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POVZETEK

Diplomsko delo predstavlja plačni sistem v javnem sektorju v Republiki Sloveniji ter
opisuje detaširane delavce in njihov plačni sistem. Opisan je tako javni kot zasebni sektor
ter razlike med njima. Razvidno je, da za usluţbence v javnem sektorju veljajo čisto
drugačna pravila kot v zasebnem sektorju. V nadaljevanju je opisan pojem plača, vrste
plač ter sestava plače v javnem sektorju. V okviru naslova sestava plače je opredeljena
delovna uspešnost in dodatki k plači; prav tako so v diplomskem delu opisane plačne
skupine, podskupine, tarifni razredi in plačni razredi, ki določajo osnovno plačo v javnem
sektorju. V diplomskem delu so opisane osebe, ki imajo delovno razmerje sklenjeno pri
delodajalcu s sedeţem v eni drţavi, vendar delo opravljajo v drugi drţavi, saj so bili
napoteni na delo v tujino. To so napoteni delavci oziroma detaširani delavci. Poleg
opredelitve pojma detaširani delavec so opisana tudi pravila, ki veljajo za napotitev le-teh,
ter postopek napotitve delavca na delo v tujino. Podrobno je opredeljena plača
detaširanega delavca, in sicer plača za delo v Sloveniji ter plača za delo v tujini. Navedeni
in opisani so dodatki k plači ter povračila in nadomestila, do katerih so upravičeni. Za
boljše razumevanje je v zadnjem delu predstavljen primer obračuna plače za javnega
usluţbenca, ki je napoten na delo v tujino, in javnega usluţbenca, ki delo opravlja v
Sloveniji.
Ključne besede: javni sektor, zasebni sektor, plačni sistem, plača, plačni razredi, plačne
skupine, plačne podskupine, tarifni razredi, dodatki k plači, delovna uspešnost,
napredovanje, detaširani delavci, plača za delo v tujini.
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SUMMARY
PUBLIC SECTOR WAGE SYSTEM WITH EMPHASIS ON ISSUES OF POSTED
WORKERS
Study presents the wage system in the public sector in Slovenia, and describes the posted
workers and their wage system. Both are described, the public sector and private sector
and the differences between them. It is evident that regulations are quite different for
privat and public sector employees, respectively. The following describes the concept of
salary, types of wage and salary structure in the public sector. The title composition of
salary structure is defined by job performance and wage supplements, in the study there
are also described wage groups, subgroups, tariff classes and pay grades, wjich
determine the basic salary in the public sector.This study describes persons who holds a
position for an employer based in one country but work in another country, as they were
posted abroad. These are the posted workers. In addition to the definition of posted
worker are describedrules the apply to posting them, and the process of posting workers
in foreign countries. Salary of posted workers is detailed; salary for work in Slovenia and
salary for work abroad. Described and listed are wage supplements and refunds and
compensation to which they are entitled. For better understanding the case of salary for
civil servant who was posted to work abroad and civil servant who works in Slovenia is
presented in the last part.
Key words: public sector, private sector, wage system, salary, salary grades, pay group,
pay a sub-heading classes, wage supplements, work performance, career advancement,
post workers, pay for work abroad.
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1 UVOD

Ţe iz naslova diplomskega dela je razvidno, da je v nalogi obravnavan plačni sistem v
javnem sektorju s poudarkom na problematiki detaširanih delavcih.
Plača je osebni dohodek delavca, ki jo prejme za opravljeno delo in je določena s pogodbo
tako v javnem kot zasebnem sektorju. Plača, zasluţek, denar – to so glavi motivatorji, saj
denar delavcu omogoča, da preţivi, da si zagotovi socialno varnost tako v sedanjosti kot
tudi v tretjem ţivljenjskem obdobju. V druţbi se pojavlja mišljenje, ki je v današnjem času
še bolj intenzivno, da večina delavcev zasluţi premalo. Seveda so tukaj izvzeti vodilni,
politiki, managerji ipd. in ravno to sproţa vale nezadovoljstva, saj delavcem zasluţek ne
omogoča dostojnega ţivljenja.
Javni sektor bi lahko opredelili kot zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo tako druţbene
kot gospodarske javne dejavnosti. Gre za dejavnosti, ki delujejo po netrţnih načelih, kar
se kaţe predvsem v njihovem proračunskem financiranju. Javni sektor se torej financira iz
proračuna (Setnikar-Cankar, 2005, str. 29). Deluje za javno dobro.
Plačni sistem javnega sektorja v Republiki Sloveniji je doţivel več sprememb. Ena od
večjih sprememb se je zgodila s sprejetjem Zakona o sistemu plač v javnem sektorju leta
2002. Omenjeni zakon je bil večkrat spremenjen, vendar je drastične spremembe doţivel
leta 2008, ko je dr. Gregor Virant, takratni minister za javno upravo, po pogajanjih s
sindikati javnega sektorja podpisal novo kolektivno pogodbo za javni sektor.
Javni sektor oziroma javni usluţbenci so za delo, ki ga opravljajo, plačani iz proračuna
oziroma iz davkoplačevalskega denarja, zato mora biti plačni sistem dobro zakonsko
organiziran. Ravno to dejstvo loči javnega usluţbenca od usluţbenca v zasebnem sektorju.
Razlike se pojavljajo tudi v načinu zaposlovanja, načinu nagrajevanja, napredovanju …
Postopki zaposlovanja naj bi se izvajali po načelu enakopravne dostopnosti, kar pomeni,
da je vsakemu, ki izpolnjuje razpisane pogoje, omogočeno, da kandidira za določeno
delovno mesto. Za zasedbo določenega delovnega mesta v javni upravi se zahteva točno
določena stopnja izobrazbe, ki je tudi glavni dejavnik, ki določa osnovno plačo. Osnovna
plača je določena s plačnim razredom. Uvedba novega plačnega sistema je prinesla veliko
sprememb, saj se je uvedel popolnoma drugačen način obračunavanja plač.
Zakonodajalec je poskušal sistem plač v javnem sektorju poenotiti, in sicer z uveljavitvijo
enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih.
V javnem sektorju je zakonsko opredeljen in določen tudi plačni sistem za detaširane
delavce. To so delavci, ki imajo delovno razmerje sklenjeno pri delodajalcu s sedeţem v
eni drţavi, vendar so na delo poslani oziroma napoteni v drugo drţavo. Delavcu je z
zagotovitvijo dela v drugi drţavi zagotovljen poklicni razvoj. Ponujajo se mu novi izzivi in
priloţnosti, ki jih v drţavi osnovne zaposlitve ne more doseči. Velikokrat je za delavce, ki
se odločijo za delo v tujini, velik motivator denar, da je plačilo (osnovna plača + dodatki)
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za opravljeno delo v tujini, boljše kot bi bilo v Sloveniji. Nekajletno delo v tujini delavcem
po vrnitvi domov omogoča boljše ţivljenje, boljši socialni status. Zanje je pomembno, da
tudi, ko delo opravljajo v drugi drţavi, ostanejo zavarovani v drţavi osnovne zaposlitve. To
pomeni, da še vedno plačujejo prispevke v sistemu socialne varnosti v tej drţavi.
Namen in cilj moje diplomske naloge je podrobneje opredeliti sistem plač v javnem
sektorju. Opisane so sestavine plač – kar pomeni, da je predstavljeno, kako je sestavljena
plača, našteti in opisani so dodatki k plači, napredovanje v višji plačni razred, kakšni so
pogoji za napredovanje itd.
Prav tako sem se osredotočila na detaširane delavce v javnem sektorju in jih umestila v
sistem. Opredeljena je zakonodaja, ki ureja njihovo področje. Podrobneje so razčlenjene
njihove plače in to, kateri dodatki jim pripadajo oziroma do katerih dodatkov so
upravičeni. Opisan je tudi sistem socialne varnosti za detaširane delavce in do katerega
dela plače se plačujejo prispevki za socialno varnost.
Hipoteza diplomske naloge je: Plačni sistem javnih usluţbencev, kot tudi detaširanih

delavcev za delo v tujini, je ustrezno pravno urejen.
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila različne metode, in sicer metodo deskripcije,
metodo kompilacije ter metodo študije literature pravnih virov. Z metodo deskripcije sem
opredelila ţe znana dejstva, predmete, procese, ki se nanašajo na temo diplomskega dela.
Uporabila sem deskriptivno analizo primarnih virov (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)
in deskriptivno analizo sekundarnih virov (prispevki strokovnjakov v zbornikih in
internetnih virih iz omenjenega področja, članki). Pri pisanju diplomske naloge sem
povzela sklepe, rezultate in spoznanja različnih avtorjev, za kar sem uporabila metodo
kompilacije. Uporabila sem primerne načine citiranja. S tem, ko sem si pri nalogi
pomagala z različno literaturo, kot so knjige, članki, literatura s spletnih strani in s
pravnimi viri, kot so zakoni, podzakonski akti, uredbe, sem uporabila tudi metodo študije
literature in pravnih virov.
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij vključno z uvodom in zaključkom. V
uvodnem delu diplomskega dela je opisana oziroma predstavljena tema, namen in cilji.
Navedene so metode, ki so bile uporabljene pri pisanju diplomske naloge.
V drugem poglavju sem opredelila javni sektor, njegovo sestavo ter razlike med javnim in
zasebnim sektorjem.
Tretje poglavje opisuje plače v javnem sektorju. Opredelila sem pojem plača in naštela ter
opisala sestavine plače. V okviru poglavja Sestava plače sem opisala delovno uspešnost in
dodatke k plači, do katerih so javni usluţbenci upravičeni. Poleg plač sem v tretjem
poglavju opisala tudi napredovanje, postopek in pogoje za napredovanje ter katera
napredovanja poznamo.
Četrto poglavje govori o detaširanih delavcih, uredbah in direktivah, ki veljajo kot pravila
za napotitev delavcev na delo v tujino ter o postopkih napotitve le-teh.
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Plača detaširanih delavcev, dodatki in nadomestila, ki pripadajo delavcu, ki je napoten na
delo v tujino, je opredeljeno v petem poglavju.
Predzadnje poglavje prikazuje oziroma govori o primeru iz prakse, in sicer prikazuje plačo
javnega usluţbenca v Sloveniji ter plačo javnega usluţbenca, ki je napoten na delo v
tujino. Zadnje poglavje predstavlja Zaključek diplomske naloge.
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2 JAVNI SEKTOR

2.1 OPREDELITEV JAVNEGA SEKTORJA

Pojem javni sektor nima neke enopomenske definicije, po kateri bi razumeli njegovo
opredelitev. »Na splošno bi lahko javni sektor opredelili kot zbir vseh javnih organizacij, ki
opravljajo druţbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za dejavnosti, ki
delujejo po netrţnih načelih, kar se kaţe predvsem v njihovem proračunskem
financiranju.« (Setnikar-Cankar, 2005, str. 29) Javni sektor se torej financira iz proračuna.
Potrebe po dostopu do javnih dobrin, pri čemer je upoštevano načelo drţavljanske
pripadnosti, pokrivanje posebnih interesov, ki veljajo tako za splošne, kot tudi korektiva
nedelujočih trţnih mehanizmov z drţavno intervencijo in regulacijo so eni izmed razlogov
za obstoj javnega sektorja (po Ferfili, 2005, str. 97). »Javni sektor obstaja zato, da bi se
zadovoljile tiste potrebe skupnosti in posameznikov, ki jih trţni mehanizmi ne morejo
zadovoljiti.« (Setnikar-Cankar et al., 2005, str. 29) Lahko bi rekli, da javne ustanove
proizvajajo javne dobrine, da bi pridobile proračunska sredstva. Prav tako pa je količina
proizvedenih javnih dobrin odvisna od obsega proračunskih sredstev. (po Setnikar-Cankar
et al., 2005, str. 101 in str. 103)
Definicija javnega sektorja se opredeljuje v različnih zakonih. V ZJF, in sicer po 8. točki 3.
člena javni sektor sestavljajo neposredni in posredni uporabniki proračuna, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in
druge pravne osebe, v katerih imajo drţava ali občine odločujoči vpliv na upravljanje (ZJF,
3. člen, 8. odstavek).
Neposredni proračunski porabniki so drţavni oziroma občinski organi ali organizacije ter
občinska uprava.
Posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je drţava
oziroma občina (ZSPJS, 2. člen, 2. odstavek).
V 1.




členu ZJU in v 2. členu ZSPJS lahko zasledimo, da javni sektor sestavljajo:
drţavni organi in samoupravne lokalne skupnosti;
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna ali proračuna
lokalne skupnosti (ZJU, 1. člen, 2. odstavek, ZSPJS, 2. člen, 1. odstavek).
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Slika 1: Elementi javnega sektorja

JAVNI SEKTOR
Javna uprava

Drţavna uprava:

Politični
sistem

vladne sluţbe

Lokalna
samouprava

ministrstva z
organi v sestavi
Javne
(gospodarske)
sluţbe

upravne enote

Šolstvo in
raziskovalna
sfera

Zdravstvo in
socialno
varstvo

Kultura

Vir: Setnikar – Cankar et al. (2005, str. 30).
»V Republiki Sloveniji imamo dve uradni definiciji javnega sektorja: za nacionalne
statistične potrebe (pogojno širša definicija javnega sektorja) in za potrebe razvoja
usluţbenskega sistema ter sistema in politike plač v javnem sektorju (oţja definicija
javnega sektorja).« (Klinar, 2006, str. 41)
Oţja definicija javnega sektorja, ki je prikazana v Sliki 2, je bila uzakonjena z ZJU in
ZSPJS. »Po tej definiciji javni sektor zajema vse znane javnopravne oblike, v katerih so
lahko organizirane osebe javnega prava v Republiki Sloveniji, razen javnih podjetij. Razlog
za takšno definicijo je v dejstvu, da ne bi bilo sistemsko pravilno, če bi plače v javnih
podjetjih in zlasti pri zasebnopravnih osebah urejali na enak način kot za pravne osebe, ki
se financirajo iz drţavnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti.« (Klinar, 2006, str.
42)
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Slika 2: Funkcionalna sestava oţjega javnega sektorja

JAVNI SEKTOR
JAVNA UPRAVA

NOSILCI JANIH POOBLASTIL IN IZVAJALCI JAVNIH SLUŢB

REGULATORNA (RAZVOJNA) FUNKCIJA

Drţavni
organi

Drţavna
uprava

Lokalna
samouprava

POSPEŠEVALNA
FUNKCIJA

Javne
agencije

IZVAJALSKA
FUNKCIJA

Javni
(gospodarski
zavodi)

Javni skladi

Vir: Klinar (2006, str. 43).
V širši javni sektor so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, kar je prikazano v
Sliki 3, zajete naslednje dejavnosti: L – javna uprava, obramba in obvezna socialna
varnost, M – izobraţevanje, N – zdravstvo in socialno varstvo, O – druge dejavnosti. Javni
sektor tako zajema vse znane zasebnopravne in javnopravne oblike, v katerih so
organizirane pravne osebe v Republiki Sloveniji. Sestavljajo ga tako drţavni organi in
uprave lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, fundacije, gospodarske druţbe,
javna podjetja, zasebni zavodi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, zbornice in druge
pravne osebe. Pravne osebe lahko opravljajo regulatorno, pospeševalno in izvajalsko
funkcijo, kar predstavlja funkcionalno sestavo širšega javnega sektorja. (po Klinarju,
2006, str. 41)
Slika 3: Funkcionalna sestava širšega javnega sektorja

JAVNI SEKTOR
JAVNA UPRAVA

NOSILCI JANIH POOBLASTIL IN IZVAJALCI JAVNIH SLUŢB

REGULATORNA (RAZVOJNA) FUNKCIJA

Drţavni
organi

Drţavna
uprava

Lokalna
samouprava

POSPEŠEVALNA
FUNKCIJA

Javne
agencije

Javni skladi in
fundacije

Vir: Klinar (2006, str. 42).
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IZVAJALSKA
FUNKCIJA

Gospodarske druţbe,
javna podjetja, zasebni
zavodi, javni
(gospodarski) zavodi

2.2 RAZLIKA MED JAVNIM IN ZASEBNIM SEKTORJEM

Zasebni sektor je tisti del ekonomije, v katerem v nasprotju z javnim sektorjem
ekonomska dejavnost poteka preko zasebnih podjetij (Bannock et al., 2003). Sestavljajo
ga vsa področja, ki ne sodijo v definicijo javnega sektorja, ki jo v Sloveniji določa ZJU.
Pri zasebnem sektorju gre za zadovoljevanje potreb posameznih potrošnikov, pri javnem
sektorju pa je bistvo v zadovoljevanju javnega interesa. V zasebnem sektorju veljajo
načela trţnega gospodarstva, vrednost ter uspešnost podjetja pa se izrazita na trgu.
Cilj in temeljni namen zasebnega sektorja je torej ustvariti dobiček za lastnike organizacij.
Da bi prišli do temeljnega cilja, je potrebno mnogo več ciljev, in sicer zadovoljiti je
potrebno potrebe uporabnikov proizvodov in storitev, nuditi zaposlitev ter zagotavljati
razvoj.
Pomembna razlika med javnim in zasebnim sektorjem je, da se plače zaposlenih v
zasebnem sektorju ne stekajo iz drţavnega proračuna. Značilnost oziroma razlika med
sektorjema je, da je v zasebnem sektorju prisotna konkurenca na trgu delovne sile in
zaposlovanja (po Ilovar 2007, str. 25).
Javni sektor vpliva na celotno druţbo in ekonomijo, saj preko pravnega okvirja omogoča
delovanje zasebne poslovne aktivnosti. Prav javni sektor pa je velik odjemalec izdelkov in
storitev zasebnega sektorja (Hughes 2003, str. 72).
Obstaja več razlogov, ki so pomembni, da bi ločili javni in zasebni sektor, in sicer:
 odločitve javnega sektorja so lahko prisilne, pri zasebnem pa ne;
 javni sektor je odgovoren političnemu vodstvu, parlamentu, javnosti, sodnemu
sistemu; zasebni je teoretično odgovoren samo delničarjem;
 management je v javnem sektorju drugačen od managementa v zasebnem sektorju;
managerji v javni sluţbi se spopadajo z dnevnim redom, ki je postavljen s strani
političnega vodstva;
 javni sektor ima več teţav z merjenjem rezultatov in učinkovitosti kot zasebni
sektor;
 zaradi velikosti in raznolikosti je v javnem sektorju teţji nadzor in usklajevanje, ki je
nujno politično (Hughes 2003, str. 75 in str. 76).
Iz naslednje tabele so razvidne razlike med javnim in zasebnim sektorjem, ki se kaţejo v
različnih kriterijih, vendar to niso edine moţne razlike.
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Tabela 1: Nekatere razlike med javnim in zasebnim sektorjem
JAVNI SEKTOR (javna uprava)

ZASEBNI SEKTOR (podjetje)

DEJAVNOST:
 delno določena z zakonom
 delno po dogovoru z uporabniki
 delitev funkcij med nivoji

 PROIZVODI IN STORITVE ZA TRG
 prosta izbira podjetniške ideje
 upoštevanje registracije

CILJI:
 zadovoljni uporabniki
 usklajena poraba s proračunom
 (dobiček, produktivnost in inovacije
pogosto niso cilj)






ORGANIZIRANOST:
 centralizacija
 disperziranost
NAČIN VODENJA:
 linijski, direktiven
 avtoritativen

 decentralizacija
 demokratičnost
 avtomatizacija z informatiko

PLANIRANJE:
 neizdelane metode načrtovanja (plan
ţelja)
 planiranje inputov
 dolgoročna nestabilnost volivcev, strank,
javnega mnenja
POSLOVNA SREDSTVA:
 neznana vrednost osnovnih sredstev
 obratna sredstva zagotavlja proračun
 gospodarjenje s sredstvi je na vseh
nivojih zelo slabo
 ekonomika je malo prisotna
EKONOMIČNOST:
 način pridobivanja prihodka – proračun
 zaračunavanje standardiziranih javnih
storitev
 stroški, odhodki se planirajo brez
tendence k zniţevanju

 uveljavljene
metode
strateškega,
taktičnega in operativnega planiranja
 dolgoročno stabilni interesi lastnikov in
managerjev ter trţne zakonitosti

