izvedeno na zakonit naĉin;



naĉelo sorazmernosti: teţa uporabljenih pooblastil mora biti sorazmerna ţelenemu
cilju, kar pomeni, da se ne dovoljuje posegov v pravice posameznikov ĉez zakonito
mejo, nujno potrebno za izvedeno policijske naloge v konkretnem primeru;



naĉelo humanega ravnanja: policist mora z osebami ravnati obzirno in ne sme
škoditi njihovi ĉasti ali prizadeti njihovega dostojanstva, jih po nepotrebnem
vznemirjati ali jim nalagati nepotrebne obveznosti;



naĉelo strokovnosti;



naĉelo imunitete: policisti v postopkih z doloĉenimi osebami, ki imajo imuniteto, to
upoštevajo;



naĉelo obveznosti seznanitve s pravico do odvetnika in s pravico do molka (Kolenc,
2002, str. 153).

Policist se pogosto znajde v situaciji, ko se mora hitro, brez dodatnega pomisleka odloĉiti;
katero pooblastilo je dopustno uporabiti. Neizkušenost, prehitra odloĉitev za policijsko
pooblastilo, napaĉna izbira ukrepa lahko kaj hitro pomeni kršitev naĉela sorazmernosti ali
prekoraĉitev policijskih pooblastil. Posebej so skrb zbujajoĉi primeri, ko policist zavestno,
namerno zlorabi policijska pooblastila ter tako poseţe v ĉlovekove pravice in temeljne
svobošĉine posameznika. Policijskih pooblastil, vkljuĉno s prisilnimi sredstvi, ni nikoli
dovoljeno uporabiti za mašĉevanje ali kaznovanje, pa naj bo skušnjava še tako velika
(Klemenĉiĉ et al., 2002).
V primerih, kot so uporaba policijskega pooblastila v nasprotju s predpisi ali ĉe policist ne
ukrepa, kot bi moral, oziroma ĉe tretjiĉ ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti in
ĉe opravlja dela, ki jih ne bi smel oziroma ĉe je ĉlan politiĉne stranke, lahko generalni
direktor policije z odloĉbo odvzame policistu pravico izvajati policijska pooblastila (72. ĉlen
ZPol).
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2.5 KODEKS POLICIJSKE ETIKE
Namen kodeksa policijske etike je, da se v policijsko delo vnese veĉ humanosti,
strokovnosti in praviĉnosti. Govorimo lahko o etosu policijskega poklica (po Ţaberlu, 2001,
str. 34).
Delo policista poteka v veĉini primerov javno. Policist kot javna oseba je najbolj viden
predstavnik oblasti in veĉini ljudi predstavlja simbol stabilnosti in moĉi, na katerega se
lahko zanesejo. Prav zaradi tega je policistovo vedenje podvrţeno stroţjim merilom
presojanja kot enako vedenje drugih ljudi. Od policista drţavljanke in drţavljani
priĉakujejo odgovorno in zgledno obnašanje, zanesljivost in profesionalnost ter
pripravljenost pomagati v razliĉnih situacijah (Novak, 2008, str. 4).
Pri kodeksu ni pravnega predpisa, gre le za skupek etiĉnih in moralnih naĉel, ki veljajo za
policiste. Slovenski policijski kodeks ureja medsebojne odnose med pooblašĉenimi
uradnimi osebami organov za notranje zadeve Republike Slovenije in njihove odnose do
drţavljanov, institucij in organov ter opredeljuje odgovornost za njegovo kršitev (Novak,
2008, str. 6). Kljub razmeroma abstraktni vsebini tega kodeksa, pa ima le-ta v slovenskem
policijskem izroĉilu pomembno vlogo pri oblikovanju in delovanju dobrega in poštenega
policista (Keĉanović et al., 2006, str. 169).
Po eni strani javnost od policista priĉakuje, da skrbi za zagotavljanje in uresniĉevanje
pravnega reda v drţavi, po drugi strani pa ima policist monopol fiziĉnega prisiljevanja, kjer
se mora strogo drţati svojih pooblastil, se izogibati samovoljnemu posredovanju in
spoštovati ĉlovekove pravice in svobošĉine. Kodeks policijske etike pomaga policistu, da je
hkrati kos tako kompleksnemu policijskemu delu kot tudi priĉakovanjem ljudi.
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3 SPLOŠNO O SISTEMU JAVNIH USLUŢBENCEV V SLOVENIJI

Temeljni element vsake organizacije, tudi organizacije javne uprave2, je ĉlovek. Druţbeno
in drţavno pomembne funkcije v ministrstvih ali v organih ministrstev lahko izvajajo samo
ljudje, ki so v teh organizacijah zaposleni. Osebe, ki opravljajo sluţbo v javni upravi,
imenujemo javni usluţbenci (Haĉek, 2001, str. 41). Pojem javnega usluţbenca pa lahko
tolmaĉimo tudi širše, in sicer kot osebo, zaposleno v katerem koli delu javnega sektorja
(Virant, 2009a, str. 190).
Po ZJU je javni usluţbenec opredeljen kot posameznik, ki sklene delovno razmerje v
javnem sektorju3 (1. ĉlen ZJU). Gre torej za tiste osebe, ki trajno in profesionalno
opravljajo sluţbo v drţavnih organih in organih lokalnih skupnosti, ne pa tudi za osebe, ki
opravljajo v teh organih politiĉne funkcije. V zadnjem primeru gre namreĉ za funkcionarje,
ki so po 1. ĉlenu ZJU izvzeti iz kroga javnih usluţbencev (po Virantu, 2004, str. 147).
Tudi policisti se uvršĉajo med javne usluţbence, saj sklepajo delovno razmerje za
uradniško delovno mesto v javnem sektorju.
»Javni usluţbenec je v razmerju do uporabnikov javnih storitev predstavnik opravljanja
javnih nalog osebe javnega sektorja.« (Haĉek, 2001, str. 42). Opravlja naloge, ki so
pomembne za celotno druţbeno skupnost, saj je del aparata, ki je zadolţen za izvrševanje
javnega interesa, ki se po demokratiĉni poti izraţa v obliki zakonov, proraĉuna in drugih
politiĉnih odloĉitev, hkrati pa pripravlja strokovno podlago za politiĉno odloĉanje. Od
njegove strokovnosti in uĉinkovitosti je odvisno delovanje celotne drţave in lokalnih
skupnosti (MJU, 2010).

2

Javna uprava je oţji pojem, je del javnega sektorja. V funkcionalnem smislu je javna uprava del procesa
odloĉanja o javnih zadevah (procesa javnega upravljanja ali upravno-politiĉnega procesa); to je tisti del, ki
poteka na izvršilni ravni. Javna uprava v organizacijskem smislu pa je skupek organov in organizacij, ki
opravljajo dve poglavitni funkciji: zagotavljajo strokovne podlage za politiĉno odloĉanje in neposredno
izvršujejo sprejete politiĉne odloĉitve (Virant, 2009, str. 18).

3

Javni sektor po ZJU sestavljajo drţavni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije,
javni zavodi, javni skladi, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava, ĉe so posredni uporabniki
drţavnega proraĉuna ali proraĉuna lokalne skupnosti (1. ĉlen ZJU).
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Slika 2: Javni usluţbenci

JAVNI USLUŽBENCI

URADNIKI

STROKOVNO - TEHNIČNI

Javne naloge in zahtevna
spremljajoča dela

Spremljajoča dela

Vir: Brejc (2004, str. 40)

Javni usluţbenci v drţavnih organih in upravah lokalne skupnosti se delijo v dve kategoriji,
in sicer na uradnike in na strokovno-tehniĉne javne usluţbence. Po ZJU so uradniki javni
usluţbenci, ki opravljajo javne naloge. Javne naloge v organih so naloge, ki so
neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa. Tiste javne
usluţbence, ki v organih opravljajo spremljajoĉa dela, pa zakon imenuje strokovnotehniĉni javni usluţbenci. Spremljajoĉa dela so dela na podroĉju kadrovskega in
materialno-finanĉnega poslovanja, tehniĉna in podobna dela ter druga dela, ki jih je treba
opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog organa (23. ĉlen ZJU).
Javni usluţbenci delujejo znotraj sistema javnih usluţbencev, ki je nekakšen poseben
upravni sistem znotraj okvira javne uprave. Pojem sistem se nanaša predvsem na
formalne strukture avtoritativnih pravil, ki upravljajo delovanje javnih usluţbencev znotraj
zadanih ciljev, programov in aktivnosti. Sistem javnih usluţbencev obsega centralno raven
oziroma raven unitarne ali federalne drţave in lokalno raven oblasti oziroma raven lokalne
samouprave (Haĉek, 2001, str. 43).
»Sistem javnih usluţbencev potrebuje za zagotavljanje uĉinkovitih upravnih odloĉitev in
dejavnosti pri doseganju zakonitih in politiĉno opredeljenih ciljev strokovnost oziroma
ekspertnost; potrebuje javne usluţbence, ki se spoznajo na svoje podroĉje delovanja,
oziroma strokovnjake, brez katerih ni mogoĉe niti uĉinkovito oblikovati politik niti jih
izvajati« (Haĉek, 2001, str. 74).
Druţbeni poloţaj javnih usluţbencev je ţe od nekdaj v nekaterih pogledih bistveno
drugaĉen od poloţaja oseb, ki so zaposleni v zasebnem sektorju. Sluţba v javni upravi je
druţbeno koristna funkcija. Delo javnega usluţbenca ima moĉan vpliv, saj se v javni
upravi odloĉa o zadevah, ki se tiĉejo celotne skupnosti. Delavci, zaposleni v zasebnih
organizacijah, pa opravljajo le zadeve, ki zadevajo samo to, zasebno organizacijo (Haĉek,
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2001, str. 46). Prav tako javni sektor svojim zaposlenim zagotavlja doloĉeno trdnost in
varnost pri zaposlitvi, kar za zasebni sektor ne moremo reĉi. V ĉasih, kot so današnji, ko
je na udaru gospodarska kriza in je v zasebnem sektorju izgubilo delovna mesta ţe na
tisoĉe ljudi, je stanje v javnem sektorju še precej stabilno, saj ni prišlo do nekih mnoţiĉnih
odpušĉanj. Kljub temu pa je v zadnjem ĉasu v veĉini drţav ĉlanic Evropske unije opaziti,
da se glede pravic in obveznosti status javnih usluţbencev pribliţuje statusu zaposlenih v
zasebnem sektorju predvsem pri izvajanju nekaterih postopkov, kot so na primer postopki
ugotavljanja nesposobnosti in postopki ugotavljanja disciplinske odgovornosti.

3.1 DELOVNO IN USLUŢBENSKO RAZMERJE
Skupna naĉela in druga skupna vprašanja sistema javnih usluţbencev, razen sistema plaĉ
v javnem sektorju, v Sloveniji ureja ZJU. Z veljavnim ZJU se je delovno razmerje javnih
usluţbencev tudi pri nas pribliţalo delovnemu razmerju4 v zasebnem sektorju (MJU,
2010). V petem ĉlenu ZJU je zapisano, da za delovna razmerja javnih usluţbencev ter za
pravice in dolţnosti iz delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in
kolektivne pogodbe, kolikor ta ali drug poseben zakon ne doloĉa drugaĉe. Iz tega ĉlena je
razvidno, da zakon dopušĉa oziroma celo napotuje na uporabo splošnega delovnega prava
– ZDR5.
Ta dva zakona sta torej komplementarna predpisa, ki skupaj celovito urejata
delovnopravni poloţaj javnih usluţbencev. ZJU ureja pravni poloţaj javnih usluţbencev kot
posebne kategorije zaposlenih, zato je primarnega znaĉaja, medtem ko se ZDR uporablja,
ĉe pravila ZJU ne zadostujejo, torej se uporablja subsidiarno (po Vodovniku, 2006, str.
121).
Usluţbensko pravo ne ureja toliko pravic in obveznosti (glede teh vprašanj se v glavnem
uporablja delovno pravo), ampak predvsem sistem upravljanja s kadrovskimi viri, torej
sistem delovnih mest, nazivov, plaĉni sistem itd. Cilji posebne pravne ureditve poloţaja
javnih usluţbencev so, da:
-

se zagotovi enako dostopnost do sluţb v javni upravi in javnem sektorju in
prepreĉi diskriminacijo pri izbiri javnega usluţbenca,
se zagotovi uĉinkovito in strokovno ter politiĉno nevtralno izvajanje dela v javni
upravi in javnem sektorju,
se prepreĉi korupcijo in

4

Prvi odstavek 4. ĉlena ZDR doloĉa: »Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v
katerem se delavec prostovoljno vkljuĉi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plaĉilo, osebno
in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca«.
5

ZDR ureja vsa delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem (1.
ĉlen ZDR). Ĉe ni s katerim drugim posebnim zakonom drugaĉe doloĉeno, ureja ZDR tudi delovna razmerja
delavcev, zaposlenih v drţavnih organih, lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih,
ki opravljajo javno sluţbo (2. ĉlen ZDR). V slednjem primeru ZDR napoti k uporabi posebnega zakona - ZJU.
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-

se zagotovi smotrnost in naĉrtnost pri zaposlovanju in se s tem prepreĉi
prekomerno ter neracionalno širjenje javnega sektorja.

Usluţbensko pravo torej varuje javni interes, medtem ko delovno pravo doloĉa pravice
delojemalcev (Virant, 2009a, str. 192).
V javnem sektorju so usluţbenska razmerja veliko bolj omejena kot v zasebnem sektorju,
kjer ima delodajalec moţnost dodelitve ugodnejših pravic za delavca, kot jih ureja ZDR na
podlagi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Je edinstveno in v rokah
politiĉnega nadzora (Corby in White, 1999, str. 3). Bistvena razlika med delovnim in
usluţbenskim pravom je v tem, da delovno pravo postavlja okvir pogodbene svobode s
tem, ko doloĉa minimalne pravice delojemalcev, medtem ko usluţbensko pravo takšne
svobode ne dopušĉa. Na to kaţe tretji odstavek 16. ĉlena ZJU, kjer je zapisano, da »…
delodajalec javnemu usluţbencu ne sme zagotavljati pravic v veĉjem obsegu, kot je to
doloĉeno z zakonom, s podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo, ĉe bi s tem
obremenil javna sredstva« (po Virantu, 2009a, str. 193).
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4 PRAVNA UREDITEV SISTEMA JAVNIH USLUŢBENCEV

Javni usluţbenci pri svojem delu nemalokrat vstopajo v razliĉne delovne procese z
razliĉnimi strankami. Pri tem igrajo veliko vlogo razliĉni zakoni, predpisi in splošni akti, ki
javnim usluţbencem sluţijo kot vodilo za delo, hkrati pa so tudi uporabniku javne storitve
v pomoĉ, saj se le-ta preko doloĉenih zakonov in kodeksov lahko seznani, kakšen naĉin
dela in vedenja sme in mora biti deleţen od uradne osebe. MJU si je za to kot osnovni,
primarni cilj zadalo, da ustvarja prijazno in uĉinkovito javno upravo, s smotrno izrabo
kadrovskih, finanĉnih in materialnih virov ter znanja v javni upravi.
V Sloveniji pravno ureditev sistema javnih usluţbencev urejajo6 (Furlan, 2009, str. 34):
-

-

Ustava7 kot najvišji in najpomembnejši pravni akt v drţavi
Zakon o javnih usluţbencih8 (UPB3)
Zakon o delovnih razmerjih9, ki se uporablja podrejeno z ZJU
Zakon o višini povraĉil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov10
razliĉni podroĉni zakoni, ki veljajo za posamezne kategorije javnih usluţbencev
(ZPol, Zakon o carinski sluţbi, Zakon o obrambi, Zakon o visokem šolstvu, itd.)
razliĉni podzakonski predpisi: Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih11, Uredba o
povraĉilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim usluţbencem in funkcionarjem
v drţavnih organih12, Uredba o naĉinu zagotavljanja plaĉane pravne pomoĉi javnim
usluţbencem13, Uredba o napredovanju javnih usluţbencev v plaĉne razrede14 itd.
panoţne kolektivne pogodbe (npr. za zdravstvo, socialno varstvo, kulturne
dejavnosti, vzgojo in izobraţevanje, itd.)
Zakon o sistemu plaĉ v javnem sektorju15
Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvršĉanje orientacijskih delovnih
mest in nazivov v plaĉne razrede16

6

V nadaljevanju so poleg pravnih virov, ki urejajo usluţbensko razmerje, našteti tudi tisti pravni viri, ki
vsebujejo delovnopravne doloĉbe.
7
Ur. l. RS, št. 33I/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004 in 68/2006.
8
Ur. l. RS, št. 56/2002, 23/2005, 32/2006, , 33/2007 in 63/2007.
9
Ur. l. RS, št. 42/2002, 46/2007 in 46/2007.
10
Ur. l. RS, št. 87/1997, 9/1998 in 48/2001.
11
Ur. l. RS, št. 58/2003, 81/2003, 109/2003, 43/2004, 138/2004, 35/2005, 60/2005, 72/2005, 112/2005,
49/2006, 140/2006, 9/2007, 101/2007, 33/2008, 66/2008, 88/2008, 8/2009, 63/2009, 73/2009, 11/2010,
42/2010 in 82/2010.
12
Ur. l. RS, št. 95/2006 in 16/2007.
13
Ur. l. RS, št. 71/2006.
14
Ur. l. RS, št. 51/2008, 91/2008 in 113/2009.
15
Ur. l. RS, št. 56/2002, 72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3,
53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 57/2007, 95/2007-UPB7,
17/2008, 58/2008, 80/2008, 48/2009, 91/2009, 108/2009, 13/2010, 59/2010 in 85/2010.
16
Ur. l. RS, št. 57/2008.
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-

Kolektivna pogodba za javni sektor17

V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljeni le nekateri pravni viri, ki so bistveni za
sistem javnih usluţbencev.

4.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ĉeprav je ustava glede urejanja poloţaja javnih usluţbencev precej skopa, saj prepušĉa
ureditev tega podroĉja zakonu, vsebuje nekatere delovnopravne doloĉbe, ki pa so tudi
uporabne pri zaposlovanju javnih usluţbencev in uresniĉevanju njihovih pravic.
Ţe v drugem ĉlenu ustave je poudarjen pomen pravne in socialne drţave. Iz tega namreĉ
izhaja, da mora Slovenija svojim drţavljankam in drţavljanom omogoĉiti, da s svojim
delom pridobivajo sredstva in tako preţivljajo sebe in svojo druţino. Naprej so za podroĉje
dela pomembne naslednje doloĉbe 49. ĉlena (svoboda dela), 52. ĉlena (pravice
invalidov), kjer je invalidom zagotovljeno varstvo in usposabljanje za delo, 66. ĉlena
(varstvo dela), ki doloĉa, da drţava ustvarja moţnosti za zaposlovanje in za delo ter
zagotavlja njuno zakonsko varstvo, 76. ĉlena (sindikalna svoboda), kjer je zapisano, da je
ustanavljanje in delovanje sindikatov ter vĉlanjevanje vanje svobodno in 77. ĉlena
(pravica do stavke).
Poleg zgoraj ţe naštetih doloĉb pa Ustava RS vsebuje tudi ĉlen, ki neposredno ureja
zaposlovanje v upravi. To je 122. ĉlen, ki doloĉa, da je zaposlitev v upravnih sluţbah
mogoĉa samo na temelju javnega nateĉaja, razen v primerih, ki jih doloĉa zakon.

4.2 ZAKON O JAVNIH USLUŢBENCIH
Ţe v podpoglavju delovna in usluţbenska razmerja smo spoznali, da je osrednji vir
usluţbenskega prava ZJU, sedaj pa bomo podrobneje spoznali tudi njegovo vsebino.
Zakon je razdeljen na dva dela, in sicer prvi del zakona (prvih enaindvajset ĉlenov) velja
za celoten javni sektor in obsega uvodne doloĉbe, skupna naĉela javnih usluţbencev in
druga skupna vprašanja sistema javnih usluţbencev, drugi del zakona pa velja samo za
javne usluţbence v drţavnih organih18 in upravah lokalnih skupnosti (Korade Purg et al.,
2006, str. 18).
V prvem delu gre za relativno skop obseg skupnih doloĉb, med katerimi velja izpostaviti
dve ţe omenjeni, in sicer da za javne usluţbence velja splošno delovno pravo, kolikor
17

Ur. l. RS, št. 57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010,
89/2010 in 89/2010.
18
6. ĉlen ZJU:
(1) »Drţavni organ je organ drţavne uprave in drug drţavni organ.
(2) Organ drţavne uprave je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna sluţba in upravna enota.
(3) Drug drţavni organ je Drţavni zbor, Drţavni svet, Ustavno sodišĉe, Raĉunsko sodišĉe, Varuh
ĉlovekovih pravic, pravosodni organ in drug drţavni organ, ki ni organ drţavne uprave.«
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posebni predpisi ne doloĉajo drugaĉe in da delodajalec v javnem sektorju javnemu
usluţbencu ne sme zagotavljati veĉjega obsega pravic, kot je doloĉen v predpisih in
kolektivnih pogodbah, ĉe bi s tem obremenil javna sredstva (Virant, 2009a, str. 198).
V drugem delu se veljavnost zakona ne pokriva povsem z obsegom javne uprave, saj so
po eni strani vkljuĉeni drţavni organi, ki ne sodijo pod pojem javne uprave (Drţavni zbor,
sodišĉa, Varuh ĉlovekovih pravic in ostali drţavni organi, ki ne sodijo v izvršilno vejo
oblasti), po drugi strani pa niso zajeti paradrţavni nosilci javnih pooblastil (npr. javne
agencije). To je tudi pomanjkljivost zakona, ki bi jo bilo treba odpraviti (Virant, 2009a, str.
200).
Nadzor nad izvajanjem ZJU opravlja Inšpektorat za javno upravo. Tvorijo ga inšpektorji za
sistem javnih usluţbencev, ki so pri svojem delu samostojni. Ti skrbijo za spoštovanje
temeljnih naĉel, pravic in dolţnosti javnih usluţbencev ter tako zagotavljajo, da organ
oziroma
organizacija
deluje
zakonito
in
uĉinkovito
(MJU,
2010).
4.2.1 NAČELA IZVRŠEVANJA JAVNIH NALOG
ZJU naĉela izvrševanja javnih nalog ureja v dveh delih. V prvem delu so navedena skupna
naĉela sistema javnih usluţbencev, v drugem delu pa so navedena tista naĉela, po katerih
naj bi se ravnali le javni usluţbenci v drţavnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Ta
naĉela je potrebno šteti med temeljne sestavine etiĉnega kodeksa javnih usluţbencev
(MJU, 2010).
Javni usluţbenci morajo pri svojem delu delovati v javno dobro, zato je etika upravnega
dela eden od temeljnih kamnov pri tej nalogi. Pomenu etike v javni upravi se ne more
prepisati premalo pomena zaradi diskrecijske pravice javnih usluţbencev pri opravljanju
njihovega dela, pri nadzoru javnih financ, pri postopkih z drţavljani in pri uresniĉevanju
drţavne politike. Temeljnim zahtevam, ki stremijo k ĉim veĉji uspešnosti, uĉinkovitosti in
gospodarnosti v upravi se je tako pridruţila tudi zahteva po etiĉnosti ravnanja (Haĉek,
2001, str. 109).
Skupna naĉela sistema javnih usluţbencev (7.–15. a ĉlena ZJU)
Načelo enakopravne dostopnosti, po katerem se zaposlovanje javnih usluţbencev
izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse
zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji, in tako, da je zagotovljena izbira kandidata,
ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu.
V povezavi s tem naĉelom je smiselno omeniti tudi doloĉbo 49. ĉlena Ustave RS, ki v
tretjem odstavku doloĉa, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno
mesto (Korade Purg, 2006, str. 23).
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Načelo zakonitosti zavezuje javne usluţbence, da izvršujejo javne naloge na podlagi in
v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih
predpisov.
Gre za temeljno ustavno naĉelo, ki ima razliĉne modifikacije in se uporablja v razliĉnih
kontekstih. Pri naĉelu zakonitosti, ki ga uzakonja ZJU, gre predvsem za omejevanja
diskrecijske pravice javnih usluţbencev pri izvrševanju javnih nalog (Ĉater, 2004, str. 30).
Načelo strokovnosti zapoveduje javnim usluţbencem, da izvršujejo javne naloge
strokovno, vestno in pravoĉasno. Pri svojem delu se morajo ravnati po pravilih stroke in
se v ta namen stalno usposabljati in izpopolnjevati, pri ĉemer pogoje za strokovno
izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Načelo častnega ravnanja zapoveduje, da morajo javni usluţbenci pri izvrševanju
javnih nalog ravnati ĉastno v skladu s pravili poklicne etike.
Načelo omejitve in dolţnosti v zvezi s sprejemanjem daril, po katerem javni
usluţbenci, ki opravljajo javne naloge, ne smejo sprejemati daril v zvezi z opravljanjem
sluţbe, razen protokolarnih in priloţnostnih daril manjše vrednosti.
Načelo zaupnosti zapoveduje javnim usluţbencem varovanje tajnih podatkov, ne glede
na to, kako jih je izvedel. Dolţnost varovanja velja tudi po prenehanju delovnega
razmerja.
Naĉelo je izvedeno iz narave izvrševanja nalog v javnem interesu ter iz standarda
lojalnosti zaposlenih do delodajalca (MJU, 2010) .
Načelo odgovornosti za rezultate, kjer je poudarek na odgovornosti javnih
usluţbencev za kvalitetno, hitro in uĉinkovito izvrševanje zaupanih javnih nalog.
Načelo dobrega gospodarjenja poudarja gospodarno in uĉinkovito uporabo javnih
sredstev, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih
rezultatov ob najniţjih stroških.
Načelo varovanja poklicnih interesov doloĉa, da mora delodajalec javnega
usluţbenca varovati pred šikaniranjem, groţnjami in podobnimi ravnanji, ki ogroţajo
opravljanje njegovega dela. Prav tako mora delodajalec omogoĉiti plaĉano pravno pomoĉ
javnemu usluţbencu ali nekdanjemu javnemu usluţbencu, zoper katerega je uveden
kazenski ali odškodninski postopek pri izvrševanju javnih nalog, ĉe oceni, da so bile te
javne naloge izvršene zakonito in v skladu s pravicami in obveznostmi iz delovnega
razmerja.
Načelo prepovedi nadlegovanja, ki prepoveduje vsako fiziĉno, verbalno ali neverbalno
ravnanje ali vedenje javnega usluţbenca, ki temelji na katerikoli osebni okolišĉini in
ustvarja zastrašujoĉe, sovraţno, poniţujoĉe, sramotilno ali ţaljivo delovno okolje za osebo
ter ţali njeno dostojanstvo.
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Javni usluţbenci v drţavnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa morajo upoštevati
še naslednja naĉela: načela javnega natečaja19, politične nevtralnosti in
nepristranskosti, kariere, prehodnosti in odprtosti do javnosti (27.–32. ĉlen ZJU).

