
REPUBLIKA SLOVENIJA 

                MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 

              INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR 

            Tržaška 21, 1000 Ljubljana  www.ijs.gov.si  

  E: gp.ijs@gov.si  

  T: 01 478 83 84 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU 
 
 
 
 
 
 

Univerza v Mariboru 
 
 
 
 
 
 
 

Inšpektorica višja svetnica: 
mag. Saša Bole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, oktober 2015 
 



 

 2 

V S E B I N A 
 
 

I   RAZLOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORA ....................................................................................... 3 

II   UGOTOVITVE INŠPEKTORICE ..................................................................................................... 3 

1 NADZOR NAD IZPLAČILI DELOVNE USPEŠNOSTI IZ NASLOVA POVEČANEGA 

OBSEGA DELA (D020) V LETU 2014 .................................................................................................... 3 

1.1 PREGLED IZPLAČILA DELOVNE USPEŠNOSTI IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA (D020) PO 

JAVNIH USLUŽBENCIH................................................................................................................................ 5 
1.1.1 Javna uslužbenka red. prof. ddr. █ ....................................................................................... 6 
1.1.2 Javni uslužbenec dr. █ .......................................................................................................... 6 
1.1.3 Javna uslužbenka █ .............................................................................................................. 7 

2 NADZOR NAD IZPLAČILI DELOVNE USPEŠNOSTI IZ NASLOVA POVEČANEGA 

OBSEGA DELA (D020) V LETU 2015 .................................................................................................... 8 

2.1 PREGLED IZPLAČILA DELOVNE USPEŠNOSTI IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA (D020) PO 

JAVNIH USLUŽBENCIH................................................................................................................................ 8 
2.1.1 Javni uslužbenec prof. dr. █ ................................................................................................. 9 
2.1.2 Javna uslužbenka █ ............................................................................................................ 10 

III  ODREJENI UKREPI INŠPEKTORICE ......................................................................................... 10 

 



 

 3 

Številka: 0611-152/2015/12 
Datum:   9. 10. 2015 
 
Na podlagi 43.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-
UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 40/12-ZUJF, 50/14 in 95/14-
ZUPPJS15; v nadaljevanju ZSPJS) izdaja inšpektorica za plače v javnem sektorju v postopku 
inšpekcijskega nadzora na Univerzi v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ki jo zastopa 
rektor prof. dr. █, naslednji 
 

Z A P I S N I K 
o opravljenem inšpekcijskem nadzoru 

 
Inšpektorica mag. Saša Bole, inšpektorica višja svetnica (v nadaljevanju: inšpektorica), je na 
Univerzi v Mariboru opravila inšpekcijski nadzor na podlagi določil ZSPJS.  
 
Inšpekcijski nadzor je inšpektorica opravila dne 9. 10. 2015  na sedežu Inšpektorata za javni 
sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.  
 
I   Razlog inšpekcijskega nadzora 
 
Inšpektorat za javni sektor je v Načrtu dela za leto 2015 vključil tudi sistemske nadzore na 
podlagi izbranih vsebinskih področij, in sicer izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela (D020). 
 
II   Ugotovitve inšpektorice 
 
Univerza v Mariboru je bila ustanovljena z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru 
(Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09 in 17/15). 
Ustanovitelj Univerze v Mariboru je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti 
izvršuje Vlada Republike Slovenije.  
 
Predstojnik Univerze v Mariboru je rektor prof. dr█. 
 
Inšpektorica je v okviru inšpekcijskega nadzora na Univerzi v Mariboru opravila nadzor nad 
izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) v letu 2014 in 2015. 
 
