
 

 

Datum: 31. 5. 2022 

Številka:  604-22/2022-1   

 

Skupnost občin Slovenije organizira izobraževanje z naslovom 

PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU S 

POUDARKOM NA UREDITVI DODATKOV 
dne 15. 6. 2022 ob 9.00 preko spletne platforme ZOOM  

 

Plača je ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, saj javni uslužbenec sklene pogodbo o 

zaposlitvi, s katero se zaveže, da bo za plačilo opravljal delo za delodajalca, pri tem mora to 

plačilo biti zakonito in skladno z vsemi predpisi s področja plač v javnem sektorju. Vsi, ki 

opravljajo naloge na področju plač, morajo poznati sistem plač in tudi sistem drugih pravic in 

obveznosti, saj bodo le tako lahko zagotovili zakonito ravnanje, kar je še posebej pomembno 

pri določanju in izplačevanju dodatkov.  

 

Na izobraževanju bodo predstavljene pravne podlage na področju plač v javnem sektorju, 

posebej pa dodatki, ki jih določata in urejata ZSPJS in KPJS ter drugi predpisi in pravila, 

ki jih je treba upoštevati predvsem pri določanju in izplačevanje dodatkov. Gre za vsebine, 

ki so namenjene javnim uslužbencem v kadrovskih službah in v službah za določanje in 

obračun ter za izplačilo plač. 

 

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja 

ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi 

izkušnjami v državni upravi. 

 

Predlog urnika: 

9.00 – 9.30 Plačni sistem v javnem sektorju (splošna predstavitev, pregled predpisov 

in kolektivnih pogodb) 

9.30 – 10.00 Pregled predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo delovni čas in pogoje 

dela v povezavi z izplačili dodatkov 

10.00 – 10.30 Sestava plače (osnovna plača, del plače za delovno uspešnost in dodatki) 

10.30 – 10.45 Odmor 

10.45 – 11.15 Dodatki, določeni v ZSPJS 

11.15 – 11.45 Vrste in višine dodatkov v KPJS 

Razlage KPJS v zvezi z dodatki 

11.45 – 12.15 Vrste in višine dodatkov v KPJS 

Razlage KPJS v zvezi z dodatki 
*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa 

 



Prijava:  

Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in 

njihove zavode, 120,00 EUR z DDV za občine nečlanice in njihove zavode. Prijave zbiramo do 

ponedeljka, 13. 6. 2022 do 13.00. Prijave zbiramo na povezavi TUKAJ in so obvezne, saj boste 

le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do platforme ZOOM. Na prijavnico lahko 

napišete tudi vprašanja in dileme, na katera vam bo predavateljica odgovorila na 

izobraževanju.  

 

 

 

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi! 

Sekretariat SOS 

https://skupnostobcin.si/?post_type=dogodek&p=46878&preview=true