4.3 ZAPOSLOVANJE JAVNIH USLUŢBENCEV
Zaradi narave dela veljajo v javnem sektorju doloĉene posebnosti pri zaposlovanju javnih
usluţbencev. Ti s svojim delom uresniĉujejo javni interes in uporabljajo javna sredstva, ki
se lahko uporabljajo samo za namene, doloĉene v predpisih. Postopki zaposlovanja so
zato zahtevno in odgovorno opravilo in zelo pomembno je, da se upošteva postopkovne
zahteve in zadovolji interes za pridobitev uspešnega, dobrega ter najbolj strokovno
usposobljenega kandidata (po naĉelu enakopravne dostopnosti), nove zaposlitve pa se
morajo izvajati tudi v skladu s predpisi in predvidene morajo biti v kadrovskih naĉrtih
(Kozjek, 2008, str. 78).
»Delodajalec je pravna oseba, s katero je javni usluţbenec v delovnem razmerju.« V
drţavnem organu je delodajalec Republika Slovenija, v upravi lokalne skupnosti pa lokalna
skupnost (3. ĉlen ZJU).
Pravice in dolţnosti delodajalca izvršuje predstojnik organa (minister, direktor organa v
sestavi ministrstva, naĉelnik upravne enote ...) ali za to pooblašĉena oseba. Predstojnik
oziroma pooblašĉena oseba formalno odloĉa o pravicah in dolţnostih javnih usluţbencev v
organu – odloĉa o izbiri primernega javnega usluţbenca, sklene pogodbo o zaposlitvi,
odloĉa o plaĉi, napredovanju itd. (Virant, 2009a, str. 201). Kadrovsko odloĉanje je torej v
domeni upravnih menedţerjev, funkcionarjem pa so pridrţane odloĉitve splošnega
pomena, npr. doloĉanje skupnih izhodišĉ za sistemizacijo (Korade Purg, 2008, str. 31).
V javni upravi bi morali biti ves ĉas pozorni, da se zaposluje v skladu z dejanskimi
potrebami in javnofinanĉnimi zmoţnostmi. Število zaposlenih se obvladuje s t. i.
kadrovskim naĉrtom, ki doloĉa maksimalno (dovoljeno) število zaposlenih v organu v
posameznem letu. Organ mora za svoje zaposlene zagotoviti sredstva za plaĉe in druge
pravice, zato se proraĉun in kadrovski naĉrt pripravljata skupaj, saj morata biti med sabo
usklajena (po Virantu, 2009a, str. 203–204). V 57. ĉlenu ZJU pa je tudi doloĉeno, da
preden predstojnik sprejme odloĉitev o novi zaposlitvi, oceni, ali je mogoĉe prosto
delovno mesto zasesti s premestitvijo javnega usluţbenca iz istega organa. V primeru, ĉe
prostega delovnega mesta ni mogoĉe zasesti na naĉin iz prvega odstavka tega ĉlena, se
lahko delovno mesto zasede s premestitvijo javnega usluţbenca iz drugega organa. Za ta
namen se lahko izvede interni nateĉaj.
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Naĉelo javnega nateĉaja zapoveduje za uradnike obvezen izbirni postopek preko javnega nateĉaja, razen v
primerih, ko je z zakonom drugaĉe doloĉeno. V postopku javnega nateĉaja se kandidate obravnava
enakopravno, izbira pa se opravi na podlagi izkazane boljše strokovne usposobljenosti. Javni nateĉaj
zagotavlja enakopraven dostop do vseh sluţb v javni upravi pod enakimi pogoji in s tem prepreĉuje pojave kot
so poznanstva in zveze, politiĉno kadrovanje in korupcija (MJU, 2010).
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Tabela 1: Zasedena delovna mesta v policiji

Zasedena delovna mesta
Uniformirani
policisti

Ne uniformirani
policisti

Delavci brez statusa
policista

Skupaj

2006

6.284

1.573

1.533

9.390

2007

6.377

1.594

1.519

9.490

2008

6.159

1.620

1.521

9.300

2009

6.154

1.688

1.507

9.349

2010

6.075

1.701

1.213

8.989

Vir: Policija (2010, str. 69)
Loĉitev na uradniška in strokovno-tehniĉna delovna mesta pridejo še posebej do izraza v
postopku izbire kandidata in sklenitve delovnega razmerja za prosto delovno mesto
(Korade Purg, 2008, str. 31). »Postopek za novo zaposlitev uradnika se izvaja kot javni
nateĉaj, postopek za novo zaposlitev na strokovno-tehniĉnem delovnem mestu pa po
postopku, doloĉenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivno pogodbo« (57.
ĉlen ZJU). Iz Tabele 1 lahko razberemo, da je v letu 2010 bilo v policiji zaposlenih 8.989
javnih usluţbencev, od tega 7.776 uradnikov (6075 uniformiranih policistov in 1701
neuniformiranih policistov) in 1213 strokovno-tehniĉnih delovnih mest.
Pri postopku zaposlitve uradnika mora objava javnega nateĉaja vsebovati najmanj
naslednje podatke: o organu in o kraju opravljanja dela, o vrsti uradniškega delovnega
mesta, o dokazilih, ki jih mora kandidat priloţiti prijavi, o pogojih za opravljanje dela, o
roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obvešĉanja o izbiri, o osebi, ki daje informacije
o izvedbi javnega nateĉaja in o okvirni vsebini dela (59. ĉlen ZJU).
Delovno razmerje sklene javni usluţbenec s pogodbo o zaposlitvi. Vsebina te pogodbe je
naslednja: navedba pogodbenih strank; navedba organa, v katerem bo javni usluţbenec
opravljal delo; ĉas trajanja delovnega razmerja; navedba delovnega mesta oziroma
poloţaja, na katerem bo javni usluţbenec opravljal delo, oziroma podatki o vrsti dela s
kratkim opisom dela; datum zaĉetka opravljanja dela; kraj opravljanja dela; doloĉilo o
tem, ali se delo opravlja s polnim ali s krajšim delovnim ĉasom; druge podatke, ki jih
doloĉa ta zakon ali podroĉni zakon, ki ureja poloţaj javnih usluţbencev v organih; doloĉilo
o osnovni plaĉi in morebitnih dodatkih, vezanih na delovno mesto; doloĉilo o delovnem
ĉasu; doloĉilo o letnem dopustu; doloĉilo o odpovednem roku in navedbo, da lahko
posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko spreminja v skladu z zakonom
(53. ĉlen ZJU).
Za doseganje ciljev sodobne javne uprave so odloĉilnega pomena zaposleni v javni upravi,
uĉinkovita organizacija in vodenje ter znanja, sposobnosti in zmoţnosti zaposlenih. Prav
zaradi teh dejstev je kljuĉnega pomena, da se izbere kandidat, ki bo najbolje usposobljen
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za opravljanje dela, s ĉimer bo prispeval k uĉinkovitosti in uspešnosti organizacije, pri tem
pa je pomembno, da se upošteva naĉelo enakopravne dostopnosti.
4.3.1 ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŢEVANJE TER USPOSABLJANJE V POLICIJI
Leta 2002 je konĉala izobraţevanje zadnja generacija dijakov in dijakinj Srednje policijske
šole. Po ukinitvi Srednje policijske šole policija skoraj vsako leto javno objavi najmanj en
javni nateĉaj, s katerim k sodelovanju povabi veĉje število kandidatov in kandidatk za
policiste in policistke.
Na razpis za kandidate in kandidatke za policiste in policistke se lahko prijavijo vsi tisti, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
-

-

so polnoletni
imajo konĉano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnjo)
imajo slovensko drţavljanstvo in stalno prebivališĉe v Republiki Sloveniji
niso bili pravnomoĉno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolţnosti in niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju veĉ kot tri mesece
niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
nimajo dvojnega drţavljanstva
niso uveljavljali ugovora vesti vojaški dolţnosti
imajo vozniško dovoljenje B-kategorije
imajo ustrezne psihofiziĉne sposobnosti – te ugotavljajo v okviru izbirnega
postopka, ki obsega preizkus telesnih zmogljivosti ter psihološki in zdravniški
pregled (Policija, 2010).

Prijava mora vsebovati kratek ţivljenjepis z opisom znanja in vešĉin ter izjavo, da kandidat
oziroma kandidatka izpolnjuje vse pogoje za zaposlitev v policiji.
Izbirna komisija tiste kandidate in kandidatke, ki izpolnjujejo vse pogoje, uvrsti v izbirni
postopek20, v okviru katerega se opravlja preizkus telesnih zmogljivosti ter psihološki in
zdravniški pregled. Pri preizkusu telesnih zmogljivosti se preverjajo motoriĉne sposobnosti
kandidatov in kandidatk ter druge telesne lastnosti, kot so hitrost, eksplozivnost,
vzdrţljivost mišic ter srĉno-ţilnega in dihalnega sistema. Poleg telesnih zmogljivosti je prav
tako pomembno, da imajo kandidati in kandidatke za policista oziroma policistko primerne
intelektualne sposobnosti, biti morajo emocionalno stabilni in ustrezno motivirani. Na
podlagi doseţenih rezultatov se komisija odloĉi, katerim kandidatom bo ponudila
zaposlitev (Policija, 2010).
Z izbranimi kandidati policija sklene delovno razmerje za doloĉen ĉas, jih razporedi v
enote in napoti na izobraţevanje v Policijsko akademijo v Tacen. Izobraţevanje za
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Izbirni postopek poteka po vnaprej znanih merilih, ki so lahko doloĉena kot posebna specialna in
funkcionalna znanja, vešĉine in sposobnosti ter lastnosti v sistemizaciji delovnih mest (Korade Purg, 2005, str.
1712).
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pridobitev izobrazbe »policist« traja 18 mesecev, za pridobitev izobrazbe »policist nadzornik drţavne meje« pa 6 mesecev. V Šoli za policiste se kandidati in kandidatke
usposobijo za opravljanje nalog policije, za varovanje ţivljenja ljudi in premoţenja,
zagotavljanje osebne varnosti, prepoznavanje protipravnih dejanj in odkrivanje storilcev,
ustrezno uporabo zakonov, predpisov ter policijskih pooblastil, spoštovanje in varovanje
ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin, itd. Poleg tega kandidati in kandidatke za
policiste spoznajo tudi organizacijo policije in znaĉilnosti policijskega dela ter etiĉna naĉela
policijskega kodeksa, hkrati pa razvijejo komunikacijske spretnosti. Prav tako spoznajo
tudi tehniĉna sredstva in opremo ter se jih nauĉijo varno uporabljati. Poleg vseh teh
zadolţitev pa kandidati/kandidatke za poklic policista v ĉasu izobraţevanja krepijo in
vzdrţujejo psihofiziĉno pripravljenost, pomembno za policijsko delo (Policija, 2010).
Med izobraţevanjem se kandidati in kandidatke sreĉajo s:
-

-

strokovno-teoretiĉnimi predmeti (kot so npr. Policijska taktika in Policijska
pooblastila, Pravo in prekrški, Kriminalistika, Informatika in telekomunikacije,
Organizacija in naloge policije idr.),
praktiĉnim izobraţevanjem v šoli (praktiĉni postopki in vešĉine, voţnja policijskih
vozil, prva pomoĉ)
prakso v policijskih enotah (Policija, 2010).

V ĉasu izobraţevanja za policista oziroma policistko imajo kandidati zagotovljeno
brezplaĉno prehrano in prenoĉišĉe, prejemajo pa tudi (pripravniško) plaĉo. S tistimi
kandidati oziroma kandidatkami, ki program izobraţevanja uspešno zakljuĉijo, policija
praviloma sklene pogodbo o zaposlitvi za doloĉen (policist/-ka – nadzornik/-ca drţavne
meje) ali nedoloĉen ĉas (policist/-ka) (Policija, 2010).
V modernih policijah je znanje vse bolj pomemben dejavnik pri opravljanju tako
managerskega kot tudi operativnega dela, saj je okolje, v katerem deluje policija vse bolj
nestabilno in raznovrstno (Varrichio, 1998). Zaradi tega policija vse pogosteje izvaja
programe, na katerih še dodatno izobraţuje in usposablja svoje zaposlene. V letu 2010 je
bil v programih izobraţevanja, usposabljanja in izpopolnjevanja velik poudarek na
integriteti, socialnih in komunikacijskih vešĉinah policistov, spoštovanju ĉlovekovih pravic,
etiĉnosti izvajanja policijskih pooblastil in ustrezni komunikaciji v policijskih postopkih.
Prav tako pa je policistom od 1. 7. 2010 na voljo tudi aplikacija za uĉenje na daljavo EIDA
(Poroĉilo o delu policije, 2010, str. 9).
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4.4 ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
»Pravna ureditev plačnega sistema javnega sektorja mora zagotavljati red,
vendar to ne pomeni, da mora biti toga in nefleksibilna.«
(Virant, 2009a, str. 233)
V javnem sektorju je podroĉje plaĉ v veĉini drţav temeljnega pomena, tako z vidika
zagotavljanja kvalitetnih storitev s strani javnih usluţbencev kot tudi z vidika
javnofinanĉnih in makroekonomskih uĉinkov (Klinar in Korade Purg, 2002, str. 9). Kljub
velikemu pomenu in obsegu plaĉ v javnem sektorju, pa je bila pravna ureditev sistema
plaĉ v Sloveniji pred letom 2002 izredno pomanjkljiva in nepregledna.
V tistem ĉasu je bil plaĉni sistem javnega sektorja urejen z ZRPJZ21. Prvotno je bil prav
tako zamišljen kot urejen, pregleden in enoten sistem, vendar se je sistem sĉasoma zaĉel
razkrajati (Virant, 2009a, str. 233). Kot posledica togosti in neprilagajanja se je izoblikoval
slab sistem spreminjanja plaĉ na podlagi doloĉanja vedno novih dodatkov. Izredno veliko
število dodatkov je vodilo k temu, da so se temeljna razmerja med plaĉami, doloĉena z
zakonom, zaĉela podirati.
Dodatno pomanjkljivost in nepreglednost plaĉ so povzroĉile tudi najvišje plaĉe v javnem
sektorju, torej plaĉe funkcionarjev, ki niso bile vkljuĉene v skupen sistem, temveĉ so po
veĉini bile urejene v vsakem zakonu posebej (Klinar in Korade Purg, 2002, str. 11).
Te in še mnoge druge pomanjkljivosti so botrovale k odpravi ZRPJZ in k teţnji po sprejetju
novega zakona – ZSPJS, ki je bil sprejet leta 2002. Reforma plaĉnega sistema je s
sprejemom tega zakona pomembno prispevala k javno finanĉni stabilnosti v Republiki
Sloveniji, hkrati pa temelji na odgovornem socialnem dialogu22, ki zahteva usklajevanje
vseh pomembnih vsebin, kar v tako razliĉni strukturi dejavnosti javnega sektorja ni
enostavna naloga (Vlada RS, 2004, str. 48).
Omenjeni zakon se je v obdobju od sprejetja pa do dejanske rabe veĉkrat spremenil in
dopolnil, dokonĉno pa se je zaĉel uporabljati s prvim izplaĉilom plaĉe za avgust 2008.
Sindikati javnega sektorja in takratna vlada so namreĉ junija 2008 po dolgih šestih letih
pogajanj in usklajevanj od sprejema ZSPJS leta 2002, podpisali KPJS in s tem omogoĉili
vstop v nov plaĉni sistem veĉ kot 150.000 javnim usluţbencem. Tako se je v Sloveniji
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Ur. l. RS, št. 18/1994
Pri socialnem dialogu gre za dogovarjanja, sprejemanja in usklajevanje stališĉ med razliĉnimi interesnimi
skupinami. Pri socialnem dialogu gre za uravnavanje treh na videz nasprotnih interesnih skupin z metodami
medsebojnega popušĉanja ter medsebojnega zaupanja s ciljem doseganja dolgoroĉne blaginje. Tri
»nasprotne« interesne skupine v socialnem dialogu – socialni partnerji: drţava (gospodarska rast), kapital
(konkurenĉnost), sindikati (plaĉe).
Predmet socialnega dialoga so navadno: pravice, obveznosti in
odgovornosti delodajalcev in delavcev; plaĉna politika, socialna varnost in varnost zaposlenih, zaposlovanje,
socialna zavarovanja itd. (Socialni dialog, 2010).
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uveljavil nov enoten plaĉni sistem javnega sektorja, ki vsebuje pravila za doloĉanje plaĉ
zaposlenim v javnem sektorju.
ZSPJS ureja sistem plaĉ funkcionarjev in javnih usluţbencev v javnem sektorju, doloĉa
pravila za njihovo doloĉanje, obraĉunavanje in izplaĉevanje ter pravila za doloĉanje
obsega sredstev za plaĉe, hkrati pa opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij
med plaĉnimi skupinami in plaĉnimi podskupinami v javnem sektorju (1. ĉlen ZSPJS).
Cilji novega plaĉnega sistema so (po Virantu, 2009, str. 234):
-

Enako plaĉilo na primerljivih delovnih mestih

Tukaj gre za t. i. »odpravo plaĉnih nesorazmerjih«. Odprava nesorazmerij pomeni, da
je javni usluţbenec v novem plaĉnem sistemu uvršĉen v višji ali v niţji plaĉni razred, kot je
plaĉni razred, v katerega je bil uvršĉen s prevedbo s svoje prejšnje plaĉe. Glede na to, da
uvrstitev v plaĉni razred novega sistema pomeni doloĉitev osnovne plaĉe, zakon govori o
odpravi nesorazmerij v osnovnih plaĉah (Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar Globokar, 2008, str.
100). Ta plaĉna nesorazmerja, ki so posledica neenotnosti starega sistema, naj bi se
odpravila skozi proces kolektivnih pogajanj. Virant dodaja, da je novi plaĉni sistem
»praviĉnejši«, ker je rezultat socialnega dogovora, ne pa za to, ker bi bila razmerja med
plaĉami doloĉena s povsem objektivno metodo.
-

Preglednost strukture plaĉe

Doloĉena je pregledna struktura plaĉe, tako da je vrednost delovnega mesta izraţena
v osnovni plaĉi, ta pa je definirana z vrednostjo plaĉnega razreda, v katerega je neko
delovno mesto uvršĉeno. Da ne bi prišlo spet do razkroja sistema z dodatki, je novi zakon
eksplicitno doloĉil, da dodatki pripadajo zaposlenemu le v primeru, da posebne okolišĉine,
ovrednotene z dodatkom, niso upoštevane ţe pri doloĉitvi osnovne plaĉe.
-

Enotnost

Novi plaĉni sistem je enoten za celoten javni sektor. Za vse, ki delajo v javnem
sektorju, namreĉ veljajo doloĉene skupne znaĉilnosti, in sicer da sluţbo opravljajo v
javnem interesu, da se njihove plaĉe (ali vsaj preteţni del) zagotavljajo iz javnih sredstev
in da so trţne zakonitosti pri delovanju njihovih organizacij izkljuĉene.
-

Socialni dialog

Stari plaĉni sistem je temeljil na doloĉitvi osnovnih plaĉ v zakonu. V novem sistemu
naj bi se plaĉna razmerja od samega zaĉetka oblikovala s socialnim dialogom – v
kolektivnih pogodbah.
-

Stimulativnost

Novi plaĉni sistem uvaja mehanizme, ki naj bi omogoĉali nagrajevanje nadpovpreĉno
delovno uspešnih sodelavcev.
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Nekateri od zgoraj naštetih ciljev (npr. uveljavitev naĉela enakega plaĉila na primerljivih
delovnih mestih, nazivih in funkcijah, zagotovitev preglednosti sistema ter zagotovitev
stimulativnosti) so zapisani tudi v 1. ĉlenu ZSPJS. Po mnenju Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar
Globokar (2008, str. 3) je vkljuĉitev samih ciljev v besedilo ĉlena dokaj nenavadna, saj je
doloĉitev ciljev, ki jih ţeli doseĉi neka normativna ureditev, obiĉajno element uvoda k
besedilu ĉlenov zakona, ki ga predavatelj pripravi v prvi fazi zakonodajnega postopka, ima
pa ta vkljuĉitev ciljev oĉiten namen oblikovati doloĉeno usmeritev za kolektivne pogodbe,
podzakonske in splošne akte, ki pomenijo konkretne podlage za doloĉitev plaĉ, zaradi
ĉesar se navedeni cilji, predvsem prvi med njimi, v preteţni meri lahko uresniĉijo le skozi
njihove doloĉbe.
Da pa je bilo sploh mogoĉe preiti na nov naĉin izplaĉevanja plaĉ, je sleherni javni
usluţbenec prejel od delodajalca pogodbo o zaposlitvi ali aneks k pogodbi o zaposlitvi
(sklep, odloĉbo … – odvisno na podlagi kakšnega akta opravlja delo), iz ĉesar je bilo
razvidno, kakšno plaĉo je imel do sedaj in kakšno bo imel po novem (PSS, 2011, str. 33).
Vsaka plaĉna reforma prinaša s sabo tudi tveganje nastanka konfliktov med delodajalci in
delojemalci ter med samimi delojemalci. Niĉ drugaĉe ni bilo niti v Sloveniji. Celovita plaĉna
reforma za veĉ kot 150.000 zaposlenih v javnem sektorju je namreĉ predstavljala projekt
izjemnega obsega in je bila povezana tudi z velikimi tveganji, saj je plaĉa posamezniku
pomembna zaradi materialne eksistence, poleg tega pa nakazuje na njegov druţbeni
status. Takratna vlada je skušala reformo izpeljati s širokim konsenzom vseh
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, vendar pa je obstajalo tveganje, da bo
mogoĉe široko soglasje doseĉi samo s povišanjem plaĉ, kar pa bi bilo javnofinanĉno in
makroekonomsko nevzdrţno. Ne glede na to, je bila vlada reformo prisiljena izpeljati do
konca, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do socialnih nemirov v javnem sektorju, ki bi jih
popolnoma upraviĉeno povzroĉilo neuspešno šestletno odpovedovanje rasti plaĉ in
ĉakanje na podpis kolektivnih pogodb (po Virantu, 2009b, str. 7).
4.4.1 KRITIČNOST DO NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA

»Pravična reforma z nepravičnimi rešitvami.«
(Pirc, 2008)
Kljub vsemu zgoraj naštetemu pa so se z uveljavitvijo novega plaĉnega sistema na njegov
raĉun pojavile številne kritike in nesoglasja o tem, ali je mogoĉe prišel prehitro in brez
pravega prouĉevanja. Marsikdo poudarja, da je sedanji plaĉni sistem prezapleten za
uporabo in razumevanje ter da bi moral biti veliko bolj pregleden in primerljiv kot
predhodni.
Ţe v ĉasu pogajanj so sindikati opozarjali na specifiĉnosti posameznih skupin zaposlenih,
vendar se je sistem kljub temu omejil na »splošen pogled« javne uprave in izpostavitev
skupin zaposlenih v moĉnejših dejavnostih, medtem ko so se ostale manjše porazgubile
po skupinah, ki so maksimalno razvrednotene. Glede na videno in doţiveto je oĉitno, da
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interes niti vlade niti sindikatov, ni bil odprava nesorazmerij v celotni javni upravi, paĉ pa
izboljšanje stanja v moĉnejših dejavnostih. Rezultat šestletnih pogajanj torej ni
preseneĉanje, še posebej, ĉe vemo, da so se vsa delovna mesta vrednotila »na palec«
oziroma po sistemu moĉnejšega, vplivnejšega, glasnejšega, ne pa po metodologiji. Prav
tako se je, namenoma ali ne, spregledalo posamezne sistemske zakone in je vse javne
usluţbence zmetalo v en koš, ne da bi se upoštevalo razlike, ki jo je sistem pred tem
priznaval (Štukelj, 2008, str. 1).
Svoje nezadovoljstvo z obstojeĉim plaĉnim sistemom in nagrajevanjem je izrazil tudi SPS.
Kljub temu da so s pogajanji zvišali najniţjo minimalno osnovo za policista z 19. na 21.
plaĉni razred, so še v SPS vedno mnenja, da je ta prenizka. Pri prenizkih razredih so
delovna mesta s VI. in VII. stopnjo strokovne izobrazbe, predvsem pomoĉnikov
komandirja na policijskih postajah, policijskih inšpektorjev policijskih uprav ter višjih
kriminalistov in kriminalistiĉnih inšpektorjev. Prav tako velja ocena, da so pri prenizkih
plaĉnih razredih ostali tudi drugi administrativno-tehniĉni delavci policije. Predlagali so
novo sistematizacijo delovnih mest, dvig zahtevanih uradniških nazivov na delovnih mestih
VI. in VII. tarifne skupine za dva naziva in izboljšanje vrednotenja dela z dodatki, zajetimi
v kolektivni pogodbi. Nezadovoljni so tudi z napredovanjem, saj po njihovem mnenju
trenutni sistem ne motivira zaposlenih in jim ne omogoĉa dejanskega kariernega
napredovanja (Frantar, 2010).

