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ŽALEC 

ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

 
Številka:  014-0012/2022  
Datum:    18.5.2022 

 
O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  
 
ZADEVA: 
 

Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno 
uspešnost direktorice UPI ljudska univerza Žalec iz naslova 
povečanega obsega dela. 
  

PRAVNA PODLAGA: 22.e člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, 
št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 
84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - 
ZIUZEOP-A, 112/21 – ZNUPZ in 204/21), 5. člen Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 
javne uslužbence (Ur.l. RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) ter 20. 
člen Statuta Občine Žalec (Ur.l. RS, št. 29/13 in 23/17). 
 

NAMEN: Obravnava in sprejem Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela. 
       

OCENA STANJA: Javnemu uslužbencu (direktorju JZ) se lahko izplača del 

plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 

dela, če povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih 

delovnih nalog uporabnika proračuna, načrtovanega v 

okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika 

proračuna. Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti 

iz naslova povečanega obsega dela lahko v tem primeru 

znaša največ 20 % odstotkov osnovne plače. 

 
RAZLOGI ZA SPREJEM: Če je ustanovitelj in financer uporabnika proračuna (javnega 

zavoda) lokalna skupnost, odloči o delu plače za delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje 
s sklepom organ, pristojen za njihovo imenovanje, s 
soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri je 
sedež uporabnika proračuna.   
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu občine Žalec ni dodatnih finančnih posledic.  
 
PREDLAGATELJ:  

 
Župan Občine Žalec, Janko Kos. 

 
POROČEVALEC: 

 
Gradivo bo na seji obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, 
vodja Urada za negospodarske javne službe. 

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT OZIROMA 
GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

 
Gradivo bo na svoji seji obravnaval Odbor za 
negospodarske javne službe (predsednik Slavko Ivezić). 
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Številka:  014-0012/2022  
Datum:    18.5.2022 
 
 
 

 
O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  
O D B O R U  Z A  N E G O S P O D A R S K E  J A V N E  S L U Ž B E  
 
 
 
ZADEVA:   PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA 

DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE JZ UPI LJUDSKA UNIVERZA 
ŽALEC IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 
 
Spoštovani, 
v prilogi vam za sejo Občinskega sveta posredujem v obravnavo in potrditev predlog Sklepa o 
soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice JZ UPI ljudska univerza Žalec 
iz naslova povečanega obsega dela. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec poda soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost 
iz naslova povečanega obsega dela za direktorico JZ UPI ljudska univerza Žalec, go. 
Franjo Centrih, v predloženem besedilu."     
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Priloga: 

1. Obrazložitev,  
2. Predlog sklepa OS, 
3. Vloga sveta JZ UPI ljudska univerza Žalec za izdajo soglasja k izplačilu delovne uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela, z dne: 3.5.2022, 
4. Dogovor o povečanem obsegu direktorice UPI ljudska univerza Žalec z dne 1.4.2022. 

 
Posredovano: 

1. naslovniku, po e-pošti, 
2. objavljeno na spletni strani Občine Žalec, 
3. zbirka dokumentarnega gradiva. 
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OBRAZLOŽITEV 
 

1. PRAVNA PODLAGA 
 
Pravna podlaga za sprejem Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost 
direktorjem javnih zavodov iz naslova povečanega obsega dela je podana v: 

- 22.e členu Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (56/02, 110/02 - ZDT-B, 72/03, 
126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 1/07 - odl. US, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 
69/08 - ZZavar-E, 80/08, 120/08 - odl. US, 20/09 - ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09 - ZIUZGK, 
107/09 - odl. US, 13/10, 13/10 - ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - 
ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 43/12 - ZDIU12-A, 104/12 
- ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 25/14 - ZFU, 50/14, 
95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 
83/18 - ZIPRS1819-A, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 112/21 – ZNUPZ in 204/21; v nadaljevanju: ZSPJS),  

- 4. in 5. členu Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 
uslužbence (Ur.l. RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20; v nadaljevanju: uredba) ter  

- 22. alineji drugega odstavka 20. člena Statuta Občine Žalec (Ur.l. RS, št. 29/13 in 23/17). 
 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 22.e členu določa, da se lahko javnemu uslužbencu 
izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, 
ki presega pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, če je na ta način mogoče 
zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna, ter da vlada z uredbo določi 
pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za 
javne uslužbence. 
 
Uredba o plačah direktorjev v drugem odstavku 4. člena določa, da se direktorjem iz Uredbe o 
plačah direktorjev v javnem sektorju lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela, 5. člen uredbe pa določa, da o delu plače za delovno uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela za direktorje odloči s sklepom organ, pristojen za njihovo 
imenovanje, s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri je sedež uporabnika 
proračuna. 
 
Statut Občine Žalec v 22. alineji 2. odstavka 20. člena določa, da občinski svet v okviru svojih 
pristojnosti izvršuje pravice ustanovitelja. 
 
 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA 
 
Javnemu uslužbencu (direktorju JZ) se lahko na podlagi 2. člena uredbe izplača del plače za 

delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, če povečan obseg dela opravi pri 

opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna, načrtovanega v okviru sprejetega 

finančnega načrta uporabnika proračuna. Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz 

naslova povečanega obsega dela lahko v tem primeru na podlagi 4. člena uredbe znaša največ 

20 % odstotkov osnovne plače. 

