
VABILO  

Številka: 604-32/2017/1 

Datum: 5.12. 2017 

 

Združenje občin Slovenije vas v sodelovanju z inštitutom IDEALIS vabi 

na seminar 

 

PLAČE DIREKTORJEV PO NOVEM, KADROVSKI 

NAČRT IN ENOTNA METODOLOGIJA 

 

 

Vsebina  

 

9.45  –   10.00     Registracija udeležencev 

 

10.00  – 11.00     Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 

11.00  - 11.30     Priprava kadrovskega načrta 1. del  

11.30 -  11.50     Odmor 

 

11.50  – 12.30     Priprava kadrovskega načrta 2. del 

12.30  – 13.30   Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun   

in izplačilo plač v javnem sektorju – plačilne liste 

 

13.30  – 14.00 Vprašanja udeležencev, razprava in zaključek seminarja 

 

Komu je namenjeno? 

Ciljna skupina seminarja so zaposleni v občinskih upravah, splošnih in 

finančnih ter računovodskih in kadrovskih službah občin in javnih 

zavodov.  

 

Seminar se bo pričel ob 10.00 in bo trajal predvidoma do 14.00. 

 
Predavanje bo izvedla mag. Edita Dobaj, direktorica IDEALIS -  Inštituta za plače 

in delovna razmerja. Mag. Edita Dobaj je bila pred nastopom mandata direktorice 

inštituta več let inšpektorica za sistem plač v javnem sektorju na Inšpektoratu za 

javni sektor, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo. Inšpekcijske nadzore 

KJE? 

DVORANA 

DRŽAVNEGA 

SVETA, 

ŠUBIČEVA 4, 

LJUBLJANA 

KDAJ?  

19. 12. 2017 

od 10.00 do 

14.00 

PLAČILO 

SEMINARJA 

vključuje 

osvežilne napitke, 

prigrizke, 

organizacijo in 

izvedbo 

seminarja)  

30€ občine članice 

ZOS;  

90€ občine, ki 

niso članice ZOS  



VABILO  

je opravljala tudi na področju sistema javnih uslužbencev na podlagi Zakona o javnih uslužbencih. 

 

Mag. Edita Dobaj ima dolgoletne izkušnje na področju pogajanj s sindikati javnega sektorja v zvezi s plačami in je bila s 

strani Vlade Republike Slovenije imenovana v številne vladne pogajalske skupine, ki jih je tudi vsebinsko koordinirala. 

Sodelovala je pri nastajanju in usklajevanju plačne zakonodaje ter tarifnih delov kolektivih pogodb različnih dejavnosti 

javnega sektorja, in sicer v okviru Direktorata za sistem plač v javnem sektorju, ki je od leta 2001 vsebinsko in 

strokovno pokrival to področje za celotni javni sektor v okviru Ministrstva za notranje zadeve ter kasneje prešel pod 

Ministrstvo za javno upravo in se v letu 2010 preoblikoval v sektor, ki je trenutno ena od notranjih organizacijskih enot 

Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo. 

 

Med drugim je bila zaposlena v Državnem zboru Republike Slovenije ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja 

pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bogate delovne izkušnje je pred prvo zaposlitvijo v javnem 

sektorju pridobila tudi v gospodarstvu, predvsem na področju trženja, prodaje, uvoza ter uveljavljanja priznanih tujih 

blagovnih znamk v avtomobilski in tekstilni industriji na našem tržišču.  

 

Predavateljica je tudi poznavalka lokalne samouprave z nekajletnimi izkušnjami občinske svetnice, od leta 2010 do leta 

2015 pa je bila s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije imenovana za sodnico porotnico Delovnega in socialnega 

sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih. 

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Združenje občin Slovenije  

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