4.5 SKLEPANJE KOLEKTIVNIH POGODB
Kolektivno pogodbo skleneta na eni strani organizacija delodajalcev in na drugi strani
organizacija delavcev – sindikat (Kresal, 2000, str. 60). Sestavljena je iz normativnega
dela, ki opredeljuje ĉas in pogoje sklenitve in tarifnega dela, ki doloĉa višino plaĉe
oziroma izhodišĉno plaĉo za plaĉni razred. Kolektivna pogodba je akt, s katerim se v
skladu z zakonom in predpisi podrobneje urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti
zaposlenih.
V javnem sektorju je za sklepanje kolektivnih pogodb na strani delodajalcev pristojna
vlada, v njenem imenu pa vodi postopek za sklenitev kolektivnih pogodb ministrstvo,
pristojno za sistem plaĉ v javnem sektorju, skupaj z ministrstvom, pristojnim za finance in
ministrstvom, pristojnim za dejavnost ter reprezentativnim zdruţenjem lokalnih skupnosti.
Kolektivno pogodbo v imenu vlade podpiše predsednik vlade ali po pooblastilu vlade
naslednji ministri: minister, pristojen za sistem plaĉ v javnem sektorju, minister, pristojen
za finance in minister, pristojen za posamezno podroĉje (41. ĉlen ZSPJS). Takšna sestava
na strani delodajalcev omogoĉa popolno zastopanost vseh ravni in vidikov, ki so zajeti v
vsebini kolektivne pogodbe ali njenem aneksu. Vodenje postopka s strani ministrstva za
finance poudarja pomen odgovornosti za razvoj in ohranitev plaĉnega sistema ter s tem
za uporabo podobnih oziroma primerljivih rešitev v razliĉnih kolektivnih pogodbah.
Pogajanja in socialni dialog med Vlado RS in pogajalsko skupino reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja potekajo stalno in so obseţna. O kolektivnih pogodbah
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potekajo pogajanja med pogajalskima skupinama Vlade RS in pogajalsko skupino
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, o zakonih in podzakonskih prepisih pa
predhodno usklajevanje. Oblikovanje novega plaĉnega sistema na podlagi ZSPJS je primer
razvitega socialnega dialoga (Klinar, 2006, str. 253).
Vsebina kolektivnih pogodb je odvisna od tega, kaj ţelijo zainteresirane strani doseĉi,
pospešiti, zašĉititi itd. Poleg ZDR je sistem kolektivnih pogodb izredno pomemben, saj je
osnova za sklepanje delovnega razmerja (po Janţekoviĉ, 2008, str. 9).
4.5.1 KOLEKTIVNI POGODBI, KI VELJATA ZA CELOTEN JAVNI SEKTOR
Kolektivni pogodbi, ki veljata za celoten javni sektor, sta:
-

KPSM in
KPJS.

Ti dve kolektivni pogodbi veljata za vse proraĉunske uporabnike, za katere velja ZSPJS. V
imenu delodajalca ju je podpisala Vlada RS oziroma od nje pooblašĉeni ministri, v imenu
delojemalcev pa velika veĉina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Podpis obeh
pogodb je bil istoĉasen, in sicer 5. junija 2008 (Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar Globokar,
2008, str. 3). Še istega meseca je sledil podpis aneksov oziroma tarifnih delov kolektivnih
pogodb dejavnosti, kar je ob ustreznih drugih vladnih aktih (Uredba o enotni metodologiji
in obrazcih za obraĉun in izplaĉilo plaĉ v javnem sektorju …) omogoĉilo vstop v nov
plaĉilni sistem vseh javnih usluţbencev v Republiki Sloveniji s 1. avgustom 2008 (prvi
obraĉun plaĉ po novem torej 5. septembra 2008).
4.5.1.1 Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih
delovnih mest in nazivov v plačne razrede
Pogajanja o KPSM, ki naj bi se uporabljala za uvršĉanje orientacijskih delovnih mest in
nazivov v plaĉne razrede, so se zaĉela septembra 2002. Po svojem namenu in vsebini gre
za kolektivno pogodbo, ki ustvarja podlago za konkretno vrednotenje delovnih mest (po
Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar Globokar, 2008, str. 3).
12. ĉlen ZSPJS podrobneje definira pojem orientacijska delovna mesta in nazive ter
skupno metodologijo. Po tem ĉlenu so orientacijska delovna mesta in nazivi izbrana
delovna mesta in nazivi, ki omogoĉajo primerljivost v plaĉnih skupinah in med plaĉnimi
skupinami. Ovrednotijo se z uporabo skupne metodologije. Ta isti ĉlen doloĉa, da se s
posebno kolektivno pogodbo doloĉi skupna metodologija, ki opredeljuje navodila za
uvršĉanje delovnih mest in nazivov v plaĉne razrede, hkrati pa doloĉa tudi kriterije, ki naj
jih upošteva skupna metodologija. To so:
-

zahtevnost delovnih nalog,
zahtevana usposobljenost (zahtevana strokovna izobrazba, dodatna znanja in
izkušnje),
odgovornost in pooblastila,
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-

umski in psihofiziĉni napori ter
vplivi okolja.

KPSM je bila sploh prva kolektivna pogodba, o kateri so stekla pogajanja med vlado in
sindikati. Po zakljuĉku teh pogajanj je bilo med obema strankama kolektivne pogodbe
dogovorjeno, da bosta pred podpisom uporabnost in ustreznost njenih doloĉil praktiĉno
preverili ob pogajanjih za sklenitev KPJS in po potrebi KPSM pred podpisom tudi dopolnili
ali spremenili. In res, ob zakljuĉku pogajanj za KPJS sta stranki ponovno preverili
ustreznost doloĉil KPSM, vendar sta ugotovili, da bistvene spremembe niso potrebne
(Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar Globokar, 2008, str. 3).
4.5.1.2 Kolektivna pogodba za javni sektor
ZSPJS je uzakonil obvezno kolektivno dogovarjanje, saj se le-ta zakon ne bi mogel
uporabljati, ĉe ne bi prišlo do sklenitve KPJS in KPdej (po Klinar, 2006, str. 285).
Gre za akt, ki poleg zakona in podzakonskih prepisov zagotavlja enotnost plaĉnega
sistema in primerljivost plaĉ ter uresniĉevanje naĉela za enako delo enako plaĉilo (po
Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar Globokar, 2008, str. 8). Pomembne sestavine KPJS so:
-

doloĉitev najniţjih plaĉnih razredov v posameznem tarifnem razredu,
doloĉitev orientacijskih delovnih mest,
uvrstitev orientacijskih delovnih mest v plaĉne razrede,
doloĉitev višine dodatkov,
doloĉbe o redni delovni uspešnosti,
doloĉitev dinamike odprave nesorazmerij in
doloĉitev splošne uskladitve plaĉ in višine sredstev za odpravo nesorazmerij za
obdobje 2008 do 2009 (po Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar Globokar, 2008, str. 8).

Pri doloĉitvi orientacijskih delovnih mest je potrebno omeniti, da so bila tukaj doloĉena
najbolj tipiĉna oziroma reprezentativna delovna mesta v plaĉnih skupinah C do J. Za
primer bom navedla nekaj orientacijskih delovnih mest v plaĉni skupini C: policist,
kriminalist, vojak, carinik, paznik, izterjevalec, davĉni kontrolor, inšpektor itd. Skupno je
bilo izbranih 108 tovrstnih delovnih mest. Funkcija orientacijskih delovnih mest in njihove
uvrstitve v plaĉne razrede je bila dvojna, in sicer da se zagotovi ustrezna in za vse
dejavnosti sprejemljiva razmerja med uvrstitvami delovnih mest v razliĉnih plaĉnih
skupinah (uvrstitve orientacijskih delovnih mest iz KPJS se nato prenesejo v kolektivne
pogodbe dejavnosti in poklicev, vendar se v slednjih ne smejo spreminjati) in da se
zagotovi izhodišĉa za uvrstitve vseh ostalih delovnih mest in nazivov v kolektivnih
pogodbah dejavnosti in poklicev. Na podlagi uvrstitve orientacijskih delovnih mest v
plaĉne razrede v KPJS so bile nato sklenjene KPdej (Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar Globokar,
2008, str. 8). Tukaj sta se vladna in pogajalska stran dogovorili, da se potrebne uskladitve
KPdej uredijo z aneksi k obstojeĉim kolektivnim pogodbam. V KPdej se tako na novo uredi
le tarifni del obstojeĉih kolektivnih pogodb, to je osnovne plaĉe (Klinar, 2006, str. 289).
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Kolektivna pogodba za javni sektor je sklenjena takrat, ko jo podpišejo Vlada Republike
Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja najmanj štirih razliĉnih dejavnosti,
katerih skupno število ĉlanstva presega 40 % zaposlenih v javnem sektorju (42. ĉlen
ZSPJS).
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5 PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

5.1 OPREDELITEV POJMA PLAČA
Plaĉa je pravica delavca in obenem glavna obveznost delodajalca, ki izhaja iz sklenjene
pogodbe o zaposlitvi in na njej utemeljenega delovnega razmerja (Kresal, 2000, str. 17).
ZDR v svojem 126. ĉlenu doloĉa, da je plaĉilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno
iz plaĉe, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plaĉil, ĉe je tako
doloĉeno s kolektivno pogodbo.
Veliki veĉini ljudi plaĉa predstavlja osnovni, vĉasih celo edini vir sredstev za preţivljanje
sebe in svoje druţine, zato mora biti plaĉilo za neko opravljeno delo takšno, da omogoĉa
ĉloveku dostojno ţivljenje (po Kresal, 2000, str. 18). Dejstvo je, da ljudje potrebujemo
denar in si ga tudi ţelimo. To je moĉan, vendar ne edini motivator. V vsakem primeru
denar motivira, ker je neposredno ali posredno povezan z zadovoljevanjem mnogih
potreb. Popolnoma jasno je, da z denarjem lahko zadovoljimo mnogo osnovnih potreb in
potreb po varnosti, ĉe je prihodek dovolj velik (Lipiĉnik, 1998, str. 253).
Za plaĉe bi lahko rekli, da imajo dvojni pomen, namreĉ za delodajalca so plaĉe strošek,
zato teţi k ĉim niţjim plaĉam, po drugi strani pa so pomemben instrument motivacije
delavcev: za bolje opravljeno delo višje plaĉilo, za slabše niţje (Kresal, 2000, str. 19). Pri
vsem tem pa je zelo pomembno, da organizacije motivirajo ljudi s plaĉo in ne zanjo.
Namreĉ ĉe organizacije motivirajo delavce za plaĉo, bodo ti hoteli vedno veĉjo plaĉo
brezpogojno. Ĉe pa se bodo ti navadili za storjeno vedno kaj dobiti, bo to sistem, v
katerem bosta zadovoljna oba, tako delavec kot delodajalec (Kejţar et al., 1995, str. 50).
Pomembno je omeniti tudi dejstvo, da je pri plaĉi oziroma pri višini njenega izplaĉila
prepovedana vsakršna diskriminacija. 6. ĉlen ZDR doloĉa, da morajo ţenske in moški imeti
enake moţnosti in enako obravnavo pri zaposlovanju, usposabljanju, izobraţevanju,
prekvalifikaciji, plaĉah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, napredovanju,
odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem ĉasu in odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Pravijo, da je denar sveta vladar. Denar uporabljamo samoumevno, avtomatiĉno in
spontano. O njem veliko razmišljamo, a skorajda nikoli ne pomislimo, kako se ustvarja,
kako deluje in kakšne uĉinke ter posledice prinaša. Verjamemo, da nam denar lahko
omogoĉi skoraj vse, nam izpolni ţelje in nas celo osreĉi. Ta sistem, ki je tako
samoumeven, pomemben in nas povsem determinira, pa je hkrati povsem nerazumljen,
skoraj skrivnosten in skrbno varovan pred javnim razumevanjem. V vsakdanjem ţivljenju
in v medijih se stalno govori o ekonomiji, financah, zadolţevanju drţave, vendar le
malokdo ve, kako dejansko deluje monetarni sistem (Peĉariĉ, 2009).
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5.2 DOLOČITEV PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Omenila sem ţe, da je ZSPJS tisti, ki ureja sistem plaĉ funkcionarjev in javnih usluţbencev
v javnem sektorju, sedaj pa bom podrobneje predstavila doloĉitev plaĉ v javnem sektorju
in njeno sestavo.
Tretji ĉlen ZSPJS doloĉa, da se plaĉe vseh javnih usluţbencev in tudi funkcionarjev
doloĉajo pri uporabnikih proraĉuna, medtem ko se plaĉe javnih usluţbencev za delo v
tujini doloĉijo z uredbo vlade. Ta doloĉba kaţe na to, da je novi plaĉni sistem enoten za
celoten javni sektor in da za razliko od prejšnjega sistema ni veĉ posebnih sistemov za
doloĉanje plaĉ razliĉnih skupin javnih usluţbencev ali razliĉnih skupin funkcionarjev
(Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar Globokar, 2008, str. 10).
Plaĉa se doloĉi s pogodbo o zaposlitvi, odloĉbo oziroma sklepom, tako da se v pogodbi
oziroma sklepu doloĉi plaĉni razred in druge sestavine plaĉe v skladu s ZSPJS, predpisi in
drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami. Plaĉe se ne sme
doloĉiti v drugaĉni višini, kot je doloĉena z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na
njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami (2. in 3. odstavek 3. ĉlena ZSPJS).
Prav tako v 3. ĉlenu ZSPJS kaţe opozoriti na pomembno doloĉbo, ki jo prejšnji plaĉni
sistem ni poznal. Ta namreĉ doloĉa, da se mora o spremembah plaĉe, ki so posledica
spremembe zakona, predpisa in drugega akta, izdanega na njihovi podlagi ali kolektivne
pogodbe, obvestiti delodajalca javnega usluţbenca oziroma funkcionarja s pisnim
obvestilom in mu hkrati izroĉiti pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi,
odloĉbi oziroma sklepu, najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega akta ali kolektivne
pogodbe. V primeru, da javni usluţbenec aneksa ne bi podpisal in bi še naprej ostala v
veljavi pogodba o zaposlitvi, ki ni skladna s spremenjenim predpisom ali kolektivno
pogodbo, se za izplaĉilo plaĉe neposredno uporabljajo doloĉbe zakona, predpisa ali
drugega akta ter kolektivne pogodbe, ki je podlaga za spremembo plaĉe (4. in 5. odstavek
3. ĉlena ZSPJS). Ţe ob sami uvedbi novega plaĉnega sistema je ta doloĉba prišla v poštev,
ko je nedvomno šlo za primere sprememb plaĉe neposredno zaradi spremenjenih
predpisov in kolektivnih pogodb. Z njeno uporabo so se ob prvem izplaĉilu plaĉ po novih
predpisih lahko izplaĉale plaĉe tudi v primerih, ko aneksi k pogodbah o zaposlitvi niso bili
podpisani, ker se doloĉeni posamezniki s spremembo plaĉe niso strinjali (Apohal Vuĉkoviĉ
in Mihovar Globokar, 2008, str. 10).

5.3 SESTAVA PLAČE V JAVNEM SEKTORJU
Policisti in ostali javni usluţbenci prejmejo za opravljeno delo plaĉo. Po ZSPJS je plaĉa
sestavljena iz osnovne plaĉe, dodatkov in dela plaĉe za delovno uspešnost (5. ĉlen
ZSPJS).
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Slika 3: Sestava plače

PLAČA = OSNOVNA PLAČA + DODATKI + DEL PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST

Vir: 5. ĉlen ZSPJS
Regres, odpravnine, nadomestilo stroškov za prevoz in prehrano ter ostale druge
materialne pravice, ki pripadajo javnim usluţbencem po predpisih in kolektivnih
pogodbah, niso sestavni del plaĉe (Virant, 2009, str. 239).
5.3.1 OSNOVNA PLAČA
Bistveni del plaĉe je osnovna plaĉa, ki je doloĉena s plaĉnim razredom, v katerega je
uvršĉeno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni usluţbenec razporejen
oziroma ga je pridobil z napredovanjem (9. ĉlen ZSPJS). Osnovna plaĉa javnega
usluţbenca, torej tudi policista, je doloĉena s tem, kako je bilo ovrednoteno in v kateri
plaĉni razred uvršĉeno njegovo delovno mesto, funkcija oziroma naziv in s tem, ali je
napredoval ter seveda koliko napredovanj je dosegel.
Osnovna plaĉa je fiksni del plaĉe, ki ga prejema javni usluţbenec na posameznem
delovnem mestu ali nazivu za opravljeno delo v polnem delovnem ĉasu in za priĉakovane
rezultate dela v posameznem mesecu (Klinar, 2002, str. 287).
Tabela 2: Razpored policistov v plačne razrede ter plačne skupine/podskupine in
tarifne razrede

1.
karierni
razred
2.
karierni
razred

3.
karierni
23

Delovno
mesto
(DM)

Nazivi v
policiji

Policijski
svetnik
(šifra DM:
C037006)
Višji
policijski
inšpektor
(šifra DM:
C037009)

Višji policijski
svetnik II
Policijski
svetnik III
Višji policijski
inšpektor I
Višji policijski
inšpektor II
Višji policijski
inšpektor III

44

Osnovna
plača
(v
evrih)23
2.585,09

41

2.298,14

39

2.124,76

37

1.964,45

35

1.816,24

Policijski
inšpektor

Policijski
inšpektor I

32

1.614,63

Plačni
razred

Tarifni
razred

Plač
na
skup
ina

VII/2

C

C3

C

C3

C

C3

VII/1

VII/1

Plačna
podskup
ina

Podatke o osnovnih plaĉah sem dobila iz plaĉne lestvice, ki je veljavna od 1. januarja 2011 naprej.

32

razred

4.
karierni
razred

5.
karierni
razred

(šifra DM:
C037004)

Višji policist
(šifra DM:
C036003)

Policist
(šifra DM:
C035003)

Policijski
inšpektor II
Policijski
inšpektor III
Višji policist I

30

1.492,83

29

1.435,41

26

1.276,08

Višji policist
II
Višji policist
III
Policist I

25

1.226,99

24

1.179,81

23

1.134,43

Policist II

22

1.090,80

Policist III

21

1.048,85

VI

V

C

C3

C

C3

Vir: lasten
Plaĉna lestvica
Delovna mesta, funkcije in nazivi se v javnem sektorju uvrstijo na podlagi plaĉne lestvice
(glej Priloga 1 ). V plaĉni lestvici vsak od plaĉnih razredov (skupno jih je 65) predstavlja
eno od ravni osnovnih plaĉ v javnem sektorju. Torej plaĉna lestvica doloĉa najniţji in
najvišji plaĉni razred v javnem sektorju oziroma t. i. plaĉni razpon za celotni javni sektor.
Doloĉena je v prilogi 1 ZSPJS. Praviloma se vrednost plaĉnih razredov usklajuje enkrat
letno, njihova višina pa se doloĉi s pogajanji v KPJS. Ta pogajanja in usklajevanja se
priĉnejo najkasneje do 1. maja in se praviloma zakljuĉijo najkasneje 30 dni pred rokom,
doloĉenim za predloţitev predloga drţavnega proraĉuna drţavnemu zboru (5. ĉlen ZSPJS).
Praviloma se ob zaposlitvi javnega usluţbenca uvrsti v izhodišĉni plaĉni razred, tj. plaĉni
razred, v katerega je uvršĉeno doloĉeno delovno mesto oziroma naziv. Zakon pa doloĉa
tudi izjemo, in sicer ĉe obstajajo utemeljeni razlogi, se lahko javnega usluţbenca ob
zaposlitvi na podlagi soglasja, premestitve na drugo delovno mesto oziroma imenovanja v
naziv ali višji naziv, uvrsti v plaĉni razred, ki je za najveĉ pet plaĉnih razredov višji od
plaĉnega razreda delovnega mesta oziroma naziva, vendar ne v višji plaĉni razred, kot ga
je moţno doseĉi z napredovanjem (Virant, 2009, str. 242-243). S tem zakon daje javnemu
usluţbencu moţnost, da hitreje (lahko ţe takoj ob zaposlitvi) doseţe višji plaĉni razred od
razreda delovnega mesta oziroma naziva, ki bi ga sicer v daljšem obdobju dosegel z
napredovanjem. Po mnenju nekaterih ima usluţbenec tako, v primerjavi s prejšnjo
ureditvijo, boljše moţnosti za napredovanje, kar poslediĉno vpliva tudi na veĉjo
motiviranost. S tem pa je tudi obveznost predstojnika, ki jih ocenjuje, bistveno veĉja.
Vrednost vsakega plaĉnega razreda je za štiri odstotke višja od vrednosti prejšnjega.
Plaĉni razpon osnovnih plaĉ je trenutno (januar 2011) med 478,67 evrov (1. plaĉni razred
na plaĉni lestvici) in 5.890,80 evrov (65. plaĉni razred na plaĉni lestvici), vendar v prvih
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nekaj plaĉnih razredov dejansko ni uvršĉeno nobeno delovno mesto. Delovno mesto
policista zaĉetnika je uvršĉeno v 21. oziroma izhodišĉni plaĉni razred, torej osnovna plaĉa
policista znaša 1.048,85 evrov (glej Priloga 1).
Z vstopom v novi plaĉni sistem so v povpreĉju v MNZ in policiji zaposleni uradniki in
strokovno-tehniĉni delavci bili umešĉeni za dva plaĉna razreda višje kot so bili do tedaj, in
so s plaĉo 5. septembra 2008 prejeli tudi prvi del poraĉuna za izravnavo nesorazmerij (v
povpreĉju 2 %) od 1. maja 2008 (PSS, 2011, str. 34).
Plaĉne skupine in plaĉne podskupine ter tarifni razredi
ZSPJS je z doloĉbami o plaĉnih skupinah, plaĉnih podskupinah in tarifnih razredih ter z
doloĉbami o doloĉanju osnovne plaĉe vzpostavil okvir za doloĉitev najveĉjega dela plaĉe –
osnovne plaĉe (Klinar in Korade Purg, 2002. str. 23).
Plaĉno skupino sestavljajo delovna mesta oziroma funkcije in nazivi znaĉilni za dejavnost
oziroma istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih. Glede na skupne znaĉilnosti
delovnih mest, funkcij in nazivov se plaĉna skupina deli na plaĉne podskupine (npr. A1,
A2, A3) (2. ĉlen ZSPJS).
Tabela 3: Plačne skupine in plačne podskupine

PLAČNE SKUPINE

PLAČNE PODSKUPINE

A - Funkcije v drţavnih organih in
lokalnih skupnostih

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

B - Poslovodni organi pri uporabnikih
proraĉuna

B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki

C - Uradniški nazivi v drţavni
upravi in upravah lokalnih
skupnosti ter v drugih drţavnih
organih

C1 – Uradniki v drugih drţavnih
organih
C2 – Uradniki v drţavni upravi, sodni
upravi in upravah lokalnih skupnosti
C3 – Policisti
C4 – Vojaki
C5 – Cariniki
C6 – Inšpektorji, pazniki in drugi
uradniki s posebnimi pooblastili

D - Delovna mesta na podroĉju vzgoje,
izobraţevanja in športa

D1 – Visokošolski uĉitelji in visokošolski
sodelavci
D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol,
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srednješolski in osnovnošolski uĉitelji
in drugi strokovni delavci
D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni
delavci v vrtcih
E - Delovna mesta na podroĉju
zdravstva

E1 – Zdravniki in zobozdravniki
E2 – Farmacevtski delavci
E3 – Medicinske sestre, babice in
tehniki zdravstvene nege
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni
sodelavci

F - Delovna mesta na podroĉju
socialnega varstva

F1 – Strokovni delavci
F2 – Zdravstveni sodelavci

G - Delovna mesta na podroĉju kulture
in informiranja

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

H - Delovna mesta na podroĉju
znanosti

H1 – Raziskovalci
H2 – Strokovni sodelavci

I - Delovna mesta v javnih agencijah,
javnih skladih, drugih javnih zavodih in
javnih gospodarskih zavodih ter pri
drugih uporabnikih proraĉuna

I1 – Strokovni sodelavci

J - Spremljajoĉa delovna mesta (velja
za ves javni sektor)

J1 – Strokovni delavci
J2 – Administrativni delavci
J3 – Ostali strokovno tehniĉni delavci

Vir: 7. ĉlen ZSPJS
Plaĉne skupine, plaĉne podskupine in definicija kataloga funkcij, delovnih mest in
nazivov24 so podrobneje doloĉeni v 7. ĉlenu ZSPJS, ki je eden izmed pomembnejših ĉlenov
novega plaĉnega zakona. Iz tabele 3 je razvidno, da so vse funkcije, delovna mesta in
nazivi razvršĉeni v 10 plaĉnih skupin (od A do J). Ĉlen tudi doloĉa, da je v plaĉnih
skupinah od C do J na delovnih mestih in nazivov mogoĉe doseĉi najveĉ 57. plaĉni razred,
medtem ko v plaĉni skupini A in B omejitve ni.

