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pogovor z njo pomemben predvsem zato,
da se ji nudi opora in pomoè za nadalje-
vanje postopka proti mobingu. Èe te opore
ne dobi, se bo verjetno zaprla vase in zaèa-
rani krog je sklenjen.

Menim, da sta izobra�evanje in uspo-
sabljanje oseb, ki jim je v organizacijah
zaupana vloga zaupnikov za mobing, kljuè-
nega pomena pri pomoèi �rtvi. Najbr� je v
praksi od veèine èlanov svetov delavcev in
sindikalnih zaupnikov nerealno prièakovati
in zahtevati, da bodo znali nuditi tako prav-
no pomoè, psihološko pomoè in podobno.
Ker bo pri prvem pogovoru z �rtvijo torej šlo
za zaupni – laièni pogovor, je treba izo-
bra�evanje zanje zagotoviti predvsem tako,
da bodo znali �rtev pravilno razumeti, spre-
jeti in usmeriti (na zdravniško pomoè, na
psihoterapijo, pravno pomoè, skupine za
samopomoè in podobno). Kot sem nakaza-
la �e zgoraj, pravo (profesionalno) sveto-
vanje in pomoè �rtvi zahteva multidiscipli-
narni pristop in zelo razlièna znanja, zato
menim, da je dobro tovrstne naloge zaupati
posebej usposobljenim strokovnjakom.

Kaj pa »zunanje«
podporno okolje?

Kako uspešno bo �rtev mobinga »pre-
�ivela« nasilje na delovnem mestu, je od-
visno tudi od podpornega okolja zunaj or-
ganizacije, v kateri se dogaja mobing. Te-
�ava, ki jo vidim v praksi, je v tem, da �rtve

pogosto sploh ne vedo, kakšno pomoè
imajo na voljo »od zunaj«. Poleg tega je te
zunanje pomoèi premalo (ali pa obstaja
zgolj v veèjih mestih). Na dr�avni ravni
pomoè �rtvam nasilja na delovnem mestu
ni institucionalno urejena.

Nekatere �rtve se obrnejo na pravno
pomoè – bodisi brezplaèno, èe imajo do
tega dostop, sicer stopijo do odvetnika.
Kadar se mobing �e odra�a v zdravstvenih
te�avah, se nekatere napotijo k zdravniku.
Pomoè �rtvam mobinga lahko nudi tudi
psihoterapevt ali psihiater. Psihoterapevt-
sko oziroma psihološko pomoè lahko �rtve
poišèejo pri organizacijah, ki nudijo brez-
plaèno ali samoplaèniško psihološko ali
psihoterapevtsko svetovanje: v zavodih in
inštitutih za psihoterapijo ter zasebnih sve-
tovalnicah. V tujini se kot dobra praksa ka-
�ejo skupine za samopomoè – v Sloveniji
jih za mobing trenutno ni. Brezplaèno sve-
tovanje �rtvam mobinga nudi tudi Društvo
SOS telefon, na brezplaèni številki 080 11
55 ali prek elektronskega poštnega predala
mobing@drustvo-sos.si.

Zelo pomembno je, da se �rtve mobin-
ga v svojem boju lahko oprejo na dru�ino in
prijatelje ter da skrbijo za svoje psihofizièno
zdravje (poskušajo vzdr�evati osebno
moè). V veliko uteho sta obièajno gibanje in
sprošèanje, nekaterim pomaga prostovolj-
no delo, ljubiteljske dejavnosti in podobno,
kjer najdejo osebno izpolnitev in vrednost.

