
Problematika na področju politike plač, kot jo predstavlja sindikat KNSS-Neodvisnost 

mariborske regije. 

 

Politika plač. Področje, ki je danes bolj podobno nekemu kaotičnemu področju, ki se ne more 

imenovati politika plač. To področje je danes poligon za manipulacijo z delovno silo, za 

zavajanje delavcev, predvsem nižje izobražene delovne sile. V letih samostojne Slovenije se 

ni pristopilo k resnemu modelu na tem področju, ki bi bilo res področje politike plač. V letih 

samostojne države so namesto strokovnjakov ekonomistov, ki bi znali postaviti pravo ceno 

dela in pravilno ovrednotiti plačne razrede vseh slojev delovne sile, tako v gospodarstvu, kot 

v negospodarstvu, na tem področju »zagospodarili« šarlatani, nesposobni politiki, tudi 

sindikalisti, ki se vse bolj oddaljujejo od realnega stanja cene dela in njenega pravega 

ovrednotenja. Delodajalci vedno bolj težijo za tem, kako bi se delojemalcu približali, kako bi 

si pridobili ne le delavčeve roke, ampak tudi njegovo dušo. Dokler ni globoke zavesti o 

medsebojni življenjski povezanosti celotne družbe, dokler gredo življenjski interesi 

delodajalca in delojemalca narazen ali celo v nasprotno smer, tako dolgo so vsi poskusi 

izboljšanja brezuspešni. Naložbe v človeški kapital, motivacijo in imidž so prav tako 

pomembne kot investicije v marketing, reklamo, raziskovanje.  Mogoče je kupiti stroje  in 

tehnologijo. Prav tako je mogoče postaviti neko formalno organizacijo tudi s sodelovanjem 

tujih strokovnjakov. Stvar, ki je ni mogoče kupiti, pa je način razmišljanja ljudi, odnos do dela 

in reševanje težav. Za uspeh je nujno potreben resnično pozitiven odnos vseh zaposlenih, od 

najvišjega vodstva do zadnjega delavca. 

 

Kakšen je naš plačni sistem? 

Naš plačni sistem, gledano iz pravnega vidika, je mogoče razbrati iz knjige predpisov o 

plačah, ki obsega 600 strani. To pa je že v osnovi mnogo preveč, kar seveda povzroča preveč 

obširne in nepotrebne .kvantitetne literature, ki jo je potrebno nujno prikrojiti v kvalitetnejšo 

in manj obširno, kar bo resnično nek  pravi plačni sistem.  

 

Kako odsevajo predpisi v konkretnih podatkih? 

Večina delavcev je plačana po kolektivni pogodbi, 3 do 4 odstotke zaposlenih v gospodarstvu 

pa po individualnih pogodbah in t. i. javni sektor. 

Pri t. i. individualnih pogodbah je potrebno poudariti, da se le te v veliki meri v gospodarskih 

družbah podeljujejo na nezakonit način. Tako se v gospodarskih družbah veča klientelizem, 

korupcija izvaja se najrazličnejše vrste mobinga, prav zaradi dodeljevanja individualnih 

pogodb delavcem, ki so lojalni upravam. V veliki meri ti ljudje niso sposobni in vredni takega 

zaupanja in tako hira resničen pozitiven razvoj neke gospodarske družbe v kateri se take reči 

izvajajo. 

Zakaj taka trditev. 

Zakon o delovnih razmerjih (UR. L. RS.št. 42/02), več ne povzema in določa delavcev s 

posebnimi pooblastili in odgovornostmi, temveč le poslovodne delavce. 

Izraz delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, pomeni delavec, ki ga delodajalec 

določi z AKTOM OZIROMA POGODBO O USTANOVITVI DRUŽBE, ZADRUŽNIMI 

PRAVILI  ALI STATUTOM. 

To pomeni, da je delavec  s posebnimi pooblastili  lahko  le tisti delavec, ki je kot tak določen 

s STATUSNIM AKTOM, ne more pa biti določen z ORGANIZACIJSKIM PREDPISOM. 

 

V veliki meri kot že navajam, uprave kar v organizacijski Akt o sistemizaciji in organizaciji 

delovnih mest, določijo delavce, ki bodo na nekem področju v njihovi družbi imeli t. i. 

individualno pogodbo, v katero poljubno določijo mnogokratnike osnovnih plač, kar pomeni, 

da imajo ti delavci mimo vseh predpisov nenormalno visoke plače in če jih primerjamo z 



plačami prvih tarifnih razredov branžnih kolektivnih pogodb, je več kot očitno, da je razmerje 

ki velja danes 1 :30 in več nedopustno in nemoralno in seveda  nezakonito. 

