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O

tem, za koliko se vsak mesec ode-
beli naša denarnica, praviloma ne 
govorimo, včasih še celo svojim 
življenjskim sopotnikom ne. To je 

tabu. Plač, zanimivo, ne navajajo niti v oglasih za 
prosta delovna mesta. Jih je sram objaviti te zne-
ske? Da potešimo vašo radovednost, objavljamo 
seznam 106 poklicev s konkretnimi mesečnimi pla-
čami. In kaj, če s svojo niste zadovoljni? Preverite 11 
korakov za dvig plače. 

Tretjino življenja pustimo v službi. Zato je prav, 
da tja hodimo z veseljem in da smo seveda tudi 
zadovoljni s plačilom. Pa smo res? Povprečna slo-
venska neto plača je julija znašala 1.018 evrov in 
se v zadnjih treh letih ni pomembno spreminjala, 
kažejo statistike. Pa konkretno? Akviziter, operni 
pevec, kriminalistični inšpektor, električar, mesar, 
orodjar ... z 10 leti delovne dobe vsak mesec v žep 
pospravijo povprečno neto plačo, torej okrog tiso-
čaka. Nad 1.200 evri dobijo računovodja, borzni 
posrednik, inženir gradbeništva, elektrotehnike ... 

Kdo pa so tisti, ki zaslužijo več kot 1.500 evrov 
neto? To so računalničar programer, razvijalec 
aplikacij, podatkovnih baz ..., aktuar, kontrolor 
zračnega prometa, zdravnik, vodja različnih od-
delkov. S podpovprečno plačo se morajo zadovo-
ljiti bančnik pri okencu, carinik, policist, čistilka, 
frizer, skladiščnik, zobozdravstveni asistent.

To je le nekaj poklicev s seznama 106. Za za-
četnike in delavce z 10 leti delovne dobe smo po-
iskali povprečne izhodiščne ali osnovne »neto« 
plače ob upoštevanju splošne davčne olajšave ter 
dodatka na delovno dobo. Drugih dodatkov, kot 
so prevoz, prehrana, za uspešnost in pogoje dela, 
ter davčne olajšave, kot so za vzdrževane družin-
ske člane, nismo upoštevali, saj so razlike na račun 
tega lahko precejšnje.

Pri ocenah osnovnih plač nam je poma-
galo pet kadrovskih agencij – Atama, Karie-
ra, Manpower, Adecco in Interim Adria (ta za 
vodstvene poklice), pri bolj specifičnih poklicih 
in poklicih javnega sektorja smo se obrnili na 
pristojne ustanove.

Razkrivamo    

plače 106     
poklicev
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»Plača je že v kadrovskih oglasih več ali manj tabu in 
takšnih, ki to navajajo, je manj kot odstotek,« opaža 
Tilen Prah iz Kariere, ki svetuje obisk spletne strani 
monster.co.uk, kjer si lahko pogledate, kakšni so 
oglasi z navedenimi plačami. Kar 99 odstotkov ogla-
sov v Veliki Britaniji ima navedene plače. In zakaj ne 
pri nas? »Zato ker se pri več kot 80 odstotkih delov-
nih mest zahteva do V. stopnja izobrazbe ter plačilo 
nekje od minimalne plače do vključno 30 odstotkov 
nad njo. S tem težko prepričaš kandidate, da se od-
ločijo zanje oziroma vsaj delodajalci tako mislijo. Pri 
višjih položajih pa si delodajalci želijo pustiti proste 
roke pri pogajanjih za plačilo,« pojasnjuje.

Zakaj kadrovski oglasi ne 
navajajo plač

WWW.MOJEFINANCE.SI

Ko dodatki pomenijo 40 odstotkov plače 
Kot rečeno, so zneski, ki jih mesečno prejmemo na TRR, več-
ji, kot so navedeni v tabelah (na sosednji strani). Plače si na-
mreč lahko lepo popravimo z dodatki za uspešnost, za delo v 
manj ugodnem času, za stalnost, pripravljenost in podobno. 
Število in višina dodatkov se med poklici zelo razlikujejo, me-
sečno pa tudi zelo variirajo. Zato je te nemogoče upoštevati 
pri ocenah plač različnih poklicev. In konkretno? Denimo vo-
zniki tovornjakov imajo minimalno 570 evrov neto osnovne 
plače, a z dodatki lahko dobijo od 1.300 do 1.500 evrov, iz-
kušeni kuharji pa recimo 1.200 evrov, potem so tu še mon-
terji na terenu, prodajniki, zastopniki ... našteva Alojz Šket iz 
Atame. »Dodatki, ki nimajo več značaja plače, so materialni 
stroški, recimo dnevnice, nočnine ali podobno. 'Kuverta' je 
potem debela za 1.500, tudi dva tisoč evrov,« dodaja.