Zakljuèek

Trpinèenje na delovnem mestu ni te-
�ava posameznika, temveè problem ce-
lotne organizacije. Vsekakor priporoèamo
ukrepanje takoj, ko se zaène mobing. �rtev
naj se »oboro�i z znanjem« in »oboro�i s
prijatelji«. �rtve mobinga se pogosto ne
zmorejo ustrezno odzvati na nasilje, ki se
jim dogaja. To pa še ne pomeni, da tega ne
bi zmogle, èe bi imele podporo s strani so-
delavcev ali sistema. V prispevku sem po-
udarila, da zgolj sprejem internega sploš-
nega akta ne more bistveno prispevati k
prepreèevanju mobinga, še manj pa h kura-
tivnemu delovanju. Ker so vzroki za mobing
predvsem organizacijski, se jih je tako treba
tudi lotiti. V prispevku opozarjam na vlogo
zaupnikov za mobing in na pomen njiho-
vega izobra�evanja. �al v praksi organiza-
cije v to izobra�evanje vlagajo premalo na-
porov. Strokovnjake na tem podroèju v Slo-
veniji gotovo imamo, treba jih je le poklicati
in se dogovoriti za sodelovanje. Glede na to,
da je mobing podroèje, s katerim se ukvar-
jajo tako sveti delavcev kot tudi sindikati, bi
lahko s skupnimi moèmi oblikovali trajen
sistem izobra�evanja za zaupnike za mo-
bing. V prispevku opozarjam tudi na pomen
zunanje pomoèi, o kateri �rtve obièajno ni-
majo podatkov, ni razširjena enakomerno
po Sloveniji in jo je praviloma treba plaèati.
Tudi na tem podroèju nas zagotovo èaka še
veliko izzivov.

Vloga plačnega sistema
in različni pogledi nanj
Èeprav je oblikovanje plaènih sistemov v prete�ni meri predvsem materija kolektivnih pogodb med
sindikati in delodajalci, imajo na tem podroèju pomembno vlogo vsekakor tudi sveti delavcev.
Spomnimo samo na nekaj njihovih kljuènih zakonskih pristojnosti v zvezi s tem: (1) delodajalec
mora s svetom delavcev izvesti skupno posvetovanje o sistemizaciji delovnih mest, ki je sicer
neposredna podlaga tudi za njihovo vrednotenje; (2) svet delavcev daje po 95. èlenu ZSDU so-
glasje k merilom za ocenjevanje delovne uspešnosti delavcev in (3) svet delavcev je pristojen za
izvajanje nadzora nad izvajanjem kolektivnih pogodb in splošnih aktov, tudi s podroèja plaènega
sistema. Zato je dobro poznavanje osnov plaènega sistema, ki jih bomo podrobneje predstavili v
seriji èlankov v tej reviji, eno temeljnih znanj, ki jih mora imeti vsak èlan sveta delavcev.

Uvod

Plaèni sistemi v gospodarstvu so v
vseh gospodarskih razmerah ena od zelo

aktualnih vsebin. So podlaga za izvajanje
plaène politike, za vzpostavljanje in ohran-
janje dobrega sodelovanja med podjetjem

in zaposlenimi. Poleg tega so plaèe eden od
pomembnih vzvodov za (samo)motiviranje
zaposlenih za uspešno in produktivno delo,

Kaj moramo vedeti o plaènem sistemu (1)
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za uèinkovito prilagajanje dinamiènemu
spreminjanju poslovnih razmer, za ustvar-
jalnost in izvrstne uèinke pri delu. Na drugi
strani plaèe predstavljajo enega od zelo
pomembnih stroškov podjetja, na katerega
vplivajo tako aktivnosti vodstev podjetij
kot aktivnosti sveta delavcev. Zaradi tega
je potreba po strokovnem urejanju in ob-
vladovanju plaènih sistemov nekoliko širša,
kot se zdi na prvi pogled. V nadaljevanju
bomo v kratkem predstavili vlogo plaènega
sistema in razliène poglede nanj.