24

Tretji odstavek 7. ĉlena ZSPJS doloĉa: »Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolţnosti)
zajema: (1) zaporedno številko funkcije, (2) delovnega mesta in naziva, (3) šifro funkcije ali delovnega mesta,
(4) ime funkcije ali delovnega mesta, (5) tarifni razred delovnega mesta, (6) šifro naziva, ime naziva, (7)
plaĉni razred funkcije, delovnega mesta ali naziva brez napredovanja, (8) najvišji plaĉni razredi, funkcije,
delovnega mesta ali naziva, ki ga je moţno doseĉi z napredovanjem.«
Katalog ni akt, temveĉ gre zgolj za skupen spisek vseh funkcij, delovnih mest in nazivov ter njihovih uvrstitev
v plaĉne razrede, ki jih doloĉajo predpisi in kolektivne pogodbe (Apohal Vuĉkoviĉ in Mihovar Globokar, 2008,
str. 18).
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Vsa delovna mesta, funkcije in nazivi se morajo objaviti v katalogu skupaj s plaĉnim
razredom, v katerega so uvršĉeni, in najvišjim plaĉnim razredom, ki ga je moţno doseĉi z
napredovanjem.
Delovna mesta in nazivi se uvršĉajo v plaĉne razrede z upoštevanjem uvrstitev
orientacijskih delovnih mest in nazivov. Nazivi v plaĉnih podskupinah C2, C3 (policisti), C5
in C6 se uvršĉajo v plaĉne razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti, v plaĉni skupini C4 z
uredbo in v plaĉani skupini I z uredbo ali s kolektivnimi pogodbami (13. ĉlen ZSPJS).
Poleg plaĉnih skupin in plaĉnih podskupin, se lahko osnovne plaĉe doloĉajo tudi na
podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Tarifni razredi izraţajo
stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na izobrazbo oziroma usposobljenost,
ki se zahteva. Najniţji moţni plaĉni razred brez napredovanja za posamezen tarifni razred
se doloĉi s kolektivno pogodbo za javni sektor (8. ĉlen ZSPJS). Tarifnih razredov je deset,
oznaĉeni pa so z rimskimi številkami.
5.3.2 DODATKI
Poleg osnovne plaĉe pripadajo policistom in ostalim javnim usluţbencem tudi dodatki.
Dodatki so del plaĉe za posebne pogoje, nevarnost in obremenitve, ki niso upoštevane pri
vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta, naziva ali funkcije (2. ĉlen ZSPJS).
Eden izmed ciljev novega plaĉnega sistema je bil zmanjšanje števila dodatkov, saj so le-ti
v prejšnjem plaĉnem sistemu bili številĉni in so bili zaradi tega vzrok za razkroj sistema.
Snovalci novega plaĉnega sistema so bili zaradi tega pri dodatkih še posebej previdni, kar
se kaţe predvsem v tem, da se dodatek ne sme doloĉiti za katero koli okolišĉino, ki je ţe
ovrednotena v osnovni plaĉi in da se dodatki lahko doloĉajo samo v KPJS, ne pa tudi v
kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev. Vrste dodatkov so torej doloĉene v ZSPJS, v
KPJS pa so v toĉki o dodatkih doloĉene njihove višine, pri nekaterih pa tudi pogoji za
upraviĉenost do dodatka.

Dodatki, ki pripadajo policistom (35.–47. ĉlen KPJS)
Dodatek za delovno dobo, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v
celotni delovni dobi policista. Višina dodatka je 0,33 % od osnovne plaĉe za vsako
zakljuĉeno delovno dobo. Policistkam in drugim javnim usluţbenkam pa pripada še
dodatnih 0,10 % za vsako zakljuĉeno leto delovne dobe nad 25 let.
Poloţajni dodatek pripada policistu, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem,
usklajevanjem ali izvajanjem dela kot vodja notranje organizacijske enote, vrednotenje
teh nalog pa ni vkljuĉeno v osnovno plaĉo delovnega mesta ali naziva. Komandirju postaje
pripada 20 % tega dodatka.
Dodatek za mentorstvo pripada tistemu policistu, ki je ob svojem rednem delovnem
ĉasu doloĉen še za uvajanje pripravnikov in delavcev na usposabljanju. Dodatek za
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mentorstvo znaša 20 % urne postavke osnovne plaĉe mentorja in se obraĉunava le za
ĉas, ko policist opravlja delo mentorja.
Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat se priznava samo v primeru, ĉe to
ni pogoj za zasedbo delovnega mesta.
Dodatek za dvojezičnost pripada policistu, ki dela na obmoĉjih obĉin, v katerih ţivita
italijanska ali madţarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madţarski jezik tudi
uradni jezik, ĉe je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela oziroma
funkcije. Problem nastane, ker v praksi policisti izgubijo takšen dodatek, ĉe so
prerazporejeni iz delovnega mesta, na katerem je dodatek za dvojeziĉnost sistematiziran,
na delovno mesto vodje izmene v isti enoti, na katerem ta dodatek ni sistematiziran.
Dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju
delovnega mesta, naziva oziroma funkcije.
Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve; teh dodatkov je veliko in so doloĉeni
v KPJS, eden izmed njih je tudi »dodatek za ĉas neposrednega usposabljanja za delo v
posebni policijski enoti v višini 30 % urne postavke osnovne plaĉe javnega usluţbenca«
(39. ĉlen KPJS).
Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer so to:



dodatek za izmensko delo v popoldanski in noĉni izmeni v višini 7 % urne
postavke osnovne plaĉe javnega usluţbenca,



dodatek za delo v deljenem delovnem ĉasu v višini 13 % urne postavke,
osnovne plaĉe javnega usluţbenca, ĉe prekinitev delovnega ĉasa traja 2 uri
ali veĉ,





dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem ĉasu,
dodatek za delo ponoĉi, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom doloĉen kot
dela prost dan ali praznik,
dodatek za delo preko polnega delovnega ĉasa.

5.3.3 DEL PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST
Menedţerjem v javnem sektorju mora plaĉni sistem zagotoviti, da lahko tiste sodelavce, ki
so nadpovpreĉno sposobni in uspešni, ustrezno nagrajujejo. Temu je namenjen del plaĉe
za delovno uspešnost (Virant, 2009, str. 2009).
Javni usluţbenci so upraviĉeni do:
-

redne delovne uspešnosti25,

25

Del plaĉe za redno delovno uspešnost pripada tistemu javnemu usluţbencu, ki je v obdobju, za katerega
se izplaĉuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovpreĉne delovne rezultate. Letno lahko
ta del znaša najveĉ dve osnovni meseĉni plaĉi javnega usluţbenca, pri ĉemer se kot osnova upošteva višina
osnovne plaĉe javnega usluţbenca v mesecu decembru preteklega leta. Izplaĉa se najmanj dvakrat letno,
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-

delovne uspešnosti iz naslova poveĉanega obsega dela26,
delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu27.

razen ĉe ni s kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona, urejeno drugaĉe (22. a ĉlen ZSPJS).
Skupen obseg sredstev za plaĉilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2 % in ne veĉ kot 5 % letnih
sredstev za osnovne plaĉe. Skupen obseg sredstev za vsako leto se za javne usluţbence doloĉi s kolektivno
pogodbo za javni sektor (22. ĉlen ZSPJS).
26

Del plaĉe za delovno uspešnost iz naslova poveĉanega obsega dela za opravljeno delo se lahko izplaĉa
javnemu usluţbencu, ki presega priĉakovane rezultate dela v posameznem mesecu, ĉe je na ta naĉin mogoĉe
zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proraĉuna (22. e ĉlen ZSPJS). Uporabniki proraĉuna lahko
v nekaterih primerih, ko to doloĉa zakon, izplaĉujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova poveĉanega
obsega dela nad omejitvijo iz 22. ĉlena tega zakona, ĉe imajo za ta namen na razpolago sredstva iz
prihrankov sredstev za plaĉe, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih usluţbencev ali nezasedenih delovnih mest
za katera so bila predvidena sredstva v finanĉnem naĉrtu uporabnika proraĉuna, in sredstev za posebne
projekte (22. d ĉlen ZSPJS).
27

Uporabniki proraĉuna, ki pridobivajo sredstva še s prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih
sredstev uporabijo za plaĉilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in s tem poveĉajo
obseg sredstev nad omejitvijo iz 22. ĉlena zakona (22. i ĉlen ZSPJS).
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6 NAPREDOVANJE

Napredovanje pomeni prehod delavca iz delovnega mesta z doloĉeno stopnjo zahtevnosti
na drugo, zahtevnejšo mesto (Ivanko, 2002, str. 411). Pogostokrat ko govorimo o
napredovanju, mislimo predvsem na vzpon posameznikove kariere. Po mnenju Cvetka
(2002, str. 17) kariera danes ni veĉ obravnavana kot povzpetništvo, temveĉ je »na
temelju trdega, vztrajnega in predanega dela, ki daje uporabne in koristne rezultate
organizaciji, postala za posameznika pravica do uspeha, ki ga ta gradi skozi vse svoje
delovno obdobje.«
Vsako podjetje ali organizacija, ki svojemu zaposlenemu omogoĉa moţnost napredovanja,
hkrati dopušĉa moţnost razvoja njegovih intelektualnih ali drugih sposobnosti, pri ĉemer
se ravno tako samo podjetje ali organizacija razvija in oblikuje do te mere, da doseţe
veĉjo uĉinkovitost in uspešnost na trgu in uresniĉitev zastavljenih ciljev. Napredovanje je s
stališĉa podjetniške miselnosti, ki se s pomoĉjo novega upravljanja javnega sektorja uvaja
v javnem sektorju, eno od najuĉinkovitejših orodij za doseganje zastavljenih ciljev z
zaposlenimi (Dolinar, 2007, str. 39).
Namen napredovanja je v omogoĉanju uvrstitve policistov in strokovno-tehniĉnih
usluţbencev v višji naziv ali plaĉni razred, v skladu z njihovim prispevkom k delovanju
policije in sistemizacijo delovnih mest.
Znotraj javne uprave lahko usluţbenci napredujejo vertikalno in horizontalno. Pri
vertikalnem napredovanju se napreduje na zahtevnejšo delovno mesto, za katerega se
zahtevajo dodatna znanja, sposobnosti in spretnosti ali prehod v višji naziv in je urejeno
posebej v samih organih. Tak naĉin napredovanja je mogoĉ z javnim razpisom ali s
prerazporeditvijo javnega usluţbenca na drugo delovno mesto, ki se opravlja v drugem
nazivu in je pogojeno s strokovno usposobljenostjo javnega usluţbenca, s tem da javni
usluţbenec ohrani predhodno pridobljeni plaĉni razred (po Vitez in Tiĉar, 2008, str. 1771).
Pri horizontalnem napredovanju pa gre za napredovanje na delovnem mestu ali v nazivu v
višji plaĉni razred. Horizontalno napredovanje je urejeno v ZSPJS.
V ZSPJS je napredovanje eden od kljuĉnih elementov, ki omogoĉa fleksibilnost sistema.
Medtem ko je osnovna plaĉa vezana na delovno mesto, naziv in funkcijo, je napredovanje
izrecno vezano na posameznega javnega usluţbenca, saj izraţa njegovo kontinuirano
uspešnost pri delu. Ĉe je posameznik dovolj usposobljen in motiviran za delo, bo na
podlagi uspešne ocene lahko napredoval v višji naziv oziroma višji plaĉni razred.
Ocenjevanje delovne uspešnosti, izkazane v napredovalnem obdobju, kot pogoja za
napredovanje policistov in strokovno-tehniĉnih usluţbencev v višji plaĉni razred se izvaja v
skladu s 17. ĉlenom ZSPJS.
Postopek in pogoje napredovanja v višji naziv za organe drţavne uprave, pravosodne
organe in uprave lokalnih skupnosti je doloĉila vlada z Uredbo o napredovanju uradnikov
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v nazive (Ur.l. RS, št. 98/2008, 16/2009, 19/2010), naĉin in postopek preverjanja
izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih usluţbencev v plaĉne razrede pa z Uredbo o
napredovanju javnih usluţbencev v plaĉne razrede (Ur. l. RS, št. 51/2008, 91/2008,
113/2009).

6.1 NAPREDOVANJE V VIŠJI PLAČNI RAZRED
S sprejemom ZRPJZ leta 1994 je bilo uvedeno napredovanje na delovnem mestu. Po
posameznih podroĉjih negospodarskih dejavnosti so bili sprejeti pravilniki, ki so tvorili
zakonsko podlago za izvedbo napredovanja na delovnem mestu v plaĉilne razrede. Za
policijo je veljal PNZDU. PNZDU je precej natanĉno doloĉal pogoje napredovanja, ki so
temeljili na zbiranju toĉk in opravljanju del, ki niso bila v opisu del in nalog delovnega
mesta zaposlenega in niso temeljila na oceni dejanske delovne uspešnosti zaposlenega na
njegovem delovnem mestu. To pomeni, da ĉe se zaposleni ni prijavljal ali ni mogel ali se
ni smel prijavljati na navedene aktivnosti, ki so prinašale toĉke za napredovanje, po treh
letih ni mogel napredovati v višji plaĉni razred, ĉeprav je lahko bil na delovnem mestu
uspešen in strokoven (Hochstätter, 2010, str. 45).
Danes je napredovanje urejeno na drugaĉen naĉin28. Javni usluţbenci na delovnih mestih,
kjer je mogoĉe tudi napredovanje v višji naziv (velja tudi za policiste), lahko v
posameznem nazivu napredujejo najveĉ za pet plaĉnih razredov, javni usluţbenci, kjer pa
ni mogoĉe napredovati v naziv, lahko na delovnem mestu napredujejo najveĉ za deset
plaĉnih razredov. V primeru, ĉe z napredovanjem na delovnih mestih, kjer je mogoĉe
napredovanje v naziv, skupaj v vseh nazivih ni mogoĉe napredovanje za deset plaĉnih
razredov, je v najvišjem nazivu mogoĉe napredovati za toliko plaĉnih razredov, da je
doseţeno napredovanje v nazivih skupno za deset plaĉnih razredov (drugi odstavek 16.
ĉlen ZSPJS).
Tabela 4: Primer horizontalnega napredovanja na delovnem mestu policist

DELOVNO
IZH.
MESTO/NAZIV PR

1. PR

2. PR

3. PR

4. PR

5. PR

6. PR

7.
PR

8.
PR

POLICIST I
POLICIST II
POLICIST III

24
23
22

25
24
23

26
25
24

27
26
25

28
27
26

29

30

31

23
22
21

Vir: lasten
Na podlagi ZSPJS lahko javni usluţbenec napreduje vsaka tri leta za en ali dva plaĉna
razreda, ĉe izpolnjuje predpisane pogoje (tretji odstavek 16. ĉlen ZSPJS).

28

Vse zapisano, kar velja za policiste, velja tudi za ostale javne usluţbence.
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ZSPJS doloĉa tudi, da se za napredovalno obdobje šteje ĉas od zadnjega napredovanja v
višji plaĉni razred. Za napredovalno obdobje se upošteva ĉas, ko je javni usluţbenec, torej
tudi policist, delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne
izobrazbe. Izpolnjevanje pogojev za napredovanje se preveri najmanj enkrat letno (tretji
odstavke 16. ĉlen ZSPJS).
Naĉin preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plaĉni razred
Javni usluţbenci napredujejo v višji plaĉni razred, ĉe so izkazali doloĉeno delovno
uspešnost v napredovalnem obdobju.
Delovna uspešnost policistov se ocenjuje glede na:
- rezultate dela,
- samostojnost, natanĉnost ter ustvarjalnost pri opravljanju dela,
- zanesljivost pri opravljanju dela,
- kakovost sodelovanja in organizacijo dela ter
- druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela (17. ĉlen ZSPJS).
Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na osnovi treh letnih ocen delovne
uspešnosti. Ocena delovne uspešnosti je lahko: odliĉno, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in
nezadovoljivo. Pomen ocen je naslednji:
- odlična ocena delovne uspešnosti pomeni, da je policist v ocenjevalnem
oziroma napredovalnem obdobju opravil delo visoko nad priĉakovanji glede na
kriterije ocenjevanja;
- zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo dobro opravljeno delo
policista, to je nad priĉakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem
oziroma napredovalnem obdobju;
- dobra ocena delovne uspešnosti pomeni, da je policist v ocenjevalnem
oziroma napredovalnem obdobju delo opravil v skladu s priĉakovanji glede na
kriterije ocenjevanja;
- zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo
policista, to je delno pod priĉakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v
ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju;
- nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pa pomeni, da je policist svoje delo
v celoti opravil pod priĉakovanji glede na kriterije ocenjevanja. (2. ĉlen Uredba o
napredovanju javnih usluţbencev v plaĉne razrede);
Postopek ocenjevanja in preverjanja pogojev za napredovanje
Policiste in druge javne usluţbence, ki so pri proraĉunskem uporabniku zaposleni za
doloĉen ali nedoloĉen ĉas, za polni delovni ĉas ali delovni ĉas, krajši od polnega delovnega
ĉasa, se oceni enkrat letno. Ocenjevanje se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca29,
29

V tem roku mora odgovorna oseba oziroma nadrejeni policistu oz. drugemu javnemu usluţbencu, ki ga
doloĉi odgovorna oseba, izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega usluţbenca v
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ocenijo pa se policisti, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest
mesecev. Prav tako se ocenijo tisti, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni veĉ
kot šest mesecev in ki so odsotni veĉ kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne
bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust). Oceno policista doloĉi odgovorna
oseba oziroma nadrejeni policista (4. ĉlen Uredbe o napredovanju javnih usluţbencev v
plaĉne razrede).
Napredovalno obdobje traja tri leta. Po preteku tega obdobja se preveri, ali policist glede
na ocene, ki jih je prejemal, izpolnjuje pogoje za napredovanje. Ĉe pogoje izpolnjuje,
napreduje od 15. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje, v višji plaĉni razred.
Pogoji so kvantificirani, in sicer se ocene policistov toĉkujejo odliĉno s 5 toĉkami, ocena
zelo dobro s 4 toĉkami, ocena dobro s 3 toĉkami in ocena zadovoljivo z 2 toĉkama. Ocena
nezadovoljivo se ne toĉkuje. Kot sem ţe omenila, se izpolnjevanje preverjanja pogojev za
napredovanje v višji plaĉni razred ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
Policisti in javni usluţbenci napredujejo za en plaĉni razred, ĉe v napredovalnem obdobju
doseţejo:
–
–
–
–

ob
ob
ob
ob

prvem in drugem napredovanju najmanj 11 toĉk,
tretjem in ĉetrtem najmanj 12 toĉk,
petem najmanj 13 toĉk,
nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 toĉk.

Policisti, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za najveĉ dva plaĉna
razreda, ĉe ob prvem napredovanju doseţejo najmanj 14 toĉk, ob nadaljnjih
napredovanjih pa 15 toĉk. Policistu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral
zadostnega števila toĉk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za
napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje.
Policist napreduje, ko skupaj doseţe tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za
napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega
napredovanja. Ne glede na navedene predpostavke pa policist napreduje za en plaĉni
razred, ĉe je v ĉasu od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj
šest let in je v tem obdobju dosegel povpreĉno oceno najmanj tri (5. ĉlen Uredbe o
napredovanju v plaĉne razrede).
Ko policist izpolni pogoje napredovanja v višji plaĉni razred, se ga o tem obvesti s pisnim
obvestilom o napredovanju, o številu plaĉnih razredov napredovanj in o plaĉnem razredu
osnovne plaĉe, hkrati pa se mu tudi izroĉi pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi (7.
ĉlen Uredbe o napredovanju v plaĉne razrede).

ocenjevalnem obdobju ter javnega usluţbenca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Podatki o ocenah v
napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenĉni list napredovanja javnega usluţbenca v napredovalnem
obdobju. Oba lista, ocenjevalni in evidenĉni, se nato shranita v personalni mapi javnega usluţbenca (4. ĉlen
Uredbe o napredovanju v plaĉne razrede).
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6.2 NAPREDOVANJE V VIŠJI NAZIV
Policist izvršuje javne naloge v nazivu. Naziv se pridobi z imenovanjem po izbiri na javnem
nateĉaju v skladu s ZJU ali z napredovanjem v višji naziv (po 84. ĉlenu ZJU). Za
imenovanje v naziv morajo biti izpolnjeni doloĉeni pogoji: najmanj predpisana izobrazba,
strokovni izpit, znanje uradnega jezika, delovne izkušnje in drugi pogoji v skladu z
zakonom (86. ĉlen ZJU). Pridobljen naziv ugasne v primeru prenehanja delovnega
razmerja uradnika, z razrešitvijo in z izvedenim napredovanjem v višji naziv (91. ĉlen
ZJU).
Tabela 5: Nazivi v policiji30

1.
karierni
razred

2.
karierni
razred

3.
karierni
razred

4.
karierni
razred

5.

Delovno
mesto
(DM)
Policijski
svetnik
(šifra
DM:
C037006)

Nazivi v policiji

Višji
policijski
inšpektor
(šifra
DM:
C037009)

Višji policijski
inšpektor I
Višji policijski
inšpektor II
Višji policijski
inšpektor III
Policijski inšpektor I

Glavni policijski
svetnik I
Višji policijski svetnik
II
Policijski svetnik III

Policijski
inšpektor
(šifra
Policijski inšpektor II
DM:
C037004) Policijski inšpektor
III
Višji
Višji policist I
policist
(šifra
Višji policist II
DM:
C036003) Višji policist III
Policist

Policist I

30

Zahtevane Izobrazba
delovne
izkušnje
10 let
univerzitetna ali
najmanj visoka
strokovna s
7 let
specializacijo oziroma
magisterijem /druga
6 let
stopnja
6 let
najmanj visoka
strokovna/prva stopnja
5 let
4 let
6 let 7
mesecev
3 leta 7
mesecev
7 mesecev

najmanj visoka
strokovna /prva stopnja

6 let 6
mesecev
3 leta 6
mesecev
6 mesecev
6 let 6

višja strokovna
izobrazba

srednja strokovna

V tabeli so predstavljena le nekatera delovna mesta in tem pripadajoĉi nazivi v policiji. Za veĉ informacij
glej: Prilogo I v uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 66/2008).
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karierni
razred

(šifra
DM:
C035003) Policist II

mesecev
3 leta 6
mesecev

Policist III

izobrazba
srednja splošna
izobrazba

6 mesecev
Vir: lasten

Pogoji za napredovanje v višji naziv so nekoliko stroţji od napredovanja v plaĉne razrede.
Poleg zgoraj ţe naštetih pogojev za imenovanje v naziv mora za napredovanje biti
izpolnjeno še:
1.
2.
3.
4.

da policist opravlja vse obveznosti usposabljanja po programu
da je bil ocenjen z oceno, ki je predpisana za napredovanje
da ni bil disciplinsko kaznovan
da se naloge na delovnem mestu, na katerem dela, lahko opravljajo v višjem nazivu
(Mlekuš, 2005, str. 35).

Policist oziroma drugi uradnik, ki enkrat doseţe oceno odliĉno, lahko napreduje v eno
stopnjo višji naziv, ĉe izpolnjuje zgoraj navedene pogoje za napredovanje in predstojnik
na predlog nadrejenega ugotovi, da so delovne in strokovne kvalitete policista izjemnega
pomena za delo organa. Število pospešenih napredovanj ne sme presegati deleţa 5 %
uradnikov v organu, ki so bili za isto leto ocenjeni z oceno odliĉno. Deleţ 5 % se
zaokroţuje navzgor, tako da v organu na ta naĉin lahko napreduje vsaj en uradnik (8.
ĉlen Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive).
Kadar policist v nazivu iste stopnje, v ĉasu od zadnjega napredovanja, doseţe trikrat
oceno odliĉno ali štirikrat najmanj oceno zelo dobro ali petkrat najmanj oceno dobro,
potem lahko napreduje. Policist napreduje tudi, ko glede na toĉkovanje ocen, doloĉeno v
uredbi, ki ureja napredovanje javnih usluţbencev v višji plaĉni razred, doseţe 16 toĉk v
štirih letih, pri ĉemer se število toĉk, doloĉenih za oceno zadovoljivo, ne upošteva31 (5.
ĉlen Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive).
Policist napreduje v naziv druge stopnje, ko v nazivu iste stopnje doseţe petkrat oceno
odliĉno ali šestkrat najmanj oceno zelo dobro, medtem ko v naziv prve stopnje lahko
napreduje, ko v nazivu iste stopnje doseţe sedemkrat oceno odliĉno (5. ĉlen Uredbe o
napredovanju uradnikov v nazive).
Ob napredovanju ohrani predhodno ţe doseţeni plaĉni razred.

