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Združenje občin vabi na seminar 
 

»PLAČE V LETU 2018«  

 
Konec preteklega leta Vlada in sindikati javnega sektorja niso sklenili 

nikakršnega novega dogovora o nadaljevanju varčevalnih ukrepov. 

Posledično so prenehale veljati tudi nekatere določbe interventnih zakonov 

na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju, kar bo potrebno 

upoštevati v letu 2018.  

 

Prav kmalu pa bo v letu 2018 ponovno aktualno preverjanje pogojev za 

napredovanje v plačni razred in naziv. Odgovorne osebe bodo ponovno 

morale oceniti javne uslužbence ter preveriti pogoje za napredovanje.  

 

V decembru leta 2017 je bila sprejeta Uredba o plačah direktorjev v javnem 

sektorju, ki je v večini dejavnosti kriterije za določitev plačnih razredov 

direktorjev ovrednotila na novo.  

 

Na seminarju vam bo mag. Edita Dobaj (IDEALIS) podrobneje predstavila, 

katere določbe interventnih ukrepov niso več aktualne ter  kakšno je v 

povezavi s tem ravnanje proračunskih uporabnikov v prihodnje, se v 

nadaljevanju posvetila vedno aktualnega področja ocenjevanja in 

napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive, za zaključek 

pa bomo obravnavali vse morebitne težave in vprašanja, ki se pojavljajo v 

povezavi z novo Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.  

 

Seminar bo izveden dne 26. 1. 2018  

 
SEMINAR JE NAMENJEN ŽUPANOM, DIREKTORJEM OBČINSKIH UPRAV IN 

DIREKTORJEM ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ TER FINANCER SO 

OBČINE, IN JAVNIM USLUŽBENCEM, KI SVOJE DELO OPRAVLJAJO NA 

PODROČJU PLAČ IN KADROVSKIH ZADEV V OBČINSKIH UPRAVAH TER 

ZAVODIH 

KJE? 

Dvorana 

Državnega 

zbora, 

Šubičeva 4, 

Ljubljana 

KDAJ? 

26.1.2018 

Ob 10. uri 

PLAČILO 

SEMINARJA 

(vključuje 

osvežilne 

napitke, 

prigrizke, 

organizacijo in 

izvedbo 

seminarja)  

30€ občine 

članice ZOS; 

90€ občine, ki 

niso članice 

ZOS  



VABILO  

 

Predviden program 

 

1. Prenehanje veljavnosti interventnih ukrepov  
 Pregled ukrepov in obrazložitev ukrepov v Zakonu za uravnoteženje javnih financ in razlogi za 

prenehanje njihove veljavnosti,  

 Pregled ukrepov v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in 

drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/15)  

 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

 

2. Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive 

 Napredovanje v plačni razred 

 Napredovanje v naziv 
 

3. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju  

 Plače direktorjev v lokalni samoupravi  

 Plače direktorjev v drugih dejavnostih javnega sektorja  

 

4. Vprašanja udeležencev 

 

Najkasneje en dan pred izvedbo seminarja vam bomo posredovali pripadajoče gradivo, ki ga boste lahko 

uporabili na samem seminarju za lažje spremljanje vsebin seminarja.  

Seminar se bo pričel ob 10.00 in bo trajal predvidoma do 13.30. 
 
Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj oziroma dilem, s katerimi se srečujejo in jih predhodno 
pošljejo na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. Vprašanja pa so dobrodošla tudi na samem 
seminarju. 
 

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

Združenje občin Slovenije 
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