Splošno o snovanju plaènih
modelov in nekaj posebnosti
v Sloveniji

Èe �elimo razumeti, kako smo prišli do
današnje ureditve, je treba stopiti nekaj ko-
rakov nazaj. Problem mezd so prviè obrav-
navali v Versajski pogodbi o miru leta 1919,
ki je hkrati ustanovna listina Mednarodne
organizacije dela (ILO) in hkrati podlaga
mednarodnemu sodelovanju na podroèju
delovnopravne zašèite delavcev pri delu.
Leta 1928 je bila na mednarodni konferenci
dela sprejeta konvencija o minimalnih
mezdah. Na teh podlagah je zaèela nasta-
jati strokovna literatura. Med pomembnej-
šimi akti so maja 1950 leta v �enevi pod
pokroviteljstvom Mednarodnega komiteja
za znanstveno organizacijo dela strokov-
njaki iz 13 evropskih dr�av in ZDA sprejeli
skupino štirih zahtev za vrednotenje in
ocenjevanje dela: A-znanje, B-odgovor-
nost, C-napor, D-pogoji dela. Tako imeno-
vana »�enevska shema« je bila v sedem-
desetih letih prejšnjega stoletja v Sloveniji
temelj za Strokovne podlage, ki izhajajo iz
dru�benega dogovora o skupnih osnovah

za oblikovanje in delitev sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo (l. 1983).

Plaèni modeli v Sloveniji sicer nimajo
tako dolge zgodovine. V preteklosti je v èa-
sih dogovorne ekonomije praksa prete�no
sledila dru�benim dogovorom in samo-
upravnim sporazumom. Plaèni modeli so
tako nastajali ob konkretni strokovni pod-
pori èasom primerno. Spomnimo na nekaj
strokovnih knjig: Vrednotenje dela (1989)
in Vrednotenje dela II (2000) profesorja dr.
Staneta Uhana, Plaèe v Sloveniji (skupina
avtorjev v okvir Društva za vrednotenje de-
la) – t. i. Modra knjiga o plaèah itd. Torej bi
lahko rekli, da so bili strokovni pristopi èvr-
sta podlaga za kasnejši razvoj tr�nim raz-
meram primernih plaènih modelov. Skupna
znaèilnost takratnih strokovnih podlag za
snovanje plaènih modelov je bila namera,
da bi z njimi pripomogli k objektivnemu
vrednotenju dela z neko mero strokov-
nosti in objektivnosti. V obdobju uvajanja
tr�ne ekonomije se je širša dru�ba umaknila
s podroèja neposrednega reguliranja plaè
(predvsem v zasebnem sektorju), zaèeli so
se uveljavljati razlièni pristopi k vrednotenju
dela in nagrajevanju delovne uspešnosti.

Piše:
mag. Peter Mlakar

Slika: Struktura plaèe – predstavitev primera
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Na splošno pa bi lahko rekli, da je na pod-
lagi uveljavljenega sistema kolektivnih po-
godb pri doloèanju osnovnih plaè še zmeraj
najpogosteje uporabljena t. i. zahtevnost
dela.

Napredni pisci zagovarjajo hitrejši pre-
hod na popolnoma tr�no doloèanje plaè,
kar je lahko primerno ali pa tudi zelo nepri-
merno. Današnja praksa slovenskih gospo-
darskih organizacij je plod dolgoletnih iz-
kušenj in razliènih obdobij, ki so narekovala
ureditev tega podroèja. Pri zaposlenih ozi-
roma pri svetih delavcev je ostala te�nja po
objektivnem (praviènem) vrednotenju dela
in primerljivosti. To na drugi strani tudi pri
delodajalcih veèinoma naleti na posluh, ka-
dar gre za korekten sistem, ki omogoèa ob-
vladovanje stroškov dela znotraj sprejem-
ljivih okvirjev. Med naše posebnosti bi lah-
ko šteli relativno skromen dele� variabil-
nih plaè v strukturi plaè. Snovalci plaènih
modelov in odloèevalci v posameznih orga-
nizacijah se pred posodabljanjem plaènih
sistemov velikokrat vprašajo, ali imajo za
prenovo sistema dovolj finanènih sredstev
za povišanje plaène mase, in ali bo kolektiv
podprl izdatnejše nagrajevanje po uèinkih.