Kar do 40 odstotkov plače kontrolorjev zračnega prome-
ta so dodatki za delo v manj ugodnem času in drugi dodatki 
po kolektivni pogodbi. Ti imajo sicer že v osnovi lepe plače 
– 1.800 evrov neto je osnovna plača zaposlenega z 10 leti 
delovne dobe. Velikokrat se v mediji govori o plačnih rekor-
derjih iz javne uprave na račun dodatkov. Denimo dodatki 
za zdravnike specialiste se lahko povzpnejo do 1.500 evrov 
neto (2.350 evrov bruto). V povprečju pa prejemajo precej 
manj, in sicer 320 evrov neto (420 evrov bruto), kar je prib-
ližno 13 odstotkov povprečne osnovne plače, navajajo kot 
primer na ministrstvu za zdravje.

Manj skromni so dodatki za recimo pismonoše. Ti v osno-
vi dobijo 700 evrov neto plače, z dodatki si jo lahko povišajo 
za 10 odstotkov. Za nekaj odstotkov si lahko plačo z dodatki 
»popravijo« tudi baletniki in operni pevci. »Dodatke izpla-
čujemo izjemoma, in sicer ko umetnik izvaja naloge, ki jih 
nima v opisu del, denimo, ko baletni plesalec pleše solistič-
no vlogo. Če gre za delo po 23. uri ali delo v nedeljo, jim ti 
dodatki pripadajo po zakonu,« pojasnjujejo v SNG Operi in 
baletu Ljubljana.



T E M A  Z  N A S L O V N I C E20

NETO OSNOVNE PLAČE 106 POKLICEV (BREZ DODATKOV)*

POD 1.000 EUR
POKLIC (M/Ž) ZAPOSLENI Z 10 LET DELOVNE 

DOBE (v EUR/mesec)
ZAČETNIK 
(v EUR/mesec)

Bančnik pri okencu od 900 do 950 od 650 do 850

Biolog od 900 do 1.350 od 700 do 900

Blagajnik od 700 do 850 od 600 do 650

Carinik 850 670

Cenilec od 900 do 1.100 od 800 do 900

Čistilec prostorov od 650 do 800 600

Dimnikar od 900 do 1.000 od 650 do 850

Finančni kontrolor 880 700

Frizer od 800 do 900 od 600 do 700

Gasilec 800 700

Gozdar od 800 do 950 od 600 do 750

Gradbinec zaključnih del od 850 do 900 od 600 do 700

Grafični oblikovalec od 900 do 1.200 od 600 do 900

Komunalni delavec 600 561

Kovinar od 850 do 1.100 od 700 do 800

Kriminalist 850 680

Mizar 800 do 1.100 od 600 do 750

Natakar 950 od 600 do 800

Parketar od 950 do 1.150 od 700 do 800

Pek kruha in peciva od 850 do 900 od 600 do 700

Pismonoša 700 670

Pleskar od 800 do 1.000 od 600 do 700

Pogrebno-pokopališki delavec 800 630

Polagalec ploščic od 850 do 1.000 od 650 do 800

Policist 850 680

Pravosodni policist od 770 do 830 od 650 do 680

Prevajalec od 850 do 1.000 od 600 do 800

Prodajalec v trgovini 850 od 600 do 750

Skladiščnik od 750 do 950 od 600 do 700

Slaščičar od 800 do 900 od 650 do 750

Srednja medicinska sestra od 920 do 1.100 od 630 do 760

Strojnik od 900 do 1.300 od 800 do 850

Šivilja od 750 do 900 od 600 do 750

Tajnica 950 od 600 do 800

Telefonski operater 800 od 600 do 700

Tržni raziskovalec od 800 do 950 od 700 do 800

Turistični vodnik od 850 do 950 od 650 do 800

Varilec od 850 do 1.100 od 600 do 800

Varnostnik od 800 do 850 od 650 do 750

Vodovodni inštalater od 900 do 1.100 od 650 do 800

Vojak 850 700

Voznik tovornjaka od 850 do 1.100 od 650 do 800

Zavarovalni zastopnik od 900 do 1.300 od 700 do 850

Zidar od 850 do 900 od 600 do 750

Zobozdravstveni asistent 900 700
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MED 1.000 IN 1.500 EUR
POKLIC (M/Ž) ZAPOSLENI Z 10 LET 