31

Za doloĉitev ocene policista se uporabljajo ocene, naĉin in postopek ocenjevanja v skladu s predpisom, ki
ureja napredovanje javnih usluţbencev v višji plaĉni razred v organih drţavne uprave, pravosodnih organih in
v upravah lokalnih skupnosti.
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Postopek napredovanja
Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se za vse policiste in ostale uradnike izvede
vsako koledarsko leto do 15. marca (11. ĉlen Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive).
O napredovanju odloĉi generalni direktor policije v 30 dneh od izteka roka iz prejšnjega
odstavka. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pripadajo policistu od 1. maja v
koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.
V policiji so bili v letu 2010 za 1.301 zaposlenega izvedeni postopki za napredovanje v
plaĉne razrede in za 563 zaposlenih postopki za napredovanje v nazive (Poroĉilo o delu
Policije za leto 2010, 2010).
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7 STAVKA

7.1 POJEM STAVKE
Pravica do sindikalne svobode in pravica do stavke sodita med osnovne ĉlovekove pravice.
V sodobnih demokratiĉnih drţavah je stavka priznano sredstvo delavskega boja, s katero
delavci organizirano, zavestno in kolektivno pod vodstvom sindikata izrazijo
nezadovoljstvo s svojim ekonomskim poloţajem v druţbi (Novak et al., 1992, str. 157).
Po ZStk32 je stavka organizirana prekinitev dela, s katero delavci skušajo doseĉi
uresniĉevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela. Pravica do stavke se
uveljavlja pod pogoji, doloĉenimi s tem zakonom, pri ĉemer se delavec prosto odloĉi o
svoji udeleţbi v stavki (1. ĉlen ZStk).
Skupina stavkajoĉih si prizadeva pridobiti doloĉeno skupno dobrino. Cilj stavke je torej
pridobitev doloĉene dobrine, kot npr. višje plaĉe, niţje norme, boljši delovni pogoji, ipd.
(Kavĉiĉ et al., 1991, str. 54). Lahko bi rekli, da je stavka zadnje sredstvo pri razreševanju
konfliktov.
Stavka temelji na izhodišĉu, da se je za delodajalca ugodneje dogovoriti o delavskih
zahtevah kot dopustiti prekinitev dela in s tem povzroĉiti gospodarsko škodo, ki izhaja iz
tega (Bohinc, 2000, str. 97).
Poznamo veĉ vrst stavk (Kavĉiĉ et al., 1991, str. 38–40):
-

-

-

32

Zakonita in nezakonite stavka: gre za stavko, ki je v posamezni drţavi
dovoljena oziroma prepovedana z zakonom.
Politična stavka: stavko navadno povezujejo z uresniĉevanjem socialnih in
ekonomskih pravic zaposlenih.
Stavke iz znotraj in zunaj organizacijskih razlogov: stavke iz znotraj
organizacijskih razlogov so stavke, ki se pojavljajo znotraj posamezne organizacije.
Lahko se pojavijo v celem podjetju ali le v posameznem delu podjetja.
Stavke zunaj organizacijskih razlogov pa so stavke, katerih vzroki nimajo svojega
izvira in tudi razrešitve ne v organizaciji sami, ĉeprav je tudi ta organizacija lahko
vkljuĉena v razreševanje problema. Sem sodijo tudi solidarnostne stavke, ki
nastanejo v podporo delavcem v drugi organizaciji.
Opozorilne stavke: stavke, s katerimi delavci sporoĉijo svojim delodajalcem, da
bodo uporabili stavko kot oroţje za dosego svojih ciljev. Nekateri jih oznaĉujejo
kot demonstracijske stranke
Napovedane in nenapovedane stavke: pogoj za zakonitost stavke je
pogostokrat tudi njena vnaprejšnja napoved. Napoved je pomembna zaradi

Ur. l. SFRJ, št. 23/1991
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posledic. Delodajalec se lahko nanjo pripravi in s tem zmanjša škodo, ki je morebiti
nastala pri stavki. Nenapovedane stavke pa imenujemo tudi kot stavke
preseneĉenja, ki so navadno krajše, odloĉnejše in uspešnejše.
Poseben primer stavke je t. i. bela stavka, ko delavci delajo le toliko, da jim ni mogoĉe
oĉitati nedela. Ta vrsta stavke je znaĉilna za policijo.
Stavka ne sme pomeniti kršitve delovne obveznosti. Potekati mora v skladu s predpisi, saj
je samo kot taka legitimna in zakonita (Bohinc, 2000, str. 97).

7.2 SINDIKALNO DELOVANJE V POLICIJI
O stavkah v javnem sektorju skoraj ne moremo govoriti, ne da bi pri tem omenili
sindikate. Po definiciji so sindikati trajna organizacija delojemalcev za zašĉito in izboljšanje
njihovega materialnega in socialnega poloţaja. V celoti lahko reĉemo, da gre za zašĉito
pred zunanjimi strankami, posebej pred delodajalci, pa tudi pred drţavo in njenimi
sluţbami ali celo pred drugimi sindikati (Kavĉiĉ et al., 1991, str. 62).
Nemški avtor Daübler (v Novak et al., 1992, str. 25) opredeljuje sindikat kot trajno,
svobodno oblikovano demokratiĉno urejeno zdruţenje, ki neodvisno deluje od svojega
nasprotnika in drţave ter drugih organizacij, hkrati pa je pripravljeno, da v uresniĉevanju
sprejetih ciljev, varovanja in razvijanja delovnih in gospodarskih pogojev, ĉe je potrebno,
uporabi tudi sredstva delovne borbe.
Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter vĉlanjevanje vanje je svobodno (76. ĉlen Ustave
RS). Kljub temu je opaziti, da so nekatere vlade še vedno nezaupljive do sindikalnega
organiziranja usluţbencev javnega sektorja, saj ima nedelovanje javnih sluţb veliko veĉjo
politiĉno odmevnost kot razliĉne oblike sindikalno organiziranih odporov delavcev proti
delodajalcem.
V Sloveniji danes deluje sedem reprezentativnih konfederacij sindikatov, poleg tega pa še
28 sindikatov, ki so reprezentativni v posamezni dejavnosti ali poklicu.
Za zašĉito in izboljšanje materialnega in socialnega poloţaja zaposlenih v policiji skrbita
dva sindikata, in sicer PSS in SPS.
Oba sindikata imata status reprezentativnega sindikata v poklicu policist/policistka.
Po ZRSin33 so reprezentativni tisti sindikati, ki:
33

so demokratiĉni in uresniĉujejo svobodo vĉlanjevanja v sindikate, njihovega
delovanja in uresniĉevanja ĉlanskih pravic in obveznosti,
neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev,
so pri svojem delovanju neodvisni od drţavnih organov in delodajalcev,
se financirajo preteţno iz ĉlanarine in drugih lastnih virov ter

Ur. l. RS, št. 13/1993
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-

imajo doloĉeno število ĉlanov v skladu z doloĉili tega zakona (6. ĉlen ZRSin).

7.2.1 POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Delovanje PSS sega v ĉas osamosvojitve Slovenije. Leto 1990 pomeni prehod iz prejšnje
sindikalne organiziranosti v nov zaĉetek delovanja PSS v obliko, kot jo poznamo danes.
PSS zdruţuje preko 6000 ĉlanic in ĉlanov in je organiziran v 22 obmoĉnih policijskih
sindikatih, kar pripomore k dostopnosti organizacije ĉlanstvu (PSS, 2010).
Poudarjena podroĉja dela PSS so:
urejanje delovno pravnega in socialnega poloţaja


zaposlenih







skrb za dobre delovne pogoje zaposlenih
aktivnosti v pogajalskih skupinah
zagotavljanje pravne pomoĉi ĉlanom PSS
solidarnostna pomoĉ ĉlanom PSS
mednarodno sodelovanje
pridobivanje ugodnosti za ĉlane itd. (PSS, 2010).

Vodstvo PSS sestavljajo predsednik Branko Prah, podpredsednik Radivoj Uroševiĉ in
sekretar Jadran Ţerjal.
7.2.2 SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Gre za moderen sindikat, ki je zasnovan tako, da zagotavlja kar se da, ĉim bolj hitro in
obširno zašĉito slehernega ĉlana. Ustanovljen je bil 29. 11. 2008, lastnost pravne osebe34
pa je sindikat pridobil z dnem 12. 12. 2008. Razlogi za ustanovitev SPS so v idejah
drugaĉnega pristopa do reševanja delovno pravnega poloţaja zaposlenih v Policiji
(Petroviĉ, 2010).
Delovanja SPS smo lahko podrobneje spoznali v ĉasu lanskoletne stavke, ko se je
neumorno boril za pravice policistov. Veĉ o tem je zapisano v nadaljevanju diplomske
naloge, kjer je predstavljen doseţeni sporazum med SPS in MNZ.
SPS je demokratiĉna, enovita, prostovoljna, samostojna in nepolitiĉna interesna
organizacija policistov, kriminalistov in drugih usluţbencev, zaposlenih v policiji.
Predsednik SPS je Zoran Petroviĉ, generalni sekretar pa Franci Frantar.

34

Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odloĉbe o hrambi statuta oziroma drugega temeljnega akta
(1. odstavek 2. ĉlen ZRSin).
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7.3 PRAVNA UREDITEV STAVKE V SLOVENIJI
V Sloveniji je stavka ustavna pravica. Gre za eno najstarejših in temeljnih sindikalnih
pravic. V poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih, natanĉneje v 77. ĉlenu, ustava
doloĉa: »Delavci imajo pravico do stavke. Ĉe to zahteva javna korist, se lahko pravica do

stavke, upoštevajoĉ vrsto in naravo dejavnosti, z zakonom omeji.«
V prvem odstavku 77. ĉlena ustava doloĉa nosilce te pravice. To so delavci, torej osebe, ki
so v delovnem razmerju.
Ker pa je stavka pravica, lahko prihaja v konflikt z drugimi ustavnimi pravicami, zato je
potrebno upoštevati tudi 15. ĉlen Ustave RS, po katerem se uresniĉevanje ustavne pravice
uredi z zakonom, ĉetudi to v Ustavi RS ni izrecno predvideno. Torej zakonska ureditev
pravice do stavke je sprejemljiva. Tako tudi v drugem odstavku 77. ĉlena Ustava RS
opredeljuje, da se lahko pravica do stavke, upoštevajoĉ vrsto in naravo dejavnosti, z
zakonom omeji, ĉe to zahteva javna korist. Ustavni ureditvi pa sledi tudi ZJU, ki v 19.
ĉlenu doloĉa, da imajo javni usluţbenci pravico do stavke, vendar lahko to pravico
podrobneje opredeli ali omeji le poseben zakon. Omejitve pravice do stavke imajo
dejavnosti posebnega druţbenega pomena, kot so policija, zdravstvo, carina, gasilci, itd.
Ti delavci morajo v ĉasu stavke:
-

zagotavljati minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoţenje
ali je nenadomestljiv pogoj za ţivljenje in delo obĉanov in
izpolnjevati mednarodne obveznosti (Trĉek, 2009, str. 932).

7.4 PRAVICA DO STAVKE V POLICIJI
V Sloveniji smo prejšnje leto bili priĉa najveĉji stavki javnega sektorja doslej. V njej je
sodeloval tako uniformirani del javnega sektorja (policisti, cariniki, gasilci …) kot tudi
zaposleni na obĉinah, upravnih enotah, na RTV Slovenija, v delu zdravstva in na veĉini
centrov za socialno delo. Z izjemo Policijskega sindikata Slovenije se stavki niso pridruţili
sindikati KSJS, ki so bili z vlado pripravljeni podpisati dogovor o zamrznitvi plaĉ. Tako niso
stavkali v šolstvu, v delu sociale in tudi ne zdravstvu (Policist, 2010).
ZPol v 84. ĉlenu doloĉa naloge, ki so jih policisti dolţni opravljati med stavko:
-

varovanje ţivljenja, osebne varnosti ljudi in premoţenja;
prepreĉevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj;
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb in njihovo
izroĉanje pristojnim organom;
varovanje doloĉenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih mest in tajnosti
podatkov drţavnih organov;
vzdrţevanje javnega reda;
nadzor in urejanje prometa na javnih cestah;
varovanje drţavne meje in opravljanje mejne kontrole;
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-

opravljanje nalog, doloĉenih v predpisih o tujcih.

Te naloge so policisti dolţni opravljati pravoĉasno, uĉinkovito, nemoteno in v skladu z
navodili predstojnikov. Torej klasiĉna oblika stavke, da bi preprosto nehali delati, v policiji
ni mogoĉa. Zaradi tega so policisti in policistke skupaj s SPS ubrali drugaĉno pot in
stavkali na naslednji naĉin:
-

Pri kaznovalni politiki in pri izrekanju glob so upoštevali teţak socialni poloţaj v teh
teţkih kriznih ĉasih in se v okviru zakonskih moţnosti mesec dni namesto glob odloĉali
za izrek opozoril in opominov. SPS je na podlagi letnega poroĉila za leto 2009 in
podatkov, ki jih je pridobil od policistov, ugotovil, da je bilo v ĉasu od 16. 9. 2010 do
15. 10. 2010 izreĉenih za pribliţno 2/3 manj glob, kot v enakem ĉasu v letu 2009
oziroma pribliţno 2/3 manj kot je znašalo povpreĉje izreĉenih glob na mesec v letu
2009. V številkah to pomeni, da je bilo v mesecu poziva izreĉenih okoli 10.000 glob,
medtem ko povpreĉje v letu 2009 znaša pribliţno 30.000 izreĉenih glob.
Policija iz naslova glob v proraĉun letno prispeva okoli 70 mio evrov oziroma okoli 5,8
mio evrov meseĉno. V obdobju od 16.9–15.10.2010 je bil ta znesek za okoli 2/3 niţji
in je znašal le okoli 1,9 mio evrov. S tem so drţavljanom Republike Slovenije
omogoĉili, da so za domaĉo potrošnjo namenili skoraj 4 mio evrov veĉ denarja, ki bi
se sicer stekel direktno v proraĉun drţave.
SPS na svoji spletni strani še pojasnjuje, da je glede na letno poroĉilo policije v letu
2009 masa za plaĉe za zaposlene v policiji znašala 258 mio evrov (za policiste in
strokovno-tehniĉne usluţbence skupaj) in ker ¾ odprave nesorazmerij za zaposlene v
policiji pomeni 2 % osnovne plaĉe (oziroma polovico plaĉnega razreda), to za
zaposlene v policiji pomeni skupno vrednost okoli 5.1 mio evrov. Zaradi nespametnega
ravnanja Vlade RS je proraĉun drţave samo v enem mesecu izgubil pribliţno toliko,
kot ĉe bi zaposlenim v policiji izplaĉali celotno ¾ odprave nesorazmerij (SPS, 2010).

-

Naloge so izvajali zelo natanĉno, temeljito in zanesljivo, tako da se je zmanjšala
moţnost napak in so bile naloge opravljene z najveĉjo strokovnostjo in zakonitostjo.
To so še posebej obĉutili avtoprevozniki, saj so cariniki in policisti na mejnih prehodih
temeljito pregledali vsak avtomobil oziroma tovornjak in pri tem poleg dolgih ĉakalnih
vrst povzroĉili denarno škodo marsikateremu avtoprevozniku in podjetju, ki so ĉakali
na dobave teh (SPS, 2010).

-

Policisti z otroki, mlajšimi od treh let, so lahko izkoristili svojo zakonsko pravico in
zaĉasno umaknili soglasje za delo popoldne, ponoĉi, ob vikendih in dela prostih dnevih
(SPS, 2010).

Poleg šestih skupnih stavkovnih zahtev Stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov
javnega sektorja Slovenije so imeli policisti sedem, od drugih sindikatov javnega sektorja,
loĉenih stavkovnih zahtev35. S podpisom stavkovnega sporazuma med SPS in MNZ36 ter
35

Te dodatne stavkovne zahteve SPS zadevajo vse zaposlene v policiji, ne glede na delovno mesto, ki ga
opravljajo, in ne glede na pripadnost sindikatom ali drugim interesnim organizacijam.
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policijo so uspeli v vseh sedmih stavkovnih zahtevah, kar pomeni, da so dosegli (SPS,
2010):
-

Pravico do kolektivne pogodbe za policijo, zapisano v osnutku Zakona o
organizaciji in delu policije, ki bo tudi uradna verzija MNZ.
»Poklic policista je tako specifiĉen glede na ostale poklice v javnem sektorju, da se
vseh posebnosti pogojev dela in pravic iz delovnega razmerja ne more urejati v
kolektivni pogodbi za javni sektor oziroma za javno upravo« (SPS, 2010). Zaradi
teh dejstev je smiselno za potrebe zaposlenih v policiji skleniti posebno kolektivno
pogodbo. S kolektivno pogodbo za policijo bodo lahko sindikati v prihodnje urejali
posebnosti zaposlenih v policiji neposredno z delodajalcem.

-

Nove rešitve v pokojninski reformi, ki bodo omogočale ugodnejše
upokojevanje policistov.

-

Pravica do dodatka za nezdruţljivost, ki je Vlada RS pred stavko
policistom ni hotela priznati.
Prinaša višjo izhodišĉno plaĉo (kot dodatek v procentih ali z dvigom plaĉnih
razredov).

-

Pravico do dodatka za delo prekrškovnih organov
Trenutni predlog je 5 % dodatka k plaĉi, ki se zapiše in uredi v Zakonu o
organizaciji in delu policije.
Leta 2004 so s sprejemom Zakona o prekrških v pristojnost policije prešli
prekrškovni postopki, ki so bili do takrat veĉinoma v pristojnosti Sodnikov za
prekrške. Takrat je bil prvim udeleţencem usposabljanj obljubljen dodatek k plaĉi
v višini 0,70 koliĉnika, vendar vse do danes to delo ni ovrednoteno in se opravlja v
okviru rednih nalog.

-

Pravico do dodatka v višini 65 % za čas neposrednega izvajanja nalog v
posebnih obremenitvah, ki se doloĉi za vse sodelujoĉe pri izvajanju
zahtevnejših varnostnih nalog, tudi za tiste policiste, ki te naloge izvajajo in niso
vkljuĉeni v sestav PPE.

-

Odpravi se omejitev, da ne smejo dodatki presegati 20 % osnovne plače,
kar je trenutno določeno v 31. členu ZSPJS.

36

Toĉke sporazuma med Vlado RS in PSS se v osnovi ne razlikujejo veliko od tega sporazuma (razen toĉke o
izplaĉilih odprave plaĉnih nesorazmerij), zato niso posebej predstavljene.
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Gre za dodatke za delo v posebnih obremenitvah (PPE, demonstracije ipd.), ki so
omejeni na 20 % osnovne plaĉe, ĉeprav so pri policistih v praksi lahko primeri, da
v posebnih obremenitvah opravijo toliko dela, da bi višina dodatka presegala 20 %
osnovne plaĉe.
-

Upravičenje do izplačila ¾ odprave plačnih nesorazmerij, kar v policiji
predstavlja ½ plačnega razreda.
Tukaj se je pojavil problem. Vlada RS je namreĉ 5. 11. 2010 (na dan, ko bi morala
biti izplaĉana ¾ odprave nesorazmerij, katere pravico so reprezentativni sindikati
dosegli s stavko) z manjšino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja t. i.
Konfederacije sindikatov javnega sektorja (v katerem so med drugim PSS, SVIZ in
del sindikatov v zdravstvenem varstvu), ki naj bi predstavljali 40 % vseh
zaposlenih v javnem sektorju, sklenila aneks št. 3 in 437 h KPJS ter Dogovor na
podroĉju plaĉ v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (glej Tabela 6). Aneks št. 4 h
KPJS pa doloĉa, da se izplaĉilo odprave nesorazmerij (torej 3. in 4. ĉetrtina)
prestavi v leto 2012 in 2013. Del sindikatov javnega sektorja, v katerem je tudi
SPS, se s tem ne strinja. Sporna se mu zdi predvsem ¾ odprave nesorazmerij, saj
je tako raĉunsko kot tudi ustavno sodišĉe potrdilo mnenje veĉine reprezentativnih
sindikatov in pravnih strokovnjakov, da je pravica do ¾ ţe dospela 1. oktobra
2010 in da ni veĉ na kolektivni, ampak na individualni ravni (gre za pravico
posameznika, zapisano v pogodbah o zaposlitvi) ter da vanjo ni veĉ mogoĉe
posegati, razen z interventnim zakonom (poraĉunom). Zaradi tega so zoper
ministrico za javno upravo Irmo Pavliniĉ Krebs vloţili kazensko ovadbo na drţavno
toţilstvo zaradi neizplaĉevanja ¾ odprave plaĉnih nesorazmerij.

Tabela 6: Dogovor na področju plač v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 in Aneks št.
4 h kolektivni pogodbi

Dogovor na področju plač v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 in Aneks
št. 4 h kolektivni pogodbi38
1. Javni usluţbenci v letu 2011 zaĉasno ne napredujejo v višji plaĉni razred. Leto
2011 se tako ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plaĉni razred,
se pa tudi za leto 2011 izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti.
Tisti javni usluţbenci, ki v letu 2011 napredujejo v naziv ali višji naziv, pridobijo
pravico do plaĉe v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 1. 2012.
Javni usluţbenci pa napredujejo v višji naziv in pridobijo plaĉilo v skladu s
pridobljenim nazivom ali višjim nazivom tudi v letu 2011 v primerih, ko je pridobitev
višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni
37
38

Ur. l. RS, št. 89/2010
V Aneksu št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor so vsebinsko povzete 4., 5. in 6. toĉka dogovora.
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usluţbenec premešĉa oziroma za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.
Pogodbeni stranki se o ukrepih na podroĉju napredovanja v višji plaĉni razred v letu
2012 dogovorita v okviru sprememb sistema napredovanj v plaĉne razrede.
2. Obdobje, v katerem javnim usluţbencem ne pripada del plaĉe za redno delovno
uspešnost, se podaljša vse do novembra 2012.
3. Omejitev višine izplaĉila delovne uspešnosti iz naslova poveĉanega obsega dela, ki
velja za obdobje od decembra 2009 do decembra 2011, velja tudi za obdobje od
decembra 2011 do novembra 2012. Obdobje, v katerem javnim usluţbencem ne
pripada del plaĉe za redno delovno uspešnost, se od novembra 2011 podaljša do
novembra 2012.
4. Javni usluţbenec doseţe osnovno plaĉo, ki pripada višjemu plaĉnemu razredu
zaradi odprave nesorazmerij s 1. oktobrom 2010.
Ne glede na prejšnji odstavek se višja osnovna plaĉa, ki pripada javnemu usluţbencu
zaradi odprave nesorazmerja, zaĉne izplaĉevati za mesec oktober v dveh zaporednih
letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto druţbenega proizvoda preseţe 2,5
%, tako da se v prvem letu do tedaj doseţena osnovna plaĉa javnega usluţbenca
poviša za vrednost tretje ĉetrtine odprave nesorazmerja v osnovni plaĉi javnega
usluţbenca, v drugem letu pa še za vrednost ĉetrte ĉetrtine odprave nesorazmerja.
V obdobju iz prejšnjega odstavka se javnim usluţbencem, ki imajo sklenjeno delovno
razmerje v javnem sektorju pred 1. oktobrom 2010, obraĉuna in doloĉi osnovna
plaĉa na naĉin, kot se jim je doloĉila za mesec september 2010. Tistim javnim
usluţbencem, ki se zaposlijo po 1. oktobru 2010 ali so po tem datumu premešĉeni na
drugo delovno mesto oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto,
so imenovani v naziv oziroma višji naziv ali napredujejo v višji plaĉni razred, se v
obdobju neizplaĉevanja plaĉ, doseţenih v skladu s prvim odstavkom tega ĉlena,
doloĉi osnovna plaĉa na naĉin, kot bi se jim v enakih primerih doloĉila za mesec
september 2010.
5. Ĉrta se drugi odstavek 3. ĉlena Aneksa št. 2 h KPJS, ki doloĉa uskladitev osnovnih
plaĉ v januarju 2011.
6. V letu 2011 se splošna uskladitev osnovnih plaĉ ne izvede. Ĉe dejanska rast cen
ţivljenjskih potrebšĉin v Republiki Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011
preseţe 2 %, se osnovne plaĉe v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko nad 2 %.
7. Vlada RS se zavezuje, da v kolikor bo v parlamentarni obravnavi predloga zakona
o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize prišlo do kakršnihkoli sprememb
doloĉb glede usklajevanja z inflacijo v letu 2011 pokojnin ali transferov
posameznikom in gospodinjstvom, bo enak naĉin usklajevanja zagotovila tudi za
plaĉe v javnem sektorju.
8. Splošna uskladitev osnovnih plaĉ za leto 2012 se doloĉi v roku iz 5. ĉlena ZSPJS.
9. Regres za letni dopust se v letih 2011 in 2012 izplaĉa pri plaĉi za mesec april 2011
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in april 2012 v višini 692 evrov.
10. Vlada Republike Slovenije se je morala zavezati, da zmanjšanje števila zaposlenih
v javnem sektorju do vkljuĉno leta 2013 ne bo preseglo 1 % na letni ravni od
skupnega števila zaposlenih v javnem sektorju.
11. Vlada RS ne bo zmanjševala števila zaposlenih v javnem sektorju na naĉin, da bi
se iz javnih zavodov izloĉali deli dejavnosti in na teh delih zaposleni delavci.
12. Do konca leta 2011 se zakljuĉijo vsa pogajanja in usklajevanja o odpravi
pomanjkljivosti novega plaĉnega sistema, in sicer usklajevanja sprememb
zakonodaje, ki se nanašajo zlasti na napredovanje, delovno uspešnost in
nedoseganje zahtevane izobrazbe ter pogajanja o spremembah uvrstitev delovnih
mest in nazivov v plaĉne razrede v KPJS in panoţnih kolektivnih pogodbah, vkljuĉno
z odpravo pomanjkljivosti, dogovorjenih v Dogovoru o ukrepih na podroĉju plaĉ v
javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 in
2010 z dne 24. 2. 2009.
VIR: Sindikat Vir (2010)
Zgodba torej še ni doţivela epiloga, saj bo v primeru neuspele toţbe Vlada RS javnim
usluţbencem morala izplaĉati tudi obresti.
V nadaljevanju diplomske naloge bom med drugim tudi pogledala, kako so policisti
zadovoljni z doseţenim sporazumom.
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8 RAZMERJA MED PLAČAMI V JAVNEM IN ZASEBNEM
SEKTORJU

V zadnjem ĉasu mediji vse pogosteje napihujejo plaĉe v javnem sektorju. Nedolgo nazaj
so novinarji 24 ur uspeli pridobiti poimenski seznam vseh 8.819 junijskih izplaĉil v policiji.
Iz seznama je mogoĉe razbrati na eni strani izredno nizke plaĉe policistov ─ kar 1.000 jih
prejema manj kot 1.100 evrov bruto, na drugi pa izredno visoke zasluţke usluţbencev na
višjih poloţajih, saj nekateri med njimi s prek 6.000 evri bruto na mesec presegajo celo
predsednika vlade (Brankoviĉ, 2011). Ob tem se pojavlja vprašanje, kakšne so sploh plaĉe
v javnem sektorju v primerjavi z gospodarstvom. Kovaĉ (2010) piše o tem, da se Slovenija
uvršĉa v sam vrh evropskih drţav z najvišjim razmerjem med ravnijo plaĉ javnega sektorja
do plaĉe zasebnega sektorja.
V ĉasu priprav na izvajanje reforme plaĉnega sistema v javnem sektorju je rast plaĉ v tem
sektorju zaostajala za rastjo plaĉ v zasebnem. S sprejetjem ZSPJS leta 2002 je bila
namreĉ prekinjena moţnost uvajanja dodatkov k plaĉi po kolektivnih pogodbah dejavnosti
in poklicev, ki so makroekonomsko neobvladljivo poveĉevali rast plaĉ v javnem sektorju.
Vse do leta 2007 je bruto plaĉa na zaposlenega v dejavnostih javnega sektorja povpreĉno
letno zaostajala za rastjo bruto plaĉe na zaposlenega v dejavnostih zasebnega sektorja za
okoli dve odstotni toĉki (UMAR, 2010, str. 79).
Slika 4: Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v zasebnem in javnem
sektorju

Vir: SURS, preraĉuni UMAR (2010, str. 80)
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V zadnjih treh letih se je razmerje ravni bruto plaĉe v dejavnostih javnega sektorja do
ravni bruto plaĉe v dejavnostih zasebnega sektorja poveĉalo. Še v letu 2007, torej pred
zaĉetkom plaĉne reforme, je bila raven bruto plaĉe v dejavnostih javnega sektorja za 22,7
% višja od povpreĉne bruto plaĉe v zasebnem sektorju, nato pa se je poveĉalo na 30,6 %
v letu 2009 (UMAR, 2010, str. 81). Po napovedih -ja se bo razmerje ravni bruto plaĉe v
dejavnostih javnega sektorja še naprej poveĉevalo in bo upoštevajoĉ pomladansko
napoved 2010 leta 2013 višje za 35,9 %, ĉeprav je ţe v letu 2009 nekoliko preseglo raven
iz leta 2000 (glej Sliko 5).
Slika 5: Prikaz razmerja ravni bruto plače v dejavnostih javnega sektorja do bruto
plače v zasebnem sektorju in napoved do leta 2013

Vir: SURS in UMAR (2010, str. 81).