Vpliv poslovnega
in normativnega okolja
na snovanje plaènih modelov

Vpliv poslovnega in normativnega okol-
ja na snovanje plaènih modelov je precej-
šen. Poslovno okolje zahteva veè dinamike
v plaènih modelih in veèji variabilni de-
le�. V gospodarskih organizacijah obstaja
velika potreba po uveljavitvi sodobnih oblik
stimuliranja uspešnih posameznikov in
skupin. To je primerljivo tudi z evropsko
prakso (npr. motiviranje posameznikov in
skupin po modelu Priznanja RS za Poslov-
no odliènost). �al pa naša davèna zakono-
daja ne vsebuje omembe vrednih olajšav za
podjetja, ki bi skozi ekonomske vzvode
namenjala dodatna finanèna sredstva za
variabilno nagrajevanje razliènih oblik de-
lovne uspešnosti. Tako so v nasprotju z
obièajno ekonomiko poslovanja v naši
praksi plaèe veè ali manj fiksni strošek,
èeprav bi morale biti v veèji meri varia-
bilni strošek. To se nam seveda tudi maš-
èuje, saj gospodarske organizacije ob viso-
kih bruto stroških dela ne zaposlujejo toliko
novih mladih strokovnjakov, kot bi jih sicer.
Normativno okolje je v precejšnji meri pre-
predeno z birokratskimi pravili, ki dušijo
ekspanzijo podjetnosti.

Gospodarske organizacije bi potrebo-
vale dinamiène plaène modele z veèjim

dele�em variabilnih plaè, ki bi bile odvisne
od uèinkov in uspešnosti na tr�išèu. Pre-
prièani smo, da bi to podprli tudi pred-
stavniki zaposlenih oziroma sveti delavcev.
Nagrajevanje ljudi je del motivacijskega
sistema, s katerim �elijo organizacije vpli-
vati na delovanje zaposlenih pri doseganju
zahtevnih poslovnih ciljev. Prevelikim obre-
menitvam stroškov dela se brez posegov v
sedanjo ureditev ne bomo mogli izogniti. V
Sloveniji je bila v letu 2016 davèna obreme-
nitev stroškov dela 38,6-odstotna (po pla-
èilu dajatev je samski osebi ostalo le 61,4
odstotka za neto plaèo).

Vprašali bi se lahko, kakšne plaène mo-
dele ima naša mednarodna konkurenca?
Ali se v naši organizaciji kdo sistematièno
ukvarja s projektiranjem specifik v plaènem
modelu? Ali ima organizacija skrbnika plaè-
nega sistema? Kaj menijo vodje o uporab-
nosti sedanjega plaènega sistema? Kaj me-
nijo predstavniki zaposlenih oziroma sveti
delavcev o mo�nostih za izboljšave plaène-
ga sistema?

Pri snovanju plaènih modelov in sis-
temov je smiselno kot kljuèno omeniti na-
slednje:

• plaènih sistemov vsekakor ne bi smeli
snovati loèeno od uvajanja in obvlado-
vanja sprememb v poslovanju;

• nagrajevanje zaposlenih mora biti mo-
èno povezano z vizijo, strateškimi us-
meritvami, poslanstvom organizacij ter z
razvojnimi in letnimi poslovnimi cilji;

• v sedanjih razmerah moramo nagraje-
vanje zaposlenih obravnavati v tesni po-
vezavi z nagrajevanjem vodij in kljuènih
strokovnjakov;

• materialnemu motiviranju ljudi moramo
nujno dodati sistem nematerialnih spod-
bud – te lahko v organizacijah zelo pozi-
tivno vplivajo na vsakdanje delovanje
zaposlenih.

Od katerih dejavnikov je
odvisen »pravi« plaèni model?