V tem primeru velja omeniti plačna razmerja med gospodarstvom in negospodarstvom. 

Dejstvo je namreč tudi, da nekateri delodajalci ne  morejo dovolj dobro stimulirati delavcev, 

če bi jih plačevali po zavezujočih branžnih kolektivnih pogodbah,npr. z sedmo stopnjo 

izobrazbe, ki imajo v primerjavi z enako izobraženim kadrom v negospodarstvu bistveno višjo 

plačo in so zaradi zadrževanja takega kadra v gospodarstvu prisiljeni poseči po predmetni 

nezakonitosti, (individualne pogodbe), da tak kader sploh obdržijo. 

. 

Sindikati vseh razvitejših  držav EU, se bojijo delavcev iz srednje in vzhodnoevropskih držav. 

Ne samo slovenskih delavcev, ampak 20 milijonov delavcev na Poljskem, ki imajo še trikrat 

nižje plače kot pri nas. 

 Tudi to dejstvo bi ob upoštevanju da v gospodarstvu manjka že cca sedemdeset tisoč 

delavcev bilo zelo pomembno upoštevati, pri pravilnem ovrednotenju dela. 

 

Največji problem na tem t. i . področju politike plač je spodnja raven plač, s katero ni mogoče 

preživeti. Zajamčena neto plača znaša 185,19E. Minimalna plača pa znaša 378, 80 E neto. Iz 

te sramotne politike plač pa izhaja,  da delavec z okrog deset let delovne dobe, za kar dobi 

dodatek, vrh tega pa presega delovne normative doseže to plačo. Prav toliko pa dobi tudi 

delavec brez daljše delovne dobe, ki pri delu izpolni samo delovno obveznost. Kje je tukaj 

logika? Ta dvojica se ne bi smela izenačiti, z njima pa se izenačijo vsi tisti delavci do četrtega 

plačilnega razreda,(v nekaterih branžnih kolektivnih pogodbah (npr. za nekovine) tudi do 

petega tarifnega razreda, če so brez presežka in brez dodatka za delovno dobo. Cena tako 

plačanega dela je skregana s košarico življenjskih stroškov.Velja omeniti da je že bivša 

skupna država Jugoslavija sprejela konvencijo mednarodne organizacije za delo o minimalni 

plači, Slovenija pa bi jo kot naslednica morala spoštovati. 

 

Brezsmiselnost na področju tako imenovane politike plač utemeljujem v nadaljevanju s 

sledečim. 

Ekonomska merila upoštevamo, ker iz prazne košare ni mogoče ničesar vzeti, vendar se 

strokovno ne potrudimo v zadostni meri, da bi videli, katerih meril ne upoštevamo in zakaj ne. 

Navajam primer: 

 Proizvodnost dela je npr.  količnik, pri katerem je v števcu rezultat, v imenovalcu pa delo. In 

kaj se počenja v naši državi, da bi povečali proizvodnost? Znižuje se  imenovalec, kar 

pomeni, da se plače ne zvišujejo v zadostni meri, zlasti najnižjih ne, in odpuščajo se  delavci, 

namesto, da bi v števcu povečali rezultat. Kdo pa ima največji vpliv na povečanje rezultata v 

števcu? Ne delavci z najnižjimi plačami, ampak tisti z najvišjimi. Tukaj pa je poanta vse 

modrosti politike plač. 

 

Če bi dosledneje upoštevali mednarodno konvencijo o minimalni plači, kaj bi se zgodilo? 

Zlasti dve zadevi. Delodajalci pri kolektivnih pogodbah vneto potiskajo izhodiščne plače 

navzdol, pri svojih plačah pa so manj kritični in gredo ta razmerja stalno navzgor, ker je pri 

individualnih pogodbah temelj povprečna plača, pri delavcih pa najnižja plača. Veljati bi  

morala lestvica od kolektivnih pogodb navzgor za vse zaposlene v Sloveniji ena najnižja 

plača, določena na legitimen in pošten način. To bi moralo veljati za vse, ne pa da je za 

menedžerje osnovna plača tudi  za štirikrat  višja kot pa za delavce. 

 

Razmerje med čistilko in direktorjem se je od leta 1989, ko je bilo 4,6 vsaki dve leti 

povečalo na 6,4, 6,8, 9,1 in leta 1997 na mnogokratnik 11. V letu 2007 pa je ta 

mnogokratnik že več kot 30! Če je povprečna plača denimo 100, potem elektroinženir z 



desetletno prakso doseže 186, okrajni sodnik začetnik 370, redni profesor na fakulteti pa 

360. Tako razmerje ne more biti pravilno in to pomeni totalno razvrednotenje dela 

nekaterih poklicev.  