8.1 PRIMERJAVA PLAČ V JAVNEM
POUDARKOM NA POLICIJI

IN

ZASEBNEM

SEKTORJU

S

V tem delu diplomske naloge sem ţelela primerjati izhodišĉno plaĉo V. tarifnega razreda v
gospodarstvu s plaĉo policista zaĉetnika, ki je uvršĉen v 21. plaĉni razred ter povpreĉno
plaĉo V. tarifnega razreda v gospodarstvu s povpreĉno plaĉo V. tarifnega razreda v policiji.
Ţal pa za svojo raziskavo vseh podatkov nisem mogla zbrati.
Izhodišĉna plaĉa policista v 21. plaĉnem razredu znaša 1048, 85 evrov, kar je mogoĉe
razbrati iz plaĉne lestvice za javni sektor. Glede izhodišĉne plaĉe za V. tarifni razred v
gospodarstvu pa velja, da so tarifni razredi opredeljeni v posameznih kolektivnih
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pogodbah dejavnosti ali posameznih podjetniških kolektivnih pogodbah. Za primerjavo
sem vzela Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije39, kjer od 1. 5. 2011 najniţja
osnovna plaĉa oziroma izhodišĉna plaĉa za V. tarifni razred (bolj zahtevna dela) znaša
645,11 evrov, torej enkrat manj kot znaša izhodišĉna plaĉa za policista v 21. plaĉnem
razredu. Povpreĉna bruto plaĉa za 21. plaĉni razred (delovno mesto policist) je bila aprila
2011 1.149,16 evrov40. Pri tem je upoštevano, da je povpreĉna meseĉna delovna
obveznost bila 174 ur. Ţal do podatka, koliko znaša povpreĉna plaĉa za V. tarifni razred v
gospodarstvu, nisem mogla priti, sem pa s pomoĉjo SURS-a izraĉunala povpreĉno bruto
plaĉo za trgovino na debelo z oblaĉili in obutvijo, in sicer za mesec april 2011, ki je
znašala 1294,78 evrov. Povpreĉna izplaĉana plaĉa za april 2011 je v celotni policiji bila
1.686 evrov.
Ĉe pogledamo celotno leto 2010, je razlika med povpreĉno plaĉo zasebnega in javnega
sektorja presegla 400 evrov. Povpreĉna bruto plaĉa je v zasebnem sektorju znašala 1.388
evrov, kar je za 35 % veĉ kot leta 2004, ko je dosegla 1.028 evrov. V javnem sektorju se
je povpreĉna bruto plaĉa v šestih letih prav tako zvišala, in sicer za 32 %, in sicer z 1.382
evrov na 1.818 evrov. Kljub temu, da je rast plaĉ v zasebnem sektorju nekoliko veĉja, pa
se razlika med plaĉo v javnem in zasebnem sektorju v znesku neprestano poveĉuje. V letu
2004 so zaposleni v javnem sektorju zasluţili v povpreĉju dobrih 350 evrov veĉ kot delavci
v zasebnem sektorju, v letu 2010 pa je ta razlika znašala ţe 430 evrov (Aktiv, 2010).
Z slednjo raziskavo je bilo ugotovljeno, da so trenutno plaĉe v gospodarstvu obĉutno niţje
od plaĉ v javnem sektorju. To povzroĉa nenehne oĉitke s strani zasebnega sektorja, kjer
sindikati ţe nekaj ĉasa opozarjajo, da si lahko delavci iz meseca v mesec privošĉijo manj
in da bi jim morali zvišati plaĉe. Zavedati pa se moramo, da so plaĉe v javnih ustanovah,
kot so šole, obĉinske uprave, bolnice, policija itd. višje zato, ker je tudi višja zahtevnost
dela, ki ga zato morajo opravljati bolj izobraţeni usluţbenci.
V javnosti se vse preveĉkrat pojavljajo kritike, da so usluţbenci v javnem sektorju,
konkretno v policiji, preplaĉani za svoje delo. Vsakemu izmed teh posameznikov polagam
na srce, naj obišĉe spletno stran policije, kjer je letno vsaj en javni razpis za policiste in se
se prijavi na razpisano delovno mesto. Namreĉ z javno objavo je vsakemu dana moţnost,
da namesto 600 evrov bruto, ki bi jih zasluţil z delom v proizvodnji, dela v policiji za
pribliţno 1048, 85 evrov. Po mojem mnenju namreĉ samo tisti, ki opravlja delo v teh
vrstah, lahko sodi o tem, ali so policisti za svoje delo preplaĉani ali ne. Menim tudi, da
enkrat, ko bo opravljal to delo in se seznanil z zahtevami in s posledicami, ki jih prinaša ta
poklic, bo kar hitro spremenil predhodno mnenje.
Zakljuĉek vsega tega pa je, da so razmere slabe v obeh sektorjih, tako v javnem kot tudi
v zasebnem. Za vse nas in za drţavo na sploh bo najbolje, da oba sektorja zaĉneta ĉim
prej pozitivno poslovati. Za uspešen razvoj drţave sta namreĉ pomembna oba hkrati, tako
39

Uradni list RS, št. 30/2011
Do tega podatka sem prišla s pomoĉjo AJPES–a, in sicer preko sistema ISPAP, ki omogoĉa vpogled v višino
izplaĉanih bruto plaĉ v javnem sektorju. Preko izbranih iskalnih pogojev sem nato izraĉunala povpreĉno plaĉo
za doloĉeni mesec.
40
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javni kot zasebni sektor. Ob tej predpostavki namreĉ javni sektor dobi prihodek, rast,
delovna mesta in davke, zasebni sektor pa dobiĉek, trţne niše in priloţnosti za nove
investicije.
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9 EMPIRIČNA RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU POLICISTOV S
SISTEMOM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

9.1 PREDMET PROUČEVANJA
Predmet prouĉevanja v empiriĉnem delu diplomske naloge je zadovoljstvo policistov s
plaĉo in z nagradami ter kako ta dva dejavnika vplivata na njihovo motivacijo. Poleg tega
je moj cilj v raziskavi ugotoviti zadovoljstvo s sindikalno dejavnostjo v policiji in s
stavkovnim sporazumom, ki je bil podpisan ob koncu stavke.

9.2 METODA DELA
V tem delu diplomske naloge, na osnovi empiriĉnih dokazov s pomoĉjo anketnega
vprašalnika, preverjam pridobljena teoretiĉna znanja in ugotovitve o plaĉnem sistemu ter
njegovem vplivu na zadovoljstvo policistov in policistk. Raziskava je bila opravljena samo
med osebami, ki imajo status policista. Administrativni delavci policije niso bili vkljuĉeni v
raziskavo.
Za izvedbo raziskave sem uporabila metodo anketiranja. Anketni vprašalnik je bil narejen
in objavljen na spletni strani 1ka: http://www.1ka.si/a/5257. Spletna povezava za
reševanje anketnega vprašalnika je bila policistom in policistkam posredovana preko
elektronske pošte, prav tako pa je bila objavljena tudi na face book strani in forumu
policistov. Posredovana je bila tudi na nekatere policijske postaje. Zbiranje podatkov je
potekalo v obdobju od 19. 3 do 19. 4. 2011. Pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov je
bilo 264, kar je tudi konĉno število anketirancev. Nakljuĉni vzorec anketiranih policistov ni
bil reprezentativen za celotno populacijo, kljub temu pa nam je dal okviren vpogled v
njihovo zadovoljstvo s sistemom plaĉ v javnem sektorju.
Pri izdelavi anketnega vprašalnika sem upoštevala strokovno literaturo s podroĉja sistema
plaĉ in nagrajevanja, nekaj vprašanj pa je nastalo na osnovi lastnega mišljenja in znanja.
Prav tako je nekaj trditev iz 8., 9. in 10. vprašanja povzetih po diplomski nalogi avtorice
Deĉman (2008, str. 34–38), medtem ko so vprašanja 13., 15. in 16. delo avtorja Zagorac
(2010, str. 42–48).
Anketni vprašalnik je obsegal devetnajst vprašanj, ki so bila odprtega in zaprtega tipa ter
kombinacija obeh tipov vprašanj. Pri vprašanjih odprtega tipa so anketiranci prosto pisali
in izraţali svoja mnenja, medtem ko so pri vprašanjih zaprtega tipa odgovori bili ţe
vnaprej doloĉeni. Kombinacija obeh tipov vprašanj je dajala anketirancem moţnost, da so
sami podali svoj odgovor, ĉe ga niso našli med ţe doloĉenimi. Tri vprašanja so bila
sestavljena iz razliĉnih trditev, kjer so vprašani izrazili svoje doţivljanje tako, da so oznaĉili
stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo. Pri teh trditvah sem upoštevala Likertovo lestvico s
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petstopenjskim intervalnim razponom. V osnovi je bil anketni vprašalnik razdeljen na dva
sklopa vprašanj, splošnega in vsebinskega.
Za obdelovanje podatkov sem uporabila MS Word in MS Excel.
Pri vsakem vprašanju so podana navodila za reševanje, tako, da se ponujeni odgovor ali
trditev ustrezno obkroţi. Pogoji anonimnosti so bili zagotovljeni vsem anketirancem, hkrati
pa tudi v samem anketnem vprašalniku ni bilo nobenih podatkov osebne narave, ki bi
omogoĉali identifikacijo anketiranca. Udeleţba pri anketiranju je bila prostovoljna. Na
podlagi navedenega smatram, da so podatki resniĉni.

9.3 ANALIZA ANKETE O ZADOVOLJSTVU POLICISTOV S SISTEMOM
PLAČ
9.3.1 PRIKAZ REZULTATOV SPLOŠNEGA DELA RAZISKAVE
Splošna vprašanja so se nanašala na spol, starost, stopnjo izobrazbe, ki so jo dosegli
anketirani, delovno mesto, ki ga zasedajo, število let zaposlitve v policiji in razlog, zakaj so
izbrali poklic policista.
Graf 1: Struktura anketiranih po spolu

Vir: lasten

Med anketiranimi je bilo veĉ oseb moškega spola, in sicer skupno 90,5 %, ostalih 9,5 %
oseb pa ţenskega spola. Dejansko je v policiji zaposlenih veĉ oseb moškega spola, zato je
bilo priĉakovati njihov veĉinski odziv za anketiranje.
Glede na statistiko je bilo v letu 2010 v policiji zaposlenih 85,6 % moških oseb, 14,4 % pa
ţenskih oseb (Poroĉilo o delu Policije, 2011, str. 70).
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Graf 2: Struktura anketiranih po starosti

Vir: lasten
Najveĉ anketirancev je bilo starih od 36 do 45 let, in sicer 45 %, sledijo pa anketiranci s
starostjo od 26 do 35 let (39 % anketiranih). Manjši odstotek anketiranih je bil star od 46
do 56 let (12 % anketiranih) in do 25 let (4 % anketiranih).
Glede na statistiko je bila v letu 2010 povpreĉna starost uniformiranih policistov 35,4 let
(Poroĉilo o delu policije, 2011, str. 70).
Graf 3: Stopnja doseţene izobrazbe anketiranih

Vir: lasten
Na prosto delovno mesto za policista se smejo prijaviti kandidati, ki imajo doseţeno
najmanj srednjo stopnjo strokovne izobrazbe, torej V. stopnjo. Glede na ta pogoj je bilo
priĉakovati, da bo veĉina anketirancev imela srednjo izobrazbo, in sicer takih je 60 %, s
24 % pa sledijo anketirani z visoko izobrazbo. Višjo šolo je konĉalo 8 % anketiranih,
univerzitetno 5 % ter specializacijo oziroma magisterij 3 % anketiranih.
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Graf 4: Delovno mesto zasedbe anketiranega

Vir: lasten
Najveĉ anketirancev (54,5 % anketiranih) opravlja delovno mesto policista. Temu sledi
delovno mesto policijskega inšpektorja s 12,9 %, s 6,1 % pa delovno mesto
kriminalistiĉnega inšpektorja in policista vodje izmene. Pod rubriko ˝drugo˝ (8,3 %
anketiranih) so anketirani navajali še naslednja delovna mesta, ki jih zasedajo: policist
kriminalist (4 anketirani), kriminalist specialist (5 anketiranih), višji policijski inšpektor (2
anketirana), vodja patrulje (1 anketirani), vodja policijskega okoliša (2 anketirana), vodnik
sluţbenega psa (2 anketirana), kriminalist specialist (1 anketirani), lokalni kriminalist (1
anketirani), deţurni policist (1 anketirani), svetnik (1 anketirani), višji kriminalistiĉni
inšpektor (1 anketirani) ter upokojeni policist (1 anketirani).
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Graf 5: Število let zaposlitve v policiji

Vir: lasten
Najveĉ anketirancev je v policiji zaposlenih od 10 do 20 let, in sicer 39,8 %, s 31,8 %
sledijo anketiranci, ki so v policiji zaposleni od 20 do 40 let. Na podlagi teh podatkov
sklepamo, da je v policiji še vedno zaposlenih najveĉ tistih policistov, ki so konĉali še
takratno šolo za policiste, ki je delovala vse od leta 1967, svoje delovanje pa zakljuĉila
leta 2002.
Graf 6: Razlog izbire poklica

Vir: lasten
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Izbira poklica je v ţivljenju posameznika teţka odloĉitev. Kadar se odloĉamo za doloĉen
poklic, je eno izmed pomembnih vodil to, da ga izberemo z srcem in z glavo.
Najveĉ anketiranih je poklic policista izbralo zaradi zanimivosti dela (47 % anketirancev).
Delo policista je raznovrstno, zanimivo in dinamiĉno. Naloge opravljajo veĉinoma na
terenu, kjer se sreĉujejo z razliĉnimi zadevami, ljudmi in dogodki. In prav tak naĉin dela je
veĉini anketiranih najbolj všeĉ.
Kot drugi najpomembnejši razlog za izbiro poklica policista so anketirani navedli nudenje
pomoĉi ljudem (30,1 %), kot tretjega pa stabilnost poklica (13,7 %). Pozitivna stran
zaposlitve v policiji je vsekakor stabilnost, ki jo je v teh teţkih kriznih ĉasih teţko doseĉi.
Tako kot ima doloĉen poklic pozitivne lastnosti, ima tudi negativne. Vsekakor je to denar,
saj so glede na stresno in nevarno delo, ki ga policisti opravljajo, premalo plaĉani. To
kaţejo tudi rezultati ankete, saj je samo 1,6 % anketiranih izbralo poklic policista zaradi
denarja.
9.3.2 PRIKAZ REZULTATOV VSEBINSKEGA DELA RAZISKAVE
Graf 7: Zadovoljstvo z obstoječim sistemom

Vir: lasten
V Sloveniji smo zaradi prejšnje pravne ureditve sistema plaĉ v javnem sektorju, ki je bila
izredno toga, razdrobljena, nepregledna in neprimerljiva, nujno rabili nov plaĉni sistem.
Sedaj, ko smo ga dobili, pa je le-ta vseskozi veĉini "glavni trn v peti". Po raznih forumih
je med zaposlenimi v javnem sektorju zaslediti precej nezadovoljstva, skoraj vsi pa kot
glavno pomanjkljivost sistema vidijo v dejstvu, da poskuša na skupni imenovalec zvesti
vse zaposlene v javnem sektorju. Ne glede na to, ali gre za policiste, kirurge ali uradnike
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na upravni enoti, za vse velja isti sistem doloĉitve osnovne plaĉe, isti sistem ocenjevanja
delovne uspešnosti, isti sistem doloĉanja dodatkov itd.
V anketi je svoje popolno nezadovoljstvo s sistemom plaĉ izrazilo 82,6 % anketiranih.
Delno je s sistemom zadovoljnih 15,9 % anketiranih, 1,1 % je pa tistih, ki so povsem
zadovoljni z njim. Dejstvo je, da se bo vedno našel doloĉen odstotek ljudi, ki bodo
nezadovoljni, saj vseh potreb naenkrat ni mogoĉe zadovoljiti. O razlogih za nezadovoljstvo
je teţko razglabljati, verjetno pa je tudi nekaj na tem, da so nekateri dobili manj, kot so
prvotno priĉakovali.
Graf 8: Stopnja zadovoljstva anketiranih v kombinaciji s pomembnostjo dejavnikov

Vir: lasten
Pri 8. in 9 vprašanju sem se odloĉila za prikaz zadovoljstva zaposlenih v kombinaciji s
pomembnostjo dejavnikov. Prišla sem do ugotovitve, da je odnos drţave do policistov za
anketirane zelo pomemben (povpreĉna ocena znaša 4,72), so pa policisti z njim zelo
nezadovoljni, saj so ta dejavnik ocenili z 1,44. Prav tako je anketiranim višina celotne
plaĉe zelo pomembna (povpreĉna ocena znaša 4,57), zadovoljstvo s tem dejavnikom pa
je podobno nizko, saj je povpreĉna ocena 2,19. Policisti so svoje nezadovoljstvo izrazili
tudi glede plaĉila za delovno uspešnost, saj so dejavnik ocenili zgolj s 1,83, in tudi glede
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moţnosti napredovanja, ki pa so ga ocenili z 2,14. Oba dejavnika sta za anketirane zelo
pomembna, saj povpreĉna ocena glede plaĉila za delovno uspešnost znaša 4,46, glede
moţnosti napredovanja pa 4,39. Odnos s sodelavci oziroma kolegi je za anketirane prav
tako zelo pomemben, celo veĉ, kot sem sama priĉakovala, pa tudi samo zadovoljstvo ni
nizko, saj so ga ocenili s povpreĉno oceno 3,70. Podobno velja za odnos z nadrejenimi,
saj so pomembnost ocenili s povpreĉno oceno 4,28, (ne)zadovoljstvo pa s 3,17.
Graf 9: Stopnja strinjanja s trditvijo

Vir: lasten
V nadaljevanju je za vsako trditev posebej podan komentar.

a) S sistemom doloĉanja plaĉ in napredovanja sem seznanjen in mi je jasen.
Rezultati kaţejo, da je s sistemom doloĉanja plaĉ in napredovanja seznanjenih
43,5 % anketiranih. Delno je s sistemom seznanjenih 20,8 % anketiranih, 35,6 %
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pa ni seznanjenih s sistemom doloĉanja plaĉ in napredovanja (glej Priloga 3).
Stopnja strinjanja s trditvijo glede na povpreĉno oceno znaša 3,08.

b) Novi plaĉni sistem je prinesel izboljšanje poloţaja v policiji.
Znano je, da so policisti z novim plaĉnim sistemom bili umešĉeni v dva plaĉna
razreda višje kot do tedaj, vendar so kljub temu policisti še vedno nezadovoljni s
trenutnim poloţajem. Kar 86 % anketiranih se namreĉ s trditvijo, da je novi plaĉni
sistem prinesel izboljšanje poloţaja v policiji, sploh ne strinja oziroma se ne strinja.
Da je stanje takšno, po mojem mnenju ne moremo pripisati v celoti plaĉnemu
sistemu, temveĉ je veliko naredila tudi gospodarska kriza, ki je zajela tako zasebni
kot javni sektor.

c) Za delo, ki ga opravljam, sem dovolj plaĉan.
Ţal, ţivimo v takšnem ĉasu, kjer je plaĉa nujen pogoj, da se lahko posvetimo delu.
V današnji druţbi ne gre, da bi bil posameznik brez denarja, zato je treba delati za
denar in vsak zaposleni bi tudi moral biti vreden svojega plaĉila. Anketirani policisti
so glede na trditev mnenja, da za svoj trud in delo, ki ga opravljajo, niso dovolj
plaĉani. To je potrdilo 88,6 % anketiranih (glej Priloga 3), ki se s trditvijo sploh ne
strinjajo oziroma se ne strinjajo.

d) S strani vodje sem seznanjen, na kakšni osnovi se bo merila in ocenjevala moja
delovna uspešnost.
V zadnjih letih se je v javni upravi uveljavila novost t. i. rednih letnih razgovorov,
na katerih predstojnik oziroma vodja z zaposlenimi komunicira o ciljih in rezultatih
dela, teţavah, vprašanjih, povezanih z delovnimi nalogami, ţeljah ter o nadaljnjem
poklicnem razvoju posameznika. Po mnenju Intiharja (2004, str. 21) je redni letni
razgovor tudi nujna podlaga za poznejše ocenjevanje delovne uspešnosti. Kljub
temu rezultati ankete kaţejo, da so zaposleni še vedno premalo seznanjeni na
kakšni osnovi se bo merila oziroma ocenjevala njihova delovna uspešnost
(povpreĉna ocena znaša zgolj 2,64).

e) Ocena delovne uspešnosti in zbrane toĉke za napredovanje odraţajo dejansko
delovno uspešnost zaposlenega.
Prav tako je nizko oceno (1,80) dobila slednja trditev, saj se namreĉ 82,5 %
anketiranih (glej Priloga 3) sploh ne strinja oziroma se ne strinja, da ocena
delovne uspešnosti in zbrane toĉke za napredovanje odraţajo dejansko delovno
uspešnost zaposlenega.
Da je stanje takšno, lahko pripišem vodji in njegovi subjektivni presoji glede
ocenjevanja, kar potrjuje tudi naslednja trditev.
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f) Ocena delovne uspešnosti temelji na subjektivni presoji vodje.
S to trditvijo se popolnoma strinja oziroma se strinja kar 71,2 % anketiranih (glej
Priloga 3). Ocenjevanje delovne uspešnosti je izredno teţka in obĉutljiva naloga, ki
pa je po mnenju anketiranih preveĉ povezana s subjektivno presojo vodjo.
g) Sistem napredovanja je praviĉen.
Glede na zgoraj ţe ugotovljene rezultate ni presenetljivo dejstvo, da so anketirani
sistem napredovanja oznaĉili kot nepraviĉen.

h) Sistem plaĉ in nagrajevanja me spodbuja k boljšemu opravljanju dela.
Po mnenju Zupanove (2006, str. 6) dober sistem plaĉ in nagrajevanja spodbuja
zaposlene k boljšemu, produktivnejšemu delu ter k pridobivanju novih znanj in
spretnosti. Ţal so rezultati ankete pokazali, da obstojeĉi sistem po mnenju
anketiranih ni tak, saj se kar 83,7 % (glej Priloga 3) s trditvijo sploh ne strinja
oziroma se ne strinja.

i) Nagrajevanje poteka po sistemu poznanstev, simpatizerstva itd.
Kdorkoli bo rekel, da poznanstva niso privilegij se bo skoraj zagotovo zlagal. V
ĉasih, kot so današnji so poznanstva še kako pomembna. Nekoĉ je to veljalo samo
za zasebni sektor, sedaj pa se vse bolj uveljavlja tudi v javnem sektorju. Ţe pri
iskanju zaposlitve velja ˝pravilo˝, da je preko poznanstev iskalcu skoraj
stoodstotno zagotovljena sluţba. Niĉ drugaĉe ni tudi glede nagrajevanja, saj je po
mnenju anketirancev takšen naĉin relativno pogost. Stopnja strinjanja s trditvijo
glede na povpreĉno oceno znaša kar 3,97.
Torej ne uĉinkovitost, produktivnost, pridnost, ampak poznanstva ter
simpatizerstvo so tisti dejavniki, ki bodo zaposlenemu omogoĉili, da bo prej
pohvaljen in nagrajen za delo.

j) Poklic policista je moje poslanstvo in ga opravljam z veseljem.
Veseli me dejstvo, da še vedno obstajajo policisti, ki z srcem opravljajo svoje delo.
To je potrdilo 73,1 % anketiranih (glej Priloga 3), ki se z zgoraj navedeno trditvijo
popolnoma strinjajo oziroma se strinjajo. Stopnja strinjanja s trditvijo glede na
povpreĉno oceno znaša 3,92.

k) Zaradi teţkih razmer v policiji (npr. premajhne plaĉe) razmišljam o izstopu.
Najveĉ, to je 32,6 % anketiranih, ostaja neodloĉenih glede izstopa iz policijskih
vrst, medtem ko je 18, 9 % takšnih, ki resno razmišljajo o izstopu iz policijskih vrst
zaradi prenizkih plaĉ oziroma drugih razlogov (glej Priloga 3).
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Graf 10: Pravičnejši sistem napredovanja

Vir: lasten
Ţe v sami diplomski nalogi sem omenila, da je pogoj za napredovanje javnih usluţbencev
delovna uspešnost, ki se ocenjuje na podlagi rezultatov dela, samostojnosti, natanĉnosti
in zanesljivosti ter drugih sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. Marsikdo od kritikov pa
je mnenja, da ocena delovne uspešnosti pogosto ne izraţa dejanske delovne uspešnosti
zaposlenega, zato sem od anketiranih skušala ugotoviti, kateri sistem napredovanja se
njim zdi najbolj praviĉen. Odgovori anketiranih so bili precej raznoliki, najveĉ 31,4 % pa je
mnenja, da bi sistem napredovanja moral potekati glede na delovne izkušnje. Temu
deleţu sledi 21,2 % anketiranih, ki so za napredovanje glede na delovno dobo in 17,0 %
anketiranih, ki so mnenja, da bi sistem napredovanja moral potekati glede na delavnost
zaposlenega. Pod rubriko drugo so anketirani navajali še, da bi bil sistem napredovanja
praviĉnejši, ĉe bi upošteval kombinacijo delovne dobe in izobrazbe, potem delovne dobe,
izobrazbe in delavnosti ter kombinacijo delovne dobe in delovne uspešnosti, kjer je
anketirani navedel, da bi se glede delovne dobe napredovalo redno po sistemu, glede
uspešnosti pa bi bil uveden t. i. dodatek k delovni uspešnosti.
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Dobljeni odgovori so me pri tem vprašanju rahlo presenetili in se z njimi popolnoma ne
morem strinjati, saj se mi zdi tak sistem napredovanja, ki bi potekal glede na delovno
dobo ali izobrazbo preveĉ samoumeven in ne pomeni nobene spodbude zaposlenim, da so
lahko še boljši. Res pa je tudi, da slednji naĉin, vodjem ne bi omogoĉal subjektivne
presoje pri ocenjevanju, zato zaposleni vodji ne bi mogli oĉitati le tega.
Kakršenkoli naĉin napredovanja je oziroma bi bil ţe uveden, pomembno pri vsem tem je,
da mora zaposlenemu ponujati, da lahko razvija svoje potenciale in jih nadgrajuje z
uspešnostjo svojega dela.
Graf 11: Pogostost pohval in priznanj s strani nadrejenega za dobro opravljeno delo.