Vsak plaèni model ima svoje korenine.
Predvidevamo, da jih snovalci plaènih mo-
delov poznajo, saj se bodo kmalu sreèali z
notranjo javnostjo, ki jih bo spomnila na
»pravi« plaèni model. Kateri pa bi bil pravi?
Dobili bi mnogo odgovorov. Morda bi bilo
la�je doloèiti SKUPNI CILJ – pravi plaèni
model bi moral omogoèati pogoje, v
katerih bi bili ljudje motivirani za produk-
tivno obvladovanje sprememb in napre-
dek, hkrati pa bi uspešnejšim ponujal veè
kot manj uspešnim. Uspešnost postaja
zmeraj bolj odvisna od kakovosti – ne samo

izdelkov in storitev, ampak celotnega po-
slovanja na vseh podroèjih. Ali je to mo�no
narediti brez nenehnega vpletanja ljudi?
Soèasno izboljševanje kakovosti poslo-
vanja je treba doseèi s pooblašèanjem ljudi
(vpletenih) na vseh podroèjih poslovanja.
“Namesto iskanja definicij kakovosti je
pomembnejše poiskati naèine – kako tek-
movati s kakovostjo, da bi bili bolj us-
pešni.” Pravi plaèni model naj bi podpiral
prav to.

Najpomembneje je, da ljudi motivira-
mo za spremembe, kar naredi podjetje
pro�no in prilagodljivo. Morda je prav v tem
bistvena razlika od tradicionalnih modelov
in pristopov, ki motiviranost ljudi obravna-
vajo togo in v bistvu motiv iznièujejo (ne-
nehno nadziranje, priganjanje, vodenje z
ukazi...). Kadar hoèemo ljudi motivirati za
sodelovanje v vseh delèkih podjetniškega
sistema, jih je priporoèljivo motivirati s
kakovostjo. Torej ne bi smeli narediti na-
pake in odgovornost za kakovost naprtiti
profesionalcem ter jo loèiti od poslovnih
procesov, ki jih zaposleni izvajajo. Gre za
vidike motiviranja ljudi s perspektivnimi
mo�nostmi (rast podjetja in osebna rast), s
prijetnim in ustvarjalno-inovativnim vzduš-
jem na delu, z razumljivim in spodbujajoèim
sistemom plaèevanja dela in dose�kov ter z
mnogimi drugimi sestavinami, ki sledijo iz
kooperativnega (partnerskega) sodelovanja
med podjetjem in ljudmi.

»Pravega plaènega modela« ne bomo
našli v literaturi, saj bi ga bilo primerno
ustvariti po potrebah organizacije. Gre za
prevladujoèo kulturo organizacije, ki zelo
vpliva na (ne)sprejemljivost posameznih
delov plaènega modela. Gre tudi za raz-
vitost strokovnih pristopov, ki jih je organi-
zacija pripravljena osvojiti in uporabiti. Še
posebej pa se moramo ozirati na obdobje v
�ivljenjskem ciklu organizacije, ki lahko v
marsièem narekuje ali pa zavr�e posamez-
ne rešitve znotraj predvidenega plaènega
modela. Vsekakor naj bi bila stroka tista, ki
bi primernost novih pristopov znala ute-
meljiti in predstavnike zaposlenih oziroma
svete delavcev znala preprièati o prihodnjih
koristih predlaganih izboljšav.

Podjetniški pogled na
oblikovanje plaènega modela

Podjetniški pogled na oblikovanje plaè-
nega modela je smiselno obravnavati z veè
vidikov:

• vidik posamiènih vodstev podjetij (raz-
lièni plaèni sistemi, razliène dejavnosti,
razlièna obdobja v razvoju organizacije,
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razlièna kadrovska struktura, tradicija,
razliène zahteve zaposlenih itd.);

• vidik posamiènih vodij (obèasno so ti
vidiki zelo razlièni, ker so neposredno
povezani z raznolikostjo poslovnih pro-
cesov);

• vidik uresnièljivosti �elenih sestavin
plaènega modela (razpolo�ljiva masa
finanènih sredstev za spremembe, ki
praviloma zahtevajo veè sredstev) ipd.