KADRI:
 preveč birokracije
 majhna mobilnost
 ni ogroţenosti, tekmovalnosti
 nestimulativno nagrajevanje
NOTRANJE REZERVE:
 tehnološki viški niso predmet proučevanja
 zmanjševanje proračunskih izdatkov ni cilj
(v planih se poskuša doseči čim višje
postavke)
 o koncesijah se ne razmišlja ekonomsko

 tekmovalnost
 povečana mobilnost
 stimulativno nagrajevanje

DOBIČEK
vloga na trţišču
produktivnost
inovativnost

 timsko delo
 dvosmerne komunikacije
 samostojnost org. enot
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 vrednost osnovnih sredstev je bila
ocenjena in je določena v poslovnih
knjigah
 ekonomika je vse bolj prisotna

 prihodek se ustvarja na trgu v pogojih
konkurence
 moţen je dobiček ali izguba
 močne tendence k zmanjševanju stroškov

 se zmanjšujejo na vseh ravneh na osnovi
boljših meritev (informacijski sistem),
managementa
in
ekonomskega
razmišljanja

KONCESIJE:
 moţno je izdvojiti velik del javnih storitev
v izvajanje zasebnemu sektorju
 s tem bi se zmanjšala proračunska
poraba
 manjši davki
 zdramili bi se monopolni izvajalci javnih
storitev

 podjetja bi vstopila v novi trg in z večjo
produktivnostjo zmanjšala cene javnih
storitev

Vir: Pečar (2005, str. 109).
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3 PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

3.1 POJEM PLAČE

»Plača je osrednji pojem delovnega prava, ki ureja pravna razmerja na področju
odvisnega dela, razmerja med delavci in delodajalci. To izhaja ţe iz same definicije
pogodbe o zaposlitvi in na njej temelječega delovnega razmerja. S pogodbo o zaposlitvi se
delavec zaveţe delodajalcu nuditi svoje delo, opravljati zanj določeno delo, delodajalec pa
mu je za to dolţan plačati. Plačilo je bistvo pogodbe o zaposlitvi, saj se delavec zaveţe
opravljati delo za drugega prav zaradi plačila. To plačilo se imenuje plača.« (Kresal, 2001,
str. 13)
V 126. členu ZDR je zapisano, da je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz
plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, ter morebitnih drugih vrst plačil, če je tako
določeno s kolektivno pogodbo. Delodajalec mora pri plači upoštevati minimum, ki je
določen z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.
Člen govori tudi o tem, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov. Če je v kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zaposlitvi dogovorjeno,
je lahko sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost. Prav tako delavec prejme
plačilo za čas odmora med dnevnim delom, kot če bi delal (ZDR, 126. člen).
»Plačilo za delo ne zajema samo odplačnosti za delavčevo delo, ampak vključuje tudi
plačila, ko delavec ne dela, kljub temu pa prejema določeno plačilo (nadomestila in druge
osebne prejemke), ki mu pripadajo na podlagi statusa delavca. Torej lastnosti, ki izvirajo
iz delovnega razmerja. Plačilo za delo ima širši pomen, ker vključuje tudi socialni vidik
varovanja delavca in preko njega tudi njegove druţine. Nadalje vpliva na
druţbenoekonomski razvoj vsake drţave, na trg dela, inflacijo, rast druţbenega proizvoda,
proračunske prihodke in odhodke, uresničevanje človekovih pravic idr. To je tudi razlog
zato, da določitev plačila za delo ni prepuščena zgolj pogodbenemu odnosu delavca in
delodajalca. V to področje urejanja zato posegajo tako mednarodne norme kot drţavna
regulativa, so pa tudi pomemben predmet urejanja socialnih partnerjev v kolektivnih
pogodbah.« (Korpič-Horvat, 2003, str. 3)
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3.2 VRSTE PLAČ

3.2.1 OSNOVNA PLAČA

Osnovna plača je osnovni prejemek, do katerega je upravičen vsakdo, ki opravlja delo.
Osnova za izračun dodatkov k osnovni plači, nadomestil plače je osnovna plača. Osnovna
plača se nanaša na posameznega delavca in na njegovo pogodbo o zaposlitvi (po Šopar,
2007, str. 11).

3.2.2 BRUTO, NETO PLAČA

Plača je dohodek delavca, od katerega se plačuje davek, ki je tako kot drugi dohodki
obdavčljiv. Poleg davka, ki se plačuje, se od plače plačujejo tudi prispevki za zavarovanja,
kot so zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za
primer brezposelnosti ter starševsko varstvo.
Zakon ureja obračun, plačilo in odmero obveznih javnih dajatev, kot so davki in prispevki.
Ob izplačilu plače delavcu je delodajalec dolţan obračunati in plačati obvezne javne
dajatve, katerih zavezanec je delavec, pa tudi tiste obvezne davke in prispevke, katerih
zavezanec je sam. Prav iz tega pa izhaja razlika med bruto in neto plačo (po Kresalovi,
2001, str. 178)
»Bruto plača je torej plača, od katere še niso odšteti zneski davkov in prispevkov, ki se
plačujejo od plače.« (Kresal, 2001, str. 178)
Neto plača predstavlja znesek, ki ostane delavcu, ko mu jo izplača delodajalec. Je znesek,
ki ga dobimo, ko od bruto plače odštejemo vse davke in prispevke, ki jih določa
zakonodaja.
Dejansko izplačilo delavcu je lahko niţje od neto plače, kajti po soglasju delavca je lahko
plačilo izvedeno tako, da pred izplačilom plače od plače delodajalec odvede npr. plačilo
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, plačilo za poravnavo kredita, plačilo članarine
za sindikat ipd. (po Kresalovi, 2001, str. 179).
»Določene prispevke in davke mora plačevati tudi delodajalec. Če bruto plači prištejemo
še obvezne dajatve, katerih zavezanec in plačnik je delodajalec, dobimo strošek dela.
Strošek dela nam torej pove, kolikšen strošek za delodajalca v celoti predstavlja zaposlitev
delavca. Ko govorimo o plači, je mišljena bruto plača, če ni posebej opozorjeno, da gre za
neto znesek. Tudi znesek v zakonih, drugih predpisih, kolektivnih pogodbah itd., ki se
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nanašajo na plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, pomenijo bruto znesek, če ni
izrecno drugače določeno.« (Kresal, 2000, str. 50)

3.2.3 IZHODIŠČNA PLAČA

Tarifni del oziroma tarifna priloga, ki določa minimum plače, pod katerega delavec in
delodajalec ne moreta, je določen v normativnem delu kolektivne pogodbe.
V tarifni lestvici, ki jo vsebuje tarifni del, so količniki, ki so določeni po skupinah in
posameznih tarifnih razredih. Temeljni kriterij za razvrstitev del je zahtevana strokovna
izobrazba, vsak tarifni razred pa je določen s stopnjo zahtevnosti del. Za višji tarifni razred
je določena višja izhodiščna plača.
V splošni kolektivni pogodbi za določeno dejavnost so najprej določene izhodiščne plače.
Predstavljajo osnovo za določitev kaj kolektiva pogodba dejavnosti vsebuje in minimalne
standarde. Osnovna plača delavca ne sme biti niţja od izhodiščne plače za ustrezno
skupino oziroma ustrezni tarifni razred (po Kresalovi, 2000, str. 61 in str. 62).

3.2.4 MINIMALNA PLAČA

»V Sloveniji je bila minimalna plača ponovno uvedena leta 1995, in sicer kot rezultat
socialnega sporazumevanja socialnih partnerjev, predvsem na podlagi zahtev in močnih
pritiskov s strani sindikatov. V Socialni sporazum za leto 1995 je bil vključen poseben
razdelek z naslovom minimalna plača, v katerem so socialni partnerji zapisali, da je
potrebno minimalno plačo določiti z zakonom.« (Kresal, 2001, str. 256)
2. člen ZMinP govori o tem, da ima delavec, ki delo pri delodajalcu opravlja s polnim
delovnim časom, pravico do plačila za opravljeno delo v višini minimalne plače. Torej gre
za mesečno plačilo za delo, opravljeno s polnim delovnim časom (ZMinP, 2. člen, 1.
odstavek). Poudariti je potrebno, da pravica delavca do minimalne plače ni odvisna od
doseganja delovnih rezultatov. Če delavec opravi nadurno delo, poleg minimalne plače
prejme tudi plačilo za nadurno delo.
V skladu z ZMinP znaša minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od
1. marca 2010 dalje, 734,15 EUR (ZMinP, 4. člen).
Pri določanju višine minimalne plače je potrebno upoštevati potrebe delavcev in njihovih
druţin. Prav tako pa je potrebno upoštevati tudi ekonomske dejavnike.
Vsako leto se 1. avgusta minimalna plača poveča, in sicer za pričakovano rast cen
ţivljenjskih potrebščin v letu, ki jo kot podlago za pripravo drţavnega proračuna sprejme
Vlada Republike Slovenije (ZDMP, 2. člen).
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Tabela 2: Minimalna plača za pretekla obdobja

OBDOBJE
od 1. januarja 2011 do 31. marca 2011
od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010
od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010
od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009
od 1. marca 2008 do 31. julija 2008
od 1. avgusta 2007 do 29. februarja 2008
od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007

ZNESEK V EUR
748,10
734,15
597,34
589,19
566,53
538,53
521,83

Vir: DURS, 2011

3.3 SESTAVA PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

»Po definiciji ZSPJS je plača sestavljena iz treh delov, in sicer:
1. osnovna plača je tisti del plače, ki ga prejema javni usluţbenec ali funkcionar na
posameznem delovnem mestu, v nazivu ali funkciji za opravljeno delo v polnem
delovnem času in za pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu. V osnovno
plačo je všteto tudi napredovanje javnega usluţbenca;
2. del plače za delovno uspešnost je tisti del plače, ki ga lahko prejme javni
usluţbenec in funkcionar za nadpovprečno uspešno opravljeno delo v določenem
obdobju, za prodajo blaga in storitev na trgu ali uresničeni program racionalizacije;
3. dodatki so del plače javnega usluţbenca in funkcionarja za posebne pogoje,
nevarnost in obremenitve, ki niso upoštevani pri vrednotenju zahtevnosti
delovnega mesta, naziva ali funkcije.« (Klinar in Korade Purg, 2002, str. 22)
Sestavo plače lahko razdelimo tudi na fiksni in variabilni del. Fiksni del predstavlja
osnovno plačo, variabilni del pa je sestavljen iz dela plače za delovno uspešnost in
dodatkov. Variabilni del plače je predstavljen kot del, ki predstavlja stimulacijo in prikaţe
razlike med usluţbenci, ki opravljajo delo na istih delovnih mestih, imajo isto stopnjo
izobrazbe, njihova delovna uspešnost pa je različna. Stimulacija torej pripada
učinkovitejšim, sposobnejšim, marljivejšim usluţbencem, manj sposobnim in manj
učinkovitim usluţbencem pa daje slabši materialni poloţaj in jih sili, da popravijo oziroma
izboljšajo rezultate svojega dela (po Virantu, 2002, str. 207).

13

3.3.1 OSNOVNA PLAČA

V 13. točki 2. člena ZSPJS je osnovna plača opredeljena kot del plače, ki ga prejme javni
usluţbenec ali funkcionar na posameznem delovnem mestu, funkciji ali nazivu za
opravljeno delo v polnem delovnem času ter za pričakovane rezultate v posameznem
mesecu. V osnovno plačo je všteto tudi napredovanje javnega usluţbenca ali funkcionarja
(ZSPJS, 2. člen, 13. odstavek).
Usluţbenec, ki doseţe nadpovprečne rezultate dela, mora biti posebej nagrajen, prav tako
pa se delo, ki je bilo opravljeno izven polnega delovnega časa, ne more odraţati v osnovni
plači javnega usluţbenca ali funkcionarja. Če javni usluţbence opravlja delo s krajšim
delovnim časom od polnega delovnega časa, se mu osnovna plača zmanjša, njegova
obremenjenost od pričakovanega obsega dela pa se v skladu s posebnim zakonom
zmanjša (po Bugariču et al., 2004, str. 680).
Prvi odstavek 9. člena ZSPJS pravi, da je osnovna plača odvisna od plačnega razreda, v
katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv javnega usluţbenca. Prav tako je
osnovna plača odvisna od plačilnega razreda, ki ga je javni usluţbenec pridobil z
napredovanjem v višji plačni razred (ZSPJS, 9. člen, 1. odstavek).
Osnovne plače javnih usluţbencev in funkcionarjev se določijo v plačilni razred, in sicer z
uvrstitvijo delovnih mest, funkcij, nazivov, zahtevnosti posameznega delovnega mesta.
Pri določanju osnovne plače se morajo upoštevati zahtevnost delovnega mesta, dodatna
usposobljenost posameznika, merilo za napredovanje, in sicer napredovanje na delovnem
mestu ali v naziv, ter pogoji dela, ki so neločljivo povezani z opravljenim delom (po
Klinarju et al., 2008 b, str. 4). Na podlagi tega pripada posameznemu delovnemu mestu,
nazivu oziroma funkciji osnovna mesečna bruto plača v višini, ki je določena za posamezni
plačni razred (po Bugariču et al., 2004, str. 685 in str. 686).
Osnovna plača se lahko v nekaterih primerih, ki so zakonsko določeni, poveča oziroma
zmanjša.
»V ZSPJS je predvidena tudi moţnost nekaterih drugačnih rešitev pri določitvi osnovne
plače:
 v primerih, določenih s posebnim zakonom, se lahko osnovna plača javnega
usluţbenca, kateremu je določena večja ali manjša obremenjenost od
pričakovanega obsega dela, za čas trajanja večje ali manjše obremenjenosti
sorazmerno poveča oziroma zmanjša;
 v primerih, določenih s posebnim zakonom, se lahko osnovna plača javnega
usluţbenca, ki sklene delovno razmerje za določen čas, poveča;
 če javni usluţbenec opravlja delo na delovnem mestu, na katerem lahko opravlja
delo z eno stopnjo niţjo strokovno izobrazbo od zahtevane, mu pripada osnovna
plača, ki je za te plačne razrede niţja od osnovne plače delovnega mesta, na
katerem opravlja delo.
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Naštete drugačne rešitve pri določitvi osnovne plače omogočajo večjo fleksibilnost pri
uporabi osnovne plače. Uporaba drugačnih rešitev od splošne bo mogoča izrecno ob
ustrezni zakonski določitvi meril in kriterijev, ki bodo omogočali smiselno uporabo naštetih
izjem.« (Klinar, 2006, str. 65 in str. 66)
Določba 3. odstavka 16. člena ZJU navaja, da delodajalec ne more zagotavljati več pravic
zaposlenemu, kot mu jih daje zakon, podzakonski predpis ter kolektivna pogodba, če bi s
tem obremenili javna sredstva. Torej je določitev višje ali niţje plače od zakonsko
določene nezakonita (ZJU, 16. člen, 3. odstavek).

3.3.2 DEL PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST

Nadpovprečno delo, ki ga javni usluţbenec uspešno opravi v določenem časovnem
obdobju, je del plače za delovno uspešnost (ZSPJS, 2. člen, 14. odstavek). Za povprečno
delo, ki ga opravi javni usluţbenec, ni dovoljeno dodeljevati del plače za delovno
uspešnost, kajti taka poraba proračunskih sredstev bi bila nezakonita (po Bugariču et al.,
2004, str. 660).
»Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti oziroma določitev dela plače za delovno
uspešnost je najpomembnejši kratkoročni element gibljivega dela plače, ki je eden od
ključnih kriterijev za presojo fleksibilnosti ZSPJS oziroma presojo, kako je višina plače
povezana z učinkovitostjo in rezultati dela. Tudi del plače za delovno uspešnost je tako
kot višji plačni razred iz napredovanja vezan na posameznega funkcionarja ali javnega
usluţbenca, saj izraţa njegovo uspešnost pri delu. Del plače za delovno uspešnost se je v
obdobju od uveljavitve ZRPJZ leta 1994, ko je v predlagani in sprejeti obliki pomenil
novost, uveljavil in dobil mesto v celotnem plačnem sistemu. Zaradi tega je tudi ob
pripravi ZSPJS obveljalo načelo, da se v sestavi plače določi tudi del plače za delovno
uspešnost. Navsezadnje tako rešitev vsebuje tudi ZDR, ki prav tako med sestavine plače
uvršča del plače za delovno uspešnost in višino dela plače za delovno uspešnost javnega
usluţbenca. Enako je določeno tudi za dodatno delovno uspešnost.« (Klinar,2006, str. 72)
21. člen ZSPJS določa, da so javni usluţbenci upravičeni do redne delovne uspešnosti,
delovne uspešnosti iz naslova povečanega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu (ZSPJS, 21. člen).

3.3.2.1 Redna delovna uspešnost

Po ZSPJS pripada del plače za redno delovno uspešnost tistemu javnemu usluţbencu, ki je
pri svojih rednih delovnih obveznostih v obdobju, za katerega se izplačuje, dosegel
nadpovprečne rezultate.
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Redna delovna uspešnost se izplačuje posrednim ne neposrednim uporabnikom drţavnega
in lokalnega proračuna. Pri izplačevanju redne delovne uspešnosti javnemu usluţbencu se
kot osnova upošteva višina njegove osnovne plače za opravljane rednih nalog v
ocenjevalnem obdobju, in sicer v mesecu decembru preteklega leta (ZSPJS, 22.a člen, 1.
odstavek).
S KPJS je v 30., 31. in 32. členu določeno, da se postopek ugotavljanja doseganja
kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost za javne usluţbence izvede
mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Kriteriji, na podlagi katerih se določi del plače za
redno delovno uspešnost, so: znanje in strokovnost, kakovost in natančnost, odsotnost od
dela in delovnih sredstev, obseg in učinkovitost dela ter inovativnost.
Vsak izmed kriterijev je ocenjen z eno točko, kar pomeni doseganje nadpovprečnih
rezultatov pri delu. Na podlagi seštevka točk, ki maksimalno znaša 5, se določi višina za
del plače za redno delovno uspešnost (KPJS, 30., 31., 32. člen).
Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, ki ga določa ZSPJS, lahko
znaša najmanj 2 % in ne več kot 5 % letnih sredstev za osnovne plače (ZSPJS, 22. člen,
1. odstavek).
»ZSPJS v zvezi z delom plače za delovno uspešnost določa tudi posebno ureditev za
ravnatelje, direktorje in tajnike ter funkcionarje. Obseg sredstev za delovno uspešnost
direktorjev, ravnateljev in tajnikov se oblikuje in izkazuje ločeno, ta del plače pa se
izplačuje na podlagi odločitve pristojnega organa ter upoštevanje merila in kriterije, ki jih
določi pristojni minister. Glede funkcionarjev zakon določa, da jim pripada del plače za
delovno uspešnost v enaki višini, kot to velja za javne usluţbence, če seveda posebni
zakon določa, da funkcionarju ta del plače sploh pripada. Gre namreč za to, da posamezni
posebni zakoni vsebujejo tudi določbe o plačah funkcionarjev, vendar pa zaradi
uresničevanja cilja o skupnem plačnem sistemu za javne usluţbence in funkcionarje,
veljajo za funkcionarje glede višine plače določbe Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju.« (Klinar in Korade Purg, 2002, str. 54 in str. 55).