 

O dodelitvi dela plače iz naslova povečanega obsega dela za direktorje javnih zavodov je 

potrebno skleniti pisni dogovor o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela. Iz 22.e člena ZSPJS izhaja, da odloči o povečanem obsegu dela 

oseba, ki je tudi pristojna za odločanje o plačilu tega dela. V primerih, ko je predsednik sveta 

zavoda z aktom o ustanovitvi pooblaščen za sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem 

konkretnega javnega zavoda, ima nedvomno tudi pooblastila za sklepanje pisnega dogovora o 

povečanem obsegu dela z njim. Če je ustanovitelj in financer uporabnika proračuna (javnega 

zavoda) lokalna skupnost, odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega 

obsega dela za direktorje s sklepom organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem 

pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri je sedež uporabnika proračuna. Če 

ustanovitelj ni hkrati tudi financer, odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova 
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povečanega obsega dela za direktorje organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem 

financerja. To pomeni, da mora o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 

dela za direktorje javnih zavodov s sklepom odločiti svet zavoda, ki imenuje direktorja, na podlagi 

pisnega dogovora. V primerih, kjer je financer in ustanovitelj Občina Žalec, je potrebno 

pridobiti tudi soglasje Občinskega sveta Občine Žalec, ki izvršuje pravice ustanovitelja.  

 

ZSPJS in uredba določata, da se delavcu oziroma direktorju izplača del plače za delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane 
rezultate dela, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika 
proračuna. 
 
Na Občino Žalec je prispela vloga za soglasje k izplačilu delovne uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela za direktorico JZ UPI ljudska univerza Žalec (v nadaljevanju: UPI 

Žalec), go. Franjo Centrih. 

 
Svet UPI Žalec je na svoji 12. seji, ki je potekala 30.3.2022, v okviru 4. točke dnevnega reda 
sprejel naslednji sklep: 

Direktorici UPI – ljudske univerze Žalec Franji Centrih se za vodenje portfolia 
Erasmus+ projektov in iz naslova izvajanja tržne dejavnosti odobri izplačilo 
povečanega obsega dela v višini 10 % za obdobje od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022. 

 
Vloga je utemeljena s tem, da na UPI Žalec poleg redne dejavnosti izvajajo številne projekte, med 
njimi tudi mednarodne Erasmus+ projekte. V letu 2022 izvajajo 10 mednarodnih projektov 
Erasmus+ KA2 (strateška partnerstva) in 2 projekta KA1 (mobilnost osebja). Večina projektov je 
dvoletnih. Za izvedbo vseh predvidenih aktivnosti po Letnem delovnem načrtu 2021/2022 in 
iskanju novih razvojnih možnosti in programov za UPI Žalec predstavlja vodenje portfolia 
Erasmus+ projektov zagotovo delo nad pričakovanimi rezultati in racionalnimi obremenitvami. 
 
K temu svet zavoda dodaja, da so sredstva za izplačilo povečanega obsega zagotovljena iz 
sredstev Erasmus+ projektov iz postavke za projektno vodenje in ne bodo bremenila občinskih 
sredstev niti drugih proračunskih sredstev. Povečan obseg dela direktorice nastaja v rednem 
delovnem času in ga direktorica opravi ob svojem rednem delu, kot tudi izven 8-urnega delavnika, 
vendar ne predstavlja nadurnega dela. 
 
 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
   
Osnovni namen predlaganega sklepa je dodelitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela za direktorico JZ UPI ljudska univerza Žalec, ki znaša 10 % njene 
osnovne plače (mesečno 325,48 € bruto oziroma 198,40 € neto). Finančna sredstva za izplačilo 
po predlaganemu sklepu so zagotovljena v finančnem načrtu javnega zavoda za leto 2022, in 
sicer iz postavke za projektno vodenje in ne bremenijo občinskih sredstev niti drugih 
proračunskih sredstev.  
 
 

 



PREDLOG 
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Na podlagi 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (56/02, 110/02 - ZDT-B, 72/03, 

126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 1/07 - odl. US, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - 

ZZavar-E, 80/08, 120/08 - odl. US, 20/09 - ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09 - ZIUZGK, 107/09 - odl. 

US, 13/10, 13/10 - ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - 

ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 43/12 - ZDIU12-A, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - 

ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 

- ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 83/18 - ZIPRS1819-A, 84/18, 75/19 - 

ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 112/21 – ZNUPZ in 2014/21), 2. odstavka 

5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 

(Ur.l. RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Ur.l. RS, št. 29/13 in 

23/17) je Občinski svet Občine Žalec na svoji ____ redni seji, dne ______ 2022 sprejel 

 

SKLEP 

 

I. 

Občinski svet Občine Žalec daje soglasje Svetu JZ UPI ljudska univerza Žalec k dodelitvi dela 

plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorici, Franji Centrih, za 

obdobje od 1. aprila 2022 do 31. decembra 2022, mesečno v višini 10 % njene osnovne plače. 

 

 

 

Številka: 014-0012/2022        Župan Občine Žalec 
         Janko Kos 
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Priloga:  Vloga sveta JZ UPI ljudska univerza Žalec za izdajo soglasja k izplačilu delovne uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela, z dne: 3.5.2022 (prejeto na Občino Žalec po elektronski pošti, dne 17.5.2022) 
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Priloga:  Dogovor o povečanem obsegu direktorice UPI ljudska univerza Žalec z dne 1.4.2022. 

 