Vir: lasten
Splošno znano je, da uĉinkovit in objektiven sistem nagrajevanja vodi k uspešnosti
organizacije, zato je pomembno, da dobi zaposleni za dobro opravljeno delo ustrezno
pohvalo oziroma priznanje. Zbrani podatki kaţejo na to, da so policisti in policistke le
redko (40,9 % anketiranih) pohvaljeni s strani nadrejenega za dobro opravljeno delo.
Odstotek tistih, ki vedno dobijo pohvalo oziroma priznanje s strani nadrejenega je
zanemarljiv, in predstavlja samo 1,5 % vseh odgovorov. Narava dela policistov je izredno
specifiĉna, kar sovpada s tem da so policisti nenehno pod stresom. Dnevno se sreĉujejo z
razliĉnimi riziĉnimi skupinami prebivalstva (npr. duševno motenimi, alkoholiki, nasilneţi,
uţivalci prepovedanih drog itd.), obravnavajo tragiĉne dogodke ter so izpostavljeni
razliĉnim nevarnostim in groţnjam, zato si ţe zaradi teh naštetih dejavnikov zasluţijo, da
bi bili veĉkrat pohvaljeni za svoje delo.
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Graf 12: Seznanjenost z delom sindikata

Vir: lasten
Z delom sindikata je seznanjenih 72 % anketiranih, 23 % jih je seznanjenih le delno,
medtem ko 5 % anketiranih ne pozna dela sindikata.
Graf 13: Članstvo v sindikatu

Vir: lasten
V policiji delujeta dva sindikata, in sicer ţe od same osamosvojitve Slovenije deluje PSS, v
letu 2008 pa je bil ustanovljeni tudi SPS. Policisti in policistke se lahko prostovoljno
vĉlanijo v oba sindikata hkrati in tako uţivajo ugodnosti in popuste, ki jih nudi doloĉeno
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ĉlanstvo. V SPS je vĉlanjenih najveĉ anketiranih, to je 46,6 %, medtem ko je v PSS
vĉlanjenih 36,7 %. V oba sindikata je vĉlanjenih 9,1 % anketiranih, v nobenega pa 7,6 %.

Graf 14: Zadovoljstvo z delom sindikata

Vir: lasten
To vprašanje so reševali samo tisti, ki so vĉlanjeni v enega izmed sindikatov. Glede na
rezultate ankete lahko strnem, da je Sindikat policistov Slovenije tisti sindikat, ki mu
zaposleni v policiji najbolj zaupajo. 43,9 % anketiranih je mnenja, da svoje delo opravlja
dobro, kar 36,6 % pa da svoje delo opravlja odliĉno. Najveĉ negativnih mnenj na raĉun
svojega dela je dobil Policijski sindikat Slovenije, saj je kar 17,5 % anketiranih odgovorilo,
da svoje delo opravlja slabo.
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Graf 15: Najpomembnejša naloga sindikata

Vir: lasten
Najveĉ, to je 72 %, anketiranih je odgovorilo, da bi kot najpomembnejšo nalogo sindikata
postavili skrb za delavca, medtem ko je 13,6% odgovorilo, da je poslanstvo sindikatov
skrb za plaĉe. Deleţ tistih, ki menijo, da je najpomembnejša naloga sindikatov
zagotavljanje pravne pomoĉi svojim ĉlanom, predstavlja 9,5 % vseh anketiranih, 1,1 % pa
jih je mnenja, da je poglavitna naloga sindikatov pridobivanje novih ĉlanov. Pod rubriko
"drugo" so anketirani navajali še, da so vse naštete naloge izredno pomembne, potem
tudi, da je najpomembnejša naloga nadzorna funkcija nad delodajalcem, druţabno
ţivljenje, skrb za lastne interese ter skrb za izboljšanje delavskih in socialnih pravic. Iz
odgovorov je torej razvidno, da je poglavitna naloga sindikata skrb za delavca, takoj za
tem pa skrb za plaĉe.
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Graf 16: Podpora lanskoletni stavki javnega sektorja

Vir: lasten
Lanskoletno stavko, ki je bila tudi najveĉja stavka v javnem sektorju doslej, je podprla
veĉina anketiranih, to je 92,8 %. Deleţ anketiranih, ki stavke ni podprl, je majhen in
predstavlja 7,2 %.
Pri vsem tem pa se postavlja vprašanje, ali so stavkajoĉi z doseţenim sporazumom po
koncu stavke zadovoljni. Zbrani podatki pri 18. vprašanju kaţejo, da so policisti od
pogajanj priĉakovali veĉ, takega mnenja je namreĉ 40,2 %, medtem ko je 29,5 %
anketiranih takih, ki so nezadovoljni z doseţenim sporazumom, 17 % pa je zelo
nezadovoljnih. Zadovoljnih z doseţenim sporazumom je 11,4 %, zelo zadovoljnih pa le 1,9
% anketiranih. Spomnim naj tudi, da dodatni pritisk in nezadovoljstvo med policisti in
ostalimi javnimi usluţbenci povzroĉa tudi vlada, ki neupraviĉeno grozi, da v kolikor v juniju
ne bo sprejeta pokojninska reforma, bo posegla v plaĉe in bonitete javnega sektorja.
Graf 17: Zadovoljstvo z doseţenim sporazumom za policiste po koncu stavke
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Vir: lasten

9.4 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE
Novi plaĉni sistem je rezultat šestletnega pogajanja med predstavniki vlade in predstavniki
sindikatov. Skozi vsa ta leta so se predstavniki obeh strani trudili, da bi vzpostavili kar se
da uĉinkovit plaĉni sistem za vse zaposlene v javnem sektorju. Kot kljuĉno prednost
novega plaĉnega sistema je potrebno omeniti preglednost in enotnost sistema. Dodatki, ki
so se prej brez nadzora poveĉevali, so sedaj postali veliko bolj pregledni, prav tako pa jih
ni mogoĉe veĉ doloĉati mimo zakonskih doloĉil. Ena izmed prednosti novega plaĉnega
sistema je tudi uvedba skupne plaĉne lestvice za javne usluţbence in funkcionarje, s
katero so se zmanjšale razlike med njimi, hkrati pa se je funkcionarjem onemogoĉilo, da
bi si višali plaĉe z raznimi dodatki in uspešnostmi. Prav tako je novi plaĉni sistem veliko
bolj transparenten ter obvladljiv z vidika javnih financ.
Ţe od same uveljavitve novega plaĉnega sistema pa so se na njegov raĉun zaĉele
pojavljati številne kritike o tem, ali ni prišel prehitro in brez pravega preuĉevanje. Veĉina
zaposlenih v javnem sektorju je namreĉ nezadovoljna z njihovo razporejenostjo v
posamezne plaĉne razrede na enotni plaĉni lestvici. Nesmiselno se jim zdi dejstvo, da za
dve popolnoma razliĉni delovni mesti v razliĉnih poklicnih dejavnosti veljajo isti naĉini
doloĉitve plaĉ.
Sama sem se z diplomsko nalogo osredotoĉila predvsem na mnenje policistov in policistk
o njihovem poloţaju v drţavi ter na njihovo zadovoljstvo s plaĉnim sistemom. Rezultati
ankete so pokazali, da je kar 82, 6 % anketiranih izredno nezadovoljnih z obstojeĉim
plaĉnim sistemom. Prav tako je 86 % anketiranih policistov mnenja, da novi plaĉni sistem
ni prinesel izboljšanje poloţaja v policiji. Na podlagi teh rezultatov lahko prvo hipotezo
zavrnem. Policisti ţe vseskozi opozarjajo, da so plaĉe glede na delo, ki ga opravljajo,
premajhne in se ne bi smele primerjati z ostalimi drţavnimi uradniki, ki svoj delovni ĉas
veĉinoma preţivijo v pisarni, kjer njihovo ţivljenje ni ogroţeno v tolikšni meri, kot je to
znaĉilno za delo v policiji.
Glede na rezultate lahko delno trdim, da so edina svetla toĉka v vsem tem predvsem
nadomestila stroškov za prevoz, ki policistom vsaj kratkoroĉno pripomorejo k izboljšanju
socialnega statusa. Anketirani so zadovoljstvo z nadomestilom stroškov ocenili s
povpreĉno oceno 3,26.
Veliko kritik je prejel tudi trenutni sistem nagrajevanja in s tem poslediĉno tudi sistem
napredovanja, ki je po mnenju nekaterih anketiranih vzpostavljen tako, da nagrajujejo
lenuhe. Ne glede na to ali gre za dobrega ali slabega delavca, oba dva sta plaĉana enako.
Poleg tega anketirani opozarjajo tudi na subjektivno vlogo odgovorne osebe pri
ocenjevanju delovne uspešnosti, kjer se naj ne bi ocenjevalo dejansko delo, trud in
usposobljenost zaposlenega, temveĉ se ocenjevalec odloĉi zgolj po svoji volji glede na
simpatizerstvo do svojega podrejenega. Nek anketirani je trenutno situacijo opisal z
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naslednjimi besedami: »Kdor dela, dela napake. Kdor ne dela, ne dela napak. Kdor ne

dela napak, hitreje napreduje.«
Glede na opisane razmere bo na podroĉju nagrajevanja potrebno spremeniti doloĉene
zadeve, predvsem pa bo potrebno omejiti subjektivno vlogo vodje pri ocenjevanju. Te
pomanjkljivosti je opazila ţe prejšnja Vlada RS, ki jih je ţelela odpraviti z novim sistemom
plaĉ in nagrajevanja. Po mnenju Deĉmana (2008, str. 44) gre »… za zakonsko ustrezne
rešitve, medtem ko v praksi uĉinkovitega sistema še dolgo ne bo, ĉe se bo nov zakon še
vedno izvajal na star naĉin in ĉe se strokovno znanje vodij ne bo ustrezno dopolnilo s
kadrovskim znanjem«.
Glede na trenutno situacijo, lahko skoraj zagotovo trdim, da med zaposlenimi v policiji ni
zaznati posebne motivacije za delo. In ĉe ni zaznati motivacije je ogroţena tudi kvaliteta
storitev javnega sektorja.
V okviru rezultatov ankete sem prav tako ugotovila, da je lanskoletno stavko, s katero so
ţeleli opozoriti na nevzdrţne razmere v policiji, podprlo kar 92,6 % anketiranih. Ĉeprav so
se s stavkovnim sporazumom z Vlado RS uspeli dogovoriti o veĉino stavkovnih zahtev, se
stanje v policiji od tedaj ni kaj dosti spremenilo. To potrjuje tudi podatek, kjer je 40,2 %
anketiranih priĉakovalo veĉ od stavke, medtem ko jih je 46,5 % zelo nezadovoljnih
oziroma nezadovoljnih z doseţenim sporazumom ob koncu stavke. Na podlagi teh
rezultatov lahko drugo hipotezo potrdim.
Poleg plaĉnega sistema sem se osredotoĉila tudi na trenutni poloţaj policistov v drţavi.
Rezultati ankete kaţejo na to, da je delo policista podcenjeno, odnos drţave do policistov
pa katastrofalen. Današnji policist se vse bolj izgublja med zakomplicirano zakonodajo in
nešteto drugih pisnih izdelkov, prav tako pa je v veĉini sodnih procesov prepušĉen
samemu sebi. Spomnim naj samo na primer mladega policista Mateja Bobera, ki ga je
obtoţnica krivila posebno hude telesne poškodbe, ki se je konĉala s smrtjo Naserja
Berishe. Drţava se je umaknila, policist sam pa se je moral veĉ kot deset let sooĉati s
posledicami, ki so nastale tiste usodne noĉi. Ĉeprav je bil policist na koncu oprošĉen, ga
bo slednje dejanje spremljalo vse ţivljenje. Nesmiselno je, da so v naši drţavi kriminalci
veliko bolj zašĉiteni od policistov, ki nenazadnje samo izvršujejo naloge, ki jih je zapisala
drţava sama.
Torej, ĉe strnem mnenja anketirancev, so kljuĉni problemi v policiji naslednji:

-

Višina celotne plaĉe, upoštevajoĉ zahtevnost poklica in trud policistov, je
premajhna.
Enaĉenje poklica policist z ostalimi uradniškimi nazivi.
Sistem napredovanja je za policiste nestimulativen, hkrati pa je ocenjevanje
delovne uspešnosti preveĉ prepleteno s subjektivno vlogo nadrejenega.
Delo policistov je s strani drţave pogostokrat prezrto in potisnjeno v ozadje.
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Da bi se ti problemi, ki vodijo do nezadovoljstva zaposlenih in manjše uĉinkovitosti policije
kot organizacije, vsaj delno odpravili, je potrebno najprej prisluhniti ˝majhnim ljudem˝,
torej v tem primeru uniformiranim policistom in policistkam, ki so nezadovoljni s sedanjim
plaĉnim sistemom in na splošno z razmerami v policiji. Skozi pogovore bo potrebno
poiskati dejavnike, ki spodbujajo policiste k delu in k doseganju njihovih uspehov. Le s
trdno voljo in preuĉevanjem bomo znova dosegli, da bodo policisti motivirani za delo. Kot
izhodišĉna toĉka je lahko v pomoĉ tudi moja diplomska naloga, s katero sem ugotovila, da
je za policiste izredno pomemben odnos drţave do policistov, odnos s sodelavci in
nadrejenimi, praviĉen sistem nagrajevanja ter višina plaĉe.
Veliki del problema, po mojem mnenju, predstavljajo tudi ljudje na vodilnih poloţajih.
Premalo je zares usposobljenih ljudi, ki bi imeli take kompetence in znanje, da bi znali
svoje podrejene pravilno spodbujati za delo. Zaposlene je potrebno nenehno spremljati
ter jim nuditi povratne informacije o njihovi uspešnosti ter predloge za izboljšanje. Torej
za karierni razvoj usluţbenca ni dovolj zgolj letni pogovor z nadrejenim, temveĉ je
potrebno sprotno spodbujanje in spremljanje dela podrejenega.
Vĉasih so za kompleksne probleme in teţave najboljše enostavne rešitve. Z nekaj
spremembami na vodilnih poloţajih v policiji ter pravilnim pristopom k dvigu motivacije in
kompromisnemu dogovoru o plaĉah se bo stanje v policiji poĉasi izboljšalo.
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10 ZAKLJUČEK

»Kadar gre za denar, smo vsi iste vere.«
(Voltaire)
Ţe od nekdaj so plaĉe s socialnega, ekonomskega in motivacijskega vidika izjemno
obĉutljivo politiĉno in druţbeno podroĉje (po Zeni, 1995, str. 1). Vzpostavitev takšnega
sistema plaĉ in nagrajevanja, ki bi uĉinkoval za vse zaposlene, v praksi ni mogoĉa, saj
smo ljudje po svoji izvorni naravi individualisti. Vsak ima drugaĉne potrebe, ţelje in
priĉakovanja. Zatorej tudi ni priĉakovati, da bodo vsi z vsem zadovoljni.
Z diplomsko nalogo sem se osredotoĉila na specifiĉno kategorijo usluţbencev v javnem
sektorju, na policiste in policistke. Od policistov se priĉakuje, da bodo pri svojem delu
obvladovali vrsto vešĉin, od socialnih do pravniških. Poklic je zelo specifiĉen in izredno
nevaren, prav tako pa zdruţuje kompleksno znanje z razliĉnih podroĉij.
Ugotovila sem, da je za policiste prvotno izjemnega pomena odnos drţave do policistov. V
enem izmed ĉlankov je Pavliniĉ Krebsova zapisala, da mora biti javna uprava »… prijazno
delovno okolje za svoje javne usluţbence, ki so njeno bistvo« (MJU, 2008). To je tudi ena
izmed vizij sedanje vlade, ki pa se v resniĉnem ţivljenju uresniĉuje na zelo ĉuden,
neprofesionalen naĉin. Nenehne groţnje s strani vlade, da bo v primeru ˝tega in tega˝
zmanjšala plaĉe v javnem sektorju, so samo odraz nepremišljenosti in strahu, ki pa ne
vodijo v nobeno pozitivno rešitev. Ĉe se samo osredotoĉim na poloţaj policistov, je
njihovo delo ţe nekaj ĉasa s strani drţave prezrto in potisnjeno v ozadje. Ţal se tak odnos
odraţa tudi pri drţavljanih, ki vse manj cenijo, kar policisti storijo za dobro vseh.
Svoje nezadovoljstvo so, poleg odnosa drţave, policisti izrazili tudi s sistemom plaĉ in
nagrajevanja. Od policistov se priĉakuje izredno dosti za malo denarja. Glede na rezultate
lahko sklenem, da ima sedanji sistem plaĉ in nagrajevanja doloĉene pomanjkljivosti, ki
vplivajo na to, da so policisti vse manj motivirani. Kot prvo je to izredno nizka plaĉa, ki jo
policisti dobijo za svoje delo. Delovno mesto policista je uvršĉeno v 21 plaĉni razred, kar
pomeni, da policisti prejemajo 1.048,85 bruto plaĉe. Neto plaĉe je to nekje 650 evrov na
mesec. Samo za trud, ki ga vloţi, in znanje, ki ga policist mora imeti, bi se plaĉa morala
zvišati. Poleg tega pa je po mnenju anketirancev pomanjkljivost sistema tudi v tem, da
ocena delovne uspešnosti in zbrane toĉke za napredovanje ne odraţajo dejanske delovne
uspešnosti posameznika. Za to je potrebno kriviti predvsem vodje, ki s subjektivnimi
kriteriji nepraviĉno ocenjujejo delovno uspešnost. Predvsem zaradi tega dejavnika se
anketirancem zdi sistem napredovanja nepraviĉen in nestimulativen. S tem, ko se
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ocenjuje na tak naĉin, se izgublja predvsem tiste policiste, ki najveĉ prispevajo k dobrim
rezultatom.
V policiji je potrebna nujna reorganizacija vodilnega kadra ali pa vsaj sprememba
miselnosti vodij, ki s takim dejanjem in vodenjem organizaciji delajo zgolj škodo in ne
korist. Vodja ne more biti kdorkoli. Za to je potrebna oseba, ki ima ustrezna znanja in
sposobnosti. »Vodenje je sposobnost posameznika, da vpliva na druge, jih motivira in
usposablja tako, da prispevajo k uĉinkovitosti in uspešnosti organizacije, katere del so
(House et al. v: Stare in Seljak, 2006, str. 29).« Tega pa v policiji, ţal, trenutno ni zaznati.
Razmer v policiji , ki bi bile na tako nizkem nivoju kot so sedaj, v samostojni Sloveniji še ni
bilo. Nekoĉ spoštovan poklic je sedaj le senca tega. V druţbi je izgubil vso veljavo in
obĉudovanje. Prej ko bomo spet zaĉeli ceniti delo policistov in se zavedati njihove
vrednosti, tem boljše bo za vse nas. Upam samo, da do tedaj ne bo prepozno in se bodo
posledice zaĉele kazati v poslabšanju stanja varnosti v drţavi.
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PRILOGE

Priloga 1: Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2011
Plaĉni
razred

Osnovna plaĉa (v
evrih)

Plaĉni
razred

Osnovna plaĉa (v
evrih)

1

478,67

34

1.746,39

2

497,83

35

1.816,24

3

517,73

36

1.888,90

4

538,45

37

1.964,45

5

559,98

38

2.043,03

6

582,39

39

2.124,76

7

605,66

40

2.209,76

8

629,9

41

2.298,14

9

655,11

42

2.390,04

10

681,31

43

2.485,66

11

708,56

44

2.585,09

12

736,9

45

2.688,49

13

766,37

46

2.796,02

14

797,03

47

2.907,88

15

828,91

48

3.024,18

16

862,07

49

3.145,15

17

896,56

50

3.270,96

18

932,42

51

3.401,80

19

969,71

52

3.537,87

20

1008,5

53

3.679,38

21

1.048,85

54

3.826,57

22

1.090,80

55

3.979,62

23

1.134,43

56

4.138,79

24

1.179,81

57

4.304,37

25

1.226,99

58

4.476,53

26

1.276,08

59

4.655,59

27

1.327,11

60

4.841,81

28

1.380,20

61

5.035,48

29

1.435,41

62

5.236,91

30

1.492,83

63

5.446,38

31

1.552,54

64

5.664,24

32

1.614,63

65

5.890,80

33

1.679,22
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Priloga 2: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Sem Jaklin Tadeja, absolventka Fakultete za upravo v Ljubljani, in pripravljam diplomsko
nalogo z naslovom »Plaĉni sistem v javnem sektorju s poudarkom na policiji«. Vljudno Vas
prosim, da si vzamete nekaj minut in v celoti odgovorite na zastavljena anketna
vprašanja, ki mi bodo v pomoĉ pri pisanju diplomske naloge.
Anketa je anonimna, vaši odgovori pa bodo uporabljeni izkljuĉno v raziskovalne namene
te diplomske naloge.
Za Vašo pomoĉ se Vam ţe vnaprej najlepše zahvaljujem!
SPOL
a) moški
b) ţenski
STAROST
a) do 25 let
b) od 26 do 35 let
c) od 36 do 45 let
d) od 46 do 56
e) nad 56 let
Trenutna stopnja doseţene izobrazbe
a) srednja izobrazba
b) višja izobrazba
c) visoka izobrazba
d) univerzitetna izobrazba
e) specializacija, magisterij
f) doktorat
Delovno mesto katerega opravljate
a) policist
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b) policist SE
c) policist specialist
d) policist vodja izmene
e) višji kriminalist
f) višji kriminalist specialist
g) višji policist
h) višji policist SE
i) višji policist specialist
j) višji policist vodja izmene
k) kriminalistiĉni inšpektor
l) policijski inšpektor
m) drugo: _____________________
Koliko let ste zaposleni v policiji?
a) manj kot 5 let
b) od 5 do 10 let
c) od 10 do 20 let
d) veĉ kot 20 let
Navedite razlog, zakaj ste se odločili za poklic policista?
a) nudenje pomoĉi ljudem
b) stabilnost poklica
c) denar
d) zanimivost dela
e) adrenalin
f) drugo: _______
Ste z obstoječim sistemom plač zadovoljni?
a) da
b) ne
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c) delno
d) ne vem
Obkroţite, kako pomembni so za Vas naslednji dejavniki, ki so povezani z Vašim delom
delom (1 ─ nepomemben, 2 ─ malo pomemben, 3 ─ srednje pomemben, 4 ─ pomemben,
5 ─ zelo pomemben), in kako ste z njimi zadovoljni (1 ─ zelo nezadovoljen, 2 ─
nezadovoljen, 3 ─ niti nezadovoljen niti zadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen).

Dejavniki

Nepomemben Zelo pomemben

Zelo nezadovoljen Zelo
zadovoljen

Višina celotne plaĉe
(osnovna plaĉa + dodatki + del
delovne uspešnosti).

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Moţnost napredovanja.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nadomestilo stroškov za prevoz.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pohvale in priznanja za dobro
opravljeno delo.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Zanimivost in pestrost dela.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Dobri odnosi s sodelavci/kolegi.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Dobri odnosi z nadrejenimi.
Moţnost dodatnega izobraţevanja in
usposabljanja.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ustrezen obseg odgovornosti.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Plaĉilo za delovno uspešnost,
upoštevajoĉ Vaš trud.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Razporeditev delovnega ĉasa.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Odnos drţave do policistov.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

V nadaljevanju obkroţite ustrezno številko, glede na Vaše strinjanje s trditvijo
(1 – sploh se ne strinjam,2 – se ne strinjam, 3 – neodločen, 4 – strinjam se, 5 –
popolnoma se strinjam).
trditve

sploh se ne strinjam

popolnoma se strinjam

S sistemom doloĉanja plaĉ in napredovanja
sem seznanjen in mi je jasen.