3.3.2.2 Delovna uspešnost z naslova povečanega obsega dela

Javnemu usluţbencu se lahko izplača delovna uspešnost z naslova povečanega obsega
dela v primeru, da je v določenem mesecu presegel pričakovane rezultate, če je na ta
način moţno zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna (ZSPJS, 22.e
člen, 1. odstavek). Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
lahko uporabniki proračuna izplačujejo v primeru, če imajo na razpolago sredstva za ta
namen. Sredstva, ki se izplačujejo, nastanejo zardi odsotnosti javnih usluţbencev,
drţavnih toţilcev, sodnikov, drţavnih pravobranilcev in nezasedenosti delovnih mest, za
katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev
za posebne projekte (ZSPJS, 22.d člen, 1. odstavek).
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Uredba o delovni uspešnosti z naslova povečanega obsega dela za javne usluţbence
določa pogoje, pod katerimi se javnemu usluţbencu za določen mesec lahko izplača ta del
plače, in sicer:
 če javni usluţbenec opravi povečan obseg dela pri opravljanju rednih delovnih
nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega
finančnega načrta uporabnika proračuna;
 če javni usluţbenec opravi povečan obseg dela v okviru sodelovanja pri izvajanju
posebnega projekta, ki ga določi Vlada Republike Slovenije s svojim aktom in za
katerega so zagotovljena dodatna sredstva, za kar se ta del plače zagotavlja iz
sredstev, ki jih je zagotovil financer projekta za izvajanje posebnega projekta, ki
ga je s svojim aktom določila Vlada Republike Slovenije (Uredba o delovni
uspešnosti z naslova povečanega obsega dela za javne usluţbence, 2. člen, 1.
odstavek).
Zakon zmanjšuje moţnosti, da bi bilo usluţbencu izplačano dvakratno plačilo za isto delo.
To pomeni, da usluţbenec ne more dobiti izplačan del plače za delovno uspešnost z
naslova povečanega obsega dela, istočasno pa tudi del plače za nadurno delo. S tem se
preprečuje, da delodajalec ne bi upošteval omejitev, ki jih določa zakonodaja pri plačilu
dodatnega dela, vendar ne samo po obsegu, ampak tudi po višini plačila. S tem se zaščiti
javni usluţbenec, saj je povečan obseg dela odrejen z njegovim soglasjem, nadurno delo
pa je dolţan opraviti brez njegovega soglasja (po Apohal Vučkovič in Mihova Globokar,
2008, str. 51 in str. 52).
V 4. členu Uredbe o delovni uspešnosti z naslova povečanega obsega dela je določena
višina dela plače za delovno uspešnost z naslova povečanega obsega dela. Za javne
usluţbence znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Javnemu usluţbencu,
kateremu se izplačuje del plače za delovno uspešnost z naslova posebnih projektov, znaša
le-ta skupno 50 odstotkov njegove osnovne plače. Del plače za delovno uspešnost iz obeh
vrst izplačil pa za direktorje skupaj znaša 10 odstotkov (Uredba o delovni uspešnosti z
naslova povečanega obsega dela za javne usluţbence, 4. člen).
Predstojnik za posamezni mesec sprejme pisno odločitev o plačilu delovne uspešnosti in
povečanem obsegu dela, ki je podlaga za izplačilo le-te. Pisna odločitev je sprejeta v obliki
sklepa. Prav tako je podlaga za izplačilo delovne uspešnosti z naslova povečanega obsega
dela pisni dogovor med javnim usluţbencem in predstojnikom. Dogovor je moţno skleniti
za daljše časovno obdobje ali za en mesec (po Apohal Vučkovič in Mihovar Globokar,
2008, str. 52 in str. 53).
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3.3.2.3 Delovna uspešnost z naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Uredba o delovni uspešnosti z naslova prodaje blaga in storitev na trgu določa prihodke
od prodaje blaga in storitev na trgu. Uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje
javne sluţbe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih
sredstev uporabijo za plačilo delovne uspešnosti s tega naslova in s tem povečajo obseg
sredstev nad omejitvijo iz 22.i člena ZSPJS (Uredba o delovni uspešnosti z naslova prodaje
blaga in storitev na trgu, 1. člen).
Uporabnik proračuna mora, če ţeli uporabiti sredstva za plačilo delovne uspešnosti z
naslova prodaje blaga in storitev na trgu, izpolniti pogoje, ki jih določa ZSPJS. Pogoji so
naslednji:
 opravljati mora storitve javne sluţbe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na
podlagi sprejetih programov dela, katerih sestavni del je obseg določene javne
sluţbe, ki ga je potrdil financer in finančni načrt za izvajanje določene javne sluţbe
oziroma v skladu s pogodbo o opravljanju storitev javne sluţbe;
 v letnem poročilu mora za preteklo leto izkazati izravnane prihodke in odhodke za
izvajanje javne sluţbe, razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo vlade;
 v letnem poročilu mora za preteklo leto izkazati vsaj izravnane prihodke in
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu;
 imeti mora sprejet program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto;
 imeti mora normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne sluţbe
oziroma pri prodaji blaga in storitev na trgu (ZSPJS, 22.j člen, 1. odstavek).
Vlada z uredbo določi prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu ter zgornji obseg
sredstev, ki se lahko uporabijo za plačilo povečane delovne uspešnosti iz prejšnjega
odstavka. Z uredbo se lahko določi, da se za plačilo delovne uspešnosti z naslova prodaje
blaga in storitev na trgu namenijo tudi nekateri nejavni prihodki za javno sluţbo (ZSPJS,
22.i člen, 2. odstavek). Obseg sredstev je lahko največ 60 odstotkov razlike med prihodki
in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu. Za kulturne dejavnosti pa
znaša največ 25 odstotkov vseh nejavnih prihodkov preteklega leta iz izvajanja javne
sluţbe. Višino sredstev za izplačilo dela plače za delovno uspešnost z naslova prodaje
blaga in storitev na trgu določi v dogovoru z reprezentativnimi sindikati direktor. (Uredba
o delovni uspešnosti z naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 3. člen, 1. odstavek).

3.3.3 DODATKI K PLAČI JAVNEGA USLUŢBENCA

»Dodatki poleg delovne uspešnosti tvorijo tako imenovani variabilni del plače. Namen
dodatkov je vrednotenje posebnih pogojev, nevarnosti in obremenitev, ki niso vsebovane
v osnovni plači delovnega mesta. To pomeni, da dodatki v novem plačnem sistemu v
javnem sektorju ne morejo biti fiksni (razen dodatka za delovno dobo), ne morejo biti
namenjeni korekciji osnovne plače in pripadati morajo zgolj posameznim skupinam javnih
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usluţbencev oziroma posameznim javnim usluţbencem. Na podlagi analiz, ki so pokazale
slabosti in šibke točke plačnega sistema, ki ga je uvedel Zakon o razmerju plač v javnih
zavodih, drţavnih organih in organih lokalnih skupnostih, se je začel razvijati nov plačni
sistem. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je uvedel nov koncept dodatkov. Dodatke
starega sistema je ločil na dve skupini: v prvi skupini so tisti dodatki, ki so bili namenjeni
korekciji osnovnih količnikov, zato gredo ti dodatki v skladu z 49.b členom ZSPJS v
prevedbo in postanejo del osnovne plače. V drugi skupini dodatkov pa so tisti dodatki, ki
po definiciji dejansko pomenijo posebno vrednotene manj ugodnih delovnih pogojev,
nevarnosti in obremenitev. Te dodatke ZSPJS ohranja.« (Klinar, 2008a, 3.4, str. 6)
Dodatki so del plače javnega usluţbenca in funkcionarja za posebne pogoje, nevarnost in
obremenitve, ki niso upoštevane pri vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta, naziva ali
funkcije (ZSPJS, 2. člen, 15. odstavek).
To pomeni, da če so posebne obremenitve oziroma okoliščine ţe upoštevane v osnovni
plači, javnemu usluţbencu oziroma funkcionarju ni moţno priznati dodatka za posebne
obremenitve oziroma okoliščine, kajti v takem primeru bi prišlo do dvojnega izplačevanja
dodatkov (po Bugariču et al., 2004, str. 680 in str. 681).
Po ZSPJS javnemu usluţbencu pripadajo naslednji dodatki: poloţajni dodatek, dodatek za
delovno dobo, dodatek za mentorstvo, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat,
če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dodatek za dvojezičnost, dodatki za manj
ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva
oziroma funkcije, dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v
vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije in dodatki za delo v manj ugodnem
delovnem času.
Dodatki se izplačujejo v višini, ki je določena z zakonom, uredbo vlade ali kolektivno
pogodbo za javni sektor. V primeru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je
osnova za obračun dodatka osnovna plača javnega usluţbenca ali funkcionarja (ZSPJS,
23. člen).

3.3.3.1 Poloţajni dodatek

Po ZSPJS je poloţajni dodatek tisti del plače, ki pripada javnemu usluţbencu ali
funkcionarju, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela
v primeru, da vrednotenje teh nalog ni vključeno ţe v osnovno plačo delovnega mesta,
naziva ali funkcije (ZSPJS, 24. člen, 1. odstavek).
»Poloţajni dodatek pomeni del plače, ki ga prejmeta javni usluţbenec ali funkcionar za
čas, ko zaseda določen poloţaj. Poloţaj v tem smislu pomeni vodstveno delovno mesto ali
funkcijo (vodenje določenega organa, vodenje ter članstvo v delovnem telesu ipd). Višino
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poloţajnega dodatka za posamezni poloţaj javnih usluţbencev določi vlada, medtem ko bi
se višina poloţajnega dodatka za posamezno funkcijo določila na podlagi zakona. Višina
poloţajnega dodatka je določena od 5 odstotkov osnovne plače do največ 20 odstotkov
osnovne plače.« (Bohinc in Tičar, 2007, str. 282)
Višino poloţajnega dodatka določi vlada z Uredbo o kriterijih za določitev višine
poloţajnega dodatka. Za določitev višine sta pomembna dva kriterija, in sicer število
zaposlenih na sistematiziranih delovnih mestih, kar je prikazano v Tabeli 3, in v nazivih v
notranji organizacijski enoti ter izobrazbeni strukturi javnih usluţbencev, kar je prikazano
v Tabeli 4. Javni usluţbenec pridobi poloţajni dodatek, ko je v notranji organizacijski enoti
na sistematiziranih delovnih mestih zaposlenih najmanj pet javnih usluţbencev, med
katerimi je tudi javni usluţbenec, ki ima pooblastila za vodenje, usklajevanje in izvajane
dela v notranji organizacijski enoti, in sicer v višini 5 odstotkov (Uredba o kriterijih za
določitev višine poloţajnega dodatka za javne usluţbence, 3. člen).
Tabela 3: Višina poloţajnega dodatka glede na število zaposlenih na sistemiziranih
delovnih mestih in v nazivih v notranji organizacijski enoti
ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
SISTEMIZIRANIH DELOVNIH MESTIH IN V
NAZIVIH V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI
ENOTI

ODSTOTEK POLOŢAJNEGA DODATKA

41 ali več

12% osnovne plače

31 do 40
11 do 30

10% osnovne plače
8% osnovne plače

do 10

5% osnovne plače

Vir: Uredba o kriterijih za določitev višine poloţajnega dodatka za javne usluţbence, Ur. l.
RS, št. 85/2010

Tabela 4: Višina poloţajnega dodatka glede na zahtevano izobrazbo javnih usluţbencev
po skupinah tarifnih razredov v notranji organizacijski enoti
PRETEŢNA ZAHTEVANA IZOBRAZBA
JAVNIH USLUŢBENCEV PO SKUPINAH
TARIFNIH RAZREDOV V NOTRANJI
ORGANIZACIJSKI ENOTI

ODSTOTEK POLOŢAJNEGA DODATKA

VIII. in IX. tarifni razred

10 % osnovne plače

VII/1. in VII/2. tarifni razred

7 % osnovne plače

V. in VI. Tarifni razred

5 % osnovne plače

IV. ali niţji tarifni razred

3 % osnovne plače

Vir: : Uredba o kriterijih za določitev višine poloţajnega dodatka za javne usluţbence, Ur.
l. RS, št. 85/2010
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Višino poloţajnega dodatka izračunamo tako, da seštejemo odstotke poloţajnega dodatka
na podlagi navedenih kriterijev. V primeru spremembe števila zaposlenih na sistemiziranih
delovnih mestih in/ali izobrazbene strukture javnih usluţbencev se spremembe upoštevajo
pri izračunu višine poloţajnega dodatka dvakrat letno, in sicer 1. januarja in 1. julija
(Uredba o kriterijih za določitev višine poloţajnega dodatka za javne usluţbence, 7. in 8.
člen).

3.3.3.2 Dodatek za delovno dobo

Dodatek za delovno dobo je del plače, ki je namenjen vrednotenju delovnih izkušenj ter je
pridobljen skozi celotno delovno dobo. Upravičeni do dodatka so tako javni usluţbenci kot
funkcionarji. Pripada jim pod enakimi pogoji, v enaki višini, ki se določi s KPJS, za
zaključeno leto delovne dobe. Obračuna se od osnovne plače javnega usluţbenca oziroma
funkcionarja (po Klinar in Korade Purg, 2002, str. 58).
Dodatek za delovno dobo pripada javnemu usluţbencu v višini 0,33 odstotka od osnovne
plače za vsako zaključeno leto delovne dobe, kar je določeno v KPJS. Za vsako zaključeno
leto delovne dobe nad 25 let se javnim usluţbenkam dodatek za delovno dobo poveča za
0,10 odstotka. Povečani dodatek se javnim usluţbenkam preneha izplačevati v primeru, če
pride v skladu z zakonodajo do izenačitve dolţine pokojninske dobe za moške in ţenske
(KPJS, 35. člen).

3.3.3.3 Dodatek za mentorstvo

»Mentorstvo je precej razširjena oblika dodatnih delovnih obremenitev javnih
usluţbencev, saj gre v tem okviru tako za uvajanje novo sprejetih javnih usluţbencev kot
za uvajanje in usposabljanje pripravnikov ter za druge oblike dela, kjer je potrebno
sodelovanje javnega usluţbenca z izkušnjami, ki jih prenaša na mlajše kolege. Dosedanje
vrednotenje teh delovnih nalog je bilo v okviru javnega sektorja zelo različno, določeno v
posameznih kolektivnih pogodbah oziroma v uredbi vlade, večinoma pa je bil določen
dodatek za vsako mentorsko uro. Glede na to, da je za uspešno opravljanje mentorstva
potrebno tudi dodatno usposabljanje, opravljanje mentorstva pa je bilo ocenjeno kot ena
izmed pomembnih, potrebnih in ustreznih oblik prenašanja znanja ter izkušenj, je bil
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določen dodatek za mentorstvo, določitev
njegove višin pa je bila prepuščena KPJS.« (Klinar in Korade Purg, 2002, str. 59 in str. 60)
Dodatek za mentorstvo znaša 20 odstotkov urne postavke osnovne plače mentorja.
Obračunava se le za čas, ko javni usluţbenec opravlja delo mentorja (KPJS, 36. člen).
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3.3.3.4 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat

V skladu s 37. členom KPJS pripada javnemu usluţbencu dodatek za specializacijo po
končanem univerzitetnem izobraţevanju, za znanstveni magisterij ter za doktorat; v
primeru, da izobrazba, pridobljena s specializacijo, magisterijem ali doktoratom, v
veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest ni opredeljena kot pogoj za zasedbo
posameznega delovnega mesta ali za pridobitev naziva, če je specializacija, magisterij
oziroma doktorat pridobljen na poklicnem področju, s katerega javni usluţbenec opravlja
delo oziroma za katerega je sklenil delovno razmerje (KPJS, 37. člen, 1. odstavek).
Višina dodatka za specializacijo znaša 46,54 evrov bruto, za znanstveni magisterij 72,41
evrov bruto in za doktorat 118,94 evrov bruto. Dodatek za specializacijo, znanstveni
magisterij in doktorat je določen v nominalnem znesku. Javnemu usluţbencu, ki ima več
naslovov iste stopnje, pripada samo en dodatek. Dodatki se med seboj izključujejo (KPJS,
37. člen, 2. odstavek).

3.3.3.5 Dodatek za dvojezičnost

»Upoštevaje ustavno določbo o pravicah narodnih manjšin glede uporabe jezika je bil ţe v
do sedaj veljavni ureditvi določen dodatek za dvojezičnost, in sicer v različnih predpisih ter
v različnih višinah za zaposlene na območjih občin, kjer ţivita italijanska in madţarska
narodna skupnost ter je italijanski oziroma madţarski jezik tudi uradni jezik. Dodatek je
zaposlenim pripadal, če je bilo znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela
in če je zaposleni ta jezik obvladal. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju povzema
doslej veljavno ureditev, vendar tako, da ţe sam zakon določa ta dodatek, njegovo višino
ter pogoje, ob izpolnjevanju katerih javnim usluţbencem ta dodatek pripada.«
(Klinar,2008a, 3.4., str. 17)
Po ZSPJS pripada dodatek za dvojezičnost javnim usluţbencem, drţavnim toţilcem ter
drţavnim pravobranilcem, ki opravljajo delo na območjih občin, kjer ţivita italijanska in
madţarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madţarski jezik tudi uradni jezik, če je
znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela oziroma funkcija (ZSPJS, 28.
člen, 1. odstavek).
Višina dodatka za dvojezičnost znaša:
 od 12 % do 15 % osnovne plače za učitelje in ostale strokovne delavce v
osnovnem in srednjem šolstvu ter vzgojitelje in ostale strokovne delavce v vrtcih
ter novinarje Javnega zavoda RTV Slovenija;
 od 3 % do 6 % osnovne plače za ostale javne usluţbence;
 do 6 % osnovne plače za sodnike, drţavne toţilce in drţavne pravobranilce
(ZSPJS, 28. člen, 2. odstavek).
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V prvih dveh alinejah višino dodatka določi predstojnik, sodni svet za sodnike, za drţavne
toţilce personalna komisija ter generalni drţavni pravobranilec za drţavne pravobranilce.
Zahtevana stopnja znanja jezika narodne skupnosti in dejanska uporaba tega jezika pri
opravljanju dela je osnova za določanje višine dodatka za dvojezičnost (ZSPJS, 28. člen,
3. odstavek).
»Dodatek za dvojezičnosti je edini dodatek, pri katerem se zakon ne nanaša na kolektivno
pogodbo za javni sektor, temveč je v celoti urejen v Zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju.« (Klinar, 2008c, 3.4., str. 17)

3.3.3.6 Dodatek za manj ugodne delovne pogoje

Odprava večine dodatkov oziroma vključiti večino dodatkov v osnovno plačo je bil osnovni
namen novega plačnega sistema. Namen je bil vključiti predvsem tiste dodatke, ki so
trajne narave, ki so sestavni del mesečne plače, vendar so v vsaki dejavnosti javnega
sektorja določeni pogoji dela, ki niso trajne narave, vendar so značilni za določen del
javnih usluţbencev v tej dejavnosti. Prav zaradi tega razloga, v vrednotenje osnovne plače
določenega delovnega mesta, naziva ali funkcije te posebnosti niso vključene, zato je
zakon dopustil, da z dodatki, ki jih določa KPJS, ovrednotimo manj ugodne delovne
pogoje po posameznih dejavnostih javnega sektorja (po Bugariču et al., 2004, str. 737).
Dodatek za manj ugodene delovne pogoje je določen s KPJS. Imamo več dodatkov za
manj ugodne delovne pogoje, in sicer:
 dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega
sevanja;
 dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki.
Javnemu usluţbencu, ki opravlja delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja,
pripada dodatek, in sicer v višini 1,04 evra za vsako začetno uro v takem območju. Prav
tako javnemu usluţbencu pripada dodatek v primeru, če delo opravlja s citostatiki, in sicer
za pripravo aplikacije citostatikov ter za nego 1,04 evra za vsako začetno uro ter za
pripravo citostatnikov in za delo s kontaminiranimi odpadki 0,51 evra za vsako začetno
uro.
Oseba javnega prava določi delovna mesta, za katera se šteje, da je delavec izpostavljen
ionizirajočemu sevanju ali učinku citostatnikov. Javnemu usluţbencu pripada dodatek
samo za čas, ko opravlja delo v takih delovnih pogojih. V primeru, da so manj ugodni
delovni pogoji ţe upoštevani v okviru vrednotenja osnovne plače delovnega mesta,
javnemu usluţbencu dodatek za manj ugodne delovne pogoje ne pripada. Šteje se, da so
manj ugodni delovni pogoji ţe upoštevani, če je bil pri prevedbi osnovne plače delovnega
mesta v prevedbo vključen ta dodatek (KPJS, 38. člen). Višina dodatka za manj ugodne
delovne pogoje ne sme presegati 20 odstotkov osnovne plače (ZSPJS, 31. člen).
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3.3.3.7 Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve pripada javnim usluţbencem ter
funkcionarjem, ki opravljajo delo v nevarnih pogojih in po posebnih obremenitvah, s tem
da nevarnost in posebne obremenitve ne smejo biti upoštevane v osnovni plači. Dodatek
za nevarnosti in posebne obremenitve se določi s KPJS, njegova višina ne sme presegati
20 odstotkov osnovne plače (ZSPJS, 30. in 31. člen).
KPJS določa naslednje dodatke za nevarnost in posebne obremenitve:
 dodatek za čas neposrednega usposabljanja za delo v posebni policijski enoti v
višini 30 % in v višini 65 % urne postavke osnovne plače;
 dodatek za čas potapljanja potapljača v okviru usposabljanja v višini 30 % in 65 %
urne postavke osnovne plače;
 dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih
predmetov v višini 3 % urne postavke;
 dodatek za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji v višini 7 %
in 13 % urne postavke, odvisno od števila dijakov, učencev, vajencev;
 dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah, zavodih;
 dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih v višini 7 % urne postavke osnovne plače;
 dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu in izvajanje prilagojenega,
posebnega ter vzgojenega programa v šoli, zavodu;
 dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih
zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje;
 dodatek za delo na višini, v globini, v višini od 20 % do 50 %, odvisno od višine in
globine;
 dodatek za delo v rizičnih razmerah, kot so območje vojne nevarnosti, terorističnih
napadov, demonstracij, naravnih nesreč ipd. v višini 65 % urne postavke osnovne
plače;
 dodatek za opravljanje storitev v primerih, ko se kot prevozno sredstvo uporablja
helikopter v višini 30 % urne postavke osnovne plače (KPJS, 39. člen).
Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve javnemu usluţbencu pripada samo za čas,
ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami (KPJS, 39. člen).