DELOVNE DOBE 
(v EUR/mesec)

ZAČETNIK 
(v EUR/mesec)

Akviziter od 1.000 do 1.300 od 700 do 850

Arheolog od 1.050 do 1.150 od 800 do 900

Avtoelektričar od 1.000 do 1.250 od 700 do 900

Avtoklepar od 1.000 do 1.200 od 700 do 900

Avtomehanik od 1.000 do 1.300 od 700 do 900

Borzni posrednik od 1.350 do 1.600 od 850 do 1.000

Častnik v vojski 1.420 880

Diplomirana medicinska 
sestra

od 1.300 do 1.600 od 900 do 1.150

Električar od 1.000 do 1.100 od 750 do 950

Farmacevt v lekarni od 1.200 do 1.400 od 950 do 1.000

Fizioterapevt (diplomirani) od 1.050 do 1.200 od 900 do 1.050

Igralec 1.500 1.000

Inženir gradbeništva od 1.200 do 1.500 od 700 do 1.000

Kadrovnik od 1.200 do 1.350 od 800 do 900

Komercialist za prodajo od 1.100 do 1.450 od 700 do 850

Krajinski arhitekt od 1.000 do 1.250 od 800 do 900

Kriminalistični inšpektor 1.050 900

Kuhar od 1.000 do 1.300 od 600 do 800

Medicinski embriolog od 1.100 do 1.250 od 970 do 1.100

Mehatronik od 1.000 do 1200 od 700 do 900

Mesar od 1.000 do 1.250 od 750 do 800

Nabavni referent od 1.000 do 1.200 od 650 do 800

Novinar od 1.200 do 1.400 900

Očesni optik od 1.000 do 1.300 od 800 do 900

Orodjar od 1.000 do 1.300 od 600 do 800

Učitelj 1.170 960

Pevec v opernem zboru 1.010 810

Podčastnik v vojski 1.160 1.025

Predstavnik za odnose z 
javnostmi

od 1.000 do 1.300 900

Računovodja od 1.250 do 1.450 od 850 do 900

Socialni delavci od 1.100 do 1.250 900

Solist v baletnem zboru 1.050 840

Veterinar od 1.100 do 1.200 od 900 do 950

Vzgojitelj predšolskih 
otrok

1.100 930

Zlatar od 1.000 do 1.250 od 650 do 750

Zobozdravnik od 1.250 do 1.550 od 1.100 do 1.350
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NAD 1.500 EUR
POKLIC (M/Ž) ZAPOSLENI Z 10 LETI 

DELOVNE DOBE 
(v EUR/mesec)

ZAČETNIK
 (v EUR/mesec)

