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Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 

(Uradni list RS, št. 136/22) 

▪ 4,5 % višje osnovne plače pri izplačilu plač za mesec oktober 2022 in posledično višje izplačilo 

dodatkov in delovne uspešnosti 

▪ +1 PR od 1. aprila 2023 za večino zaposlenih v JS, višji dodatki, ki se izplačujejo v nominalnih 

zneskih);

▪ Od 1. aprila 2023 odprava omejitve 57. PR + plačna lestvica do 66. PR

▪ Višji regres za letni dopust 2022 za večino zaposlenih v JS (višji zneski za JU v nižjih PR)

▪ Višji regres za prehrano med delom od 1. septembra 2022 (je moral biti že izplačan pri plači za 

oktober)

▪ Funkcionarji so glede prejemkov in povračil so izenačeni z JU (ZSPJS-AA – Uradni list RS, št. 

139/22); poračun regresa za prehrano do 1.9. se izvede pri plači za november; poračun regresa 

za LD pri plači za oktober; ostala izplačila po novem pri plači za december 2022

▪ Ohranitev doseženih napredovanj v javnem sektorju po ponovni vrnitvi v javni sektor (ZSPJS-AA) 



▪ ZSPJS (16., 19. in 20. člen; kriteriji za določitev ocene: 17. člen; preizkus ocene: 17. 

a člen; delovna uspešnost:  21., 22., 22.a, 22.d, 22.e, 22.i, 22.j, 22.k člen)

▪ KPJS (redna delovna uspešnost:  27. – 34. člen)

▪ UREDBA O NAPREDOVANJU JAVNIH USLUŽBENCEV V VIŠJI PLAČNI RAZRED 

(postopek in način ocenjevanja + ugotavljanje pogojev za napredovanje)

▪ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

▪ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

▪ NAPREDOVANJE V NAZIVE: področni predpisi, zlasti pravilniki resorno pristojnih 

ministrov; ni materija plačnega sistema javnega sektorja



OCENJEVANJE: RDU vs. NAPREDOVANJE V PR

1. Pri napredovanju gre za poviševanje osnovne plače (relativno trajno

pridobljene pravice); pri RDU gre za variabilno nagrajevanje iz naslova

delovne uspešnosti (enkrat lahko je, drugič lahko ni)

2. Kriteriji za napredovanje v PR: ZSPJS (17. člen) + Uredba o napredovanju

javnih uslužbencev v PR (Priloga III)

3. Kriteriji za ocenjevanje RDU: KPJS (31. člen)

4. Razlike v ocenah: pri RDU edina ocena (1); pri napredovanju v PR

petstopenjska lestvica



OCENJEVANJE: RDU vs. NAPREDOVANJE V PR

5. Različno ocenjevalno obdobje: pri RDU mesečno, trimesečno ali dvakrat

letno; pri napredovanju v PR od 1.1. do 31.12.

6. Posamezni kriteriji so identični: ali to pomeni avtomatično, da tisti, ki bodo

prejeli sredstva iz naslova redne delovne uspešnosti tudi napredujejo v PR?

__________________________
Kakšna je torej razlika med ocenjevanjem za namen nagrajevanja iz naslova

RDU in ocenjevanjem za namen ugotavljanja pogojev za napredovanje v PR?

▪



RAVNANJE V PRIMERU NEZAKONITOSTI

▪ Nižje in višje izplačana plača kot je dopustno; nižje: povrnitev razlike z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi; višje: dogovor sicer tožba delodajalca; 

POZOR: vračilo plač: sodba VS; VIII Ips 256/2016

▪ Upoštevanje posebne zakonodaje glede predhodnih postopkov (npr.  24. 

člen ZJU)

▪ Povezava s 16. členom ZJU (prepoved zagotavljanja zaposlenim višjega 

obsega pravic s PZ kot je to določeno z normativnim okvirjem) 



▪ 16. člen (možno število napredovanj, napredovalno obdobje….);

▪ 17. člen (kriterij ocenjevanja, uredba, drugi akti);

▪ 17. a člen (preizkus ocene)

▪ 19. člen (določitev PR ob zaposlitvi, ob premestitvi na delovno 

mesto v višjem TR…)

▪ 20. člen (določitev PR ob premestitvi na dm v istem ali nižjem TR; 

določitev PR ob napredovanju v višji naziv na istem dm)



DOLOČITEV PLAČNEGA RAZREDA

▪ Ob novi zaposlitvi (prvi ali drugi odstavek 19. člena ZSPJS) 

▪ Ob premestitvi / “razporeditvi na drugo DM (19. ali 20. člen ZSPJS); v 
katerih primerih ohranitev doseženih napredovanj? 