Za potrebe inšpekcijskega nadzora je Univerza v Mariboru posredovala Inšpektoratu za javni 
sektor: 

- pregled razpoložljivih in izplačanih sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela v letu 2014, 

- poimenski seznam javnih uslužbencev, ki so v letu 2014 prejeli izplačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020), 

- pregled razpoložljivih in izplačanih sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela v letu 2015 (od januarja do maja), 

- poimenski seznam javnih uslužbencev, ki so v letu 2015 prejeli izplačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020), 

- seznam nezasedenih delovnih mest na članicah Univerze v Mariboru v letih 2014 in 
2015 (na podlagi katerih so bili določeni prihranki iz naslova nezasedenih delovnih 
mest) in pisna izjava Univerze v Mariboru, da so bila sredstva iz naslova nezasedenih 
delovnih mest planirana in zagotovljena v finančnem načrtu za leto 2014 in 2015,  

- pregled izplačanih sredstev (denarni tok) za delovno uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela – D020 projekti in izjava Univerze v Mariboru, da so bila sredstva iz 
naslova povečanega obsega dela iz posebnih projektov planirana in zagotovljena v 
finančnem načrtu za leto 2014 in 2015, 

- pisne dogovore o povečanem obsegu dela, sklepe o plačilu delovne uspešnosti in 
dokazila o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 
naslednje javne uslužbence █. 

 
1 Nadzor nad izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) v 

letu 2014 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201013&stevilka=520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201085&stevilka=4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201094&stevilka=4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201135&stevilka=1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1260
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4368
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3471
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4181
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0626
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22.d člen ZSPJS določa, da lahko uporabniki proračuna v primerih, ko to določa ta zakon, 
izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, če imajo za ta 
namen na razpolago sredstva 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 projekte. 22.e člen ZSPJS 
določa, da se javnemu uslužbencu lahko 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 
uporabnikov proračuna. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme predstojnik uporabnika proračuna za 
posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora med javnim uslužbencem in predstojnikom, ki 
ga lahko skleneta za daljše obdobje. Pisni dogovor pa mora vsebovati podatek o vsebini in 
obsegu dela, ki predstavlja povečan obseg dela.  
 
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela za javne uslužbence predstojnik o delu plače za plačilo delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela javnemu uslužbencu odloči s sklepom.  
 
Na podlagi 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) lahko višina 
plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih 
delovnih obveznosti javnega uslužbenca znaša največ 20% njegove osnovne plače in direktorja 
iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju največ 10% njegove osnovne plače. 2. člen 
ZSPJS-R (Uradni list RS, št. 46/13) določa, da ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbencev in splošnih aktov, 
ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v 
drugih državnih organih, lahko do 31. 12. 2014 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo 
delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, 
načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20% 
njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, 
lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30% njegove osnovne plače. Za 
izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 
lahko do 31. 12. 2014 uporabniki poračuna porabijo največ 60% sredstev iz prihrankov, 
določenih v 22.d členu tega zakona.  
 
Tabela: Pregled razpoložljivih in izplačanih sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela iz prihrankov sredstev za plače v letu 2014  
 
V letu 2014 je imela Univerza v Mariboru 567.240,20 EUR prihrankov, ki jih je lahko uporabila 
za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, javnim uslužbencem 
pa je izplačala skupni znesek v višini 93.269,89 EUR. 
 

 refundacije 
(bolniške 
nad 30 dni, 
nega, 
spremstvo) 

prihranki 
(porodnice/ 
nadomeščanje, 
očetovski/starš
evski dopust) 

prihranki iz 
naslova 
nezasedenih 
delovnih 
mest 

skupaj 
prihranki 

razpoložljiva 
sredstva za 
izplačilo 
(60%) 

izplačana 
sredstva v 
bruto 

jan.14 40.064,21 24.840,31 21.549,76 86.454,28 51.872,57 8.843,08 
feb.14 32.629,88 26.610,67 21.549,76 80.790,31 48.474,19 7.375,36 
mar.14 24.825,31 24.172,90 21.549,76 70.547,97 42.328,78 7.990,58 
apr.14 31.152,33 22.938,63 23.911,62 78.002,58 46.801,55 8.166,65 
maj.14 36.434,35 21.307,37 27.749,71 85.491,43 51.294,86 7.465,57 
jun.14 38.171,72 19.609,29 27.752,89 85.533,90 51.320,34 6.729,79 
jul.14 31.962,48 19.033,73 27.752,89 78.749,10 47.249,46 6.686,22 
avg.14 25.514,94 20.715,55 26.278,71 72.509,20 43.505,52 6.278,08 
sep.14 25.824,13 21.514,75 28.251,40 75.590,28 45.354,17 8.863,57 
okt.14 24.789,70 20.754,34 29.058,14 74.602,18 44.761,31 8.394,06 
nov.14 28.463,53 20.758,10 29.587,69 78.809,32 47.285,59 8.626,16 