Aktuar od 1.500 do 1.900 od 900 do 1.450

Arhitekt od 1.450 do 1.700 od 800 do 1.000

Finančni analitik od 1.400 do 1.800 od 950 do 1.100

Finančni svetovalec od 1.400 do 1.600 od 850 do 900

Inženir strojništva od 1.400 do 1850 od 700 do 1000

Inženirji elektronike od 1.450 do 2.000 od 700 do 1000

IOS-razvijalec od 1.850 do 2.000 od 950 do 1.100

Izvršitelj od 1.500 do 1.600 od 900 do 1.000

JAVA-razvijalec od 1.500 do 2.000 od 950 do 1.200

Kontrolor zračnega 
prometa

1.800 1.560

Odvetnik od 1.500 do 1.600 od 900 do 1.000

Okrožni sodnik/tožilec 2.300 2.050

Priznani operni pevec 
solist

1.720 1.380

Programer od 1.350 do 1.650 od 900 do 950

Razvijalec mobilnih 
aplikacij

od 1.800 do 2.500 1000

Razvijalec podatkovnih 
baz

od 1.600 do 2.500 od 950 do 1000

Razvijalec programske 
opreme

od 1.700 do 2.500 1000

Revizor od 1.500 do 1.850 1000

Višji finančni inšpektor 1.500 1.200

Vodja financ od 1.700 do 2.500 od 1.100 do 1.600

Vodja kadrovske službe od 1.500 do 2.500 od 1.000 do 1.450

Vodja marketinga/prodaje od 1.800 do 2.500 od 1.100 do 1.500

Vodja računovodstva od 1.800 do 2000 od 1.300 do 1.450

Zdravnik brez 
specializacije

od 1.250 do 1.500 od 1.100 do 1.300

Zdravnik specialist od 1.550 do 2.050 od 1.350 do 1.800

Viri in opombe: *gre za povprečne ocene izhodiščnih neto plač posameznih poklicev z upoštevanjem dodatka na delovno 
dobo ter splošno davčno olajšavo in brez drugih dodatkov; ocene smo navedli le za poklice, za katere smo dobili ocene plač iz 
vsaj treh agencij, sodelovalo jih je pet (Atama, Kariera, Adecco, Manpower, Interim Adria (ocene plače le za vodilne kadre)); za 
poklice javne uprave in drugih specializiranih poklicev smo kontaktirali: SNG Opero in balet Ljubljana (pri plači zaposlenega 
z 10-letno delovno dobo je upoštevano napredovanje 6 plačnih razredov), Finančno upravo RS, ministrstvo za zdravje, 
ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport, Generalno policijsko upravo, Kontrolo zračnega 
prometa Slovenije, Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Pošto Slovenije, Snago, Žale, Slovensko vojsko (podčastnik 
ima najmanj 10 let delovnih izkušenj v slovenski vojski, častnik pa je nekdo, ki ni bil zaposlen v vojski in prihaja od zunaj, ne iz 
vojske); nekateri so nam poslali bruto zneske, ki smo jih preračunali v neto s kalkulatorjem na racunovodja.com; ocene smo 
zaokroževali; poklici so razvrščeni po abecedi.  
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Nizka plača, visoka stimulacija
Čedalje več je tudi poklicev, kjer je plača od-
visna od učinkovitosti oziroma od prometa, ki 
ga ustvarijo. Takšne so recimo plače tržnikov, 
akviziterjev, zavarovalnih zastopnikov, nepre-
mičninskih posrednikov. Stimulacija kot nagra-
da za presežene načrte se je najprej pojavila v 
prodaji, danes jo srečujemo na področjih, kjer 
je delo lahko ovrednoteno, pojasnjuje Rudi Če-
bulj iz agencije Manpower. »S tem se tudi ločijo 
najboljši zaposleni od povprečnih,« še dodaja.

Začetniki imajo praviloma zelo nizko osnov-
no plačo in velik odstotek variabilnega nagra-
jevanja. Pri vodstvenih kadrih tega pravila ne 
moremo tako preprosto uporabiti, meni Igor 
Koščak iz Interim Adrie. Veliko podjetij bo iska-
lo dobre kadre v prodaji in trženju. »Zato je jas-
no, da bodo morali delodajalci dodatno seči v 
žep, če bodo odlične posameznike želeli zadr-
žati v podjetju,« še dodaja Koščak.

Mehatronik z dva tisoč evri neto plače
Številni obrtniški poklici, ki so postali defici-
tarni, so danes veliko bolj cenjeni kot pred leti. 
Plače teh pa niti niso tako zelo slabe. Orodjar-
ji, mehatroniki, mizarji in podobni poklici z 10 
leti delovne dobe imajo v povprečju osnovo 
prek tisočaka. »V uspešnih podjetjih so meha- 
troniki in orodjarji z 10 leti delovne dobe zelo 

dobro plačani. Njihove plače lahko sežejo 
od 1.500 do celo dva tisoč evrov neto. To 
so ljudje, ki izdelujejo vrhunska, draga 
orodja, uporabljajo najnovejša program-
ska orodja in so osrednji izvajalci procesa 

avtomatizacije, predvsem pa robotizaci-
je,« pojasnjuje Alojz Šket iz Atame.

