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Zadeva: IZDAJA SOGLASJA K DELU PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE ZAVODA 

ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA 
DELA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017 

 
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je na osnovi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 53/08 in 89/08 - v nadaljevanju: uredba) 
zaprosil za izdajo soglasja k delu plače za delovno uspešnost direktorice iz naslova povečanega 
obsega dela in sicer v višini 10% osnovne plače, ki poleg opravljanja del in nalog direktorice javnega 
zavoda opravlja dodatne strokovne, pedagoške in organizacijske naloge na projektih »Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc« in »Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022«. Oba projekta sta financirana tako iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada, kakor tudi iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
 
Direktorici se namreč po določilih drugega odstavka 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe največ v višini 10%, pri čemer izpolnjuje 
pogoj iz prve točke prvega odstavka 2. člena uredbe, po kateri se ji lahko izplača del plače za delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v posameznem mesecu pod pogoji, ki jih določa zakon, 
če povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali 
projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna.   
 
Dodatek za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ne bremeni občinskega proračuna, 
ampak se financira iz dveh projektov, ki sta financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Tudi Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem 
sektorju (ZUPPJS17 - Ur. l. RS, št. 88/16) pritrjuje določbam 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela in tako v drugem odstavku 3. člena določa, da se javnim 
uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, del plače za delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2018 izplačuje v skladu z drugim 
odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 
uslužbence. 
 
O delu plače direktorja za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v skladu s 5. členom 
uredbe odloča organ, pristojen za njegovo imenovanje, s soglasjem pristojnega organa lokalne 
skupnosti. 
 
Prilagamo tudi sklep Sveta ZIK Črnomelj, kjer je ugotovljeno, da direktorici ZIK-a za obdobje od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2017 pripada delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 10% in 
hkrati zaprošeno za soglasje Občine Črnomelj kot ustanoviteljice Zavoda za izobraževanje in kulturo 
Črnomelj. 
 
 
 
 
 



PREDLOG SKLEPA: 
Izda se soglasje k delu plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje in kulturo 
Črnomelj iz naslova povečanega obsega dela v višini 10% osnovne plače v posameznem mesecu od  
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

 
Številka: 600-8/2017 
 
Pripravila: 
Vladka Kostelec Peteh, l.r.       

Predlagateljica: 
       Županja Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ, l.r. 
 
 
 

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: 
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 17. redni seji, 10. 5. 2017, je razpravljal o " Izdaji soglasja k 
delu plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj iz naslova 
povečanega obsega dela za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017". Odbor Občinskemu svetu 
predlaga, da sprejme naslednji sklep: 

 Izda se soglasje k delu plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje in 
kulturo Črnomelj iz naslova povečanega obsega dela v višini 10% osnovne plače v posameznem 
mesecu od  1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti: 
Branislav ADLEŠIČ, l. r. 

   
 