1

2

3

4

5

Novi plaĉni sistem je prinesel izboljšanje
poloţaja v policiji.

1

2

3

4

5

Za delo, ki ga opravljam, sem dovolj plaĉan.

1

2

3

4

5

S strani vodje sem seznanjen, na kakšni
osnovi se bo merila in ocenjevala moja
delovna uspešnost.

1

2

3

4

5

Ocena delovne uspešnosti in zbrane toĉke za
napredovanje odraţajo dejansko delovno
uspešnost zaposlenega.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ocena delovne uspešnosti temelji na
subjektivni presoji vodje.
Sistem napredovanja je praviĉen.
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Sistem plaĉ in nagrajevanja me spodbuja k
boljšemu opravljanju dela.
Nagrajevanje poteka po sistemu poznanstev,
simpatizerstva itd.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Poklic policista je moje poslanstvo in ga
opravljam z veseljem.

1

2

3

4

5

Zaradi teţkih razmer v policiji (npr.
premajhne plaĉe) razmišljam o izstopu.

1

2

3

4

5

Kakšen sistem napredovanja se Vam zdi pravičnejši?
a) glede na delovno dobo
b) glede na izobrazbo
c) glede na delovne izkušnje
d) glede na javne pohvale
e) glede na nadpovpreĉno uspešnost
f) glede na delavnost
g) glede na individualne sposobnosti
h) drugo: ______________
Pogostost pohval in priznanj s strani nadrejenega za dobro opravljeno delo.
a) vedno
b) pogosto
c) obĉasno
d) redko
e) nikoli

Ali ste seznanjeni z delom sindikata?
a) da
b) ne
c) delno
V kateri sindikat ste včlanjeni (če ste včlanjeni v oba, obkroţite oba)?
a) Sindikat policistov Slovenije
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b) Policijski sindikat Slovenije
c) nisem vĉlanjen v sindikat

Če ste včlanjeni v sindikat, kako ste zadovoljni z delom vašega sindikalnega
zastopnika?
a) Delo opravlja odliĉno.
b) Delo opravlja dobro.
c) Delo opravlja zadovoljivo.
d) Delo opravlja slabo.

Kaj bi postavili kot najpomembnejšo nalogo sindikata?
a) skrb za delavca
b) skrb za plaĉe
c) skrb za delovnik
d) pridobivanje novih ĉlanov
e) zagotavljanje pravne pomoĉi svojim ĉlanom
f) drugo: __________
Ste podpirali lanskoletno stavko javnega sektorja?
a) da
b) ne
Kako ste zadovoljni z doseţenim sporazumom za policiste po koncu stavke?
a) zelo zadovoljen
b) zadovoljen
c) priĉakoval sem veĉ
d) nezadovoljen
e) zelo nezadovoljen
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Če ţelite, lahko zapišete Vaše dodatno mnenje, kritike in predloge o plačah,
sindikatu in razmerah v policiji.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

LEP DAN!
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Priloga 3: Analizne tabele

Q1

Izberite spol
Odgovori

Veljavni

Q2

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (moški)

239

90.5%

90.5%

90.5%

2 (ţenski)

25

9.5%

9.5%

100.0%

Skupaj

264

100.0%

100.0%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (do 25 let )

11

4.2%

4.2%

4.2%

2 (od 26 do 35 let)

103

39.0%

39.0%

43.2%

3 (od 36 do 45 )

118

44.7%

44.7%

87.9%

4 (od 46 do 56)

32

12.1%

12.1%

100.0%

5 (nad 56)

0

0.0%

0.0%

100.0%

264

100.0%

100.0%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (srednja izobrazba)

159

60.2%

60.2%

60.2%

2 (višja izobrazba)

20

7.6%

7.6%

67.8%

3 (visoka izobrazba)

64

24.2%

24.2%

92.0%

4 (univerzitetna izobrazba)

13

4.9%

4.9%

97.0%

5 (specializacija, magisterij)

8

3.0%

3.0%

100.0%

6 (doktorat)

0

0.0%

0.0%

100.0%

264

100.0%

100.0%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

144

54.5%

54.5%

54.5%

2 (policist SE)

0

0.0%

0.0%

54.5%

3 (policist specialist)

9

3.4%

3.4%

58.0%

4 (policist vodja izmene)

16

6.1%

6.1%

64.0%

STAROST
Odgovori

Veljavni

Q3

Skupaj

Trenuta stopnja doseţene izobrazbe.
Odgovori

Veljavni

Q4

Skupaj

Delovno mesto katerega opravljate
Odgovori
1 (policist)

95

Veljavni

5 (višji kriminalist)

1

0.4%

0.4%

64.4%

6 (višji kriminalist specialist)

5

1.9%

1.9%

66.3%

7 (višji policist)

12

4.5%

4.5%

70.8%

8 (višji policist SE)

0

0.0%

0.0%

70.8%

9 (kriminalistiĉni inšpektor)

16

6.1%

6.1%

76.9%

10 (policijski inšpektor)

34

12.9%

12.9%

89.8%

11 (višji policist specialist)

1

0.4%

0.4%

90.2%

12 (višji policist vodja izmene)

4

1.5%

1.5%

91.7%

13 (drugo)

22

8.3%

8.3%

100.0%

Skupaj

264

100.0%

100.0%

Povpreĉje

4.48

Std. Odklon

4.40

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

vodja patrulje

1

0.4%

4.5%

4.5%

višji. krim. inšp.

1

0.4%

4.5%

9.1%

upokojeni policist

1

0.4%

4.5%

13.6%

višji policijski inšpektor

1

0.4%

4.5%

18.2%

lokalni kriminalist

1

0.4%

4.5%

22.7%

svetnik

1

0.4%

4.5%

27.3%

vodnik sluţbenega psa

1

0.4%

4.5%

31.8%

višji policijski inšpektor

1

0.4%

4.5%

36.4%

kriminalist specialist I

1

0.4%

4.5%

40.9%

policist - vodja policijskega okoliša

1

0.4%

4.5%

45.5%

vsp

1

0.4%

4.5%

50.0%

policist deţurni

1

0.4%

4.5%

54.5%

policist kriminalist

5

1.9%

22.7%

77.3%

kriminalist specialist

4

1.5%

18.2%

95.5%

VPO

1

0.4%

4.5%

100.0%

Skupaj

22

8.3%

100.0%

Q4_13_
Q4 (Drugo: )
text
Odgovori

Veljavni

96

Q5

Koliko let ste zaposleni v policiji?
Odgovori

Veljavni

Q6

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (manj kot 5 let)

27

10.2%

10.2%

10.2%

2 (od 5-10 let)

48

18.2%

18.2%

28.4%

3 (od 10 do 20 let)

105

39.8%

39.8%

68.2%

4 (veĉ kot 20 let)

84

31.8%

31.8%

100.0%

Skupaj

264

100.0%

100.0%

Navedite razlog, zakaj ste se odločili za poklic policista (izberete lahko največ dva
odgovora)?
Podvprašanja

Odgovori
Frekvence

%

Veljavni

Št. enot

Navedbe
Frekvence

%

Q6a

nudenje pomoĉi ljudem

134

50.8%

264

264

134

30.1%

Q6b

stabilnost poklica

61

23.1%

264

264

61

13.7%

Q6c

denar

7

2.7%

264

264

7

1.6%

Q6d

zanimivost dela

209

79.2%

264

264

209

47.0%

Q6e

adrenalin

20

7.6%

264

264

20

4.5%

Q6f

drugo

14

5.3%

264

264

14

3.1%

264

264

445

100.0%

SKUPAJ

Q6f_tex
Q6 (Drugo: )
t
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1. in 4. moţnost

1

0.4%

0.4%

0.4%

s trebuhom za kruhom

1

0.4%

0.4%

0.8%

mladost

1

0.4%

0.4%

1.1%

poklicni in osebni izziv

1

0.4%

0.4%

1.5%

altruízem

1

0.4%

0.4%

1.9%

250

94.7%

95.1%

97.0%

1

0.4%

0.4%

97.3%

1

0.4%

0.4%

97.7%

1

0.4%

0.4%

98.1%

1

0.4%

0.4%

98.5%

0
bonificirana delavna doba
Star sem bil 14 let. Govoriti danes o
razlogih otrok ni najbolj verodostojno. In to
smo vsi, ki smo konĉali KŠM ali Srednjo
policijsko šolo.
Poklic policista mora biti ĉloveku poloţena v
zibelko, sicer tega dela ne more opravljati z
srcem.
Delo s helikopterji v Gorski enoti policje nadaljevanje dela staršev

97

veselje za delo policista

1

0.4%

0.4%

98.9%

še sam ne vem zakaj

1

0.4%

0.4%

99.2%

ţelja iz otroštva

1

0.4%

0.4%

99.6%

1

0.4%

0.4%

100.0%

263

99.6%

100.0%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (da)

3

1.1%

1.1%

1.1%

2 (ne)

218

82.6%

82.6%

83.7%

3 (delno)

42

15.9%

15.9%

99.6%

4 (ne vem)

1

0.4%

0.4%

100.0%

264

100.0%

100.0%

prekvalifikacija poklica carinika ob vstopu R
Slovenije v EU
Veljavni

Q7

Skupaj

Ste z obstoječim sistemom plač zadovoljni?
Odgovori

Veljavni

Q8

Skupaj

Označite kako pomembni so za Vas naslednji dejavniki, ki so povezani z Vašim delom (1
- nepomemben, 2 - malo pomemben, 3 - srednje pomemben, 4 - pomemben, 5 - zelo
pomemben.
Podvprašanja

Std.
Veljav Št. Povpre
Odklo
ni
enot
čje
n

Odgovori
Malo Srednje
Zelo
Nepom
Pomem
pomem pomem
pomem Skupaj
emben
ben
ben
ben
ben

Q8a

Višina celotne
plaĉe (osnovna
85
165
264
0
1
13
plaĉa + dodatki +
(32.2% (62.5% (100.0
(0.0%) (0.4%) (4.9%)
del delovne
)
)
%)
uspešnosti).

264

264

4.57

0.61

Q8b

Moţnost
napredovanja.

31
93
138
264
0
2
(11.7% (35.2% (52.3% (100.0
(0.0%) (0.8%)
)
)
)
%)

264

264

4.39

0.72

Q8c

43
87
109
264
Nadomestilo
8
17
(16.3% (33.0% (41.3% (100.0
stroškov za prevoz. (3.0%) (6.4%)
)
)
)
%)

264

264

4.03

1.05

264

264

3.95

1.07

264

264

4.28

0.74

264

264

4.63

0.58

Q8d

Q8e

Q8f

Pohvale in
55
78
103
264
6
22
priznanja za dobro
(20.8% (29.5% (39.0% (100.0
(2.3%) (8.3%)
opravljeno delo.
)
)
)
%)
31
118
112
264
Zanimivost in
2
1
(11.7% (44.7% (42.4% (100.0
pestrost dela.
(0.8%) (0.4%)
)
)
)
%)
69
181
264
Dobri odnosi s
0
0
14
(26.1% (68.6% (100.0
sodelavci/kolegi.
(0.0%) (0.0%) (5.3%)
)
)
%)

Q8g

Dobri odnosi z
nadrejenimi.

35
108
117
264
1
3
(13.3% (40.9% (44.3% (100.0
(0.4%) (1.1%)
)
)
)
%)

264

264

4.28

0.76

Q8h

Moţnost
dodatnega
izobraţevanja in

47
119
94
264
1
3
(17.8% (45.1% (35.6% (100.0
(0.4%) (1.1%)
)
)
)
%)

264

264

4.14

0.77

98

usposabljanja.

Q8i

Ustrezen obseg
odgovornosti.

46
138
74
264
4
2
(17.4% (52.3% (28.0% (100.0
(1.5%) (0.8%)
)
)
)
%)

264

264

4.05

0.79

Q8j

Plaĉilo za delovno
85
154
264
uspešnost,
2
3
20
(32.2% (58.3% (100.0
upoštevajoĉ Vaš
(0.8%) (1.1%) (7.6%)
)
)
%)
trud.

264

264

4.46

0.75

Q8k

Razporeditev
delovnega ĉasa.

108
121
264
1
9
25
(40.9% (45.8% (100.0
(0.4%) (3.4%) (9.5%)
)
)
%)

264

264

4.28

0.80

Q8l

53
202
264
Odnos drţave do
1
0
8
(20.1% (76.5% (100.0
policistov.
(0.4%) (0.0%) (3.0%)
)
)
%)

264

264

4.72

0.55

Q9

Označite kako zadovoljni ste z naslednjimi dejavniki (1 - zelo nezadovoljen, 2 nezadovoljen, 3- niti nezadovoljen niti zadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen).
Podvprašanja

Std.
Veljav Št. Povpre
Odklo
ni
enot
čje
n

Odgovori
Niti
nezado
Zelo
Zelo
Nezado voljen Zadovol
nezado
zadovolj Skupaj
voljen
niti
jen
voljen
en
zadovolj
en

Q9a

Višina celotne
plaĉe (osnovna
70
101
71
264
17
5
plaĉa + dodatki + (26.5% (38.3% (26.9%
(100.0
(6.4%) (1.9%)
del delovne
)
)
)
%)
uspešnosti).

264

264

2.19

0.96

Q9b

Moţnost
napredovanja.

72
112
56
264
20
4
(27.3% (42.4% (21.2%
(100.0
(7.6%) (1.5%)
)
)
)
%)

264

264

2.14

0.95

Q9c

36
84
119
264
Nadomestilo
16
9
(13.6% (31.8% (45.1%
(100.0
stroškov za prevoz. (6.1%)
(3.4%)
)
)
)
%)

264

264

3.26

0.95

Q9d

Pohvale in
43
92
97
28
264
4
priznanja za dobro (16.3% (34.8% (36.7% (10.6%
(100.0
(1.5%)
opravljeno delo.
)
)
)
)
%)

264

264

2.46

0.94

Q9e

Zanimivost in
pestrost dela.

64
157
264
4
14
25
(24.2% (59.5%
(100.0
(1.5%) (5.3%)
(9.5%)
)
)
%)

264

264

3.70

0.77

Q9f

Dobri odnosi s
sodelavci/kolegi.

264

264

3.72

0.90

Q9g

Dobri odnosi z
nadrejenimi.

264

264

3.17

1.00

Q9h

Moţnost
dodatnega
izobraţevanja in
usposabljanja.

81
104
49
264
25
5
(30.7% (39.4% (18.6%
(100.0
(9.5%)
(1.9%)
)
)
)
%)

264

264

2.73

0.94

Q9i

Ustrezen obseg
odgovornosti.

32
137
73
264
15
7
(12.1% (51.9% (27.7%
(100.0
(5.7%)
(2.7%)
)
)
)
%)

264

264

3.09

0.85

67
128
46
264
6
17
(25.4% (48.5% (17.4% (100.0
(2.3%) (6.4%)
)
)
)
%)
41
88
103
264
20
12
(15.5% (33.3% (39.0%
(100.0
(7.6%)
(4.5%)
)
)
)
%)

99

Q9j

Q9k

Plaĉilo za delovno
111
104
34
264
uspešnost,
12
3
(42.0% (39.4% (12.9%
(100.0
upoštevajoĉ Vaš
(4.5%) (1.1%)
)
)
)
%)
trud.
30
48
84
91
264
Razporeditev
11
(11.4% (18.2% (31.8% (34.5%
(100.0
delovnega ĉasa.
(4.2%)
)
)
)
)
%)

264

264

1.83

0.90

264

264

3.02

1.07

264

264

1.44

0.80

Q9l

183
59
264
Odnos drţave do
13
5
4
(69.3% (22.3%
(100.0
policistov.
(4.9%) (1.9%) (1.5%)
)
)
%)

Q10

V nadaljevanju izberite ustrezno številko, glede na Vaše strinjanje s trditvijo (1 – sploh
se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – neodločen, 4 – strinjam se, 5 –popolnoma se
strinjam).
Podvprašanja

Std.
Veljav Št. Povpre
Odklo
ni
enot
čje
n

Odgovori
Sploh
Popolno
Se ne Neodloĉ Strinja
se ne
ma se Skupaj
strinjam en
m se
strinjam
strinjam

Q10a

S sistemom
doloĉanja plaĉ in
32
62
55
83
32
264
napredovanja sem (12.1% (23.5% (20.8% (31.4% (12.1% (100.0
seznanjen in mi je
)
)
)
)
)
%)
jasen.

264

264

3.08

1.23

Q10b

Novi plaĉni
137
90
264
sistem je prinesel
25
9
3
(51.9% (34.1%
(100.0
izboljšanje
(9.5%) (3.4%) (1.1%)
)
)
%)
poloţaja v policiji.

264

264

1.68

0.87

Q10c

Za delo, ki ga
opravljam, sem
dovolj plaĉan.

131
103
264
19
8
3
(49.6% (39.0%
(100.0
(7.2%) (3.0%) (1.1%)
)
)
%)

264

264

1.67

0.83

Q10d

S strani vodje
sem seznanjen, na
48
85
57
61
264
kakšni osnovi se
13
(18.2% (32.2% (21.6% (23.1%
(100.0
bo merila in
(4.9%)
)
)
)
)
%)
ocenjevala moja
delovna uspešnost.

264

264

2.64

1.16

Q10e

Ocena delovne
uspešnosti in
zbrane toĉke za
116
102
31
264
12
3
napredovanje
(43.9% (38.6% (11.7%
(100.0
(4.5%) (1.1%)
odraţajo dejansko
)
)
)
%)
delovno uspešnost
zaposlenega.

264

264

1.80

0.90

Q10f

Ocena delovne
45
89
99
264
uspešnosti temelji
10
21
(17.0% (33.7% (37.5% (100.0
na subjektivni
(3.8%) (8.0%)
)
)
)
%)
presoji vodje.

264

264

3.93

1.10

Q10g

Sistem
napredovanja je
praviĉen.

142
96
264
22
1
3
(53.8% (36.4%
(100.0
(8.3%) (0.4%) (1.1%)
)
)
%)

264

264

1.59

0.76

Sistem plaĉ in
nagrajevanja me
Q10h spodbuja k
boljšemu
opravljanju dela.

132
89
264
14
21
8
(50.0% (33.7%
(100.0
(5.3%) (8.0%) (3.0%)
)
)
%)

264

264

1.80

1.05

264

264

3.97

1.03

Q10i

Nagrajevanje

8

16

48

96

100

96

264

poteka po sistemu (3.0%) (6.1%) (18.2% (36.4% (36.4% (100.0
poznanstev,
)
)
)
%)
simpatizerstva itd.
Q10j

Poklic policista je
53
119
74
264
moje poslanstvo in
7
11
(20.1% (45.1% (28.0% (100.0
ga opravljam z
(2.7%) (4.2%)
)
)
)
%)
veseljem.

264

264

3.92

0.94

Q10k

Zaradi teţkih
razmer v policiji
(npr. premajhne
plaĉe) razmišljam
o izstopu.

264

264

3.30

1.16

Q11

50
86
62
50
264
16
(18.9% (32.6% (23.5% (18.9% (100.0
(6.1%)
)
)
)
)
%)

Kakšen sistem napredovanja se Vam zdi pravičnejši?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (glede na delovno dobo)

56

21.2%

21.2%

21.2%

2 (glede na izobrazbo)

12

4.5%

4.5%

25.8%

3 (glede na delovne izkušnje)

83

31.4%

31.4%

57.2%

4 (glede na javne pohvale)

2

0.8%

0.8%

58.0%

5 (glede na nadpovpreĉno uspešnost)

27

10.2%

10.2%

68.2%

6 (glede na delavnost)

45

17.0%

17.0%

85.2%

7 (glede na individualne sposobnosti)

24

9.1%

9.1%

94.3%

8 (drugo)

15

5.7%

5.7%

100.0%

Skupaj

264

100.0%

100.0%

Povpreĉje

3.90

Std. Odklon

2.22

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

kombinacija 1 in 2

1

0.4%

6.7%

6.7%

rezultate dela

1

0.4%

6.7%

13.3%

kombinacija

1

0.4%

6.7%

20.0%

1

0.4%

6.7%

26.7%

1

0.4%

6.7%

33.3%

Moralo bi bilo veĉ moţnosti, ne samo po
izobrazbi (npr. delovno dobo, izobrazbo,
izkušnje, uspešnost ...).

1

0.4%

6.7%

40.0%

glede na obveznosti na delovno mesto
(naloge ki jih izvajam)

1

0.4%

6.7%

46.7%

1

0.4%

6.7%

53.3%

Q11_8_
Q11 (Drugo: )
text
Odgovori

Recept za kariero: Kdor dela, dela napake.
Kdor ne dela, ne dela napak. kdor ne dela
napak, hitreje napreduje.
glede na obremenjenost

kombinacija vsega naštetega

101

skupek vseh navedenih, razen javnih pohval

1

0.4%

6.7%

60.0%

kombinacija vsega zgoraj naštetega

1

0.4%

6.7%

66.7%

dobo in izobrazbo

1

0.4%

6.7%

73.3%

delovne izkušnje, delovna doba

1

0.4%

6.7%

80.0%

1

0.4%

6.7%

86.7%

1

0.4%

6.7%

93.3%

1

0.4%

6.7%

100.0%

15

5.7%

100.0%

delovno dobo, izkušnje, delavnost,
strokovnost, humanost, pripravljenost
pomagati
delovna doba + izobrazba + delavnost
Sistem delovne dobe in delovne uspešnosti .
Glede delovne dobe bi se napredovalo redno
po sistemu, glede uspešnosti bi bil pa
dodatek k delovni dobi, se pravi moţnost
napredovanja še za eno stopno višje.
Veljavni

Q12

Skupaj

Pogostost pohval in priznanj s strani nadrejenega za dobro opravljeno delo.
Odgovori

Veljavni

Q13

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (vedno)

4

1.5%

1.5%

1.5%

2 (pogosto)

32

12.1%

12.1%

13.6%

3 (obĉasno)

99

37.5%

37.5%

51.1%

4 (redko)

108

40.9%

40.9%

92.0%

5 (nikoli)

21

8.0%

8.0%

100.0%

Skupaj

264

100.0%

100.0%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (da)

189

71.6%

71.6%

71.6%

2 (ne)

13

4.9%

4.9%

76.5%

3 (delno)

62

23.5%

23.5%

100.0%

Skupaj

264

100.0%

100.0%

Ali ste seznanjeni z delom sindikata?
Odgovori

Veljavni

Q14

V kateri sindikat ste včlanjeni?
Podvprašanja

Odgovori
Frekvence

%

Veljavni

Št. enot

Navedbe
Frekvence

%

Q14a

Sindikat policistov Slovenije

149

56.4%

264

264

149

51.4%

Q14b

Policijski sindikat Slovenije

121

45.8%

264

264

121

41.7%

Q14c

nisem vĉlanjen v sindikat

20

7.6%

264

264

20

6.9%

264

264

290

100.0%

SKUPAJ

102

Q15

Če ste včlanjeni v sindikat, kako ste zadovoljni z delom vašega sindikalnega zastopnika?
Odgovori

Veljavni

Q16

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Delo opravlja odliĉno.)

69

26.1%

28.2%

28.2%

2 (Delo opravlja dobro.)

102

38.6%

41.6%

69.8%

3 (Delo opravlja zadovoljivo.)

51

19.3%

20.8%

90.6%

4 (Delo opravlja slabo.)

23

8.7%

9.4%

100.0%

Skupaj

245

92.8%

100.0%

Povpreĉje

2.11

Std. Odklon

0.93

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (skrb za delavca )

190

72.0%

72.0%

72.0%

2 (skrb za plaĉe )

36

13.6%

13.6%

85.6%

3 (skrb za delovnik )

0

0.0%

0.0%

85.6%

4 (pridobivanje novih ĉlanov )

3

1.1%

1.1%

86.7%

25

9.5%

9.5%

96.2%

6 (drugo)

10

3.8%

3.8%

100.0%

Skupaj

264

100.0%

100.0%

Povpreĉje

1.74

Std. Odklon

1.47

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

druţabno ţivljenje

1

0.4%

10.0%

10.0%

vse našteto je pomembno

1

0.4%

10.0%

20.0%

vse našteto

1

0.4%

10.0%

30.0%

veĉino naštetega

1

0.4%

10.0%

40.0%

vse omenjene naloge

1

0.4%

10.0%

50.0%

nadzorna funkcija nad delodajalcem

1

0.4%

10.0%

60.0%

skrb za lastne interese

1

0.4%

10.0%

70.0%

1

0.4%

10.0%

80.0%

Kaj bi postavili kot najpomembnejšo nalogo sindikata?
Odgovori

5 (zagotavljanje pravne pomoĉi svojim
ĉlanom )

Veljavni

Q16_6_
Q16 (Drugo: )
text
Odgovori

skrb za izboljšanje delavskih in socialnih
pravic

103

Veljavni

Q17

vse zgoraj našteto

1

0.4%

10.0%

90.0%

vse našteto je zelo pomembno

1

0.4%

10.0%

100.0%

Skupaj

10

3.8%

100.0%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (da)

245

92.8%

92.8%

92.8%

2 (ne)

19

7.2%

7.2%

100.0%

Skupaj

264

100.0%

100.0%

Ste podpirali lanskoletno stavko javnega sektorja?
Odgovori

Veljavni

Q18

Kako ste zadovoljni z doseţenim sporazumom za policiste po koncu stavke?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (zelo zadovoljen)

5

1.9%

1.9%

1.9%

2 (zadovoljen )

30

11.4%

11.4%

13.3%

3 (priĉakoval sem veĉ)

106

40.2%

40.2%

53.4%

4 (nezadovoljen)

78

29.5%

29.5%

83.0%

5 (zelo nezadovoljen)

45

17.0%

17.0%

100.0%

Skupaj

264

100.0%

100.0%

104