▪ v katerih primerih je možna ohranitev doseženih napredovanj?  
POZOR: VSRS sodba VIII Ips 280/2016 

▪ Ob imenovanju v višji naziv na istem delovnem mestu (drugi odstavek 
20. člena ZSPJS) 

▪ Znižanje OP, če ni ustrezne izobrazbe (14. člen ZSPJS)



▪ Nezadovoljivo (delo opravljeno v celoti pod pričakovanji)

▪ Zadovoljivo (delo opravljeno delno pod pričakovanji)

▪ Dobro (delo opravljeno v skladu s pričakovanji)

▪ Zelo dobro (delo opravljeno nad pričakovanji)

▪ Odlično (delo opravljeno visoko nad pričakovanji) 



▪ POZOR!

ocena “dobro” pomeni, da javni uslužbenec opravlja delo 

v skladu s pričakovanji in si zasluži plačo! (Možnost 

napredovanja bi morala biti zagotovljena za tiste, ki 

pričakovanja konstantno ali pretežno presegajo).

▪ Podatki kažejo, da je pri posameznih PU več kot 80% 

javnih uslužbencev ocenjenih z oceno “odlično” (ideja o 

določitvi kvot – prisilna distribucija je bila zavrnjena).



▪ Upoštevanje vseh kriterijev in podkriterijev

▪ Upoštevanje zahtevnosti delovnega mesta (nima vsak kriterij enako 

težo za vsa delovna mesta); upoštevati pomembnost posameznega 

kriterija glede na posamezno delovno mesto pri obrazložitvi ocene

▪ Upoštevati dejstvo, da bo v primeru zahteve za preizkus ocene 

oceno treba preizkusiti – ocenitev po vseh kriterijih 



▪ Seznanitev naj se opravi ustno (zakon tega sicer ne zahteva)  

▪ Vpis v ocenjevalni list in podpis ocene

▪ Preizkus ocene v roku 8 delovnih dni od seznanitve

▪ Komisija za preizkus ocene

▪ Pravica do udeležbe pri preizkusu ocene

▪ Možnost sodnega varstva



Kdo je lahko napredoval v letu 2021?

▪ Tisti, ki bodo izpolnili pogoje glede ocen in teka napredovalnega 
obdobja

▪ Tisti, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči najkasneje 
1.4.2018:   1. aprila

▪ In tudi tisti, ki jim je napredovanje brez prekinitve začelo teči v letu 
2018 od vključno 2. aprila do vključno 1. decembra in imajo tri 
ocene, ki pomenijo izpolnitev pogoja za napredovanje: 1. decembra



Kdo je / bo lahko napredoval v letu 2022?

▪ Tisti, ki bodo izpolnili pogoje glede ocen in teka napredovalnega 
obdobja

▪ Tisti, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči najkasneje 
1.12.2019 in imajo ocene za leta 2019, 2020 in 2021



▪ Napredovalno obdobje (od sklenitve PZ, od premestitve na dm v višjem 

TR, od zadnjega napredovanja v PR); 

▪ Ocena DU (ko tri ocene skupaj pomenijo izpolnitev pogoja iz 5. člena 

uredbe)

▪ Primer prekinitve napredovalnega obdobja (kaj se zgodi, če se 

napredovalno obdobje zaradi premestitve na dm v višjem TR prekine 1.12. 

ali prej?)

__________________________

▪ Prekinitev delovnega razmerja in ponovna zaposlitev: POZOR! VSRS 

Sodba VIII Ips 95/2019;   ZSPJS-AA (velja od 3.11.2022)



▪ Celoletno spremljanje delovnih dosežkov

▪ Izvedba postopka ocenjevanja (izpolnitev ocenjevalnega lista (Priloga I 

uredbe) in seznanitev JU (praviloma do 15. marca)

▪ Preverjanje pogojev za napredovanje (izpolnitev evidenčnega lista (Priloga 

II uredbe)

▪ Izdaja obvestila o napredovanju in aneksa k PZ (do 30. novembra)

▪ Vzorec aneksa k PZ 



▪ Napredovalno obdobje (čas od zadnjega napredovanja oz. prve zaposlitve v 
JS, v katerem JU pridobi tri letne ocene, ki omogočajo napredovanje)

▪ Ocenjevalno obdobje (od 01. januarja do 31. decembra) 

▪ Ocene: odlično (5 točk), zelo dobro (4 točke), dobro (3 točke), zadovoljivo (2 
točki), nezadovoljivo (se ne točkuje)  



▪ Preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede na podlagi 

treh letnih ocen DU

▪ Kriteriji ocenjevanja (17. člen ZSPJS; PRILOGA III uredbe): rezultati dela

(strokovnost, obseg dela, pravočasnost); samostojnost, ustvarjalnost, 

natančnost, zanesljivost, kvaliteta sodelovanja in organizacija dela, druge 

sposobnosti (interdisciplinarnost, odnos do uporabnikov storitev, 

komuniciranje, drugo)  



▪ JU se oceni 1-krat letno (tudi, če gre za DR za določen čas ali krajši delovni 

čas)

▪ Postopek za določitev OCENE se izvede najkasneje do 15. marca (oceno je 

torej še vedno treba določiti do 15. marca)

▪ Glede teka napredovalnega obdobja se upošteva obdobje do vključno 1. 

decembra (takrat po novem javni uslužbenec napreduje)

▪ Ocenijo se JU, ki so bili na delu najmanj 6 mesecev (izjeme: napotitve, 

poškodba pri delu, poklicna bolezen, porodniški dopust – kaj če je JU bil 

celo leto odsoten?)