Brez dodatkov bi bile plače bedne
Pri nekaterih plačah so z ušesi zastrigli celo 
kadrovniki. Recimo plačah policista ali finanč-
nega kontrolorja, ki znašajo 850 evrov neto. 
Toliko kot dobi varnostnik ali pogrebno-poko-
pališki delavec z 10 leti delovne dobe. Plačo si 
možje v modrem nekoliko popravijo z dodatki 
za stalnost, povečan obseg dela, delo v poseb-
nih pogojih, položajni dodatek ... Tako da pla-
ča policista z vsemi dodatki za delo v posebnih 
pogojih vključno z nadurami (kar nanese 125 
evrov neto) prileze do povprečnih 975 evrov 
neto na mesec. Kriminalistični inšpektorji z 
dodatki vred prejmejo v povprečju 1.050 evrov 
neto plače. Kljub ne preveč stimulativni plači se 
za zamenjavo poklica odločijo le redki – le 20 
zaposlenih je v šestih letih dalo odpoved samih 

od sebe, od tega 10 letos, sporazumno pa 273, 
kar je vsega skupaj 17 odstotkov vseh odhodov 
s policije, sporočajo podatke z Generalne poli-
cijske uprave.

Nekje 1.800, drugje 6.300 evrov 
Višina plač je odvisna tudi od tega, kdo je naš 
delodajalec in kje je podjetje. Zagotovo so raz-
like v plačah programerja v državni upravi in 
plačah razvijalcev mobilnih aplikacij v denimo 
Outfit7 zelo velike, velike pa so tudi razlike v 
merilih, po katerih se vrednoti uspešnost, opo-
zarja kadrovski psiholog Radovan Kragelj. »Pri 
direktorjih prodaje je izhodiščna plača v enem 
podjetju 1.800 evrov neto, v drugem pa 6.300. 
Podobno je tudi pri vodenju financ ali proizvo-
dnje. Pri operativnih ali strokovnih delovnih 
mestih so razlike manjše,« še dodaja.

Višina plače je odvisna tudi od opisa nalog 
na delovnem mestu. »Tako lahko nastane tudi 
od 20- do 30-odstotno odstopanje v višini pla-
če,« opozarjajo v kadrovski agenciji Manpower. 
Recimo medicinska sestra lahko zasede 25 raz-
ličnih delovnih mest. Medicinska sestra perfu-
zionist ima povprečno 1.200 evrov neto plače, 
v dispanzerju 1.030 evrov, v operacijski sobi 
pa 1.130 evrov, kažejo podatki javne uprave za 
delavca z 10 leti delovne dobe. Prav zaradi teh 
razlik smo v tabeli navajali razpone plač. Zato 
so ponekod precejšnji.

Manj od tisočaka za začetnike
Brezposelnih je ta hip 97 tisoč, kar je devet od-
stotkov manj kot lani v istem času. Več se zapo-
slujejo tudi iskalci prve zaposlitve. Letos je služ-
bo dobilo 7.300 teh, kar je pet odstotkov več kot 
lani v istem obdobju, kažejo podatki zavoda za 
zaposlovanje. In kakšne plače lahko pričakuje-
jo? Hiter pregled po naših tabelah kaže, da ima 
večina začetnikov nižjo osnovo od tisoč evrov 
neto, izjema so računalničarji, kontrolorji zrač-
nega prometa, zdravniki ... Ponekod so razlike 
v plačah med začetniki in delavci z 10 leti delov-
ne dobe precejšnje, tudi do 20 odstotkov ali več. 
Najmanjše razlike so tam, kjer so izhodiščne pla-
če že v osnovi sorazmerno nizke. Pri nekaterih 
poklicih začetnih položajev sploh ni, opozarjajo 
kadrovniki. Ti tudi opažajo, da imajo delodajalci 
nerealna pričakovanja, ko iščejo delavca do 30 
let starosti s petimi leti delovnih izkušenj.

Dodatek k minimalcu
Od lani velja, da se izplačujejo dodatki za delo 
zunaj rednega delovnega časa izven minimalne 

»Povprečna 
neto plača 
za izkušene 
delavce je 
približno 1.132 
evrov, slo- 
vensko pov-
prečje pa 1.010 
evrov neto. Kar 
pomeni, da so 
ti vaši dobljeni 
anketni po-
datki kar blizu 
realnosti,« ko-
mentira ocene 
plač Alojz Šket 
iz Atame.
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Koliko vsak 
mesec 
zaslužimo, ne 
obešamo na 
velik zvon. To 
je poslovna 
skrivnost, so 
bili zgroženi v 

nekem podjetju nad našim poiz-
vedovanjem. »Nimam občut-
ka, da je ljudi na splošno sram 
govoriti o svoji plači,« pa opaža 
Radovan Kragelj iz Kragelj & Kra-
gelj. Vendar to velja le, če smo v 
družbi ljudi, ki sodijo v primerljiv 
»cenovni in statusni razred«. V 
očeh številnih ljudi je plača še 
vedno povezana s sposobnost-
mi, rezultati, pomembnostjo, 
družbenim ugledom, socialno 
močjo … še dodaja.

