
 

 

 

Datum:  28. 10. 2022 

Številka:  604-30/2022-1 

 

 

Skupnost občin Slovenije organizira izobraževanje z naslovom 

DOLOČANJE PLAČE JAVNEMU USLUŽBENCU 

IN DELOVNA USPEŠNOST 
dne 23. 11. 2022 ob 9.00 preko spletne platforme ZOOM  

 

 

Plača je temeljna pravica iz delovnega razmerja, zato je zelo pomembno, da je določena 

pravilno, tako ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi kot tudi med samim trajanjem delovnega 

razmerja. Ob premestitvi na drugo delovno mesto je prav tako pomembno, da je plača 

določena pravilno oziroma da so pravilno upoštevana že dosežena napredovanja skladno s 

pravili, ki jih vsebuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Določbe 19. in 20. člena ZSPJS 

so bile dopolnjene, zato je treba pri uvrstitvi v plačni razred upoštevati veljavno ureditev, ki 

omogoča priznanje doseženih napredovanj tudi po ponovni zaposlitvi v javnem sektorju. 

 

Sestavni del plače je tudi delovna uspešnost – redna delovna uspešnost in delovna uspešnost 

iz naslova povečanega obsega dela – pri katerih je prav tako treba upoštevati določena pravila. 

 

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 dnevnega reda: 

9.00 – 9.30 Pravne podlage plačnega sistema 

9.30 – 10.00 Spremembe in dopolnitve ZSPJS 

10.00 – 10.30 Določanje plače po 19. in 20. členu ZSPJS 

10.30 – 10.45 Odmor 

10.45 – 11.15 Redna delovna uspešnost (obseg, kriteriji in delitev, obvestilo in objava 

točk) 

11.15 – 12.00 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (vir sredstev, 

dogovor, višina in podlaga za izplačilo) 

12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori 
*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, 21. 11. 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=49171&preview=true