In če k temu dodamo še dejstvo in nesporno dokazljiv primer da npr. cca 12OO delavk, 

čistilk  v delovni organizaciji ISS Servisystem iz Maribora, prejme osnovno plačo po 

kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva 319,78 

EUROV,BTO (76.633,00 SIT BTO.) in da tako plačo, s katero se niti približno ne da 

preživeti prejema še veliko delavcev po Sloveniji, je več kot očitno, da se na tem 

področju ne sme in ne more več zavajati tako širše evropske skupnosti in prav tako 

samih slovenskih državljanov, ki ob takih osnovnih plačah, nikoli niso deležni 

nikakršnega povišanja plače, čeprav se  socialni partnerji izpogajajo za npr. rast 

produktivnosti ali dvig za rast inflacije, ti delavci ne prejmejo ničesar, ker so daleč pod 

minimalno plačo. To pomeni, da se bodo z vsakim izpogajanim zneskom le malo bolj 

približali minimalni plači, ki ta čas znaša 125.000,00 SIT BTO, delodajalec pa jim bo 

moral po tej logiki doplačati samo manjšo razliko do minimalne plače. Kakšna pa je ta 

plača teh delavcev, ko gredo npr. na bolniško in kako preživijo, pa naj povedo 

»šarlatani«, ki se ukvarjajo z področjem plač.  

Tukaj gre velika zamera naši vladi in vsem politikom, ki zavajajo razne evropske 

institucije, ko govorijo, da je v Sloveniji najnižja plača 125.000,00 SIT in da nihče ne 

zasluži manj. To lestvico in golo sprenevedanje lahko zaznamo, ko naši politiki 

primerjajo razmerja plač med državami. 

 

Zakaj je naš plačilni sistem slab – poleg tega, da imamo preveč predpisov? 

Zato ker se za plače predvsem borijo delavci v javnem sektorju, ki so družbena režija, kjer pa 

ni mogoče govoriti samo v stroškovnem pogledu, ampak tudi v vsebinskem, kajti brez 

družbene režije ne bi bilo ničesar. Na državni ravni pa je naš javni sektor, zlasti javna  uprava, 

premalo uspešen, kar nam  očita tudi Bruselj. 

 

Kako pa je v gospodarstvu? 

Plače določajo predvsem delodajalci skupaj z delojemalci, ko gre za kolektivne pogodbe. Ko 

pa gre za individualne pogodbe, pa delojemalci nimajo pravice določati plač, kar pa 

lahko imenujemo absurd brez primere. Delojemalci bi morali imeti absolutni in 

brezpogojni vpliv na določanje tudi teh osnovnih plač,saj so ravno oni tisti, ki k 

produktivnosti naj več prispevajo. Dejstvo je namreč, da si vsaj 50% managerjev ne 

zasluži takega naziva in takih plač. 

 

O čem bi torej morali razmišljati vodilni ljudje v podjetjih? 

O dobičku, stroških, proizvodnosti, tehnologiji, strategiji. Problem je seveda poleg izredno  

nizkih plač, ki so šele na petem mestu, pred njimi pa so proizvodnost dela, gospodarnost, 

inovativnost in kakovost. Naše gospodarstvo je premajhno za ustvarjanje  velikih količin, 

zato mora temeljiti na kakovosti.  

 

 

Delavcem z najnižjimi plačami pa je vendarle treba zagotoviti, da bodo z delom zaslužili 

za spodobno življenje, 

 

Izhod je samo eden. Ne več  delati, ampak bolje in kvalitetnejše narediti. Če nas izdelava 

čevljev stane toliko kot v Nemčiji, kjer imajo dva in pol krat višjo plačo, je jasno, kje je izhod. 

Najprej morajo zasnovati strategijo in filozofijo podjetja ter jo nato podrobneje izdelati z 



ukrepi. Vodilni ljudje bi morali biti nagrajevani po produktivnosti, ekonomičnosti, 

rentabilnosti, likvidnosti in akumulativnosti. 

 

In če k temu dodamo še trenutno dejansko stanje na področju pogajanj, ki je bilo npr. 