»Pri nas je 
velikokrat 
zakoreninjeno 
prepričanje, da 
tisti, ki zasluži 
več, to doseže 
nepošteno, in 
ne s trdim de-

lom, talentom in odrekanjem,« 
dodaja Tilen Prah iz Kariere in 
še: »Delavce, ki želijo doseči 
več ter boljše rezultate in s tem 
tudi boljšo plačo, druga skupina 
delavcev izloči. Tako vzdržuje-
jo nizko kakovost dela, višino 
prihodkov ter povzdigujejo pod-
povprečne. Tudi zato se veliko 
zaposlenih, že v lastnem kolek-
tivu, boji govoriti o svoji plači.«

Nas je sram 
govoriti o tem, 
koliko zaslužimo?
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Vsak mesec gre prek 300 milijo-
nov evrov iz državnega proračuna 
za plače javnih uslužbencev. To 
znese skoraj štiri milijarde evrov 
na leto. Na našem seznamu plač 
je slaba petina iz javnega sektorja. 
Njihove plače so javno znane in 
tudi določene s plačnimi razredi. 
Najvišje osnovne plače, če gle-
damo samo poklice z našega se-
znama, imajo poklici iz zdravstva, 
sledijo poklici iz izobraževanja. Pod 
tisočakom prejemajo varuhi reda 
in miru, recimo policisti, vojaki, ca-
riniki. Seznam javnih uslužbencev 
je kar dolg, omenili smo le nekaj 
značilnih primerov. Omenimo še 
poslanske plače, te so v avgustu 
znašale prek 2.350 evrov neto 
(4.200 evrov bruto). Po novem so 
plače javnih uslužbencev podrob-
no objavljene na portalu pportal.
gov.si. Javnim uslužbencem so se 

plače dvignile letos s septembrom, 
ko se je vrednosti plačnih razredov 
spremenila. In konkretno: učitelj 
bo s septembrom v povprečju 
prejel 1.172 evrov neto plače, kar je 
13 evrov več kot avgusta.
Štala z neupravičenimi dodatki
Javni uslužbenci se pogosto 
znajdejo v središču pozornosti 
zaradi dodatkov. Letos so bili na 
tapeti profesorji, ki so si neupravi-
čeno izplačevali dodatek za stalno 
pripravljenost. Na zagovor sta 
morala tudi šolska ministrica Maja 
Makovec Brenčič, ki je na račun 
teh dodatkov morala vrniti skoraj 
14 tisočakov, in nekdanji finančni 
minister Dušan Mramor, 32 tiso-
čakov. Avgusta je bila zaradi tega 
vložena ovadba na tožilstvo. Med 
ovadenimi naj bi bil tudi Mramor, 
sicer nekdanji dekan ekonomske 
fakultete.

Prek 300 milijoNov za PlaČe v javNem 
sektorju

plače, ki znaša 562 evrov neto (790 
evrov bruto). Komu se to najbolj poz-
na? »Takšnih je nekaj 10 tisoč. To je ve-
čina delavcev v proizvodnjah, čiščenju, 
upravljanju stavb, živilskopredelovalni 
industriji ... Za vse te je bila prejšnja ure-
ditev nepoštena,« ocenjuje Tilen Prah iz 
Kariere, ki še meni, da se je zaradi tega 
v nekaterih velikih slovenskih podjetjih 
strošek plač zvišal za več kot 10 odstot-
kov.

Plače se zaradi teh dodatkov po spre-
membi zakonodaje niso občutneje zvi-
šale večini zaposlenim, pa meni Rudi 
Čebulj iz Manpowerja. »Osnovna bruto 

plača je definirana pod mejo minimalne 
plače, le redko pa se dogaja, da bi posa-
meznik v celem mesecu opravljal zgolj 
nočno delo, kar bi dejansko pomenilo v 
nekaterih primerih možnost dodatnega 
zaslužka v višini od 50 do 100 odstotkov 
glede na osnovno bruto plačo,« še po-
jasnjuje.