3.3.3.8 Dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času

Dopoldansko 8-urno delo je standardni delovni čas. Delo, ki je opravljeno izven
standardnega delovnega časa, se šteje za delo v manj ugodnem delovnem času. Za delo v
manj ugodnem delovnem času je potrebno materialno nadomestilo, kajti v takem primeru
je kakovost ţivljenja manjša (po Klinar, 2008a, 3.4., str. 48).
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»Javnim usluţbencem pripadajo za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden,
dodatki za:
 izmensko delo;
 delo v deljenem delovnem času;
 delo v neenakomerno razporejenem delovnem času;
 delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali
praznik;
 delo preko polnega delovnega časa.« (Čizman, 2005, str. 159)
Za izmensko delo, delo v deljenem delovnem času in za delo v neenakomerno
razporejenem delovnem času pripadajo javnemu usluţbencu dodatki, ki se med seboj
izključujejo. Višina dodatka se določi s KPJS. Dodatki javnemu usluţbencu pripadajo le za
čas, ko delajo v času, ki je manj ugoden; prav tako pa javnemu usluţbencu pripada
dodatek za čas stalne pripravljenosti (ZSPJS, 32. člen).

3.3.3.9 Dodatek za izmensko delo

Dodatek za izmensko delo pripada javnemu usluţbencu za izmensko delo v popoldanski in
nočni izmeni ter za redno delo v popoldanskem času. Izmensko delo lahko poteka v dveh
ali treh izmenah, in sicer dopoldanska ter popoldanska izmena ali dopoldanska,
popoldanska in nočna izmena. Za delo v dopoldanski izmeni javnemu usluţbencu dodatek
ne pripada (po Klinar, 2008a, 3.4., str. 49).
KPJS v 40. členu določa, da dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni ali za
redno delo v popoldanskem času javnemu usluţbencu pripada dodatek v višini 7
odstotkov urne postavke osnovne plače. Dodatek se obračunava samo v primerih, ko javni
usluţbenec delo opravlja v takih pogojih (KPJS, 40. člen).

3.3.3.10 Dodatek za delo v deljenem delovnem času

»Pri dodatku za delo v deljenem delovnem času je prišlo kar do nekaj sprememb. Po novi
ureditvi omenjeni dodatek pripada le za prekinitev, ki traja dve uri ali več, prejšnja
ureditev pa je ločevala med prekinitvijo, ki je trajala od ene do dveh ur, in prekinitvijo, ki
je trajala več kot dve uri, ter je temu ustrezno prilagajala tudi višino dodatka. Višina
dodatka po novem znaša 13 odstotkov urne postavke osnovne plače javnega usluţbenca.
Novost pa je tudi ta, da se dodatek obračunava le za čas po prekinitvi dela in ne več za
čas pred prekinitvijo dela. Čas prekinitve se ne všteva v delovno obveznost delavca.«
(Zemljak, 2008, str. 5)
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3.3.3.11 Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

V 147. členu ZDR je določeno, da je pred začetkom koledarskega leta delodajalec dolţan
določiti razpored delovnega časa za celo leto ter o tem obvestiti sindikate in delavce.
Delodajalec mora najmanj en dan pred razporeditvijo delavca o začasni prerazporeditvi
pisno obvestiti. Polni delovni čas pri enakomerni razporeditvi ne sme biti manj kot štiri dni
v tednu (ZDR, 147. člen).
»Če je polni delovni čas javnega usluţbenca razporejen na manj kot štiri dni v tednu, je ta
dodatek deset odstotkov urne postavke osnovne plače javnega usluţbenca in mu pripada
za ure, ki presegajo osem ur dela dnevno. Če je polni delovni čas javnega usluţbenca
razporejen na več kot pet zaporednih dni v tednu, je dodatek deset odstotkov urne
postavke osnovne plače javnega usluţbenca in mu pripada za ure, opravljene v šestem in
sedmem delovnem dnevu. Če je delovni čas javnega usluţbenca razporejen tako, da ima
v enem delovnem dnevu dve ali več prekinitev delovnega časa, ki trajajo najmanj eno
uro, mu za ure dela tako razporejenega delovnega dne pripada dodatek v višini 20
odstotkov urne postavke osnovne plače. In če gre za delo po posebnem razporedu, za kar
se šteje delovni čas, ko se prisotnost delavca načrtuje za dva dni vnaprej in le-ta zahteva
prisotnost delavca, ne glede na običajni delovni čas proračunskega uporabnika, ter ga ni
mogoče opredeliti z delovni časom, definiranim iz drugih členov kolektivne pogodbe za
javni sektor, pripada delavcu dodatek v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače
za dejansko opravljene ure po posebnem razporedu.« (Zemljak, 2008, str. 5 in str. 6)

3.3.3.12 Dodatek za delo ponoči

V 149. členu ZDR je nočno delo tisto delo, ki je opravljeno med 23. in 6. uro naslednjega
dne. Če je v podjetju oziroma organizaciji določena nočna delovna izmena, se za nočno
delo šteje osem nepretrganih ur v času med 22. in 7. uro naslednjega dne (ZDR, 149.
člen).
Višina dodatka za delo ponoči je določena s KPJS in znaša 30 odstotkov urne postavke
osnovne plače javnega usluţbenca. Obračuna se le za čas, ko javni usluţbenec delo
opravlja ponoči (KPJS, 43. člen).

3.3.3.13 Dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela
prost dan

»Ta dodatek zajema dva sklopa, in sicer delo v nedeljo in delo na tiste dneve, ki so v
skladu z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji določeni kot dela
prosti dnevi. Pri pregledu dosedanjih ureditev po dejavnostih ugotovimo, da je bila
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definicija tega dodatka enaka za vse, njegova višina pa se je bistveno razlikovala glede na
dejavnost. Tako je znašala višina dodatka za delo v nedeljo in na dela prost dan, na
primer, v drţavni upravi 50 odstotkov osnovne plače, v šolstvu, kulturi in raziskovalni
dejavnosti pa 100 odstotkov osnovne plače. Dejavnost zdravstva in socialnega varstva pa
je imela v svoji kolektivni pogodbi določeni različni višini dodatka za delo v nedeljo – le-ta
je znašal 100 odstotkov osnovne plače – in dodatka na dela prost dan – le-ta je znašal
130 odstotkov osnovne plače.« (Klinar, 2008a, 3.4., str. 58 in str. 59)
KPJS v 44. členu določa, da višina dodatka za delo v nedeljo znaša 75 odstotkov urne
postavke osnovne plače javnega usluţbenca, za delo na dela prost dan znaša 90
odstotkov urne postavke osnovne plače javnega usluţbenca. Isti člen določa, da se
dodatka med seboj izključujeta (KPJS, 44. člen).

3.3.3.14 Dodatek za delo preko polnega delovnega časa

Dodatek za delo preko polnega delovnega časa lahko traja največ 8 ur na teden, 20 ur na
mesec in 170 ur na leto. Delodajalec je dolţan javnega usluţbenca pisno obvestiti o delu
preko polnega delovnega časa. Obseg dela preko polnega delovnega časa se lahko
poveča, vendar samo na podlagi soglasja javnega usluţbenca. Obseg se lahko poveča na
največ 230 ur letno. Za ure, ki jih javni usluţbenec opravi preko polnega delovnega časa,
dobi javni usluţbenec dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače (po
Klinarju, 2008a, 3.4., str. 61).

3.4 PLAČNE SKUPINE IN PLAČNE PODSKUPINE

Funkcije, delovna mesta in nazivi, ki so značilni za dejavnost oziroma, ki so istovetni za
različne dejavnosti, sestavljajo plačno skupino. Znotraj plačnih skupin so glede na skupne
značilnosti funkcij, delovnih mest in nazivov oblikovane plačne podskupine. Tako plačne
skupine kot plačne podskupine predstavljajo osnovno členitev javnih usluţbencev in
funkcionarjev v javnem sektorju (po Klinarju, 2006, str. 48). Razdelitev plačnih skupin in
plačnih podskupin je prikazana v Tabeli 5.
Tabela 5: 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
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A5 – Funkcionarji v lokalnih skupnostih
B – Poslovodni organi pri uporabnikih
proračuna

B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki

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

F – Delovna mesta na področju socialnega
varstva

C1 – Uradniki v drugih drţavnih organih
C2 – Uradniki v drţavni upravi, upravah pravosodnih
organov in upravah lokalnih skupnosti
C3 – Policisti
C4 – Vojaki
C5 – Cariniki
C6 – Inšpektorji, pazniki in drugi uradniki s
posebnimi pooblastili
C7 - Diplomati
D1 – Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci
D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski
in osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci
D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih
E1 – Zdravniki in zobozdravniki
E2 – Farmacevtski delavci
E3 – Medicinske sestre in babice
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci
F1 – Strokovni delavci
F2 – Strokovni sodelavci

G – Delovna mesta na področju kulture in
informiranja

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

H – Delovna mesta in nazivi na področju
znanosti

H1 – Raziskovalci
H2 – Strokovni sodelavci

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

I1 – Strokovni sodelavci

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

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

D – Delovna mesta na področju vzgoje in
izobraţevanja

E – Delovna mesta na področju zdravstva

Vir: ZSPJS, Ur. l. RS, št. 108/2009 – UPB13
Delitev funkcij, delovnih mest in nazivov v plačne skupine ter plačne podskupine je
podlaga za oblikovanje tabele plačnih razredov, ki pripadajo določeni plačni skupini
oziroma plačni podskupini. Funkcije, delovna mesta in nazivi so v okviru plačnih podskupin
razporejeni v 65 plačnih razredov na plačni lestvici (glej Tabelo 7), ki je podlaga za
oblikovanje osnovne plače. Najvišji in najniţji plačni razredi, v katere se lahko uvrsti
nazive, delovna mesta iz določene plačne podskupine, so torej določeni na plačni lestvici.
Kriterij za uvrstitev delovnih mest, nazivov ter funkcij v plačne razrede je zahtevnost
določenega delovnega mesta, naziva ali funkcije. Najvišji nazivi in najvišji vodstveni
poloţaji, najzahtevnejše funkcije ter najzahtevnejša delovna mesta se lahko uvrstijo v
najvišji plačni razred (po Bugariču et al., 2004, str. 679, str. 691 in str. 692).
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3.5 TARIFNI RAZREDI IN PLAČNI RAZREDI

»Tarifni razredi izraţajo zahtevnost delovnih nalog, ki se preteţno opravljajo na
posameznih delovnih mestih, za njihovo opravljanje pa je potrebna določena stopnja
strokovne izobrazbe. Višina plačnega razreda določenega delovnega mesta in naziva je
torej odvisna tudi od njegove uvrstitve v tarifni razred. Delovna mesta in nazivi se glede
na zahtevnost del na delovnem mestu razvrščajo v devet tarifnih razredov. Tako
opredeljeni tarifni razredi so obvezna sestavina sistemizacij delovnih mest in nazivov.«
(Klinar, 2006, str. 51 in str. 52)
ZSPJS v 8. členu določa, da se na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne
razrede določijo osnovne plače javnih usluţbencev. Višina plače za določeno delovno
mesto in naziv se določi glede na zahtevano stopnjo izobrazbe, upošteva pa se tudi
usposobljenost. Prav tako zakon določa, da se najniţji moţni plačni razred brez
napredovanja za določen tarifni razred določi s KPJS (ZSPJS, 8. člen).
Tabela 6: Prikaz tarifnih razredov

TARIFNI
RAZRED

USPEŠNO KONČANO IZOBRAŢEVANJE OZIROMA PRIDOBLJENA
USPOSOBLJENOST, KI JE PRAVILOMA POTREBNA ZA OPRAVLJANJE
DELOVNIH NALOG

I.

 nepopolna niţja stopnja osnovnošolske izobrazbe
 popolna niţja stopnja osnovnošolske izobrazbe
 nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe

II.

 popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe

III.

 niţja poklicna izobrazba

IV.

 srednja poklicna izobrazba

VI.

 višja strokovna izobrazba
 višješolska izobrazba (prejšnja)

VII./1






VII./2

 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 magistrska izobrazba

VIII.






specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
visokošolska strokovna izobrazba
visokošolska univerzitetna izobrazba

specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
magisterij znanosti (prejšnji)
drţavni pravniški izpit
specializacija v zdravstvu
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 doktorat znanosti (prejšnji)
 doktorat znanosti

IX.

Vir: ZSPJS, Ur. l. RS, št. 108/2009 – UPB13

ZSPJS v 2. členu določa, da je plačna lestvica sestavljena iz plačnih razredov, plačni
razred pa je del plačne lestvice. Plačni razred ima vrednost izraţeno v nominalnem znesku
(ZSPJS, 2. člen, 11. in 12. odstavek).
S plačno lestvico se opravi uvrščanje delovnih mest, nazivov ter funkcij v plačne razrede.
Vsak izmed plačnih razredov pomeni eno od ravni osnovnih plač v javnem sektorju. V
plačni lestvici je določen najniţji in najvišji plačni razred oziroma plačna lestvica določa
osnovni plačni razpon za celotni javni sektor oziroma osnovno plačo v javnem sektorju (po
Klinarju, 2006, str. 58). Uvrstitev v plačno skupino oziroma plačno podskupino in uvrstitev
v tarifni razred je podlaga za višino plačnega razreda.
Najvišji nazivi in najvišji vodstveni delavci, najzahtevnejše funkcije ter najzahtevnejša
delovna mesta so lahko uvrščena v najvišje plačne razrede. Na podlagi plačne lestvice, ki
je prikazana v Tabeli 7, je plačni razpon med 478,67 EUR (1. plačni razred) in 5.890,80
EUR (65. plačni razred). Torej je razmerje osnovnih plač v javnem sektorju 1 : 12,3.
Tabela 7: Plačni razredi v javnem sektorju (v bruto zneskih, v EUR)
PLAČNI
RAZRED

OSNOVNA PLAČA (BRUTO
ZNESKI) V EUR

PLAČNI
RAZRED

OSNOVNA PLAČA (BRUTO
ZNESKI) V EUR

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
6

559,98
582,39

38
39

2.043,03
2.124,76

7

605,66

40

2.209,76

8

629,90

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

736,90

45

2.688,49

13
14

766,37
797,03

46
47

2.796,02
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

1.008,50

53

3.679,38

30

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
25

1.179,81
1.226,99

57
58

4.304,37
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
33

1.614,63
1.679,22

65

5.890,80

Vir: MJU, 2011

3.6 NAPREDOVANJE

»Napredovanje javnega usluţbenca pomeni pomikanje na odgovornejša in zahtevnejša
delovna mesta oziroma poloţaje, s tem pa tudi izboljševanje materialnih in drugih pogojev
dela (npr. plača, dopust, ipd.). Pot pomikanja in napredovanja javnega usluţbenca
predstavlja t.i. »upravno kariero« – njegov osebni strokovni in delovni razvoj, katerega
spremlja tudi izboljševanje njegovega zunanjega poloţaja (dohodkov, prestiţa ipd.).«
(Virant, 2004, str. 203 in str. 204)
»Motiviranje zaposlenih za uspešno in učinkovito delo je nepogrešljiv del funkcije vodenja.
Med pomembne dejavnike motiviranosti za delo spada tudi moţnost napredovanja:
vertikalnega in horizontalnega. Motivacijske teorije obravnavajo napredovanje z
instrumentalnega vidika, torej kot cilj, ki ga je treba doseči, da se potem doseţe resnično
pravi cilj, kot so višja plača, ugled, moţnost ustvarjanja socialnega kapitala ipd.« (Vidič,
2008, str. 56)
V 2. členu Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive je določeno, da se napredovanje
izvaja z namenom spodbujanja kariernega razvoja in ocenjevanja uradnikov (Uredba o
napredovanju uradnikov v nazive, 2. člen).
ZJU glede napredovanja javnih usluţbencev določa le to, da se za pravilno odločanje o
napredovanju ter spodbujanje kariere javnih usluţbencev uporablja ocenjevanje le-teh.
Izvaja se na podlagi ZSPJS (ZJU, 111. člen, 1. odstavek).
Javni usluţbenec se zaveda, da ima moţnost napredovati, zato se trudi doseči čim boljše
rezultate dela, ţeli dokazati čim večje sposobnosti, prav tako pa mu moţnost
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napredovanja omogoča spremembo njegovega poloţaja na bolje, torej je namen pravne
ureditve napredovanja dvojen (po Virantu, 2004, str. 204).
»V novem plačnem sistemu javnega sektorja je napredovanje eden ključnih elementov
fleksibilnosti sistema. Za razliko od osnovne plače, ki je vezana na delovno mesto, naziv in
funkcijo je napredovanje izrecno vezano na posameznega javnega usluţbenca in
funkcionarja, saj izraţa njegovo uspešnost pri delu.« (Klinar, 2008a, 3.2., str. 4)
»Ureditev pravil za napredovanje v ZSPJS izhaja iz dograjevanja ţe uveljavljenih rešitev, ki
so se v praksi pokazale za ustrezna. Razlikujemo:
1. horizontalno napredovanje, ki pomeni napredovanje po plačnih razredih, brez
spremembe delovnega mesta in naziva, pri čemer se napredovanje izrazi v
povišanju osnovne plače;
2. vertikalno napredovanje, ki pomeni napredovanje na bolj zahtevno delovno mesto
ali v višji naziv.« (Klinar, 2006, str. 68)

3.6.1 POSTOPEK NAPREDOVANJA IN POGOJI

»Napredovanje v plačne razrede (horizontalno napredovanje) določa Uredba o
napredovanju javnih usluţbencev v plačne razrede, ki je pripravljena na podlagi 17. člena
ZSPJS.« (Klinar, 2008a, 3.2., str. 13)
17. člen ZSPJS določa, da je pogoj za napredovanje javnih usluţbencev v višji plačni
razred delovna uspešnost, ki je izkazana v napredovalnem obdobju. Delovna uspešnost se
ocenjuje glede na:
 rezultate dela;
 samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela;
 zanesljivost pri opravljanju dela;
 kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela;
 druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.
Postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanja za javne usluţbence
v organih drţaven uprave, v upravah lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, v javnih
zavodih in drugih uporabnikih proračuna se določi z Uredbo vlade. Za vse tiste
uporabnike, ki so določeni v tretjem, četrtem in petem odstavku 17. člena ZSPJS1, se

17. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – UPB13, 108/2009 – (3) Za javne usluţbence v drugih
drţavnih organih se postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje določi s splošnim
aktom, ki ga izda predstojnik drţavnega organa.
(4) Za javne zavode s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer
brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja izda splošni akt direktor javnega zavoda v
soglasju s pristojnim ministrom in ministrom, pristojnim za finance, za visokošolske zavode pa pristojni organ
univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike
Slovenije.
1
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postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje določi s splošnim
aktom, ki ga izda predstojnik drţavnega organa (ZSPJS, 17. člen, 1. in 2. odstavek).
»Edini pogoj za napredovanje v višji plačni razred je ocena delovne uspešnosti v
napredovalnem obdobju, ki je v uredbi definirano kot čas od zadnjega napredovanja
oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni usluţbenec pridobi tri letne
ocene, ki mu omogočajo napredovanje. Delovna uspešnost se ocenjuje z ocenami odlično,
zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo. Ocene se točkujejo: ocena odlično s 5
točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2
točkama (ocena nezadovoljivo se ne točkuje).« (Vidič, 2008, str. 58)
»V skladu z novim plačnim sistemom javnega sektorja lahko funkcionar ali javni
usluţbenec napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje predpisane
pogoje, javni usluţbenec ali funkcionar pa lahko v izjemnih primerih, po presoji
predstojnika, ob prvem in drugem napredovanju napreduje za največ dva plačna razreda.
Kot napredovalno obdobje se šteje čas od zadnjega napredovanja v višji plačni razred z
dodatnim pogojem, da je javni usluţbenec delal na delovnih mestih, za katere je
predpisana enaka stopnja izobrazbe.« (Klinar, 2008a, 3.2, str. 4 in str. 5)
Za izkazano napredovalno obdobje, ki je opredeljeno kot čas od zadnjega napredovanja
oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, se javni usluţbenec ocenjuje enkrat letno.
Predstojnik mora preveriti izpolnjevanje pogojev za postopek napredovanja, ko javni
usluţbenec dobi tri letne ocene delovne uspešnosti (to ne more biti pred pretekom treh
let) ter v primeru, da ocene javnemu usluţbencu ne omogočajo napredovanja, vsako
naslednje leto, dokler ne doseţe ustreznih ocen za napredovanje. Zato je napredovalno
obdobje lahko tudi daljše (po Apohal Vučkovič in Mihovar Globokar, 2008, str. 86).
»V višji plačni razred je mogoče napredovati na delovnem mestu in nazivu. Na delovnih
mestih, kjer je napredovanje moţno tudi v višji naziv, je v vsakem nazivu moţno
napredovati največ za pet plačnih razredov; na delovnih mestih, na katerih napredovanje
v višji naziv ni moţno, pa za deset plačnih razredov. Če na delovnem mestu v vseh nazivih
skupaj, glede na uvrstitve delovnih mest/nazivov v plačne razrede, ni mogoče napredovati
za deset plačnih razredov, je v najvišjem nazivu delovnega mesta mogoče napredovati za
toliko plačnih razredov, da je na delovnem mestu v vseh nazivih skupaj moţno doseči
napredovanje za deset plačnih razredov.« (Vidič, 2008, str. 57)
Ocenjevalno obdobje, v katerem se javnega usluţbenca ocenjuje, je ocenjevalno obdobje,
in sicer od 1. januarja do 31. decembra.
Uredba o napredovanju javnih usluţbencev v plačni razred določa, da se postopek
ocenjevanja javnega usluţbenca opravi vsako leto najkasneje do 15. marca. Za vsakega
javnega usluţbenca mora odgovorna oseba oziroma nadrejeni izpolniti Ocenjevalni list za

(5) Za javne usluţbence v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, se postopek in način
preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje določi s splošnim aktom, ki ga izda minister, pristojen za
znanost, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
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oceno delovne uspešnosti javnega usluţbenca2 v ocenjevalnem obdobju, in sicer do 15.
marca. Javnega usluţbenca je potrebno o oceni in z utemeljitvijo ocene seznaniti pisno.
Vsi podatki o ocenah javnega usluţbenca v ocenjevalnem obdobju se zbirajo v
Evidenčnem listu napredovanja javnega usluţbenca3 (Uredba o napredovanju javnih
usluţbencev v plačne razrede, 2. člen in 4. člen).
Za en plačni razred napredujejo vsi tisti javni usluţbenci, ki v napredovalnem obdobju
doseţejo:
 ob prvem in drugem napredovanju 11 točk;
 ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk;
 ob petem najmanj 13 točk;
 ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
Javni usluţbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za največ dva
plačna razreda, če:
 ob prvem napredovanju doseţejo najmanj 14 točk;
 ob nadaljnjih napredovanjih doseţejo 15 točk.
Javnemu usluţbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila
točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje
naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni usluţbenec
napreduje, ko skupaj doseţe tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje.
Pri tem upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja (Uredba
o napredovanju javnih usluţbencev v plačne razrede, 5. člen).
Javnega usluţbenca se najkasneje do 30. marca pisno seznani o napredovanju, o številu
plačnih razredov napredovanja ter o plačnem razredu osnovne plače. Poleg obvestila o
napredovanju se javnemu usluţbencu izroči še predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Na
osnovi plačnega razreda, ki je pridobljen z napredovanjem, pripada javnemu usluţbencu
plača od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred. V primeru
prehoda javnega usluţbenca na drugo delovno mesto v javnem sektorju se obdobje za
napredovanje javnemu usluţbencu ne prekine, če pridobi delovno mesto v isti plačni
podskupini ali na sorodnih delovnih mestih na različnih plačnih podskupinah. Odgovorna
oseba mora v takem primeru izročiti kopijo ocene javnemu usluţbencu, ker je bil le-ta
večji del ocenjevalnega obdobja zaposlen pri njem. Prav tako mora odgovorna oseba v
primeru, ko je javni usluţbenec zaposlen manj kot šest mesecev pri enem delodajalcu ter
se prezaposli pri drugem delodajalcu v javnem sektorju, izvesti postopek ocenjevanja za
to obdobje ter podati oceno (Uredba o napredovanju javnih usluţbencev v plačne razrede,
7. člen in 8. člen).

2
3

Priloga 1 diplomskega dela je ocenjevalni list.
Priloga 2 diplomskega dela je evidenčni list napredovanja.
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V ZSPJS je določena skupina javnih usluţbencev, ki ne more napredovati. V to skupino
javnih usluţbencev sodijo funkcionarji, izjema so sodniki, drţavni toţilci in drţavni
pravobranilci, ki v višji plačni razred lahko napredujejo (ZSPJS, 16. člen, 5. odstavek).
Gre za funkcionarje, ki so si pridobili funkcijo na osnovi predpisanih zahtev po
strokovnosti. Njihovo delo temelji na strokovnih izhodiščih, zaradi česar jim je potrebno v
okviru njihove funkcije omogočiti osebno kariero (po Bugariču et al., str. 711).
Javni usluţbenci, ki so z uredbo ali aktom drţavnega organa razvrščeni na delovna mesta
v plačni skupini B4 prav tako ne morejo napredovati (ZSPJS, 16. člen, 6. odstavek).

3.6.2 HORIZONTALNO NAPREDOVANJE

Horizontalno napredovanje je napredovanje v višje plačne razrede, ne da bi se ob tem
spremenilo delovno mesto, funkcija ali naziv zaposlenega, ampak le njegova osnovna
plača. Ţe uveljavljene rešitve je novi zakon nadgradil v horizontalni sistem napredovanja,
ki je vezan na delovno mesto in je v funkciji nagrajevanja uspešnega dela javnega
usluţbenca na isti ali niţji stopnji zahtevnosti (po Apohal Vučkovič in Mihovar Globokar,
2008, str. 83).
»Prednost horizontalnega napredovanja je v tem, da nagrajuje delo javnega usluţbenca
na njegovem delovnem mestu oziroma v nazivu in ga ne sili k vključitvi v boj za
hierarhično višja delovna mesta ali nazive, da bi si lahko izboljšal lasten materialni
poloţaj.« (Klinar et al., 2008b, str. 4)
Javni usluţbenci lahko na delovnih mestih, kjer je mogoče napredovanje v naziv, v
posameznem nazivu napredujejo največ za pet plačilnih razredov, kar je razvidno iz
Tabele 8. Vsi tisti, ki ne morejo napredovati v okviru naziva, lahko napredujejo za največ
deset plačnih razredov, to je prikazano v Tabeli 9. Horizontalno napredovanje je oziroma
deluje kot stimulacija, kajti dobro opravljena dela nagrajuje s povišanjem plače javnega
usluţbenca, le-ta pa še vedno obdrţi svoje delovno mesto in naziv. Torej zaradi tega ne
prihaja do bojev za višji poloţaj, s katerimi bi si lahko javni usluţbenec izboljšal lastni
materialni poloţaj.
Tabela 8: Horizontalno napredovanje v nazivih
Šifra DM
C017003

Delovno mesto
Višji svetovalec

TR
VII

Nazivi
Višji svetovalec III

Plačni razredi
32
33
34

30

31

Višji svetovalec II

32

33

34

35

36

37

Višji svetovalec I

35

36

37

38

39

40

35

Vir: I. Klinar (2006, str. 69).

4

To so poslovodni organi pri uporabnikih proračuna. Torej gre za ravnatelje, direktorje in tajnike. (ZSPJS, 7.
člen, 1. odstavek)
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Tabela 9: Horizontalno napredovanje na delovnem mestu
Šifra DM

Delovno mesto

TR

Nazivi

C017010

Dipl. medicinska
sestra

VII

Višji svetovalec III

Plačni razredi
24

Višji svetovalec II

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Vir: I. Klinar (2006, str. 69).

3.6.3 VERTIKALNO NAPREDOVANJE

»Vertikalno napredovanje ureja zakon le na načelni ravni, saj so postopek in pogoji za
napredovanje na bolj zahtevno delovno mesto odvisni od specifičnih lastnosti
posameznega poklica oziroma dejavnosti, in zaradi tega je urejen s področnimi zakoni.
Napredovanje na višje delovno mesto poznajo tudi ureditve določnih funkcij, na primer
sodnikov, toţilcev in pravobranilcev, ki določajo karierno pot funkcionarjev.« (Bohinc in
Tičar, 2007, str. 279)
Prehod na zahtevnejše delovno mesto, na katerem se pričakujejo dodatna znanja,
sposobnosti, spretnosti ali prehod v višji naziv pomeni vertikalno napredovanje in je
urejeno posebej v samih organih (po Vitez in Tičar, 2008, str. 1771).
»V glavnem za vertikalno napredovanje velja, da je le-to mogoče le, če obstaja prosto
zahtevnejše delovno mesto, na katerega javni usluţbenec ali funkcionar napreduje ob
izpolnjevanju predpisanih pogojev. Druga značilnost tega napredovanja je dejstvo, da
napredovanje na bolj zahtevno delovno mesto ni pravica javnega usluţbenca, ki bi bila
iztoţljiva, temveč je prepuščena diskreciji delodajalca, ali bo na prosto delovno mesto
nekdo napredoval, ali pa bo izpeljan javni razpis oziroma premestitev drugega javnega
usluţbenca. Hkrati je treba upoštevati omejitev, ki izhaja iz dejstva, da so organizacije
preteţno hierarhično oblikovane. To pomeni, da je višjih in zahtevnejših delovnih mest
bolj, ko se bliţamo vrhu organizacije, vedno manj. To pa tudi pomeni, da po naravi stvari
lahko vertikalno napreduje le omejeno število javnih usluţbencev.« (Bohinc in Tičar, 2007,
str. 279)
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4 DETAŠIRANI DELAVCI

4.1 OPREDELITEV DETAŠIRANIH DELAVCEV

Osebe, ki imajo delovno razmerje sklenjeno pri delodajalcu s sedeţem v eni drţavi, vendar
so na delo poslani oziroma napoteni v drugo drţavo, so napoteni delavci. Poleg izraza
napoteni delavec se v praksi pogosto uporablja tudi pojem detaširani delavci.
Pojem 'detaširani' slovar tujk opredeljuje kot odvzeti, odtrgati, oddeliti, npr. del vojske, da
opravi neko nalogo. Na osnovi omenjene opredelitve gre torej za zaposlene, ki so bili
določeni oziroma izbrani, da opravijo posebno nalogo v drugi drţavi glede na sedeţ
delodajalca (po Juršev, 2002, str. 10).
»Za napotene delavce se uporablja tudi izraz detaširani delavci, ki izhaja iz angleške
besede 'detached'. V slovenščini je bolj pogost izraz napoteni delavci, v angleški literaturi
pa najdemo tudi izraza 'posted workers' in 'expatriates' ali krajše 'expates', besedo
'assignement' uporablja več multinacionalk, pomeni pa nalogo, zadolţitev, funkcijo
oziroma dodelitev. Za osebo, ki spremlja napotenega delavca (običajno je to zakonski
partner), angleško govoreča populacija uporablja ne ravno posrečeno besedo 'trailling' ali
slovensko 'sledilec'.« (Jecič et al., 2010, str. 9)
Oseba, ki je zaposlena v eni drţavi, vendar delo opravlja v drugi drţavi, v katero jo je
začasno napotil njen delodajalec, je napoteni delavec.
Primer detaširanega delavca je, ko ponudnik storitev oz. naročilo dobi v drugi drţavi, zato
svoje zaposlene delavce napoti v to drţavo izvajati naročilo (po Globočnik, 2009).
Zakon o tujcih napotenega delavca opredeljuje kot osebo, ki je v delovnem razmerju pri
tujem delodajalcu v času izvajanja pogodbene storitve na ozemlju Slovenije, vendar zanj
ni zavezan plačevati prispevkov za socialno zavarovanje v kraju izvajanja storitev (ZTuj-1,
2. člen).
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4.2 PRAVILA, KI VELJAJO ZA NAPOTITEV SLOVENSKIH DELAVCEV NA
DELO V DRŢAVE, ČLANICE EVROPSKE UNIJE

4.2.1 UREDBA 1612/68/EGS O PROSTEM GIBANJU DELAVCEV V SKUPNOSTI

Uredba Sveta št. 1612/68/EGS (v nadaljevanju Uredba 1612/68/EGS) z dne 15. oktobra
1968 o prostem gibanju delavcev v skupnosti določa pravila zaposlovanja ter enakega
obravnavanja drţavljanov drţav članic v drugi drţavi članici.
Delavec, ki je drţavljan drţave članice, na podlagi Uredbe 1612/68/EGS, ne sme biti
drugače obravnavan kot domači delavec v drugi drţavi članici, zaradi svojega
drţavljanstva. Prav tako delavec, ki je drţavljan drţave članice, v drugi drţavi članici ne
sme biti deleţen drugačnega obravnavanja v zvezi z zaposlitvami, delovnimi pogoji, glede
plačila, odpovedi in, če bi postal brezposeln, glede vrnitve na delovno mesto ali ponovne
zaposlitve. Tak delavec mora uţivati enake socialne in davčne ugodnosti kot domači
delavec (Uredba Sveta 1612/68/EGS o prostem gibanju delavcev v skupnost, 7. člen).
V 1. členu Uredbe 1612/68/EGS je določeno, da ima vsak drţavljan članice, ne glede na
njegovo prebivališče pravico, da sprejme zaposlitev in se zaposli v skladu z zakoni in
drugimi predpisi, ki veljajo za zaposlovanje v drugi drţavi članici. Pravico ima sprejeti
razpoloţljivo zaposlitev na območju druge drţave članice z enako prednostjo kot drţavljani
te drţave (Uredba Sveta 1612/68/EGS o prostem gibanju delavcev v skupnosti, 1. člen).
Omenjena uredba v 3. členu določa, da se določbe zakonov ali drugih predpisov drţav
članic ne uporabljajo v naslednjih primerih:
 kadar omejujejo prijave ali ponudbe za zaposlitev, omejujejo pravico tujih
drţavljanov, da sprejmejo zaposlitev, se zaposlijo ali to pogojujejo s pogoji, ki ne
veljajo za njihove drţavljane;
 kadar je izključni ali glavni namen ali posledica teh predpisov odvračanje
drţavljanov drugih drţav članic od ponujenih delovnih mest tudi, če se uporabljajo
ne glede na drţavljanstvo.
V zvezi z znanjem jezika, ki ga zahteva narava prostega delovnega mesta, ta določba ne
velja za pogoje (Uredba Sveta 1612/68/EGS o prostem gibanju delavcev v skupnosti, 3.
člen, 1. odstavek).
Otroci drţavljana drţave članice, ki je zaposlen ali je bil zaposlen v drugi drţavi članici,
imajo pravico dostopa do sistema splošnega izobraţevanja, vajeništva, poklicnega
usposabljanja pod enakimi pogoji kot drţavljani te drţave, če prebivajo na njenem
ozemlju. Prav tako si drţave članice prizadevajo, da tem otrokom omogočijo čim boljše
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pogoje za izobraţevanje, vajeništvo, poklicno usposabljanje (Uredba Sveta 1612/68/EGS o
prostem gibanju delavcev v skupnosti, 12. člen).

4.2.2 DIREKTIVA 96/71/ES O NAPOTITVI DELAVCEV NA DELO V OKVIRU
OPRAVLJANJA STORITEV

Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi
delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (v nadaljevanju Direktiva 96/71/ES) je
temeljni akt, ki odpravlja ovire za prosti pretok oseb in storitev med drţavami članicami.
Direktiva 96/71/ES zagotavlja minimalne pravice delavcem, ki jih napotijo podjetja na delo
na območje druge drţave članice v okviru čezmejnega opravljanja storitev (po Skorupan,
2008).
Napotenim delavcem na območju drţave članice morajo biti, ne glede na to, da njihovo
delovno razmerje ureja pravo druge drţave, zagotovljeni minimalni pogoji za delo in
zaposlitev, kot so urejeni z nacionalnimi predpisi ali s splošno veljavnimi kolektivnimi
pogodbami v drţavi, kjer se delo opravlja (po Skorupan, 2008).
1. člen Direktive 96/71/ES določa, da se le-ta uporablja za podjetja s sedeţem v eni od
drţav članic, ki v okviru čezmejnega opravljana storitev napotijo delavce na ozemlje druge
drţave članice.
Uporablja se, če podjetja uporabljajo enega od naslednjih ukrepov:
 če napotijo delavce na ozemlje katere od drţav članic na lasten račun in pod
lastnim vodstvom na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem, ki je delavce
napotilo, in pogodbenico, ki so ji storitve namenjene, pod pogojem, da v času
napotitve obstaja delovno razmerje med podjetjem, ki delavca napoti, in
delavcem;
 če napotijo delavce v ustanovo ali podjetje, ki je v lasti skupine na ozemlju katere
od drţav članic, pod pogojem, da v času napotitve obstaja delovno razmerje med
podjetjema, ki delavca napoti, in delavcem;
 ko podjetje ali agencija za začasno zaposlovanje posreduje delo delavca podjetju,
uporabniku s sedeţem ali dejavnemu na ozemlju katere od drţav članic, pod
pogojem, da v času napotitve obstaja delovno razmerje med podjetjem ali
agencijo za začasno zaposlovanje in delavcem.
Podjetja s sedeţem v drţavi, ki ni članica, ne smejo biti obravnavana boljše kot podjetja s
sedeţem v katerih od drţav članic (Direktiva 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v
okviru opravljanja storitev, 1. člen).
Direktiva 96/71/ES določa, da so podjetja dolţna delavcem, ki so napoteni na njihovo
ozemlje ne glede na to, katera zakonodaja se uporablja za delovno razmerje, omogočiti
oziroma zagotoviti pogoje za delo in zaposlitev v zvezi z naslednjimi zadevami, ki so
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urejene v drţavi članici, v kateri se opravlja delo z zakonom ali drugimi predpisi ter s
kolektivnimi pogodbami ali arbitraţnimi odločbami, razglašenimi za splošno veljavne. To
so:
 maksimalni delovni čas in minimalni počitek;
 minimalni plačani dopust;
 minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo;
 pogoji za posredovanje dela delavcem, zlasti kadar gre za delavce, ki jih zagotovijo
podjetja za začasno zaposlovanje;
 zdravje, higiena, varnost pri delu;
 varnostni pogoji glede pogojev za delo in zaposlitev za noseče ţenske ali ţenske,
ki so pred kratkim rodile, za otroke in mlade;
 enako obravnavanje moških in ţensk ter druge določbe o nediskriminaciji
(Direktiva 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, 3.
člen).
Za uveljavitev pravice do pogojev za delo in zaposlitev iz prejšnjega odstavka je mogoče v
drţavi članici, na katere ozemlje je ali je bil napoten delavec, začeti sodni postopek, ne da
bi to vplivalo na pravico do sproţitve sodnega postopka v drugi drţavi na osnovi
mednarodnih konvencij o sodni pristojnosti (Direktiva 96/71/ES o napotitvi delavcev na
delo v okviru opravljanja storitev, 6. člen).