Praksa organizacij bo zmeraj raznolika,
èeprav se bodo organizacije na specifièen
naèin prilagodile zahtevam predpisov. To je
dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Ambicije
za popolno poenotenje plaènih modelov
so skregane z realnostjo, ker organiza-
cijskega razvoja enostavno ne moremo ob-
ravnavati kot zaprte »èrne skrinje«.

Kako dolgo nam lahko slu�i sprejem-
ljiv plaèni model? Pomembno vprašanje,
na katerega ne moremo dati enoznaènega
odgovora. Na pamet bi lahko rekli – od 4 do
6 let z obèasnimi dopolnitvami, èeprav bi
nam v razliènih organizacijah dali razliène
odgovore. Praviloma bi bilo to obdobje
daljše, velikokrat povezano tudi z razvojnimi
strategijami. Uresnièljivost plaènih mode-
lov v praksi je najbolj odvisna od razpo-
lo�ljivih finanènih sredstev (dele�a stroška
dela v celotnem prihodku). �al na zmanj-
šanje dajatev ne moremo raèunati.

Pomemben je tudi vidik kljuène sloven-
ske delodajalske organizacije. Predlog pla-
ènega modela zdru�enja delodajalcev
Slovenije je pomemben prispevek k uvel-
javljanju veèje odvisnosti od delovne in
poslovne uspešnosti. Pravzaprav je bila �e
precej èasa znana neprilagodljivost plaènih
modelov razliènim obdobjem v poslovanju
organizacij. Izdani priroènik je torej koristen
pripomoèek pri iskanju lastnih rešitev, ki
zelo jasno opredeljuje sestavine plaène-
ga modela:

• najni�ja osnovna plaèa

• osnovna plaèa

• plaèilo za delovno uspešnost

• plaèilo za delovno uspešnost iz naslova
stimulacije

• plaèilo za delovno uspešnost iz naslova
napredovanja na delovnem mestu

• plaèilo za delovno uspešnost iz naslova
odreditve delovnega mesta, skladnega s
pogodbo o zaposlitvi za vrsto dela

• plaèilo za poslovno uspešnost

• vrste dodatkov

• dodatki, ki izhajajo iz razporeditve de-
lovnega èasa, ki je za delavca manj ugo-
den

• dodatki, ki izhajajo iz posebnih obreme-
nitev pri delu, neugodnih vplivov okolja
in nevarnosti pri delu

• dodatek za delovno dobo

• enotni minimalni standardi

• pogoji za uveljavitev plaènega modela

Uresnièljivost �elenih sestavin plaène-
ga modela je najveèkrat pogojena z uspeš-
nostjo poslovanja organizacije (beri: z
razpolo�ljivo maso finanènih sredstev za
plaèe). Kadar gre za manjše spremembe v
plaènem modelu (npr. uvajanje stimulacij
za prodajno osebje), je za uveljavitev no-
vosti potrebno manj finanènih sredstev.
Kadar gre za uveljavitev sprememb celot-
nega plaènega sistema, je potrebna pove-
èana masa finanènih sredstev �e pred uvel-
javitvijo novega sistema. Pred uvajanjem
sprememb je pomembna tudi uskladitev s
predstavniki zaposlenih oziroma svetom
delavcev, saj brez tega v nadaljevanju po-
gosto prihaja do nesporazumov.

Zaradi tega je spremembe priporoèljivo
izvajati ob veèjih organizacijskih in kad-
rovskih prestrukturiranjih, pri katerih pride
do posodobitev v delitvi dela (veè koristne-
ga dela, manj nekoristnega dela ipd.). Sicer
pa je dinamika sprememb v poslovnem
okolju velika in bi morala biti tudi poslediè-
no dinamika sprememb v delitvi dela veèja.
V takšnih razmerah je priporoèljivo uvajanje
specifiènih dodatkov, ki v organizaciji spod-
bujajo in vplivajo na izboljševanje uspeš-
nosti. Potrebno je sooèenje z realnostjo –
dodatno maso sredstev za uveljavitev po-
sameznih sestavin plaènega modela je tre-
ba ustvariti na tr�išèu. Nagraditi je mo�no le
dobre rezultate. Tudi pri tem naj bi imeli
predstavniki zaposlenih oziroma svetov
delavcev aktivno vlogo.