Če vaša plača odstopa od zapisanega v 
tabeli, je morda čas, da stopite do šefa. 
Kako se pogajati za povišek, preberite v 
sosednjem članku - 11 korakov za dvig 
plače.

Pri nas višina plačila v kadrovskih 
oglasih praktično ni nikoli navedena, v 
Veliki Britaniji pa je v kar 99 odstotkih 
oglasov. 
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KAKO DO POVIŠKA, ČE S SVOJO 
PLAČO NISTE ZADOVOLJNI

11 KORAKOV 
DO POLNEJŠE 
DENARNICE

1. Najprej poglejte na plačni list in ocenite 
svojo vrednost 
»Težava pri pogajanju za višjo plačo nas-

topi, ko zaposleni nimajo niti grobe predstave 
o tem, kakšen strošek je njihova plača za pod-
jetje, niti o tem, kolikšna je njihova vrednost,« 
opozarja Maja Radišek s portala Moje delo. 
Na plačnem listu je poleg izplačanega zneska 
naveden tudi bruto znesek. To je prvi bruto, 
obstaja pa še drugi, ki ga na plačni listi ni. 
Povedano drugače – delodajalca stanete vsaj 
dvakrat toliko, kot dobite izplačano. In zakaj 
moramo to vedeti? »Iskalcem zaposlitve želi-
mo prikazati, da se bo delodajalcu 'splačalo' 
zaposliti novega kandidata takrat, ko bo ta s 
svojim delom, veščinami, znanji, prinesel vsaj 
trikratnik svoje bruto plače. To je vrednost 
kandidata,« pojasnjuje. »Če znamo oceniti 
svojo vrednost, potem bomo lahko tudi real-
no ocenili možnosti za povišek in to korektno 
ovrednotili,« pojasnjuje Radiškova. Dobro je, 
da vsaj približno vemo, kakšne so plače pri 
konkurenci, kakšen je maksimum, ki velja za 
naše delovno mesto. »Nerealna pričakovanja 
in zahteve odsvetujemo, saj bo delodajalec 
hitro ugotovil, da ga zaposleni preizkuša,« še 
dodaja.

Marja Milič
marja.milic@finance.si
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2. Preverite, kako šef meri vašo uspešnost
Večina ljudi je prepričana, da bi si zaslu-
žili višjo plačo. Toda analize razkrivajo 

drugače: posamezniki niso toliko nezadovoljni 
s konkretnim plačilom, ampak z nepreglednimi 
merili ocenjevanja delovne uspešnosti, ugota-
vlja kadrovski psiholog Radovan Kragelj. V tem 
primeru nadpovprečno uspešni zaposleni dobi-
jo v žep enako kot tisti, ki delujejo po liniji naj-
manjšega napora.

3. Vedno je primeren čas za povišek
Za zaposlenega je vedno primeren čas 
za povišek, kadar kontinuirano pre-

sega pričakovanja delodajalca z osebno odgo-
vornostjo in doseganjem rezultatov, je prepri-
čan Rudi Čebulj, izvršni direktor agencije 
Manpower.

4. Toda, kdaj smo do dodatnih evrov res 
upravičeni
Časi, ko je izjemen trud na delovnem 

mestu lahko pomenil dvig plače, so minili, opa-
ža Čebulj. Večina delodajalcev se usmerja v do-
seganje in preseganje postavljenih ciljev. Jasno 
vam mora biti, kdaj presegate pričakovanja de-
lodajalca – to pa vam daje podlago za pogovor 



T E M A  Z  N A S L O V N I C E26

z nadrejenim o primernosti dviga 
lastne plače, dodaja. Višjo plačo tež-
ko zahtevate takoj na začetku zaposli-
tve, kajti takrat dokazujete svoje zna-
nje, opozarja Tilen Prah iz Kariere.

5. 
Povišek ni nagrada
Če povišek jemljete kot nag-
rado, ki jo boste dobili za 

dolgotrajno delo v podjetju, je to na-
pačno, opozarja Radiškova. Zaposle-
ni namreč že prejema odstotek svoje 
plače za »minulo delo«. Prav tako 
imajo številna podjetja jubilejne na-
grade, s katerimi nagrajujejo zvesto-
bo zaposlenega. Zato ne bodite pre-
senečeni, če delodajalec hitro zavrne 
stavek »pri vas delam že 10 let« kot 
argument za višjo plačo, pojasnjuje.

