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Združenje občin  vabi na delavnico 
 

»OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V 
LETU 2019 V POVEZAVI Z ORGANIZACIJO IN 

SISTEMATIZACIJO DELOVNIH MEST« 
 
 
Tokratna delavnica bo izvedena v dveh sklopih, in sicer bo prvi namenjen 
področju ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, drugi pa področju 
organizacije in sistematizacije delovnih mest.  
 
Stavkovni sporazumi in dogovor o plačah, ki so jih podpisali vlada in sindikati 
javnega sektorja, so prinesli povišanja v plačne razrede januarja 2019, sledilo bo 
povišanje novembra 2019 in potem še septembra 2020. En plačni razred, ki za 
posameznika pomeni približno štiriodstoten dvig plače, pridobivajo vsi 
zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev. 
Nekaterim javnim uslužbencem pa se bodo plače izboljšale za dva, tri ali celo 
štiri plačne razrede, vendar ne takoj temveč postopno do septembra 2020. 
 
Se pa za veliko večino subjektov javnega sektorja se glede ocenjevanja in 
napredovanja v višji plačni razred uporablja Uredba o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede in Uredba o napredovanju uradnikov v nazive. 
Področje ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja javnih uslužbencev v 
višji plačni razred je bilo z novo ureditvijo plačnega sistema javnega sektorja 1. 
8. 2008 bistveno spremenjeno. 
 
Ob ocenjevanju delovne uspešnosti in izvajanju napredovanja javnih uslužbencev je treba upoštevati tako splošno 
sistemsko zakonodajo, kot tudi vrsto interventnih ukrepov, ki so bili na tem področju sprejeti od leta 2010 dalje.  
Slušatelji bodo pridobili ali obnovili znanja glede določitve plače v povezavi z napredovanjem v plačni razred in naziv 
(prenos napredovalnih plačnih razredov ob premestitvah – tudi plačna skupina B, ob napredovanju v nazive, vpliv 
spremembe tarifnega razreda delovnega mesta pri napredovanju, ipd.). Opozorjeni pa bodo tudi na pasti ter 
najpogostejše napake, ki se pojavljajo v praksi. 
 
Priprava akta o sistemizaciji delovnih mest v javnem sektorju je specifična in raznolika. Organizacija javnega sektorja 
mora zagotavljati delovanje v skladu z zakoni in podzakonskimi akti, kakovostno izvajanje nalog in ustrezen odnos do 
uporabnikov storitev in celotnega okolja, v katerem delujejo. 
 
Delavnico bo izvajala mag. Edita Dobaj, direktorica IDEALIS - Inštituta za plače in delovna razmerja. Gospa Dobaj ima 
dolgoletne izkušnje na področju sistema plač v javnem sektorju.  
 

KJE?  
Sejna soba 
Združenja občin 
Slovenije, Dunajska 
156, 1000 Ljubljana 
 
 
KDAJ?  
24. 10. 2019  od 10.00 
do 13.30 
 

 



VABILO  

OKVIRNI PROGRAM: 
9.45 – 10.00  
Prihod udeležencev 
 
10.00– 11.30  
Predstavitev: 

 načinov preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred, 

 postopkov ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje, 

 izvedba napredovanja na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in delovno 
pravno zakonodajo ter Uredbe o napredovanju  uradnikov v nazive in delovno pravno zakonodajo v določilih, 
ki veljajo za lokalno samoupravo. 

 
11.45 – 12.00  
Odmor 
 
12.00 – 13.15  
Predstavitev: 

 pravilnega načina priprave sistematizacije delovnih mest v upravi lokalne skupnosti, ki odraža dejanske 
potrebe in stanje v organizaciji, 

 novosti na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju.  
 
13.15 – 13.30  
Vprašanja udeležencev, razprava in zaključek delavnice 
 

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj, s katerimi se srečujejo pri izvajanju javnih natečajev, ocenjevanju 

in napredovanju javnih uslužbencev. Najkasneje dan pred izvedbo pa bomo posredovali tudi gradivo za delavnico.  

 

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

 
Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