Plaèni model torej ne more dopušèati
prakse, ki bi posameznikom ali veèjim sku-
pinam omogoèala prejemanje nadomestil
za èas odsotnosti z dela v enaki ali podobni
višini, kot bi bili zaslu�ki v èasu dela. To
povzroèa izrazito nezadovoljstvo ljudi, ki
morajo ustvarjati rezultate.

Pogled zaposlenih na
oblikovanje plaènega modela

Podroèje plaè neposredno zadeva vse
zaposlene, predstavnike zaposlenih ozi-
roma svet delavcev in ne nazadnje – vod-
stvo podjetja:

• zaradi relativno moènega vpliva na stro-
ške poslovanja (odvisno od panoge – pri
delovno intenzivnih panogah je ta vpliv
izrazit, pri kapitalsko intenzivnih manj
izrazit);

• zaradi moènega vpliva na poèutje ozi-
roma (ne)zadovoljstvo zaposlenih pri
delu (ki v našem okolju niso posebej na-
klonjeni veèjim razlikam v plaèah);

• zaradi nekdaj veèje mo�nosti za vpli-
vanje na plaène sisteme in plaèno po-
litiko (kar se je v novejših èasih v
marsikaterem podjetju zelo spremenilo);

• zaradi nekaterih posamiènih slabih iz-
kušenj zaposlenih (pri izvajanju plaè-
nega sistema oziroma plaène politike).

Ponovno se vprašajmo – kateri plaèni
model je v oèeh zaposlenih »pravi«? Ali je
pravi model tisti, ki je bil strokovno najbolj
dognan, ali tisti, ki bo najveè ponudil? Sno-
valci plaènih modelov bi se v sodelovanju z
vodstvom podjetja ter s predstavniki zapo-
slenih oziroma svetom delavcev morali še
posebej posvetiti prednostim in slabostim
(beri: mo�nostim za izboljšave), ki jih iz-
kazuje sedanji model. Vsak plaèni model je
nastajal in se razvijal skupaj z organizacijo
in njenimi specifikami. Teh specifik ne sme-
mo spregledati, saj �ivijo v ljudeh in njihovih
sedanjih ter prihodnjih prièakovanjih. Pravi-
loma so prièakovanja zaposlenih velika
oziroma veèja od realnih materialnih
zmo�nosti organizacije. Predstave o pri-
dobljenih pravicah so lahko vzrok velikih
razhajanj v prièakovanjih delodajalca in
zaposlenih. Marsikje razmere to potrjujejo,
zaradi tega je potrebno veliko sodelovanja.

Delovno aktivna populacija v gospo-
darskih organizacijah se je znašla v globalni
krizi, ki je pred tem še ni do�ivela. Plaèni
sistemi so bili veèinoma vzpostavljeni v bolj
ugodnih razmerah poslovanja. Lahko bi
rekli, da so omogoèali strokovno spreje-
mljivo ureditev, ki pa v neugodnih razmerah
ni nujno uresnièljiva. Zaradi tega je pogled
zaposlenih na spremembe plaènih siste-
mov prej nezaupljiv kot brezskrben.

Ob spremembah plaènega modela pri-
poroèamo primerno vsebino in dinamiko
komuniciranja na relaciji delodajalec –
predstavniki zaposlenih oziroma nepo-
sredno z zaposlenimi. Še posebej pa je
predvidene spremembe v plaènem modelu
treba predhodno dodobra preveriti. Tukaj
naj pridejo do izraza predvsem strokovne
mo�nosti in rešitve, ki jih bodo kasneje
vodje in predstavniki zaposlenih oziroma
èlani sveta delavcev med ljudmi lahko ra-
zumljivo utemeljili.