6. Z argumenti do boljše plače
Številni so prepričani, da 
imajo glavno vlogo pri poga-

janjih za plačo izobrazba, izkušnje, 
dolžina staža … Toda to ne drži, opo-
zarja Kragelj. Fokus ni na tem, kaj 
ste delali in za kaj ste bili odgovorni, 
ampak štejejo rezultati, učinki, do-
dana vrednost. »Prepričati morate s 
konkretnimi, merljivimi, specifičnimi 
rezultati, da po teh sodite med 20 ali 
30 odstotkov najuspešnejših,« pravi 
Kragelj.

7. Ne kažite s prstom na druge
Dobra podlaga za pogovor 
o višji plači je predstavitev 

svojega prispevka v povezavi z delo-
dajalčevimi zahtevami. Na prijazna 
ušesa ne boste naleteli, če kot glavne 
argumente za višjo plačo navedete: v 
konkurenčnem podjetju imajo višje 
plače, moj prijatelj z enako izobrazbo 
ima za 200 evrov višjo plačo, sodela-
vec je ravno dobil povišek, zaslužim 
si ga tudi jaz ...

8. Pogajajte se
Vaša plača je odvisna tudi 
od vaših pogajalskih sposob-

nosti. Zelo pomembno je, kakšne 
argumente oziroma orodja imate v 
rokavu, s katerimi boste utemeljili 
plačna pričakovanja, opozarja Ra-
dovan Kragelj. Zato se dobro prip-
ravite. »Povišek je odvisen samo od 
vas in vaše zavzetosti,« se strinja 
Prah.

9. Bodite samozavestni
V pogajanjih za plačo je po-
memben samozavesten in 

prepričljiv nastop. Če kljub svojim 
dosežkom in rezultatom na pogovoru 
dvomite, niste prepričani o vrednosti 
svojih doprinosov, ne stojite za svo-
jimi besedami ..., boste imeli precej 
manjše možnosti za uspeh, dodaja 
Kragelj.

10. 
Je povišek res tisto, kar 
hočete
Obstajajo tudi drugačne 

oblike »poviška«. Nekoga včasih bolj 
kot denar motivira dodatno izobraže-
vanje, ki ga financira delodajalec, in 
včasih je vrednost, ki jo prejme, bolj 
upravičena za oba, še dodaja Radi-
škova.

11. 
Na mestu mora biti tudi šef
V podjetjih, kjer se vsaj prib-
ližno zavedajo vloge kako-

vostnih kadrov, imajo zaposleni večji 
manevrski prostor za pogajanje pri 
plačah. Žal pa obstajajo tudi okolja, 
v katerih tudi denimo Stevu Jobsu ali 
Jacku Welchu ne bi za nič na svetu 
popustili pri plači 850 evrov, opaža 
kadrovski psiholog Kragelj. Lahko 
se s tem sprijaznite ali pa zamenjate 
službo.

V celem letu 
obstajata dva 
momenta, ki 
ju lahko izko-
ristimo za po-
gajanje o višji 

plači, poudarja 
Maja Radišek 

iz portala Moje 
delo:

Prvi moment: 
ob pripravi 
finančnih 
načrtov za 

naslednje leto. 
Delodajalec, ki 
bo od zapos-
lenega prejel 
argumente za 
dvig plače, bo 
ta strošek (če 
ga bo odobril) 

laže vključil 
v letni načrt 
in dodaten 
strošek up-

ravičil vodstvu/
lastnikom/del-

ničarjem.

Drugi mo- 
ment: 

ko so letni 
pogovori, kjer 
zaposleni s še-
fom razpravlja 
o svojem delu, 
plačilu, moti-

vaciji …

KDAJ, 
KON- 

KRETNO, 
PO VIŠJO 
PLAČO?

Prejemanje plačila na roke ima kratkoročno boljši uči-
nek v obliki višjega plačila, a takšna praksa zaposlene-
mu niža osnovo za prejemanje pokojnine v prihodnosti, 
opozarja Rudi Čebulj iz agencije Manpower.