 

 5 

dec.14 30.540,91 19.177,52 28.601,35 78.319,78 46.991,87 7.850,77 
SKUPAJ 370.373,49 261.433,16 313.593,68 945.400,33 567.240,20 93.269,89 

 
Univerza v Mariboru izvaja veliko različnih projektov kot so: Evropski socialni sklad (ESS), 
Programi transnacionalnega sodelovanja (npr. Program Srednja Evropa, Program JV Evropa 
itd.), Evropski sklad za regionalni razvoj, ARRS Projekti, Projekti občin in drugi. 
 
Tabela: Pregled izplačanih sredstev (denarni tok) za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela iz sredstev za posebne projekte v letu 2014  
 

Leto 2014 – D020 vir projekti Fakultete in rektorat UM (v EUR) 

Sredstva za posebne projekte v finančnem načrtu  12.623.859,00 

Načrtovana sredstva za plače v okviru posebnih 
projektov 

7.769.198,00 

Realiziran prihodek posebnih projektov  12.355.280,00 

Izplačane plače v okviru posebnih projektov 7.394.964,00 

Izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela – vir posebni projekti 

361.305,51 

 
V letu 2014 je imela Univerza v Mariboru javnim uslužbencem je izplačala skupni znesek v višini 
361.505,51 EUR delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz sredstev posebnih 
projektov.  
 
Inšpektorica ugotavlja, da je Univerza v Mariboru v letu 2014 izplačala delovno uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela (iz prihrankov sredstev za plače in sredstev za posebne 
projekte) javnim uslužbencem v manjšem znesku kot bi jim lahko glede na razpoložljiva 
sredstva. 
 
Sredstva, ki so v finančnem načrtu uporabnika proračuna namenjena izvajanju projekta, so 
namenska sredstva, in se lahko uporabijo le za izvajanje nalog konkretnega projekta, med 
ostalim tudi za izplačilo plač zaposlenih na projektu, v kolikor so v okviru projekta, torej v 
samem projektu, predvidena tudi sredstva za plačilo zaposlenih za delu na projektu. 
Zaposlenim javnim uslužbencem na projektu se poleg njihove osnovne plače, vključujoč 
dodatke, iz projektnih sredstev lahko zagotavlja in izplača tudi del plače za delovno uspešnost 
iz naslova povečanega obsega dela. 
 
Iz namenskih sredstev za izvajanje projekta se v nobenem primeru ne sme zagotavljati sredstev 
za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki izvajajo 
redne naloge uporabnika proračuna. 
 
Prav tako se iz sredstev projekta ne more izplačevati delovna uspešnost za povečan obseg 
dela za delo na projektu, če v samem projektu ni predvideno in določena tudi konkretna višina 
sredstev projekta, ki se lahko namenijo za plačilo zaposlenih za delo na projektu.    
 
 
1.1 Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) po 

javnih uslužbencih 
 
Poimenski seznam 20 javnih uslužbencev, ki so v letu 2014 prejeli najvišje skupno izplačilo 
delovne uspešnosti iz naslova delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela: 
 

zap. 
št. 

Ime in priimek PR JU (Z380) Skupni znesek D020 

1 █ 54 8.175,48 

2 █ 53 7.873,20 

3 █ 52 7.581,96 

4 █ 52 7.581,96 

5 █ 52 7.581,96 

6 █ 50 7.031,64 

7 █ 49 6.771,60 
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8 █ 50 6.613,64 

9 █ 48 6.436,68 

10 █ 52 6.271,58 

11 █ 44 5.595,24 

12 █ 48 5.391,02 

13 █ 43 5.385,72 

14 █ 44 5.076,59 

15 █ 41 4.927,68 

16 █ 48 4.868,19 

17 █ 43 4.834,81 

18 █ 41 4.823,92 

19 █ 40 4.803,12 

20 █ 40 4.803,12 

 
Inšpektorica je preverila izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v letu 
2014 pri naslednjih javnih uslužbencih: █. 