4.2.3 UREDBA SVETA ŠT. 1408/71 O UPORABI SISTEMOV SOCIALNE
VARNOSTI ZA ZAPOSLENE OSEBE, SAMOZAPOSLENE OSEBE IN NJIHOVE
DRUŢINSKE ČLANE, KI SE GIBLJEJO V EVROPSKI UNIJI
Uredba Sveta 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe,
samozaposlene osebe in njihove druţinske člane, ki se gibljejo v EU (v nadaljevanju
Uredba 1408/71) je med pomembnejšimi akti EU (po Skorupan, 2008).
Način in obseg pridobljenih pravic, do katerih je upravičen delavec, ki se giblje med
drţavami, je podrobno urejen v Uredbi 1408/71.
»Moţnost, ki jo Uredba 1408/71 predvideva je, da delavec med tem, ko dela v drugi
drţavi, ostane v sistemu socialne varnosti drţave, iz katere je napoten, seveda za časovno
omejeno obdobje in ob izpolnjevanju pogojev.« (Globočnik, 2009)
Uredba 1408/71 vsebuje osnovna načela, in sicer:
 načelo enakega obravnavanja drţavi prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo
zaradi drţavljanstva – osebe, ki prebivajo v katerikoli drţavi članici in za katere
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velja uredba, imajo enake obveznosti in uţivajo enake pravice kot drţavljani ter
drţave. Delavec migrant5 ni vključen v sistem socialne varnosti v dveh drţavah;
pravilo seštevanja obdobij določa, da mora pristojna ustanova za pridobitev,
ohranitev in izračun prejemkov pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni pogoji za
pridobitev določene pravice, upoštevati obdobja zavarovanja ali zaposlitve ali
prebivanja, ki jih je oseba dopolnila v drugi drţavi članici, kot da bi bila dopolnjena
v tej drţavi;
pravilo preprečevanja prekrivanja pravic preprečuje moţnosti, da bi bila
oseba hkrati upravičena do enakih prejemkov po zakonodajah več drţav članic;
pravilo izplačevanja prejemkov v drugi drţavi članici zagotavlja izplačilo
prejemkov, pridobljenih v eni drţavi članici, v katerokoli drugo drţavo članico, v
kateri prebiva upravičenec, brez sprememb, zniţanj ali mirovanja prejemkov.
(MDDSZ, 2011)

Koordinacijska pravila, ki so za drţavo obvezujoča in neposredno uporabljiva so prav tako
določena v Uredbi 1408/71. Zaradi razlik v nacionalnih zakonodajah, ki urejajo posamezne
prejemke na področju socialne varnosti, v posameznih drţavah pri uveljavljanju pravic
veljajo določene posebnosti (po Jecič et al., 2010, str. 14).

4.2.4 NACIONALNA ZAKONODAJA

Temeljni pogoj za napotitev slovenskega delavca na delo v tujino, v skladu s slovensko
delavnopravno zakonodajo, je ta, da je obveznost dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi.
Delavec je delo v tujini dolţan opravljati, če le-ta izhaja iz pogodbe o zaposlitvi (po
Skorupan, 2008).
Delavec in delodajalec morata, če pogodba o zaposlitvi ne določa moţnosti dela v tujini,
skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Sklene se za čas do dokončanja projekta oziroma za
čas do dokončanja dela, ki ga napoteni delavec opravlja v tujini (po Skorupan, 2008).
Za napotitev na delo v tujino morajo biti izpolnjeni splošni pogoji. Pogoji so naslednji:
 pred napotitvijo na delo v tujino mora biti zaposleni delavec zavarovan;
 obstajati mora pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini;
 mora iti za plačano zaposlitev;
 delovno razmerje mora trajati celotno obdobje napotitve na delo v tujino;
 skupno obdobje trajanja napotitve, z vsemi podaljšanji, ne sme presegati dobe
petih let;
 ne sme iti za zamenjavo druge, ţe napotene osebe, ki ji je napotitev ţe potekla
(po Skorupan, 2008).

5

Dnevni delovni migranti so tujci s stalnim bivanjem v sosednji drţavi, v katero se vračajo in ki prihajajo
dnevno v Republiko Slovenijo na delo ali zaradi zaposlitve ali dela. (ZTju-1, 2. člen)
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Primeri, ko ne gre za napotitev delavcev na delo v tujino:
 če podjetje, v katero je bil zaposlen napoten, tega zaposlenega da na razpolago
drugemu podjetju v drţavi članici, v kateri se to podjetje nahaja;
 če je delavec, ki je napoten v drţavo članico, dan na razpolago podjetju, ki se
nahaja v drugi drţavi članici;
 če je delavec zaposlen v drţavi članici z namenom, da ga podjetje, ki se nahaja v
drugi drţavi članici pošlje podjetju v tretji drţavi članici;
 če zaposlena oseba v obdobju, ko je napotena na delo v tujino, zamenja
delodajalca, ali v drţavi, iz katere je napotena ali se zaposli pri drugem delodajalcu
v drţavi zaposlitve (po Skorupan, 2008).

4.3 POSTOPEK NAPOTITVE DELAVCEV NA DELO V TUJINO

4.3.1 POGODBA O ZAPOSLITVI

Poloţaj detaširanih delavcev je urejen v 213. členu Zakona o delovnih razmerjih. Delavec,
ki je s strani tujega delodajalca napoten na začasno delo v RS na podlagi pogodbe o
zaposlitvi po tujem pravu, v RS opravlja začasno delo pod pogoji, ki so določeni s predpisi,
ki urejajo delo in zaposlovanje tujih drţavljanov.
Napotenemu delavcu je delodajalec dolţan zagotoviti pravice po predpisih RS in po
določbah kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo. Omenjene pravice so delovni čas,
odmori in počitki, minimalni letni dopust, nočno delo, plača, varnost in zdravje pri delu,
posebno varstvo delavcev ter zagotavljanje enakopravnosti, če je to za delavca ugodnejše
(ZDR, 213. člen, 1. in 2. odstavek).
Napotitev na delo v tujino lahko zaposleni zavrne, če za to obstajajo opravičeni razlogi,
kot so: nosečnost, varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starost, vzgoja in varstvo
otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če zaposleni ţivi sam z otrokom in skrbi za njegovo
vzgojo in varstvo, invalidnost, zdravstveni razlogi ter drugi razlogi, določeni s pogodbo o
zaposlitvi oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca (ZDR, 211.
člen, 2. odstavek).

42

V primeru začasne napotitve na delo v tujino mora pogodba o zaposlitvi poleg obveznih
sestavin6 po Zakonu o delovnih razmerjih vsebovati še določbe o: trajanju dela v tujini,
praznikih in dela prostih dnevih, minimalnem letnem dopustu, višini plače in valuti, v
kateri se le-ta izplačuje, drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je zaposleni
upravičen za čas dela v tujini in pogojih vrnitve v domovino (ZDR, 212. člen, 1. odstavek).
Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva moţnosti dela v tujini, morata delodajalec in
zaposleni skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Sklene se za čas do dokončanja projekta
oziroma za čas do dokončanja dela, ki ga napoteni delavec opravlja v tujini (ZDR, 211.
člen, 3. odstavek).
 Posebnosti pogodbe o zaposlitvi za napotene delavce
V pogodbi o zaposlitvi pogosto napotitev na delo v tujini ni določena v naprej, ampak
delodajalec in delavec skleneta novo pogodbo o zaposlitvi. Le-ta se lahko, glede na
potrebe tako delavca kot delodajalca, sklene za določen ali nedoločen čas.
Če stranki pogodbo sklepata za določen čas, mora biti le-ta sklenjena na podlagi Zakona o
delovnih razmerjih, upoštevane morajo biti tako vsebinske kot časovne omejitve (po Jecič
et al., 2010, str. 46).
V 52. členu Zakona o delovnih razmerjih je točno določeno kdaj se pogodba o zaposlitvi
lahko sklene za določen čas. Razlogi, ki jih delodajalec pogosto navede kot razlog za
sklenitev le-te, so izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, in sklepanje
pogodbe s poslovodno osebo ali osebo, ki vodi poslovno področje pri delodajalcu ter ima
pooblastila za sklepanje pravnih poslov, organizacijske odločitve in izvedbo dela, ki je
projektno organizirano. Vsekakor se lahko upoštevajo tudi drugi razlogi (ZDR, 52. člen).
Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklene za omejen čas. Delodajalec za isto delo z
istim delavcem, katerih neprekinjen čas bi bil daljši kot dve leti, ne sme skleniti ene ali več
zaporednih pogodb o zaposlitvi. To lahko stori le v primerih, ki jih določa zakon, in sicer,
če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, če gre za zaposlitev tujca ali osebe
brez drţavljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega

6

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati: podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča
oziroma sedeţa, datum nastopa dela, naziv delovnega mesta oziroma podatke o vrsti dela, za katerega
delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi, s kratkim opisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi, kraj
opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja velja, da delavec opravlja delo na sedeţu delodajalca, čas
trajanja delovnega razmerja in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas, določilo ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajšim delovnim časom, določilo o dnevnem
ali tedenskem rednem delovnem času in razporeditvi delovnega časa, določilo o znesku osnovne plače delavca
v tolarjih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih, določilo o
drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače, določilo
o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta, dolţino odpovednih rokov, navedbo kolektivnih
pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca in
druge pravice ter obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom. (ZDR, 29. člen, 1. odstavek)
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delovnega dovoljenja, če gre za poslovodne osebe in vodilnega zaposlenega, ki vodi
poslovno področje pri delodajalcu ter ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov in
organizacijske odločitve, če gre za voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge
delavce, ki so vezani na mandat organa (ZDR, 52. in 53. člen).
Prav tako je določeno, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene za daljše
obdobje od dveh let v primeru, če gre za izvedbo dela, ki je projektno organizirano, če
projekt traja več kot dve leti. Največkrat se za napotitev delavca na delo v tujino odločijo
za poslovodne osebe in vodilne delavce, zato pogodba ni omejena na dve leti. Vse
pravice, obveznosti in odgovornosti z delovnega razmerja lahko stranki uredita drugače
(ZDR, 72. člen).
Vsaka drţava ima različno število praznikov in dopusta, kar je določeno z zakonom.
Delavec in delodajalec se morata o minimalnem letnem dopustu dogovoriti v pogodbi o
zaposlitvi za opravljanje dela v tujini. Pri delavcu se upošteva tista zakonodaja, ki je zanj
bolj primerna, bolj ugodna.
Detaširani delavec ima lahko pravico do dodatnih dni dopusta, če se za to odloči
delodajalec. Dodatno število dni letnega dopusta se uredi s kolektivno pogodbo ali s
splošnim aktom delodajalca (po Jecič et al., 2010, str. 47).
Z Zakonom o delovnih razmerjih je določeno, da se morata stranki s pogodbo o zaposlitvi
dogovoriti o praznikih in dela prostih dnevih. Pri napotenemu delavcu je to drugače, kajti
odločiti se mora katere praznike oziroma dela proste dneve bo izbral. Odločiti se mora za
tiste, ki so določeni v drţavi, v katero je napoten ali za praznike, ki veljajo v drţavi, iz
katere prihaja.
Najpogosteje se upošteva tisto, kar je zanj bolj ugodno, vendar se lahko to uredi z
medsebojnim dogovorom (po Jecič et al., 2010, str. 47).
Iz naslednje tabele je razvidno, da je število praznikov in dela prostih dni v drţavah
pogosto različno.
Tabela 10: Število praznikov in dela prostih dni v drţavah Evropske unije

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

DRŢAVA

ŠTEVILO PRAZNIKOV IN
DELA PROSTIH DNI

1.

Bolgarija

17

2.

Ciper

16

3.

Litva

16

4.

Slovaška

15

5.
6.

Malta
Grčija

14
14

7.

Avstrija

13

8.

Portugalska

13

9.

Slovenija

13
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10.

Finska

13

11.

Švedska

13

12.

Danska

13

13.
14.

Italija
Poljska

13
13

15.

Estonija

12

16.

Madţarska

12

17.

Češka

12

18.

Latvija

11

19.

Španija

11

20.

Romunija

11

21.
22.

Francija
Zdruţeno kraljestvo

11
11

23.

Belgija

10

24.

Luksemburg

10

25.

Irska

9

26.

Nizozemska

9

27.

Nemčija

9

Vir: Worldwide Public Holidays, 2011
Za čas napotitve delavca na delo v tujino je delodajalec dolţan delavca dopolnilno
zavarovati preko zavarovalnic ali asistenčnih druţb, ki nudijo zavarovanje za tujino.
Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja krije samo obvezne zdravstvene storitve v
tujini. To pomeni, da delavec v tujini nima jamstva za dopolnilno zavarovanje. Stroške
zavarovanja načeloma krije delodajalec, vendar se v pogodbi o zaposlitvi lahko dogovorita
drugače (po Jecič et al., 2010, str. 49).
Delavci, ki so napoteni na delo v tujino, imajo praviloma pri delodajalcu ţe sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V novi pogodbi o zaposlitvi za delo v tujini stranki
navedeta razloge za njeno sklenitev, navedeta tudi, da bo delodajalec delavcu po
prenehanju dela v tujini ponudil novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za isto
delovno mesto, ki ga je imel pred odhodom na delo v tujino, če bo prosto. Dogovorita se
tudi, kako pogodba za delo v tujini lahko predčasno preneha, kakšne so posledice ter
kakšne pravice in obveznosti ima delavec v takih primerih. Navesti je potrebno, ali ima
delavec pravico do nove ustrezne ponudbe. V primeru, če sam prekine pogodbo za delo v
tujini ter kakšne pravice in obveznosti ima, če ne ţeli sprejeti nove ustrezne ponudbe (po
Jecič et al., 2010, str. 49).

4.3.2 POSTOPEK NAPOTITVE NA DELO V TUJINO ZA OBDOBJE DO 12 MESECEV

Podjetja, ki delavca napotijo na delo v tujino, se morajo obrniti na Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za pridobitev potrdila7 o zakonodaji drţave
7

Obrazec E 101.
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članice, v katero je delavec napoten. Obrazec E 101 velja največ 12 mesecev, zanj je
potrebno zaprositi pred začetkom obdobja napotitve.
V vsakem trenutku morata delodajalec in delavec imeti na razpolago Obrazec E 101 ter s
tem pristojnim organom zadevnih drţav omogočiti redno preverjanje (po Skorupan,
2008).
Enota ZZZS bo obrazec E 101 izdala v primeru, ko bodo izpolnjeni pogoji za izdajo le-tega.
Ali delodajalec izpolnjuje pogoje, je razvidno iz Vprašalnika za delodajalce8, ki ga je
predloţil ZZZS (po Globočnik, 2009).
Poleg Obrazca E 101 mora ZZZS izdati tudi Obrazec E 106 oziroma potrdilo o pravici do
zdravstvenih storitev v primeru bolezni ali Obrazec E 111, da bi bil detaširani delavec
upravičen do zdravstvenih storitev v primeru bolezni in materinstva (po Globočnik, 2009).
V primeru, da delodajalec delavca pošlje na sluţbeno pot, ki ni daljša od treh mesecev, ne
potrebuje obrazca E 101, ampak delavcu izda potni nalog.

4.3.3 POSTOPEK NAPOTITVE NA DELO V TUJINO ZA OBDOBJE, DALJŠE OD 12
MESECEV

Če delodajalec pred napotitvijo delavca na delo v tujino ve, da bo obdobje daljše od 12
mesecev, mora pridobiti posebno dovoljene za napotitev.
Prošnjo za izredni dogovor s podrobnejšim poročilom o razlogih za pridobitev dovoljenja
za napotitev mora delodajalec nasloviti na Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve
(po Globočnik, 2009).
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve izda obrazec E 101 ter o sporazumu uradno
obvesti podjetje prosilca in pristojnega nosilca za izdajo obrazca E 101 (ZZZS), ko sklene
sporazum z organom ali imenovano organizacijo drţave, v kateri delavec opravlja delo (po
Skorupan, 2008).

4.3.4 ZAČASNA USTAVITEV IN PREKINITEV NAPOTITVE

Za prekinitev napotitve gre takrat, ko prekinitev traja dva meseca ali več. V takem
primeru razlog ni pomemben. Za dokončanje določenega dela je moţna napotitev
drugega delavca na delo v tujino, za obdobje do izteka prvotne napotitve (po Skorupan,
2008).

8

Priloga 3 v diplomskem delu.
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Obdobje napotitve se ne prekine oziroma teče dalje, če je prekinitev krajša od dveh
mesecev. Zaradi kratkotrajnih prekinitev se obdobje napotitve ne podaljšuje (po
Skorupan, 2008).
Če je ista oseba oziroma isti delavec ponovno napoten na delo k istemu delodajalcu v isto
drţavo po zaključitvi prvotnega obdobja napotitve, mora med napotitvama preteči
najmanj tri mesece (po Skorupan, 2008).
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5 PLAČE DETAŠIRANIH DELAVCEV

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujino (v nadaljevanju
Uredba) je pravna podlaga za urejanje plač javnih usluţbencev, ki so napoteni na delo v
tujino.
Uredba je sestavljena iz štirih poglavij, in sicer:
1. splošne določbe;
2. plača;
3. drugi prejemki;
4. prehodne in končne določbe (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih
usluţbencev za delo v tujini).

5.1 PLAČA ZA DELO V SLOVENIJI

Plača za delo v Sloveniji je plača, ki bi jo javni usluţbenec prejemal v primeru, če bi delo
opravljal v Republiki Sloveniji. Javi usluţbenec lahko napreduje, v takem primeru se plača
spremeni.
Plača za delo v Sloveniji je podlaga za obračun:
 prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plače med delom
v tujini;
 nadomestila plače med odsotnostjo z dela zaradi starševskega dopusta;
 nadomestila zaradi bolezni, poškodbe ali nege druţinskega člana po preteku 30
koledarskih dni od dneva nastanka pogojev za pridobitev nadomestila;
 denarnega nadomestila za brezposelnost;
 odpravnine ob upokojitvi in ob odpovedi pogodbe o zaposlitve;
 odškodnine za neizrabljeni letni dopust pred prenehanjem delovnega razmerja
(Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 5. člen, 2.
odstavek).
Javnemu usluţbencu se plača za delo v Sloveniji izplača v naslednjih primerih:
 če se je zaradi sluţbenih razlogov, evakuacije, nevarnosti in zdravstvenih razlogov
moral po preteku 30 koledarskih dni začasno vrniti v RS;
 zaradi začasne odsotnosti z dela in to z dnevom odstranitve;
 med izrabo sorazmernega dela letnega dopusta javnega usluţbenca, ki je razporejen
na delo v tujino, za tekoče leto v času pred odhodom v tujino in po vrnitvi iz tujine
pred potekom razporeditve ali prenehanjem delovnega razmerja (Uredba o plačah in
drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 5. člen, 3. odstavek).
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5.2 PLAČA ZA DELO V TUJINI

V prvem odstavku 6. člena Uredbe je navedeno, da je plača za delo v tujini sestavljena iz:
osnovne plače za delo v tujini, dodatkov za delo v tujini ter dela plače za delovno
uspešnost (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 6.
člen, 1. odstavek).
Plača za delo v tujini je določena za povprečno mesečno delovno obveznost in dovoljeno
število ur dela preko polnega delovnega časa. Obračunavati se začne z dnem začetka dela
v tujini ter preneha z dnem prenehanja razporeditve na delo v tujino (Uredba o plačah in
drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 6. člen, 4. in 2. odstavek).
V času razporeditve na delo v tujini so delavci upravičeni do zneska, ki ustreza višini
akontacije dohodnine in prispevkov delojemalca za socialno varnost, obračunanih od plače
za delo v RS (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 4.
člen, 1. odstavek).