▪ Ocenjevalni list mora biti izpolnjen do 15. marca (PRILOGA I); do tega datuma 
mora JU biti seznanjen z oceno in z utemeljitvijo ocene

▪ Ugovor na oceno:  17.a člen ZSPJS 

▪ Evidenčni list (PRILOGA II): ocene se vpisujejo v EL; OL in EL se hrani v 
personalni mapi JU

▪ Oceno določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni JU, po pooblastilu 
odgovorne osebe



▪ Pogoj za napredovanje je zgolj ocena DU, pri čemer tek napredovalnega 

obdobje ne sme biti prekinjen

▪ Za en plačni razred napredujejo JU, ki v NO dosežejo: ob prvem in drugem 

napredovanju najmanj 11 točk; ob tretjem in četrtem napredovanju najmanj 12 

točk; ob petem najmanj 13 točk in ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk

▪ Za največ dva plačna razreda: ob prvem napredovanju najmanj 14 točk, potem 

pa 15 točk  



▪ JU, ki ni zbral zadostnega števila točk, se pogoje preveri ponovno naslednje 
leto (doseči je potrebno skupaj tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za 
napredovanje)

▪ Izjema: JU napreduje za en PR po 6 letih, če je v tem obdobju dosegel 
povprečno oceno najmanj “tri”  

▪ O napredovanju odloča odgovorna oseba / predstojnik 



▪ Pisno obvestilo o napredovanju, o številu PR napredovanja in o plačnem 

razredu osnovne plače

▪ Hkrati z obvestilom se JU izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi  

▪ Rok za izročitev obvestila in aneksa: najkasneje do 30. novembra



▪ JU napreduje s 1. decembrom; pravica do višje plače iz tega naslova mu prav 

tako pripada s 1. decembrom

▪ Napredovalno obdobje se ne prekine, če JU zasede DM v istem ali nižjem 

tarifnem razredu znotraj JS, v isti plačni skupini ali podskupini ali na istovrstnih 

delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah   

▪ Ob prehodu na drugo DM v okviru JS, mora delodajalec JU oceniti in mu 

izročiti kopijo ocene



REDNA DELOVNA USPEŠNOST (RDU)

▪ Pravne podlage: ZUPPJS2021 (sprostitev RDU + polna višina POD); ZSPJS (21.,
22., 22.a člen); KPJS (27. do 34. člen)

▪ Obseg sredstev za RDU: od 2 – 5 % letnih sredstev za OP;

▪ Obseg sredstev znotraj razpona 2 – 5 % se določi vsako leto najkasneje do 1.
septembra s KPJS

▪ v letu 2022 in 2023: 2 % mase na letni ravni (zadnji dogovorjen odstotek iz leta
2008)

▪ Celoten obseg sredstev mora biti izplačan (ne glede na poslovni rezultat uporabnika
proračuna)

________________________________

▪ plačna skupina B: ločeno oblikovanje obsega sredstev (pojasnilo MJU
https://www.gov.si/teme/placni-sistem/)
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RDU

▪ Do RDU so upravičeni zgolj tisti, ki so ocenjeni z nadpovprečno oceno (ocena 1)

▪ Obseg sredstev na ravni JU: največ dve mesečni OP glede na december preteklega

leta; v letu 2022: največ dve mesečni OP glede na december 2021

▪ Merila in kriteriji so dogovorjeni s KPJS

▪ Za PS B (direktorji) višino RDU določi organ, pristojen za imenovanje na podlagi meril

pristojnega ministra (pravilniki); pojasnilo MJU z dne 24.7.2020 na naslovu:

https://www.gov.si/teme/placni-sistem/
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RDU

▪ Osnova za obračun RDU je čas rednega dela (A010 – obračunana OP) v

ocenjevalnem obdobju (za razliko od POD je pri RDU pomembna prisotnost na delu!)