zapisano v dnevniku Večer dne 24. 7.2007, v rubriki  »Partnerji za stabilno rast plač« v kateri 

je npr, med drugim zapisano »da bi bilo škoda, če kdo od socialnih partnerjev ne bi parafiral 

dokumenta, saj smo tako daleč, da smo zdaj že vsi zmagovalci.« in če k temu dodamo 

zapisano v članku v istem časopisu dne 28. 7. 2007 » Boj za plače se je začel« ( podrobnosti 

ni potrebno komentirati, ker se iz zapisov v obeh rubrikah lahko vsakdo prepriča, da ni 

zapisano nič novega, le gola sprenevedanja). In če k temu dodamo še članek,  ki je bil 

objavljen v dnevniku Večer dne 24. 7. 2007, intervju dr. Jože Mencingerja »Za capljanje 

plač za produktivnostjo ni razloga« in ob koncu tega članka zanimiv povzetek, ki za 

področje plač in kreatorje tega področja prav gotovo velja, cit; »Očitno pa je da od 

neumnosti ljudi prav dobro živi« 

Ob pregledu teh zapisov, ki temeljijo na dejanskem stanju pogajanj o plačah, lahko mirne 

duše ponovno poudarim, da se na tem področju izpostavljajo in že več let hvalijo svoje (ne) 

delo osebe, ki kaotičnega stanja na tem področju ne bodo spremenile in prav zaradi tega si 

zaslužijo nekakšen »zdravilski«  malce grob, pa vendar izraz šarlatani. 

 

Toliko zapisanega in niti ena konkretna rešitev.  

Rešitev pa je zelo preprosta, v osnovi, torej določitev ene in edine najnižje plače, ki bi jo 

zaposleni, ki spadajo v najnižji tarifni razred prejemali in ki bi bila izhodišče za vsa 

nadaljnja razmerja. TA PLAČA PA MORA BITI PLAČA ČLOVEKA DOSTOJNO 

ŽIVLJENJE ! 

Te rešitve ni in se je vsi zelo spretno izogibajo, med tem ko najnižji sloj državljanov 

samo še životari iz dneva v dan, tako rekoč »iz rok v usta«. Ali je to socialna 

demokratična in pravična država, ki jo znajo vsi vidni politiki in drugi kvazi strategi 

tako hvalospevno opevati? 

 

Vsi pogajalci tako politiki, predstavniki gospodarstvenikov in sindikatov, si zatiskajo oči. 

Najbolj žalostno pa je, da  si pred realnostjo zatiskajo oči tudi najvišji voditelji sindikatov, ki 

namenoma prepuščajo dogovarjanje na področju plač na podjetniško raven, ko pa sami 

najbolje vedo, da se na podjetniški ravni ne da prav ničesar pogovoriti, saj delavci zakonsko 

ne moremo participirati na dobičku, ker ni sprejetega zakona na tem področju, ker na 

podjetniški ravni delavci in njihovi predstavniki v veliki meri nimajo nikakršnih pogojev za 

delovanje sindikalizma ali, da bi na tej ravni  imeli vsaj minimalno  možnost pogajanj.  

 

Če se na podjetniški ravni  neka oseba preveč izpostavi in preveč izrazito prosi delodajalca za 

upravičeno povišanje plač mu grozi izredna odpoved, ali odvzem bonitet, kot je stimulacija 

itd…, takšno je realno stanje v veliko podjetjih. 

Kakšna bi torej naj bila pogajanja na podjetniški ravni, kako se bi naj popolnoma zastrašeni in 

ponižani delavci pogajali za višje plače, če jim bo pri vsakem najmanjšem poskusu zahtevka 

po dvigu plač takoj zagroženo z odpustom? 

 

V nekem uglednem podjetju je predsednik uprave preko tiskanih medijev javno izrazil, da je 

njegovo podjetje z cca 1000 zaposlenimi že doseglo v obdobju I-IV v letu 2007, enak dobiček 

kot celo leto 2006. Ko mu je sindikalist,torej na osnovi realnega stanja napisal, da je to dobra 

podlaga za povišanje plač vseh zaposlenih je dobil zelo nesramen aroganten odgovor. 

Predsednik uprave, je sindikalistu na neargumentiran in zasmehujoč način v internem 

časopisu odgovoril, da ima sindikalist sicer prav, ampak plač pa ne bo povišal.  



Koliko bi torej delavci morali narediti in kakšen dobiček bi morali ustvariti, da bi se plače še 

tako dobrega podjetja zvišale v osnovi vsaj za 10%? 

 

Poglavje, ki bi se mu naj reklo politika plač je v vseh zgornjih elementih vsaj približno 

predočeno in kot tako s tako zamegljenostjo ne more predstavljati resnosti na tem področju. 

 

Ob upoštevanju navedenega ob temeljitem zavzemanju pravih strokovnjakov ekonomistov (in 

ne oseb, ki se sprenevedajo, da na tem področju resnično želijo postaviti prave temelje plačne 

politike saj tega ne znajo, zmorejo in tudi nočejo), ki bodo znali pravilno ovrednotiti delo in 

mu postaviti pravo ceno se tudi na tem problematičnem in zavoženem področju lahko 

nadejamo boljših časov. 

 

 

V Slov. Bistrici dne, 30. 7. 2007. 

 

 

 

       Predsednik sindikata KNSS-Neodvisnost  

                Mariborske regije 
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