 
 
1.1.1 Javna uslužbenka red. prof. ddr. █ 
 
Javna uslužbenka red. prof. ddr. █je na delovnem mestu D019001 visokošolski učitelj UNI 

uvrščena v 54. plačni razred (vrednost 54. plačnega razreda je 3.406,45 EUR). 
 
Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javne 
uslužbenke red. prof. ddr. █v letu  2014 (v EUR) 
 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 

681,29 681,29 681,29 681,29 681,29 681,29 681,29 681,29 681,29 681,29 681,29 681,29 8.175,48 

 
Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javni uslužbenki red. prof. ddr. █ za 

mesec marec in oktober 2014, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Mesec dogovor o povečanem obsegu dela sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

marec 
2014 

z dne 29.1.2014 (za obdobje od 
januarja  2014 do julija 2014) 
 
- opravljanje dela na projektu 
»Usposabljanje strokovnih delavcev za 
izvajanje kompetenčnega pristopa k 
poučevanju s spodbujanjem 
pridobivanja ključne kompetence 
učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in 
izobraževanja« 

z dne 17.3.2014 
 
 
- delo na projektu ESS1: 
»Usposabljanje strokovnih 
delavcev za izvajanje 
kompetenčenga pristopa k 
poučevanju s spodbujanjem 
pridobivanja ključne 
kompetence učenja na vseh 
nivojih vzgoje in izobraževanja« 

20 681,29 

oktober 
2014 

z dne 1.9.2014 (za obdobje od 
septembra 2014 do decembra 
2014) 
 
- opravljanje dela na projektu »Dobra 
voda za vse« 

z dne 1.10.2014 
 
 
 
- delo na projektu »Dobra voda 
za vse« 

20 681,29 

 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
javni uslužbenki red. prof. ddr. █ v letu 2014 ne ugotavlja nepravilnosti, saj je bil z javno 
uslužbenko sklenjen dogovor o povečanem obsegu dela in ji je bil izdan sklep o določitvi plačila 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.  
 
1.1.2 Javni uslužbenec dr. █ 
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Javni uslužbenec dr. █je na delovnem mestu D010001 visokošolski sodelavec asistent uvrščen 
v 43. plačni razred (vrednost 43. plačnega razreda je 2.244,07 EUR). 
 
Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnega 
uslužbenca dr. █v letu  2014 (v EUR) 
 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 

448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 448,81 5.385,72 

 
Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javnemu uslužbencu dr. █za mesec 
marec in oktober 2014, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Mesec dogovor o povečanem obsegu dela sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

marec 
2014 

za obdobje od 1.1.2014 do 
31.12.2014 
 
- opravljanje dela na projektu: 
»HYPSTAIR – Development and 
validation of HYbrid Propulsion System 
components and sub-systems for 
electrical AIRcraft« 

z dne 24.3.2014 
 
- delo v okviru projekta 
HYPSTAIR  

20 448,81 

oktober 
2014 

z dne 24.10.2014 
 
- delo v okviru projekta 
HYPSTAIR 

20 448,81 

 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
javnemu uslužbencu dr. █v letu 2014 ne ugotavlja nepravilnosti, saj je bil z javnim uslužbencem 
sklenjen dogovor o povečanem obsegu dela in mu je bil izdan sklep o določitvi plačila delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.  
  
 
1.1.3 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka █je na delovnem mestu J017903 pomočnik tajnika članice VII/2 uvrščena v 
40. plačni razred (vrednost 40. plačnega razreda je 2.001,31 EUR). 
 
Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javne 
uslužbenke █v letu  2014 (v EUR) 
 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 

400,26 400,26 400,26 400,26 400,26 400,26 400,26 400,26 400,26 400,26 400,26 400,26 4.803,14 

 
Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javni uslužbenki █za mesec marec in 
oktober 2014, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Mesec dogovor o povečanem obsegu dela sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

marec 
2014 

za obdobje od oktobra 2013 do 
imenovanja tajnika 
 
- opravljanje dela na nezasedenem 
sistemiziranem delovnem mestu tajnika 
fakultete J017908 

z dne 31.3.2014 
 
- nadomeščanje tajnika fakultete  

20 400,26 

oktober 
2014 

z dne 29.10.2014 
 
- nadomeščanje tajnika fakultete 

20 400,26 

 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
javni uslužbenki █v letu 2014 ne ugotavlja nepravilnosti, saj je bil z javno uslužbenko sklenjen 
dogovor o povečanem obsegu dela in ji je bil izdan sklep o določitvi plačila delovne uspešnosti 
iz naslova povečanega obsega dela.  
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2 Nadzor nad izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) v 

letu 2015  
 

Omejitev višine izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
je za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 določena v 6. členu Zakon o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14 - ZUPPJS15), ki 
določa, da ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in splošnih aktov, ki urejajo plačilo 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih 
organih, lahko do 31. decembra 2015 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne 
uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, 
načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20% 
njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, 
lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30% njegove osnovne plače. Za 
izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 
nalog lahko do 31. decembra 2015 uporabniki proračuna porabijo največ 40% sredstev iz 
prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.  
 
Tabela: Pregled razpoložljivih in izplačanih sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela v letu 2015 iz prihrankov sredstev (od meseca januarja do maja) 
za plače 
 
Od meseca januarja do maja 2015 je imela Univerza v Mariboru 165.054,87 EUR prihrankov, ki 
jih je lahko uporabila za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, 
javnim uslužbencem pa je izplačala skupni znesek v višini 43.577,28 EUR.  
 
 
 

refundacije 
(bolniške 
nad 30 dni, 
nega, 
spremstvo) 

Prihranki 
(porodnice/ 
nadomeščanje, 
očetovski/staršev
ski dopust) 

prihranki iz 
naslova 
nezasedenih 
delovnih 
mest 

skupaj 
prihranki 

razpoložljiva 
sredstva za 
izplačilo 
(40%) 

izplačana 
sredstva v 
bruto 

jan.15 27.110,27 17.397,91 39.606,97 84.115,15 33.646,06 8.168,80 

feb.15 29.041,13 16.175,39 41.543,78 86.760,30 34.704,12 8.793,72 

mar.15 26.427,94 17.529,40 39.589,56 83.546,90 33.418,76 8.843,73 

apr.15 26.675,16 15.851,68 38.692,54 81.219,38 32.487,75 9.232,44 

maj.15 22.931,10 15.287,12 38.777,22 76.995,44 30.798,18 8.538,59 

SKUPAJ 132.185,60 82.241,50 198.210,07 412.637,17 165.054,87 43.577,28 

 
 
Tabela: Pregled izplačanih sredstev (denarni tok) za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela iz sredstev za posebne projekte v letu 2015 (od meseca januarja 
do maja) 
 

Jan. – maj  2015 – D020 vir projekti Fakultete in rektorat UM (v EUR) 

Sredstva za posebne projekte v finančnem načrtu  12.798.370,00 

Načrtovana sredstva za plače v okviru posebnih 
projektov 

6.881.479,00 

Izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela – vir posebni projekti 

213.398,48 

 
V obdobju od januarja do maja 2015 je Univerza v Mariboru javnim uslužbencem izplačala 
skupni znesek v višini 213.398,48 EUR delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
iz sredstev posebnih projektov.  
 
 
2.1 Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) po 

javnih uslužbencih 
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Poimenski seznam 20 javnih uslužbencev, ki so od meseca januarja do maja 2015 prejeli 
najvišje skupno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela: 
 

zap. 
št. 

Ime in priimek PR JU (Z380) Skupni znesek D020 

1 █ 54 3.406,45 

2 █ 54 3.406,45 

3 █ 53 3.280,50 

4 █ 52 3.159,15 

5 █ 52 3.159,15 

6 █ 52 3.159,15 

7 █ 50 2.929,85 

8 █ 49 2.821,50 

9 █ 50 2.772,00 

10 █ 54 3.406,45 

11 █ 48 2.715,85 

12 █ 47 2.715,85 

13 █ 46 2.516,25 

14 █ 50 2.343,88 

15 █ 44 2.331,35 

16 █ 44 2.331,35 

17 █ 44 2.331,35 

18 █ 49 2.257,20 

19 █ 44 2.331,35 

20 █ 43 2.244,05 

 
Inšpektorica je preverila izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela od 
januarja do maja 2015 pri naslednjih javnih uslužbencih: █. 
 