▪ Sklenitev delovnega razmerja JU v tekočem letu: določitev sorazmernega dela

zneska glede na OP, ki bi jo prejemal decembra preteklega leta

▪ Ocenjevalno obdobje: mesečno, trimesečno ali dvakrat letno – v pristojnosti

delodajalca

▪ Delitev sredstev RDU: na ravni PU oz. OE (v pristojnosti delodajalca): nižja raven

organiziranosti: praviloma manjša masa sredstev, a večji vpliv neposrednega

nadrejenega (ocenjevalca) na konkretno višino izplačila; višja raven organiziranosti:

praviloma višja masa sredstev, a manjši vpliv neposrednega ocenjevalca na

konkretno višino izplačila

28



RDU

▪ Postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za RDU (ocenjevanje): priloga 2 KPJS

(obrazci) – vzorčne tabele, objavljene na spletni strani MJU:

https://www.gov.si/teme/placni-sistem

▪ V februarju JU prejme obvestilo za preteklo leto: v koliko ocenjevanjih je bil ocenjen in

kolikšno število točk je dosegel pri posameznem ocenjevanju (obvestilo se shrani tudi

v personalno mapo)

▪ Vsota točk JU za vsako ocenjevalno obdobje (nadpovprečni delovni rezultati) se

objavi znotraj PU oz. OE; najvišje možno število točk v ocenjevalnem obdobju: 5 (5

kriterijev po 1 točka)
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KRITERIJI IN MERILA ZA IZPLAČILO RDU

▪ Kriteriji: a) znanje in strokovnost, b) kakovost in natančnost, c) odnos do dela in

delovnih sredstev, č) obseg in učinkovitost dela, d) inovativnost

▪ Merila: a) 1 točka: nadpovprečen; 0 točk: ni pogojev za izplačilo RDU; b) vsak kriterij

1 točka: skupaj iz naslova 5 kriterijev: največ 5 točk (več točk višje izplačilo RDU; c)

upoštevati maso na ravni PU oz. OE in maso na ravni JU (masa ne sme biti

prekoračena)

▪ Varstvo pravic JU: po postopkih in na način, kot je predpisano z delovno pravno

zakonodajo (ZDR-1, ZJU za DO in občine, drugi posebni zakoni) – zahteva za

odpravo kršitve pravic iz DR

30



▪ ZSPJS (22. d in 22. e člen)

▪ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 
javne uslužbence

▪ ZUPPJS2021 (polna višina s 1.7.2020)



▪ iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih 
uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena 
sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne 
in „navadne“ projekte.

▪ če gre za preseganje pričakovanih rezultatov dela v posameznem mesecu 
in je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika 
proračuna. 

▪ Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela sprejme predstojnik oziroma direktor
uporabnika proračuna za posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora
med javnim uslužbencem in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim
uslužbencem, pooblaščenim za organizacijo dela, ki ga lahko skleneta za
daljše obdobje.



Višina sredstev za POD:

▪ Iz naslova rednega dela ali iz naslova “navadnega” projekta 20% OP 
javnega uslužbenca

▪ Iz naslova posebnega projekta (določenega z vladnim aktom): 30% OP 
javnega uslužbenca

▪ POZOR!: ZUPPJS2021: od 1.7. polna višina na ravni prihrankov (torej ne 
več 40 %, ampak 100 % (če gre za poseben projekt skupaj iz naslova 
rednega POD, navadnega projekta in posebnega projekta: 50% OP; 

▪ Direktorji (plačna skupina B): velja isto kot za ostale javne uslužbence 
(20%, 30%, iz vseh naslovov skupaj največ 50%)



▪ ZSPJS (22. i, 22. j in 22. k člen)

▪ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu (največ 50% ustvarjenega presežka);

▪ Pravilnik resorno pristojnega ministra?

▪ Višino sredstev določi direktor po predhodnem dogovoru z 
reprezentativnimi sindikati (prvi odstavek 22.k člena ZSPJS)



REDNA DELOVNA USPEŠNOST : POVEČAN OBSEG DELA

1. Vir sredstev: RDU – vir zagotovljen (masa sredstev za OP) : POD – vir ni zagotovljen

2. Nadpovprečnost: RDU – nadpovprečna ocena (1) : POD - če gre za preseganje 

pričakovanih rezultatov dela v posameznem mesecu in je na ta način mogoče 

zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna

3. Prisotnost na delu: RDU – ključna :  POD – ni ključna (višina izplačila je odvisna od 

tega, ali so in v kolikšni meri so opravljane naloge iz Dogovora)

4. Obveznost glede porabe sredstev: RDU – obvezno porabiti vsa razpoložljiva sredstva 

:  POD – razpoložljiva sredstva se obravnavajo zgolj kot maksimalen obseg, ki ga je 

dovoljeno porabiti za nagrajevanje

5. S 1.7.2020 več sredstev za nagrajevanje najboljših kadrov: RDU in POD se ne 

izključujeta, možna je kombinacija nagrajevanja iz obeh naslovov! POZOR: isti kriterij 

– obseg dela. 
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