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Zadeva: Stališče glede izplačil delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

Na Uradu za okrevanje in odpornost (URSOO) se pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost 
(NOO) srečujemo z dodatnimi pobudami in vprašanji, vezanimi na dodeljevanje ali presojanje 
izplačil delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (POD).
    
V izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost upravičenost stroškov temelji na doseganju 
mejnikov in ciljev NOO, torej rezultatov. Na podlagi navedenega, URSOO ne določa, niti ne 
predpisuje dodatnih pravil o upravičenosti stroškov. Na ta način se želimo izogniti praksi, ki bi 
vodila v dodatno nepotrebno zapletenost struktur in modela izvajanja, hkrati pa okrepiti 
osredotočenost na vsebinsko intervencijsko logiko NOO. 

V izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost se torej osredotočamo na rezultate ter 
istočasno uporabo obstoječih nacionalnih pravil, predvsem na ravni postopkov izvrševanja 
proračuna. V tako poenostavljenem modelu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost pa 
posebno pozornost usmerjamo na ključen dejavnik tj. zaščito finančnih interesov Unije. 
 
V specifični obravnavi vprašanj, vezanih na presojanje izplačil delovne uspešnosti iz naslova POD 
uvodoma pojasnjujemo, da je glede izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova POD 
potrebno slediti pozitivni nacionalni zakonodaji ter mnenjem resornega ministrstva s tem v zvezi, 
t.j. Ministrstva za javno upravo (MJU). 

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni 
list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20, v nadaljevanju: uredba) v 2. čl. določa pogoje in merila, v 3. čl. 
pa vir sredstev za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova POD.

Določeno je, da se del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova POD (za 1. tč. 1. odst. 
2. čl.) zagotavlja le in samo iz prihrankov sredstev za plače posameznega proračunskega 
uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih 
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delovnih mest ali iz sredstev projekta (določenega z aktom vlade), ki so predvidena v 
finančnem načrtu uporabnika proračuna1.

S tem v zvezi prav tako napotujemo na mnenju MJU št. 1002-1192/2020/1 z dne 7. 10. 2022 ter 
na dopis URSOO št. 546-65/2022-1621-1 z dne 27. 5. 2022 (Stališče URSOO glede upravičenosti 
stroškov), kjer je glede POD, med drugim izrecno poudarjeno tudi, da gre za strošek v sklopu 
stroškov dela, ter da je povečan obseg praviloma časovno omejen in se financira iz omejenih 
virov.

Glede na zgoraj navedeno se iz namenskih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost 
ne more zagotavljati sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova POD za javne 
uslužbence, ki izvajajo redne naloge proračunskega uporabnika. Prav tako se iz sredstev 
Mehanizma za okrevanje in odpornost ne more izplačevati delovna uspešnost za POD za delo 
na projektu v kolikor v samem ukrepu načrtovanem v okviru NOO ni predvidena in določena 
tudi konkretna višina sredstev projekta, ki se lahko namenijo za plačilo zaposlenih za delo 
na projektu2.

S spoštovanjem,

                                                                mag Josip Mihalic
                                                                                    direktor

Poslati:
- Ministrstvo za notranje zadeve; elektronsko na ses.mnz@gov.si, 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; elektronsko na gp.mizs@gov.si, 
- Ministrstvo za javno upravo; elektronsko na gp.mju@gov.si, 
- Ministrstvo za zdravje; elektronsko na gp.mz@gov.si, 
- Ministrstvo za obrambo; elektronsko na glavna.pisarna@mors.si, 
- Ministrstvo za kulturo; elektronsko na gp.mk@gov.si, 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; elektronsko na 

gp.mddsz@gov.si, 
- Ministrstvo za pravosodje; elektronsko na gp.mp@gov.si, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve; elektronsko na gp.mzz@gov.si, 
- Ministrstvo za finance; elektronsko na gp.mf@gov.si,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; elektronsko na gp.mgrt@gov.si,
- Ministrstvo za infrastrukturo; elektronsko na gp.mzi@gov.si,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; elektronsko na gp.mkgp@gov.si,
- Ministrstvo za okolje in prostor; elektronsko na gp.mop@gov.si,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo; elektronsko na gp.svz@gov.si,
- Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo; elektronsko na 

gp.sdp@gov.si 

1 Mnenje MJU št. 1002-1192/2020/1 z dne 7. 10. 2022 
2 Mnenje MJU št. 100-317/2013/1 z dne 25. 7. 2013
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