 
2.1.1 Javni uslužbenec prof. dr. █ 
 
Javni uslužbenec prof. dr. █je na delovnem mestu D019001 visokošolski učitelj UNI uvrščen v 
52. plačni razred (vrednost 52. plačnega razreda je 3.159,16 EUR). 
 
Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnega 
uslužbenca prof. dr. █v letu  2015 (v EUR) 
 
Jan Feb Mar Apr Maj Skupaj 

631,83 631,83 631,83 631,83 631,83 3.159,15 

 
Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javnemu uslužbencu prof. dr. █ za mesec 
januar in maj 2015, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Mesec dogovor o povečanem obsegu dela sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

januar 
2015 

za obdobje od 1.1.2015 do 
31.12.2018 
 
- opravljanje dela na projektu: 
»Aplikativna elektromagnetika« 

z dne 17.1.2015 
 
- delo na projektu:  »Aplikativna 
elektromagnetika« 

20 631,83 

maj 
2015 

z dne 18.5.2015 
 
- delo na projektu:  »Aplikativna 
elektromagnetika« 

20 631,83 

Inšpektorica pri določitvi in izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
javnemu uslužbencu prof. dr. █v letu 2015 ne ugotavlja nepravilnosti, saj je bil z javnim 
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uslužbencem sklenjen dogovor o povečanem obsegu dela in mu je bil izdan sklep o določitvi 
plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.  
   
 
2.1.2 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka █je na delovnem mestu J017902 pomočnik glavnega tajnika univerze VII/2 
uvrščena v 44. plačni razred (vrednost 44. plačnega razreda je 2.331,36 EUR). 
 
Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javne 
uslužbenke █v letu  2015 (v EUR) 
 
Jan Feb Mar Apr Maj Skupaj 

466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 2.331,36 

 
Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javni uslužbenki █za mesec januar in maj 
2015, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Mesec dogovor o povečanem 
obsegu dela 

sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

januar 2015 z dne 24.12.2014 (za 
obdobje od 1.1.2015 do 
30.6.2015) 
 
- opravljanje dela na projektu: 
»Internacionalizacija – steber 
razvoja Univerze v Mariboru« 

št. S 453/2014-916 
AS z dne 
24.12.2014 
 
- delo na projektu:  
»Internacionalizacija 
– steber razvoja 
Univerze v Mariboru« 

20 466,27 

maj 2015 št. 0732/2015/S 
126/331 AS z dne 
22.4.2015 
 
- delo na projektu:  
»Internacionalizacija 
– steber razvoja 
Univerze v Mariboru« 

20 466,27 

 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
javni uslužbenki █v letu 2015 ne ugotavlja nepravilnosti, saj je bil z javno uslužbenko sklenjen 
dogovor o povečanem obsegu dela in ji je bil izdan sklep o določitvi plačila delovne uspešnosti 
iz naslova povečanega obsega dela.  
   

 
III  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti v zvezi z izplačili delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela v letu 2014 in 2015,  zato na podlagi 43.č člena ZSPJS rektorju 
Univerze v Mariboru ne bo odredila nobenih ukrepov. 
 
 
 
Pouk o pravnem sredstvu: Rektor Univerze v Mariboru lahko poda ugovor zoper ta zapisnik v 
roku osmih dni po vročitvi zapisnika. Pisni ugovor se lahko vloži neposredno pri Inšpektoratu za 
javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali pošlje priporočeno po pošti, lahko se poda tudi 
ustno na zapisnik. 
 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5) za ugovor 
zoper ta zapisnik ni potrebno plačati upravne takse.  
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 mag. Saša Bole 

inšpektorica višja svetnica 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- Prof. dr. █, rektor, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, osebno po 
ZUP-u, 

- Boris Koprivnikar, minister, Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si,  po e-pošti, 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, po e-

pošti na naslov: gp.mizs@gov.si. 
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