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Skupnost občin Slovenije organizira izobraževanje z naslovom 

DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ 

IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM 

SEKTORJU ZA LETI 2022 IN 2023 
dne 26. 10. 2022 ob 10.00 preko spletne platforme ZOOM  

 

 

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so dne 29. 9. 2022 parafirali Dogovor o 

ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Del 

dogovora je tudi 4,5% povišanje vrednosti vseh plačnih razredov plačne lestvice s 1. 10. 2022, 

en plačni razred z aprilskimi plačami 2023 za večino v javnem sektorju, višji regres za letni 

dopust za leto 2022 ter višji regres za prehrano, ki od 1. 9. 2022 znaša 6,15 evrov.  

 

S 1. 11. 2022 je predvidena uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z 

delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne 

uslužbence. Torej bodo funkcionarji upravičeni do enakih zneskov kot ostali javni 

uslužbenci za: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov 

prevoza na delo in z dela, … 

 

Dogovor bo tako na delovnopravnem področju povzročil več sprememb o katerih bo predaval 

mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo. 

 

Predlog dnevnega reda: 

10.00 – 10.30 Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 

sektorju za leti 2022 in 2023 

10.30 – 11.00 Spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 

11.00 – 11.30 Uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki 

pripadajo funkcionarjem – prenehanje veljavnosti členov ZUJF  
*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, 24. 10. 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 predavatelj odgovoril na izobraževanju.  

 

 

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi! 

Sekretariat SOS 

https://skupnostobcin.si/?post_type=dogodek&p=48834&preview=true