5.2.1 OSNOVNA PLAČA ZA DELO V TUJINI

Plača za delo v tujini je sestavljena iz osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno
uspešnost za delo v tujini.
Začetek obračuna je dan začetka dela v tujini, obračunavati pa se preneha z dnem
prenehanja razporeditve na delo v tujino (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih
usluţbencev za delo v tujini, 6. člen, 1. in 2. odstavek).
Osnova za izračun plače v tujini je določena z nominalno osnovo za delo v tujini. Osnovno
plačo za delo v tujini dobimo tako, da se nominalna osnova za delo v tujini pomnoţi z
indeksi ţivljenjskih stroškov, ki jih za posamezni kraj določi Organizacija zdruţenih
narodov. Indeks ţivljenjskih stroškov ne vključuje stroškov šolnine in vpisnine v šolah z
mednarodnim programom, stroškov plačila za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter
stroškov najema stanovanja (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za
delo v tujini, 7. člen, 1. in 2. odstavek).
Javnemu usluţbencu se plača za delo v tujini izračunava in izplačuje v valuti drţave, v
kateri dela. Če ta valuta ni zamenljiva, se plača izračunava in izplačuje v zamenljivi valuti,
ki jo za posamezno drţavo določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (Uredba o
plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 7. člen, 5. odstavek).
Nominalne osnove za delo v tujini so prikazane v Prilogi 4.
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Plača za delo je določena v fiksnem znesku. Glede na delovna mesta se določi nominalna
osnova. Indeksi ţivljenjskih stroškov, ki jih določi Organizacija zdruţenih narodov9, so zelo
pomembni pri izračunu osnovne plače za delo v tujini, kajti seštevek nominalne osnove in
indeks ţivljenjskih stroškov nam predstavlja osnovno plačo za delo v tujini.

5.2.2 DODATKI K PLAČI ZA DELO V TUJINI

Med delom v tujini javnemu usluţbencu pripadajo, ne glede na določila drugih predpisov,
ki urejajo pravice in obveznosti javnih usluţbencev, naslednji dodatki:
 dodatek za oddaljenost:
uredba v 9. členu določa, da dodatek za oddaljenost javnemu usluţbencu pripada na
podlagi oddaljenosti kraja opravljanja dela v tujini od sedeţa organa v RS. Po Evropi se
oddaljenost izračuna na osnovi najbliţje potovalne razdalje, zunaj Evrope pa na osnovi
najbliţje zračne črte. Dodatek znaša:
 100,85 evrov za oddaljenost od 300 do 1000 kilometrov;
 201,70 evrov za oddaljenosti od 1001 do 5000 kilometrov;
 403,41 evrov za oddaljenost nad 5000 kilometrov (Uredba o plačah in drugih
prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 9. člen);
 dodatek za zahtevnost dela v tujini:
za posebno zahtevnost opravljanja dela pri urejanju dvostranskih odnosov in za posebne
zahtevnosti in strokovnost dela v predstavništvih pri mednarodnih organizacijah pripada
javnemu usluţbencu dodatek za zahtevnost dela v tujini.
Dodatek pripada:
 javnim usluţbencem v predstavništvih v tujini;
 pripadnikom policije v civilnih misijah, policijskim uradnikom, sekundarnim
policijskim uradnikom;
 učiteljem na delu v tujini, učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah;
 predstavnikom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije v predstavništvih v
tujini;
 pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolţnostih.
Dodatek za zahtevnost dela v tujini lahko znaša do 10 odstotkov osnovne plače za delo v
tujini. Določi se za posamezno predstavništvo oziroma posamezni kraj dela. Glede na
spreminjanje okoliščin, ki prispevajo k zahtevnosti dela, se dodatek spreminja, enkrat
letno ga s sklepom določi predstojnik organa (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih
usluţbencev za delo v tujini, 10. člen, 1., 2. in 3. odstavek);

9

Priloga 5 diplomskega dela.
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 dodatek za opravljanje dodatnih nalog:
javnim usluţbencem, ki opravljajo finančne in varnostne naloge, ki povečujejo obseg dela,
pripada dodatek za opravljanje dodatnih nalog. Je del plače, ki pripada zaposlenim na
delovnih mestih plačne lestvice. To so delovna mesta spremljajočih dejavnosti na
predstavništvu, ki poleg nalog iz okvira sovjega delovnega mesta opravljajo še druge
naloge. Pripada tudi diplomatu, ki poleg nalog na svojem delovnem mestu vodi finančno
poslovanje, je odgovoren za naloge, ki so povezane z varnostjo, če v predstavništvu ni
ustreznih strokovno-tehničnih javnih usluţbencev (Uredba o plačah in drugih prejemkih
javnih usluţbencev za delo v tujini, 11. člen, 1. odstavek).
Dodatek za opravljanje dodatnih nalog določi pristojni minister. Iz Tabele 11 je razvidno,
da je dodatek za posamezni tarifni razred drugačen. Niţji je tarifni razred, višji je dodatek.
Razlika med najvišjim in najniţjim dodatkom je 125 evrov. Vrednosti dodatkov se
pomnoţijo z indeksi ţivljenjskih stroškov;
Tabela 11: Višina dodatka za opravljanje dodatnih nalog glede na tarifni razred
TARIFNI RAZRED
IV. in V. razred

VIŠINA DODATKA (V EVRIH)
275

VI. razred

175

VII. in višji razred

150

Vir: Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, Ur. l. RS, št.
69/2008
 dodatek za nezaposlenega partnerja:
javnemu usluţbencu, čigar zakonec ali zunajzakonski partner ni v delovnem razmerju in
nima statusa samozaposlenega ter ne prejema nadomestila v skladu s predpisi o
starševskem varstvu, ne prejema pokojnine in ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje RS,
hkrati pa prebiva z njim v tujini, mu pripada dodatek za nezaposlenega partnerja (Uredba
o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 12. člen, 1. odstavek).
Dodatek se izplačuje za čas, ko partner z javnim usluţbencev dejansko prebiva v tujini.
Znaša 600 evrov, ta znesek pa se pomnoţi z indeksi ţivljenjskih stroškov. Javni
usluţbenci, ki opravljajo delo v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah, niso
upravičeni do dodatka za nezaposlenega partnerja (Uredba o plačah in drugih prejemkih
javnih usluţbencev za delo v tujini, 12. člen, 3. in 4. odstavek);
 dodatek za diplomatsko dejavnost partnerja:
dodatek za diplomatsko dejavnost partnerja pripada javnemu usluţbencu na delu v tujini
v primeru, če le-ta prebiva z njim v tujini. Znesek dodatka lahko znaša največ 150 evrov
na mesec za sodelovanje partnerja pri diplomatskih druţbenih dejavnostih. Vrednost
dodatka se pomnoţi z indeksom ţivljenjskih stroškov.
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Vrednost mesečnega dodatka za diplomatsko dejavnost partnerja lahko znaša tudi do 300
evrov, in sicer takrat, ko gre za partnerje vodij predstavništev, obrambnih atašejev,
namestnika v času nadomeščanja vodje idr. (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih
usluţbencev za delo v tujini, 13. člen);
 dodatek za nepreskrbljene otroke:
javnemu usluţbencu pripada dodatek za nepreskrbljene otroke v primeru, ko njegovi
otroci prebivajo z njim v skupnem gospodinjstvu v tujini. Vsako spremembo glede
skupnega gospodinjstva in šolanja otrok, ki vpliva na prejemanje dodatka, je javni
usluţbenec dolţan sporočiti (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za
delo v tujini, 14. člen, 1. odstavek).
Dodatek se izplačuje za otroke, starejše od 15 let, do konca njihovega rednega šolanja,
vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti, na podlagi potrdila o šolanju (Uredba o
plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 14. člen, 2. odstavek).
Za vzgojo posameznega nepreskrbljenega otroka dodatek znaša 180 evrov, pri čemer se
ta vrednost pomnoţi z indeksom ţivljenjskih stroškov (Uredba o plačah in drugih
prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 14. člen, 3. odstavek);
 dodatek za nevarnost:
javnemu usluţbencu pripada dodatek za nevarnost za tisti mesec, ko opravlja delo na
kriznem območju oziroma na območju, kjer je njegova varnost ogroţena. Oceno stopnje
nevarnosti za območje in višino dodatka za nevarnosti določi Sekretariat Sveta za
nacionalno varnost na predlog organa, ki javne usluţbence napotuje na delo v tujino
(Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 15. člen, 1. in 4.
odstavek).
Javni usluţbenec je upravičen do dodatka v vrednosti do 504,26 evrov mesečno v
primeru, če je občasno kršeno premirje ali obstajajo oboroţeni spopadi med sprtimi
stranmi oziroma napadi na pripadnike mirovnih operacij in pripadnike mednarodnih
civilnih misij, če se pojavljajo občasni incidenti oziroma teroristični napadi. V primeru
pogostih incidentov ali oboroţenih spopadov med sprtimi stranmi oziroma napadi na
pripadnike mirovnih operacij in pripadnike mednarodnih civilnih misij pripada javnemu
usluţbencu dodatek v vrednosti do 605,11 evrov mesečno. Če pride do nepretrganih
spopadov med sprtimi stranmi ali napadi na pripadnike mirovnih operacij civilnih misij, je
javni usluţbenec upravičen do dodatka v višini do 1210,55 evrov mesečno (Uredba o
plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 15. člen, 1. in 2. odstavek);
 dodatek za posebne ţivljenjske razmere v tujini:
dodatek za posebne ţivljenjske razmere v tujini je del plače, ki pripada javnemu
usluţbencu, ki opravlja delo oziroma naloge na območju, kjer so ţivljenjske razmere ali
okoliščine dela izredno teţke. Za zelo teţke razmere oziroma okoliščine se smatrajo huda
onesnaţenost, visoke ali nizke temperature, izpostavljenost kuţnim nalezljivim boleznim in
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epidemijam, slabe higienske razmere, obstoj zdravju škodljivih in strupenih snovi ter
radioloških, kemičnih in bioloških snovi. Višino dodatka, ki znaša do 302,55 evrov in
območja s posebno teţkimi ţivljenjskimi razmerami in okoliščinami dela določi minister,
pristojen za javnega usluţbenca (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev
za delo v tujini, 16. člen);
 dodatek za pripravljenost in premestljivost:
dodatek za pripravljenost in premestljivost v višini 10 odstotkov nominalne osnove za delo
v tujini pripada pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolţnostih, na
katerih dolţnostih so določene kot premestljive. Vrednost dodatka se pomnoţi z indeksi
ţivljenjskih stroškov (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v
tujini, 17. člen, 1. in 2. odstavek);
 dodatek na delovno dobo:
za vsako zaključeno leto delovne dobe javnemu usluţbencu pripada dodatek na delovno
dobo v višini 0,33 odstotkov osnovne plače za delo v tujini. Za vsako zaključeno leto
delovne dobe nad 25 let se javni usluţbenki dodatek za delovno dobo poveča za 0,10
odstotkov (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 18.
člen);
 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat:
Uredba v 19. členu določa, da javnemu usluţbencu dodatek za specializacijo, magisterij ali
doktorat pripada, če izobrazba, ki je pridobljena s specializacijo, znanstvenim
magisterijem ali doktoratom v sistemizaciji delovnih mest ni opredeljena kot pogoj za
zasedbo delovnega mesta in če je specializacija, znanstveni magisterij ter doktorat
pridobljen na področju, za katero je javni usluţbenec sklenil delovno razmerje (Uredba o
plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 19. člen, 1. odstavek).
V primeru, da ima javni usluţbenec več naslovov iste stopnje, mu pripada samo en
dodatek. Dodatki se med seboj izključujejo. Višina dodatka je določena v 37. členu KPJS,
in sicer za specializacijo znaša 46,54 evrov bruto, za znanstveni magisterij 72,41 evrov
bruto ter za doktorat 118,94 evrov bruto (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih
usluţbencev za delo v tujini, 19. člen, 3. in 4. odstavek, KPJS, 37. člen).
Pri dodatku za specializacijo, magisterij ali doktorat lahko vidimo, da je višina dodatka
enaka kot višina pri plači za delo v RS;
 poloţajni dodatek:
poloţajni dodatek pripada javnim usluţbencem za čas dela v tujini, ko opravljajo naloge
vodenja ali poveljevanja, izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem. To so predvsem vodje
predstavništva, v času njegove odsotnosti, ki mora biti daljša od deset delovnih dni, pa so
to začasni odpravniki poslov (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za
delo v tujini, 20. člen, 1. odstavek).
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Minister za zunanje zadeve s sklepom enkrat letno določi višino poloţajnega dodatka,ki se
razlikuje na strateško pomembnost. Višina poloţajnega dodatka je razdeljena na
kategorije, in sicer:
 prva kategorija 12 % osnovne plače za delo v tujini;
 druga kategorija 9 % osnovne plače za delo v tujini;
 tretja kategorija 7 % osnovne plače za delo v tujini;
 četrta kategorija 5 % osnovne plače za delo v tujini (Uredba o plačah in drugih
prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 20. člen, 2. in 3. odstavek).
Iz prejšnjega odstavka je razvidno, da javnim usluţbencem, ki prejemajo plačo za delo v
tujini, pripada največ 12 % poloţajnega dodatka, medtem ko javnim usluţbencem, ki so
razporejeni na delo v RS, pripada največ 20 % poloţajnega dodatka.

5.2.3 DEL PLAČE ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST

Javnemu usluţbencu del plače za delovno uspešnost pripada takrat, ko pri opravljanju
svojih rednih delovnih nalog dosega nadpovprečne delovne rezultate v obdobju, za katero
se izplačuje. Del plače za delovno uspešnost določi predstojnik ali oseba, ki je za to
pooblaščena (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 21.
člen, 1. odstavek).
Uredba v 21. členu določa, da del plače za redno delovno uspešnost detaširanih delavcev
znaša na leto največ dve osnovni mesečni plači javnega usluţbenca za delo v Sloveniji.
Osnova za obračun je osnovna plača javnega usluţbenca za delo v Sloveniji (Uredba o
plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 21. člen, 3. odstavek).

5.3 VRSTE POVRAČIL IN NADOMESTIL V TUJINI
Detaširanemu delavcu v tujini pripadajo različna povračila in nadomestila. Izplačujejo se
na podlagi ustreznih dokazil o nastalih stroških. Javnemu usluţbencu na delu v tujini
pripadajo naslednja povračila in nadomestila:
 povračilo stroškov za postreţbo:
vodja za predstavništva za pomoč v gospodinjstvu je upravičen do povračila stroškov za
postreţbo. Višina povračila je največ 900 evrov, pomnoţena z indeksom ţivljenjskih
stroškov. Začasnemu odpravniku poslov v predstavništvu pripada nadomestilo v višini
polovice navedenega zneska. Blagajnik predstavništva neposredno javnemu usluţbencu
izplačuje nadomestilo za plačilo opravljenih storitev. Izplačuje se na podlagi pogodbe, ki jo
s soglasjem generalnega sekretarja Ministrstva za zunanje zadeve, skleneta vodja
predstavništva in izvajalec storitev, ali na podlagi računov za ustrezno storitev (Uredba o
plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 23. člen);
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povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za nezaposlenega partnerja, povračilo stroškov
zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo:

javnemu usluţbencu, čigar nezaposleni partner, ki prebiva z njim v tujini in je bil do
odhoda v tujino v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu za
zaposlovanje in prostovoljno plačuje prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS pripada povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ter povračilo stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti.
Povračilo se izplačuje od dneva, ko je partnerju javnega usluţbenca zaradi odhoda v
tujino prenehalo delovno razmerje, ko se je odjavil z zavoda za zaposlovanje. Izplačevati
se preneha z dnem nastopa dela javnega usluţbenca, ki se je vrnil na delovno mesto v
Slovenijo oziroma takrat, ko mu izteče pogodba o zaposlitvi. Osnova za izračun povračila
je višina zadnje mesečen plače zakonca ali zunajzakonskega partnerja pred odhodom v
tujino (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 24. člen);
 povračilo dela stroškov vpisnine in šolnine:
delavcu, ki je napoten na delo v tujino, pripadajo povračila dela stroškov vpisnine in
šolnine v primeru, da so njegovi otroci v tujini vpisani v zasebno osnovo in srednješolsko
izobraţevanje z mednarodnimi programom, kadar iz upravičenih razlogov10 ni mogoče
njihovo brezplačno šolanje v javnih šolskih ustanovah. V takem primeru povračilo znaša
80 odstotkov stroškov vpisnine in šolnine. Do povračila stroškov vpisnine in šolnine je
upravičen tudi javni usluţbenec na delu v tujini, čigar otroci so zadnje leto pred nastopom
obveznega rednega šolanja vpisani v predšolsko izobraţevanje. Povračilo v takem primeru
znaša 50 odstotkov vpisnine in šolnine (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih
usluţbencev za delo v tujini, 25. člen);
 povračilo potnih in selitvenih stroškov:
javnemu usluţbencu, ki potuje v tujino zaradi razporeditve na delo v tujino in se vrača v
RS ob prenehanju razporeditve na delo v tujini, pripada povračilo potnih in selitvenih
stroškov. Z uredbo je določeno, da povračilo potnih in selitvenih stroškov pripada tudi
njegovim druţinskim članom (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za
delo v tujini, 26. člen, 1. in 2. odstavek);
 dnevnica:
za sluţbena potovanja zunaj kraja opravljanja dela pripada delavcem, ki so napoteni na
delo v tujino, dnevnica. Predpisi, ki v RS urejajo sluţbena potovanja v tujini, prav tako
veljajo oziroma določajo merila za izračun dnevnice (Uredba o plačah in drugih prejemkih
javnih usluţbencev za delo v tujini, 27. člen, 1. odstavek);

10

Kot upravičeni razlogi se upoštevajo neustrezne pedagoške, varnostne, higienske razmere, pouk v
zahtevnem tujem jeziku ali če sprejemna drţava otrokom tujih diplomatov ne omogoča šolanja v javnih
izobraţevalnih ustanovah. (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 25. člen,
1. odstavek).
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 povračilo stroškov za reprezentanco:
posameznemu predstavništvu in predstavnikom pri mednarodnih institucijah pripada
povračilo stroškov za reprezentanco. Glede na delovne potrebe in delovne doseţke
predstavništva pristojni minister enkrat na leto določi znesek sredstev za kritje stroškov za
reprezentanco (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini,
28. člen);
 povračilo stroškov članarine v diplomatskih in konzularnih zdruţenjih:
Uredba v 29. členu določa, da vodjem predstavništev in diplomatom pripada povračilo
stroškov članarine v diplomatskih in konzularnih zdruţenih na osnovi soglasja pristojnega
ministra. Izključena je članarina za druţabne in športne klube, v katerih se zbirajo
diplomati (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 29.
člen);


povračilo članarine v novinarskih oziroma drugih sorodnih strokovnih
zdruţenjih in organizacijah:

s pridobitvijo soglasja Komisije za dopisniško mreţo pripada povračilo članarine v
novinarskih oziroma drugih sorodnih strokovnih zdruţenjih in organizacijah novinarjem ter
dopisnikom na delu v tujini (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencih za
delo v tujini, 30. člen);


povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki
Sloveniji:

napotenim delavcem na delo v tujino ter njihovim druţinskim članom, ki z njim prebivajo v
tujini, pripada povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v RS, in sicer enkrat v
dvanajstih mesecih, koristijo ga lahko po desetih mesecih od začetka dela v tujini (Uredba
o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 31. člen, 1. odstavek);
 povračilo stroškov za nastanitev:
javnemu usluţbencu, ki je napoten na delo v tujino, pripada povračilo stroškov za
nastanitev. Povračilo se obračuna od osnove, ki je sestavljena iz osnovne plače za delo v
tujini, dodatka za nezaposlenega partnerja in dodatka za nepreskrbljene otroke. V
primeru, da je javnemu usluţbencu na delu v tujini dodeljeno primerno stanovanje, ki je v
lasti RS oziroma ga ima RS v najemu, javnemu usluţbencu povračilo ne pripada.
Stanovanje mu s sklepom dodeli minister. Iz Priloge 6 je razvidna višina limita za najem
stanovanja. V primeru, da delavec prekorači limit za najeto stanovanje, je dolţan razliko
poravnati sam (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini,
32. člen, 1. in 3. odstavek);
 povračilo stroškov za prevoz na delo v kraju sluţbovanja:
javnemu usluţbencu na delu v tujini pripada povračilo stroškov za prevoz na delo v kraju
sluţbovanja v primeru, ko je njegova pot od kraja prebivanja do kraja opravljanja dela
daljša od enega kilometra in je opravljena z javnim prevoznim sredstvom. Višina stroškov
se povrne za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom. V primeru, da je
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detaširanemu delavcu dodeljen sluţbeni avtomobil v zasebno uporabo, mu povračilo ne
pripada (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 33. člen,
1. in 3. odstavek);


povračilo stroškov za uporabo lastnega osebnega avtomobila v sluţbene
namene:

napoteni delavec na delo v tujino je upravičen do povračila stroškov za uporabo lastnega
osebnega avtomobila v sluţbene namene, ko osebni avtomobil uporablja v sluţbene
namene. Višina povračila se izračuna tako, da se obračuna kilometrina v višini 30
odstotkov nabavne cene bencina Euro Super 95 za kilometer v drţavi sprejemnici (Uredba
o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 34. člen, 1. odstavek);
 povračilo stroškov prehrane med delom:
Uredba v 35. členu določa, da je detaširani delavec upravičen do povračila stroškov
prehrane med delom, in sicer v višini, ki pripada javnim usluţbencem, zaposlenim v RS.
Znesek povračila se pomnoţi z indeksom ţivljenjskih stroškov za posamezno drţavo
(Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 35. člen, 1.
odstavek);
 regres za letni dopust:
javni usluţbenci, ki so napoteni na delo v tujino, imajo pravico do regresa za letni dopust.
Višina regresa je enaka kot višina regresa, ki velja za javne usluţbence, ki so zaposleni v
RS (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 36. člen);


nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali
nege druţinskega člana:

v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu v RS pripada
javnemu usluţbencu za delo v tujini nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi
bolezni, poškodbe ali nege druţinskega člana. Osnova za izračun nadomestila je za prvih
30 koledarskih dni plača za delo v tujini, po 30. dneh pa je osnova za izračun plača, ki bi
jo javni usluţbenec prejemal za delo v RS (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih
usluţbencev za delo v tujini, 37. člen);
 povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja:
povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja pripada javnim usluţbencem, ki so
razporejeni na delo v tujini samo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obseg
zdravstvenih storitev in deleţ, ki se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, mora
biti primerljiv z obsegom in deleţem v RS (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnim
usluţbencev za delo v tujini, 38. člen, 1. odstavek);
 povračilo stroškov za dodatno nezgodno zavarovanje:
javnim usluţbencem, ki so pripadniki policije, javnim usluţbencem, ki delo opravljajo na
kriznih območjih ter javnim usluţbencem, ki delo opravljajo v mirovnih operacijah, pripada
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povračilo stroškov za dodatno nezgodno zavarovanje (Uredba o plačah in drugih
prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 39. člen);
 povračilo stroškov za učenje tujega jezika:
če znanje uradnega jezika ni pogoj za zasedbo delovnega mesta v drţavi, v katero je bil
javni usluţbenec napoten na delo, mu pripada povračilo stroškov za učenje tujega jezika.
Povrne se mu 80 odstotkov stroškov štirideseturnega tečaja, ki ga opravi pred odhodom v
tujino (Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 40. člen,
1. odstavek);


povračilo stroškov, nastalih ob smrti javnega usluţbenca na delu v tujini
oziroma oţjega druţinskega člana, ki je z njim prebival v tujini:

detaširani delavec ima pravico do povračila stroškov, ki nastanejo s prevozom posmrtnih
ostankov njegovih druţinskih članov, oţji druţinski člani pa imajo pravico do povračila
stroškov, ki nastanejo s prevozom posmrtnih ostankov javnega usluţbenca v domovino
(Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 43. člen, 1.
odstavek);


organizacija prevoza posmrtnih ostankov za pripadnike Slovenske
vojske in policije:

organizacija prevoza umrlega pripadnika Slovenske vojske in policije, ki so izgubili ţivljenje
zunaj drţave, izvede Generalštab Slovenske vojske oziroma Generalna policijska uprava.
Enako velja za druţinske člane, pripadnike Slovenske vojske in policije (Uredba o plačah in
drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini, 42. člen, 1. odstavek).
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6 PRIMER OBRAČUNA PLAČE ZA JAVNEGA USLUŢBENCA, KI
DELO OPRAVLJA V SLOVENIJI, IN JAVNEGA USLUŢBENCA, KI
JE NAPOTEN NA DELO V TUJINO

6.1 PRIMER 1: OBRAČUN PLAČE JAVNEGA USLUŢBENCA V REPUBLIKI
SLOVENIJI

Številka pogodbe o zaposlitvi:
Šifra delovnega mesta: srednja medicinska sestra
Plačni razred: 25

Z070 Osnovna plača
Z107 Skupna razlika za odpravo nesorazmerja:
Z113 Deleţ razlike za odpravo nesorazmerja:
Z108 Osnovna plača za obračun V:
C020 Dodatek za delovno dobo
3,96%

1.226,99
178,14
89,08
137,91
45,06

Skupaj Z104
Skupaj Z120
Skupaj Z124

1.182,97
1.401,73
1.347,32

Vrsta izplačila

% ali dnevi
Znesek

obv.
ure

norm.
ure

Mes./
leto

znesek
bruto

znesek
neto

A010 Redno delo
B020 Nadom. za letni dopust pret.

120,05
39,95

130,55
43,45

2/2011
2/2011

853,76
336,44

568,64
224,07

Skupaj ure
C020 dod. za
C080 dod. za
C100 dod. za
C110 dod. za
C111 dod. za

160,00

174,00

68,97
31,26
11,03
9,20

75,00
34,00
12,00
10,00

2/2011
2/2011
2/2011
2/2011
2/2011

1.190,20
33,81
34,33
66,71
58,86
58,86

792,71
22,52
22,87
44,43
39,21
39,21

160,00

174,00

1.442,77

960,95

delovno dobo 3,96
izmensko delo
delo ponoči
delo v nedeljo
dela prost dan

Z080 Bruto plača

F017 Boniteta nezg. zavar.
2,46
1,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bruto plača (Z080) + F + I
1.445,23
962,59

-------------------------------------------------------------------------------------------Z270 Osnova za izračun prispevkov
Z290 Neto plača I
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030

1.445,23

59

962,59
960,13
962,59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I010 Prehrana med delom
61,57
61,57
I050 Prevoz na delo
91,00
91,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Povračila stroškov skupaj
152,57
152,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K040 Sindikat delavcev v zdravstveni
8,65
K040 Zbornica zdravstvene nege Slovenija
8,65
Z310 Odtegljaji skupaj
PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEGLJAJI

17,31
Olajšava

Prispevki iz:
Bruto plače

odstotek

osnova

znesek

22,10

1.445,23

319,37

Skupaj prispevki
Davčni odtegljaji od:
Plače

319,37
261,96

18,90

863,90

Skupaj davčni odtegljaji

163,27
163,27

Neto izplačilo na račun št.

Dne: 10. 03. 2011

1.095,39

6.2 PRIMER 2: OBRAČUN PLAČE JAVNEGA USLUŢBENCA, KI JE NAPOTEN
NA DELO V TUJINO

Številka pogodbe o zaposlitvi:
Šifra delovnega mesta:
Plačni razred: 44

Z070 Osnovna plača:
2.585,09
Z107 Skupna razlika za odpravo nesorazmerja:
99,43
Z113 Deleţ razlike za odpravo nesorazmerja:
49,72
Z108 Osnovna plača za obračun V:
2.535,37
C020 Dodatek za delovno dobo
6,93%
175,70
C040 Dodatek za spec., mag., doktorat:
72,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj Z104
2.783,48
Skupaj Z120
2.783,48
Skupaj Z124
2.783,50
Vrsta izplačila

% ali dnevi obv.
Norm.
Mes./
Znesek
znesek
Znesek
ure
ure
leto
bruto
neto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A010 Redno delo
168,00 174,00 2/2011 2.535,37
0,00
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj
168,00 174,00 2/2011 2.535,37
0,00
C020 Dod. Za delovni dobo 6,93
C040 Dod. Za spec., mag., doktorat

168,00
168,00

174,00
174,00

2/2011
2/2011

175,70
72,41

0,00
0,00

Z080 Bruto plača
2.783,48
0,00
Z290 Neto plača
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bruto plača (Z080) + A030 + F + I
2.783,48
0,00
Z270 Osnova za izračun prispevkov
2.783,48
Neto plača (Z290) + A030 + F + I + N
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I010 Prehrana
2/2011 89,30
89,30
Dodatek za detaširane delavce
2/2011 3.155,28
3.155,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj povračila stroškov
3.244,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z300 Neto plača + drugi dohodki iz del. Razmerja + pov. Stroškov
3.244,58
PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEGLJAJI
olajšava odstotek osnova
znesek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prispevki iz:
Bruto plače
22,10
2.783,48
615,15

Skupaj prispevki

615,15

Davčni odtegljaji od:
Plače

261,96

27,98

1.906,37

Skupaj davčni odtegljaji

533,49
533,49

Neto izplačilo na račun št.

Dne: 10. 03. 2011

3.244,58

Izračun dodatka za detaširane delavce:
Številka pogodbe o zaposlitvi:
Šifra delovnega mesta:
Plačni razred: 44
Drţava:
Indeks ţivljenjskih stroškov Organizacije zdruţenih narodov:
Osnova za izračun plače za delo v tujini:
Osnovna plača za delo v tujini:

Bruselj
1,1315
1.900,00 EUR
2.149,85 EUR

Vrsta izplačila

mesec/
leto

% ali
znesek

R010 dod. za oddaljenost 201,70
R070 dod. za nevarnost
504,26
R100 dod. za delovno dobo 6,93%

dnevi

obv.
ure

norm.
ure

168,00 174,00 2/2011
168,00 174,00 2/2011
168,00 174,00 2/2011
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znesek
bruto

znesek
neto
201,70
504,26
148,98

R120 poloţajni dodatek

7,00%

168,00 174,00 2/2011

150,49

Skupaj dodatki

1.005,43

Skupaj dodatek za detaširane delavce

3.155,28

Vir: lasten

Zgoraj navedena primera pokaţeta razliko pri obračunu plač javnega usluţbenca, ki delo
opravlja v Sloveniji, in javnega usluţbenca, ki je bil napoten na delo v tujini.
Pri javnemu usluţbencu, ki delo opravlja v Sloveniji, bruto plača predstavlja tako osnovo
za obračun davkov kot prispevkov kot tudi osnovo za izračun neto plače oziroma dohodka,
ki ga z dodatki (prevoz, malica …) dobi izplačanega na njegov transakcijski račun. Pri
detaširanemu delavcu pa bruto plača, ki je bila njegova osnova pred napotitvijo na delo v
tujino, predstavlja le osnovo za obračun davkov in prispevkov. Njegov dohodek, ki je
izplačan na njegov transakcijski račun, je izračunan iz osnove, ki je bila dogovorjena v
pogodbi, katero je delavec podpisal pred napotitvijo v tujini, za čas dela v tujini. Na
njegovi plačilni listi je to vidno tako, da je bruto znesek podan, iz njega so izračunani
prispevki in davki, neto znesek pa je 0,00 €. Njegov dohodek, ki je izplačan na njegov
transakcijski račun, je izračunan posebej in na plačilni listi prikazan kot dodatek za delo
detaširanega delavca.
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7 ZAKLJUČEK

Hipotezo, ki sem jo zastavila v začetku naloge, da je plačni sistem javnih usluţbencev kot
tudi detaširanih delavcev za delo v tujini ustrezno pravno urejen, lahko na podlagi
ugotovitev, ki so podrobneje predstavljene v nalogi, v celoti potrdim.
Ključni razlogi za moje stališče so naslednji:
v Republiki Sloveniji so delavno-pravna razmerja javnih usluţbencev ustrezno pravno
urejena. Urejena so z Zakonom o javnih usluţbencih in Zakonom o sistemu plač javnih
usluţbencev, medtem ko se Zakon o delovnih razmerjih uporablja le subsidiarno, kljub
temu pa ima ustrezen pomen in teţo ter dopolnjuje druga dva zakona.
Javni sektor oziroma javni usluţbenci so za delo, ki ga opravljajo, plačani iz proračuna,
torej iz davkoplačevalskega denarja, zato mora biti plačni sistem dobro zakonsko urejen
ter pregleden, stremeti pa mora k temu, da vestnim in marljivim zaposlenim omogoča
boljši zasluţek in primerno nagrajevanje, ki mora biti odvisno predvsem od količine in
kakovosti opravljenega dela, nikakor pa ne od nekih s časom pridobljenih pravic.
Plačni sistem javnih usluţbencev v Republiki Sloveniji je doţivel veliko sprememb, ki so
poskušale slediti duhu časa, zmoţnostim drţave in potrebam na eni strani ter ţeljam in
pričakovanjem na drugi. Tukaj je prihajalo do silnih navzkriţij interesov. Tega pogosto ni
bilo mogoče harmonizirati in uskladiti, zato so bili vedno potrebni kompromisi in iskanja
takih rešitve, ki bi omogočile nemoteno delo javne uprave oz. javnih usluţbencev in
njihovo zadovoljstvo s plačnim sistemom. Ob tem pa ne gre prezreti vloge sindikatov, za
katere ne bi mogla trditi, da je bila vedno pozitivna in naravnana k rešitvam, ki bi prinesle
novo vrednost, ampak so pogosto ščitili nedelo in okostenelost sistema ter na ta način
zavirali prehod v sodobno, učinkovito javno upravo. Zdi se kot sindikat ne bi šel s časom
naprej, ampak je ob propadu socializma izgubili kompas in pozabil, da imajo delavci poleg
pravic tudi dolţnosti, med katerimi je prva kakovost dela, učinkovit servis, ki ga morajo
javni usluţbenci nuditi uporabnikom njihovih storitev. Prav na to se ob vseh spremembah
plačnega sistema najpogosteje pozablja. Zato se občasno dozdeva kot bi bili javni
usluţbenci sami sebi namen, ne pa servis davkoplačevalcev, ki jim zagotavljajo
sorazmerno varno zaposlitev in redne plače.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil eden najpogosteje popravljanih in
spreminjanih zakonov, na kar kaţejo tudi objave uradnih prečiščenih besedil, ki jih je bilo
od leta 2002 do konca 2009 kar trinajst. Ena večjih sprememb plačnega sistema se je
zgodila po dolgih in trdih usklajevanjih, leta 2008, ko je bil sprejet novi ZSPJS. Ta plačni
sitem v osnovi zagotavlja enotno in pravično urejanje plač ter omogoča večjo preglednost
in fleksibilnost plač, zato so ga strokovnjaki ocenili kot ustreznega in dobrega. Nasprotno
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pa je naletel na negodovanje nekaterih sindikatov in posameznih kategorij zaposlencev, ki
so začutile, da izgubljajo svoje poloţaje, namišljeno moč ter pomen in s tem v zvezi tudi
privilegije, ki si vidni v določenih prejemkih. Z raznimi manipulacijami je nekaterim
nezadovoljnim skupinam uspelo spolitizirati vprašanje plačnega sistema do te mere, da se
je takoj po volitvah začelo z njegovim načrtnim razgrajevanjem, brez novega,
ustreznejšega koncepta in vizije. Ob tem velja poudariti, da je v zakonu morda res bilo
nekaj napak, ki bi se dale sorazmerno preprosto odpraviti, ne da bi porušili plačna
sorazmerja in celoten sistem.
ZSPJS točno opredeljuje osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost in dodatke, ki so
točno določeni z zakonom, z njimi se vrednoti le tiste posebnosti posameznega delovnega
mesta, katere niso zajete v osnovni plači. Dobro so opredeljene plačne skupine in
podskupine, plačni in tarifni razredi ter plačna lestvica. Prednost zakona je ta, da je
osnovna plača za vsako delovno mesto določena s plačno lestvico. Omejeni so dodatki za
direktorje, zato ne more prihajati do zlorabe poloţaja, ker ZSPJS določa, kateri dodatki se
lahko izplačujejo. Nadalje je s tem zakonom zelo dobro urejeno tudi napredovanje
posameznika.
Določeno je, da kljub temu, da na delovnem mestu javni usluţbenec ne more napredovati
v nazivih, lahko napreduje v višji plačni razred, in sicer do deset plačnih razredov. To je
pomembna nova usmeritev, ki naj bi pripomogla k temu, da se prepreči boj za
(nominalno) višja delovna mesta. Javni usluţbenec je po tem sistemu nagrajen za dobro
opravljeno delo z višjo plačo, istočasno pa obdrţi svoj naziv in delovno mesto. Ta element
sistema je po mojem prepričanju izredno pomembna motivacijska kategorija plačnega
sistema, saj lahko posameznik, ki ţeli zasluţiti več, stremi k večji produktivnosti, večji
kakovosti svojega dela in ne zgolj k napredovanju v višjo funkcijo, kjer ne bo nujno
uspešen, mu pa prinaša večji dohodek za enako količino dela ali lahko tudi za manj dela
ter do določene mere odpravlja tudi tako imenovane sinekure v drţavni upravi.
Plačni sistem detaširanih delavcev, torej delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, je
urejen z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih usluţbencev za delo v tujini. Leta
2008 je Uredba skupaj z ZSPJS doţivela spremembo. Uredba je ustrezno pravo urejena in
bolj pravična, kajti višina dodatkov je fiksno določena, enaka je za vse zaposlene, ne
glede na naziv. Dodatki za delo v tujini, do katerih so upravičeni javni usluţbenci, se
pomnoţijo z indeksom ţivljenjskih stroškov, ki so objavljeni v Uradnem listu RS. Tako ne
more prihajati do zlorab, kajti v prejšnjem sistemu plač je višino koeficienta določal
minister s sklepom, katerega ni bilo potrebno uradno objaviti. Ta sistem tudi vnaša več
reda v nagrajevanje in zlasti bolj smotrno porabo davkoplačevalskega denarja.
Pozitivna sprememba plač zaposlenih, ki so napoteni na delo v tujino, je ta, da je kot
sestavni del plače uvedena delovna uspešnost. Prav tako je urejeno nadomestilo za
prehrano javnih usluţbencev med delom v tujini, ta znesek pa se pomnoţi z indeksom
ţivljenjskih stroškov za drţavo, v kateri javni usluţbenec opravlja delo.
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Med pozitivnimi lastnostmi uredbe je tudi, da so zakonci javnih usluţbencev zaposlenih v
tujini, poleg povračila stroškov prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
upravičeni tudi do povračila stroškov za zavarovanje v primeru brezposelnosti ter za
starševsko varstvo.
Vendar tudi ta uredba ni doţivela odobravanje pri vseh kategorijah, na katere se nanaša,
ker je enako kot celoten sistem zarezala v mnoge pridobljene privilegije skupin vplivnih
posameznikov, ki jim ni veliko mar za razvoj in učinkovitost sistema, v katerem so
zaposleni, še manj za doseganje višjih rezultatov ob zmanjšanju bremen
davkoplačevalcev, pač pa ţelijo še najprej sorazmerno lagodno ţiveti v varnem zavetju,
kjer so odpuščanja redkost in izjema.
Učinkovitost in dvig kakovosti dela javnih usluţbencev sta nasploh moto celotnega sistema
iz leta 2008, saj so ustvarjalci teţili k taki organizaciji, ki bi dvignila kakovostno in
količinsko raven dela javnih usluţbencev, povečala njihovo učinkovitost ter motivacijo za
delo.
Ţal mnogi tega niso dojeli kot napredek in izboljšanje sistema javne uprave ter boljše
izrabe davkoplačevalskega denarja. S politizacijo in z iskanjem zavezništev pri tistih, ki ne
prej ne kasneje niso imeli niti vizije sistema, niti strategije, kako jo uresničiti, so začeli
razgrajevati s teţavo narejen in sprejet sistem ter ga počasi vračati v stare kolesnice, ki
vodijo v povprečnost, neprizadevnost in neučinkovitost, namesto, da bi ga dograjevali in
izboljšali tam, kjer so se pokazale njegove slabosti. Vse to skupaj pa je lahko zelo porazno
za drţavo, ki brez učinkovitih delavcev v javni upravi ne more dosegati zastavljenih ciljev
v času in na način, ki je običajen za sodobne razvite druţbe. Zato lahko v prihodnosti
pričakujemo ponovne spremembe ZSPJS in nova iskanja, kajti zakon je pač rezultat
moţnega in odraz politične volje ter moči, ne pa neki kanon, ki bi ga poskušali dograjevati
v smeri take javne uprave, kakršno drţava potrebuje, če ţeli dosegati višjo raven storitev
za uporabnike in ki bi nakazoval harmonijo med različnimi skupinami zaposlencev. Dokler
ta harmonija ne bo doseţena in ne bodo preseţena dnevna rivalstva ter politični pritiski na
plače, o konsistentnem plačnem sistemu, ki bi zdrţal daljše obdobje nespremenjen, ne
more biti govora.
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